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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นโครงการที่มุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนประเทศร่วมกันอย่างมีทิศทาง          
โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือน าข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ ได้จากการพบปะประชาชน  
และหน่วยงานของรัฐมาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการ 
ตามรัฐธรรมนูญ หลักสากล  และเหมาะสมกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้ 
จากการพบปะประชาชน และหน่วยงานของรัฐไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา ส าหรับผู้รับผิดชอบ
โครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และคณะกรรมการ
โครงการในระดับภาคอีก ๗ คณะ คือ คณะกรรมการโครงการฯ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง  
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ 

ส าหรับรายงานการติดตามประเมินผลโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฉบับนี้   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการทั้งโดยภาพรวมและรายภาค ในช่วงระยะเวลา  
๘ เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓  เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพในการพบปะประชาชนด้วยการสอบถาม อภิปรายความคิดเห็นแลกเปลี่ยน ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการติดตามประเมินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบว่า มีการลงพ้ืนที่ใน  
๖๗ จังหวัด โดยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่ได้มีการลงพ้ืนที่ ๑ ครั้ง จ านวน ๕๔ จังหวัด ที่มีการลงพ้ืนที่ ๒ ครั้ง 
จ านวน ๑๔ จังหวัด  โดยมีจังหวัดที่ยังไม่มีการลงพ้ืนที่ จ านวน ๙ จังหวัด ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร 
ที่เป็นเขตปกครองพิเศษ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ตรัง ยะลา พัทลุง สตูล ภูเก็ต พังงา มหาสารคาม และบึงกาฬ  
ทั้งนี้พบว่า คณะกรรมการโครงการฯ ที่ลงพ้ืนที่บ่อยครั้งที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการภาคกลาง รองลงมาคือ  
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคตะวันออก ภาคใต้ และคณะกรรมการอ านวยการ ตามล าดับ 

ในการนี้ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๕,๗๙๗ คน มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด    
องค์ประกอบของผู้เข้าร่วม จ าแนกได้ ๖ กลุ่ม คือ ๑) หัวหน้าส่วนราชการ (รวมผู้ว่าราชการจังหวัดและ
กาชาดจังหวัด) ๒) ท้องที่/ท้องถิ่น (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ๓) ภาคธุรกิจเอกชน 
(รวมสภาหอการค้า) ๔) ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม ๕) นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน และ  
๖) สื่อมวลชน โดยสัดส่วนที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ หัวหน้าส่วนราชการ รองลงมา คือ ภาคประชาชน / 
ภาคประชาสังคม, ท้องที่/ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน  นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน และสื่อมวลชน 
ตามล าดับ    

ประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  
๕ สาระหลัก คือ ๑) ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที่  ๒) รับฟังความคิดเห็น ประเด็นกฎหมาย
และท าความเข้าใจด้านกฎหมาย  ๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปัญหา และผลกระทบกฎหมาย  
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๔) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ ๕) การน้อมน าปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในแต่ละครั้งอาจมีจุดเน้นที่แตกต่างกันตามบริบท 
ของพ้ืนที่ แต่สาระหลัก ที่ทุกคณะด าเนินการคือ การให้ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที่ 
แก่ประชาชนที่เข้าร่วม   

นอกจากนี้ คณะกรรมการโครงการฯ บางคณะ ได้ให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนประเด็น
ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พบว่า  
จังหวัดส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ   
ส่วนความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนการปฏิรูปประเทศ  พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่ 
ให้ความส าคัญกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา มากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเมือง 

จากการรับฟังข้อคิดเห็นที่ได้รับการสะท้อนจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีประเด็นข้อคิดเห็น 
รวมทั้งสิ้น ๗๔๐ เรื่อง เป็นข้อคิดเห็นด้านสังคมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านน้ า ด้านการเกษตร ด้านที่ดิน 
ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ  และเมื่อได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว 
ประเด็นส่วนใหญ่คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบให้จังหวัดรับไปด าเนินการต่อ เนื่องจากเป็นเรื่องที่สามารถ
ด าเนินการได้ ส่วนบางเรื่องที่นอกเหนืออ านาจของจังหวัด คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับเรื่องมาเพื่อส่งต่อ
คณะกรรมาธิการตามกลไกของวุฒิสภาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีกฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

ส าหรับการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียนทั้งหมด ทั้งที่ได้รับโดยหนังสือและโดยวาจานั้น 
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จรวม ๖๗ เรื่อง จ าแนกตามประเด็น พบว่า เป็นประเด็นด้านสังคมมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านที่ดิน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคม ด้านน้ า ด้านการเกษตร และด้านเศรษฐกิจตามล าดับ   

ในเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบว่า ทั้งประชาชน 
หน่วยงานในพ้ืนที่ และสมาชิกวุฒิสภาต่างก็ได้รับประโยชน์จากโครงการในลักษณะที่แตกต่างกันอันเป็น 
เรื่องที่ดีแก่ทุกฝ่าย ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานครั้งต่อไป คือ ควรมีการประเมินความพึงพอใจ  
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  

โดยภาพรวมที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ กล่าวได้ว่า โครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในแง่ของการประมวลข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มาจากทุกภาคส่วน
และทุกเวทีในพ้ืนที่มาใช้ในกระบวนการกลั่นกรอง ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย อันน าไปสู่การแก้ปัญหา 
ในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประชาชน ในขณะที่ประชาชน
รวมทั้งเด็กและเยาวชนก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามากขึ้น    
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หมายเหตุ : มีการลงพ้ืนที่ไปแล้ว ๖๗ จังหวัด  และมีจังหวัดที่ยังไม่มีการลงพ้ืนที่ จ านวน ๙ จังหวัด 

 

--------------------------------------------- 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับการสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ 
ระหว่างสิงหาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ 

ลงพ้ืนที่ ๘ จังหวัด 
๑. ด้านท่ีดิน 
๒. ด้านสิ่งแวดล้อม ลงพ้ืนที่ ๑๐ จังหวัด 

๑. ด้านสังคม 
๒. ด้านน้ า 

ลงพ้ืนที่ ๘ จังหวัด 
๑. ด้านน้ า 
๒. ด้านเกษตร 

ลงพ้ืนที่ ๙ จังหวัด 
๑. ด้านสังคม 
๒. ด้านน้ า 

ลงพ้ืนที่ ๑๗ จังหวัด 
๑. ด้านสังคม 
๒. ด้านเกษตร 

ลงพ้ืนที่ ๗ จังหวัด 
๑. ด้านสังคม 
๒. ด้านน้ า 

 

ลงพ้ืนที่ ๘ จังหวัด 
๑. ด้านสังคม 
๒. ด้านคมนาคม 

     จ านวนจังหวัดท่ีลงพ้ืนที่ในแต่ละภาค             ข้อคิดเห็นล าดับแรก              ข้อคิดเห็นล าดับรอง            จังหวัดท่ียังไม่ได้ลงพ้ืนที่ 

  



สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 
สารบัญ 

บทท่ี ๑  บทน า 
 ๑.๑ ความเปน็มาของการด าเนินโครงการ   ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ   ๒ 
 ๑.๓ ผูร้ับผดิชอบโครงการ   ๒ 
 ๑.๔ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   ๓ 
 

บทท่ี ๒  ผลการด าเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชน 
๒.๑ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  

ภาคเหนือ (ตอนบน)  
- ครั้งที ่๑  ณ จงัหวัดเชียงใหม่ และจังหวดัล าปาง    ๕ 
- ครั้งที ่๒  ณ จงัหวัดเชียงราย และจงัหวัดพะเยา    ๗ 
- ครั้งที ่๓  ณ จงัหวัดล าปาง    ๑๓ 
- ครั้งที ่๔  ณ จงัหวัดล าพูน และจังหวดัเชียงใหม ่   ๑๕ 
- ครั้งที ่๕  ณ จงัหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน   ๒๕ 
- ครั้งที ่๖  ณ จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน    ๓๕ 
- ครั้งที ่๗  ณ จงัหวัดพะเยา และจังหวดัเชียงราย     ๔๐ 

๒.๒ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ภาคเหนือ (ตอนล่าง)  
- ครั้งที ่๑  ณ จงัหวัดพิษณุโลก จังหวดัอุตรดติถ์ และจังหวัดสโุขทัย    ๔๕ 
- ครั้งที ่๒  ณ จงัหวัดพิจิตร จงัหวดันครสวรรค์ และจงัหวดัอุทัยธานี    ๖๐ 
- ครั้งที ่๓  ณ จงัหวัดตาก จังหวดัก าแพงเพชร และจังหวดัเพชรบรูณ ์    ๖๖ 
- ครั้งที ่๔  ณ จงัหวัดอตุรดติถ์    ๗๙ 
- ครั้งที ่๕  ณ จงัหวัดก าแพงเพชร    ๘๔ 
- ครั้งที ่๖  ณ จงัหวัดสโุขทัย    ๙๔ 
- ครั้งที ่๗  ณ จงัหวัดพิจิตร  ๑๐๔ 

 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

๒.๓ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)  

- ครั้งที ่๑  ณ จงัหวัดสกลนคร  ๑๑๕ 
- ครั้งที ่๒  ณ จงัหวัดนครพนม  ๑๑๗ 
- ครั้งที ่๓  ณ จงัหวัดกาฬสินธุ ์  ๑๒๐ 
- ครั้งที ่๔  ณ จงัหวัดหนองบวัล าภู และจังหวดัเลย  ๑๒๙ 
- ครั้งที ่๕  ณ จงัหวัดอดุรธานี และจังหวดัหนองคาย  ๑๓๘ 
- ครั้งที ่๖  ณ จงัหวัดร้อยเอด็ และจงัหวัดมุกดาหาร  ๑๔๒ 

๒.๔ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง)  

- ครั้งที ่๑  ณ จงัหวัดอบุลราชธาน ีและจังหวดัยโสธร  ๑๔๗ 
- ครั้งที ่๒  ณ จงัหวัดศรีสะเกษ และจงัหวัดสรุินทร์  ๑๔๙ 
- ครั้งที ่๓  ณ จงัหวัดชัยภูม ิ  ๑๕๓ 
- ครั้งที ่๔  ณ จงัหวัดนครราชสีมา  ๑๕๘ 
- ครั้งที ่๕  ณ จงัหวัดสรุินทรแ์ละจังหวดับรุีรัมย ์  ๑๖๓ 
- ครั้งที ่๖  ณ จงัหวัดอบุลราชธาน ีจังหวดัอ านาจเจริญ และจังหวดัยโสธร  ๑๖๘ 
- ครั้งที ่๗  ณ จงัหวัดศรีสะเกษ  ๑๗๓ 
- ครั้งที ่๘  ณ จังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๙ 
- ครั้งที ่๙  ณ จงัหวัดชัยภูม ิ  ๑๘๒ 

๒.๕ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ภาคกลาง 
- ครั้งที ่๑  ณ จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา  ๑๘๗ 
- ครั้งที ่๒  ณ จงัหวัดราชบรุ ี  ๑๙๒ 
- ครั้งที ่๓  ณ จงัหวัดชัยนาท  ๒๐๓ 
- ครั้งที ่๔  ณ จงัหวัดสุพรรณบุร ี  ๒๓๐ 
- ครั้งที ่๕  ณ จงัหวัดสมุทรสาครและจังหวดัเพชรบุร ี  ๒๓๕ 
- ครั้งที ่๖  ณ จงัหวัดสมุทรปราการ  ๒๔๖ 
- ครั้งที ่๗  ณ จงัหวัดนครปฐม  ๒๔๙ 
- ครั้งที ่๘  ณ จงัหวัดกาญจนบุร ี  ๒๕๔ 
- ครั้งที ่๙  ณ จงัหวัดสงิห์บรุ ี  ๒๕๙ 



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

- ครั้งที ่๑๐  ณ จังหวดัอ่างทอง  ๒๖๙ 
- ครั้งที ่๑๑  ณ จังหวดัลพบุร ี  ๒๗๖ 
- ครั้งที ่๑๒ ณ จงัหวัดปทุมธาน ี  ๒๙๑ 
- ครั้งที ่๑๓ ณ จงัหวัดสระบรุ ี  ๒๙๘ 
- ครั้งที ่๑๔ ณ จงัหวัดนนทบรุี  ๓๐๗ 
- ครั้งที ่๑๕ ณ จงัหวัดสมุทรสงคราม  ๓๒๐ 
- ครั้งที ่๑๖ ณ จงัหวัดประจวบคีรขีันธ ์  ๓๒๗ 

๒.๖ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ภาคตะวันออก 
- ครั้งที่ ๑  ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ๓๓๕ 
- ครั้งที่ ๒  ณ จังหวัดชลบุรี ๓๓๘ 
- ครั้งที่ ๓  ณ จังหวัดระยอง ๓๔๐ 
- ครั้งที่ ๔  ณ จังหวัดตราด ๓๔๕ 
- ครั้งที่ ๕  ณ จังหวัดจันทบุรี ๓๕๕ 
- ครั้งที่ ๖  ณ จังหวัดนครนายก ๓๖๔ 
- ครั้งที่ ๗  ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓๗๙ 
- ครั้งที่ ๘  ณ จังหวัดระยอง ๓๙๔ 
- ครั้งที่ ๙  ณ จังหวัดตราด ๔๑๒ 

๒.๗ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ภาคใต ้
- ครั้งที ่๑ ณ จังหวดัปตัตาน ี  ๔๒๙ 
- ครั้งที ่๒ ณ จังหวดันครศรีธรรมราช  ๔๓๒ 
- ครั้งที ่๓ ณ  จงัหวัดกระบี ่  ๔๓๔ 
- ครั้งที ่๔ ณ จังหวดันราธวิาส  ๔๓๖ 
- ครั้งที ่๕ ณ จังหวดัชุมพร  ๔๔๐ 
- ครั้งที ่๖ ณ จังหวดัสงขลา  ๔๔๔ 
- ครั้งที ่๗ ณ จังหวดัระนอง  ๔๔๘ 

๒.๘ รายงานการลงพ้ืนที่พบนักเรียน นักศกึษา และเยาวชน 
ของคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

 ๑. ความเป็นมา  ๔๕๓ 
 ๒. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเปา้หมายชว่งเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒  ๔๕๓ 



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

๓. การด าเนนิการในชว่งเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม ๒๕๖๒  ๔๕๘ 
๔. ข้อคิดเหน็ของนักเรียน นักศึกษา ครูและผู้บริหารการศึกษา   ๔๖๐ 
๕. การประเมนิผลของโครงการของสมาชิกวฒุิสภาพบนักเรียน  นักศึกษา  ๔๖๓ 
๖. ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ  ๔๖๘ 

บทท่ี ๓  การตดิตามประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

ข้อมูลเรื่องรอ้งเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ทีน่ าเสนอ   
ในการลงพื้นที่พบประชาชนแบบภาพรวม  ๔๗๑ 
๓.๑ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ  

โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคเหนือ (ตอนบน)   ๔๗๓ 
๓.๒ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคเหนือ (ตอนล่าง)   ๔๗๙ 
๓.๓ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)   ๔๘๙ 
๓.๔ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)   ๕๐๕ 
๓.๕ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคกลาง  ๕๑๕ 
๓.๖ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคตะวันออก  ๕๒๗ 
๓.๗ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต ้  ๕๓๓ 

บทท่ี ๔  สรุปการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป   ๕๓๗ 

ส่วนที ่๒ สรุปประเดน็ข้อคดิเหน็/ความต้องการที่พบจากการลงพื้นที่ 
ของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม   ๕๔๑ 

ส่วนที ่๓ สรุปประเดน็ข้อคดิเหน็/ความต้องการที่พบจากการลงพื้นที่ 
ของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในด้านต่าง ๆ จ าแนกตามรายภาค   ๕๔๒ 

ส่วนที ่๔ ประโยชนท์ี่ประชาชน หนว่ยงาน/ องค์กรในพืน้ที่ และสมาชิกวุฒิสภาไดร้บั   ๕๔๖ 

ข้อเสนอแนะ   ๕๔๘ 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

ภาคผนวก 

- คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
- คณะอนกุรรมการดา้นประชาสัมพันธ์ 
- คณะอนกุรรมการดา้นนโยบาย แผนงานและประสานการปฏิบัติ 
- คณะอนกุรรมการดา้นติดตาม ประมวลผลและรายงานผลการปฏิบตัิ 
- คณะอนกุรรมการดา้นรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน 
- คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตามรายภาค 

 ภาคเหนือ (ตอนบน) 
 ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง) 
 ภาคกลาง 
 ภาคตะวันออก 
 ภาคใต ้

- รายนามคณะผู้จดัท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

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

บทท่ี ๑ บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาของการด าเนินโครงการ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  มี เจตนารมณ์ที่ส่ งผลส าคัญต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาไว้หลายประการ ซึ่งเจตนารมณ์ที่ส าคัญประการหนึ่ง ตามมาตรา ๖๕  
ที่บัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยสร้างกลไกไว้ใน  
หมวด ๑๖ นั่นคือการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว นอกจากนั้น  
ยังได้สร้างกลไกใหม่ที่มีผลโดยตรงต่อกระบวนการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เนื้อหา รวมทั้ง  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ดังจะเห็นได้จากการที่มาตรา ๒๖ บัญญัติให้กฎหมายที่มีผล 
เป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นไว้ด้วย และการที่มาตรา ๗๗  
วรรคหนึ่ง บัญญัติให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็น  
หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า 
เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน มาตรา ๗๗ วรรคสอง ที่บัญญัติให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งต้องเปิดเผย  
ให้ประชาชนทราบและน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน และเมื่อ
กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

กลไกและกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามมาตรา ๑๑๔ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ  
พระราชก าหนด การกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่  
และอ านาจของวุฒิสภา การพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
การให้ความเห็นชอบให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง รวมทั้งภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่มาตรา ๒๗๐ บัญญัติเพ่ิมขึ้นให้เป็นหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาในช่วง ๕ ปีแรก อีกด้วย ดังนั้น  
การจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์สมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ  และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทยและประเพณีการปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข  โดยต้องมีการรับ ฟังความคิด เห็นและข้อ เสนอแนะ  
หรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการ  
ให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์นั้นต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกัน 



๒ 

ระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับโดยการลงไปในพ้ืนที่
เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายเนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา 
อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริงแทนการรอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการ
จากการรายงานมาตามระบบที่ เป็นอยู่  วุฒิสภาจึงเห็นควรจัดให้มี “โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน” เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถเข้ามา
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และ
ระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความตระหนักส านึก
รับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวมอันจะน าไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
มีสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านบนพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย 

๒) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว และพัฒนากฎหมาย  
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๓) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับ
หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล 

๔) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่และสะท้อนข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา 

๕) เพ่ือปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ ที่บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการติดตามผล  
การด าเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
เสนอแนะ และเร่งรัดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศและตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการทีร่ับผดิชอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ๘ คณะ ดงันี ้
๑) คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน 
๒) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดัภาคกลาง 



๓ 

๓) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดัภาคใต้ 
๔) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดัภาคตะวันออก 
๕) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน) 
๖) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง) 
๗) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดัภาคเหนือ (ตอนบน) 
๘) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

๑.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมาย 
๒) ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูล

ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว และพัฒนากฎหมาย 
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๓) ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับ
หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล 

๔) ได้รับทราบความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือน ามาวิเคราะห์  
สภาพปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสะท้อนปัญหาไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไก  
ของวุฒิสภา 

๕) ได้รับทราบผลด าเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ 
และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ และด าเนินการเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และก าหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 

_________________________________ 

 

 

 
 
 



บทท่ี ๒ ผลการด าเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 

รายงานผลการด าเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนตามรายภาค จ านวน ๗ ภาค 
และรายงานการลงพ้ืนที่พบนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนของคณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีดังนี้ 

๒.๑ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคเหนือ (ตอนบน)  
๒.๒ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคเหนือ (ตอนล่าง)  
๒.๓ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ตอนบน)  
๒.๔ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ตอนลา่ง)  
๒.๕ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคกลาง 
๒.๖ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคตะวันออก 
๒.๗ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคใต ้
๒.๘ รายงานการการลงพ้ืนที่พบนักเรียน นักศกึษา และเยาวชนของคณะกรรมการอ านวยการ

โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๒.๑ รายงานผลการด าเนินการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) จ านวน ๗ ครั้ง ประกอบดว้ย 

 

๑. ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ วนัที่ ๔ – ๕ กนัยายน  ๒๕๖๒ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวัดล าปาง 

๒. ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ วนัที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๒ ณ จังหวดัเชียงราย และจังหวดัพะเยา 

๓. ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ วนัที่ ๓ – ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ จังหวดัล าปาง 

๔. ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ วนัที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ จังหวดัล าพูน และจังหวดัเชียงใหม่  

๕. ครั้งที ่๕/๒๕๖๒ วนัที่ ๗-๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ณ จังหวดัแพร ่และจังหวดัน่าน 

๖. ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ วนัที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ณ จังหวัดแมฮ่่องสอน 

๗. ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ วนัที่ ๑๙ – ๒๑ ธนัวาคม  ๒๕๖๒ ณ จังหวดัพะเยา และจังหวดัเชียงราย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕  

 

 

 
 
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าปาง  วันพุธที่ ๔ และวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒  

วิธีการด าเนินกิจกรรม   ลงพ้ืนที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ  
และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบังคับใช้กฎหมายจากภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่ 

 

ผลการด าเนินการ ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมโครงการ 
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าปาง 
จ านวน ๒๖๐ คน ได้รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๗๐ ที่บัญญัติให้วุฒิสภาที่มีหน้าที่และอ านาจในการ
ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติและ
เร่งรัดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศและ
ตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ และได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ ดังนี้ 

๑. หมอกควัน สภาพปัญหา ปัญหาหมอกควันมีผลกระทบ คือ ด้านการท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยว
ลดลง ระบบทางเดินหายใจ 

๒. ข้อเสนอด้านสิ่งแวดล้อม (ฝุ่นควัน) คือ ผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด ผลักดันแผนการแก้ไข
ท่ีชัดเจน 

๓. ภัยแล้ง สภาพปัญหา ฝนทิ้งช่วง ท าให้มีผลกระทบต่อการเกษตรและน้ าเพ่ือการอุปโภค – 
บริโภค 

๔. ด้านการท่องเที่ยว ค าสั่ง คสช.ท่ี ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท  ขอให้ขยายเวลาจากที่ก าหนดไว้  ตามค านวณระยะเวลาที่
ผู้ประกอบการรอทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข จากกระทรวงมหาดไทย อีกจ านวน ๕๒ วัน 

๕. ขาดแคลนวัตถุดิบดินขาวในการท าเซรามิก สภาพปัญหา คือ กลุ่มผู้ประกอบการเซรามิก 
ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบดินขาวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวน 

๖. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ สภาพปัญหา คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ได้รับสัมปทานให้ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้ถ่ายหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลง มีการเปิดหน้าดิน
ขุดถ่านหิน เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยของประชาชน 

ครั้งที่ ๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันที่ ๔ – ๕ กันยายน  ๒๕๖๒ ณ จังหวดัเชยีงใหม่ และจังหวัดล าปาง 



 ๖  

 

 

ผลกระทบการด าเนนิกิจการเหมอืงถา่นหิน คือ  
๑. ท าให้เกิดการอพยพ เนื่องจากได้รับผลกระทบด้านมลภาวะ ฝุ่น กลิ่น เสียง พ้ืนที่ แหล่งน้ า 

และการประกอบอาชีพ  
๒. สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย  

ผลกระทบจากการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ที่ไม่เป็นธรรม คือ  
๑. การช่วยเหลือด้านอาชีพที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากขาดปัจจัยเรื่องน้ าในการท าเกษตร 

และพื้นที่ท าการเกษตรลดลง  
๒. ด้านสาธารณูปโภค (น้ า) ขาดแคลนน้ าดิบในการท าประปา  
๓. ด้านสาธารณสุข มีผู้ป่วยด้านระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น  

ขอให้เร่งรัดกฎหมาย ๒ ฉบับ ดังนี้  
๑. ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....  
๒. ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....  
ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและภาคเอกชนที่น าเสนอ 

และจะด าเนินการส่งไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องหรือส่งไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

    
 
 

    
 

 

_________________________________ 



 ๗  

 

 

 

จังหวัดเชยีงราย   วันพุธที ่๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจงัหวัดเชียงราย  

วิธีการด าเนินกิจกรรม     จัดประชุมสมัมนารว่มกบัส่วนราชการภายในจงัหวัดเชียงราย 
 

      
 

ผลการด าเนินการ  
คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 

ที่เข้าร่วมประชุม ในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการท่องเที่ยว ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่) เป็นหน่วยงานก ากับดูแลครอบคลุม ๑๗ จังหวัดในภาคเหนือ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ 
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนการขอรับใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย การที่ส านักงานทะเบียนธุรกิจฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเหตุ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดทางภาคเหนือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานดงักลา่ว 
เนื่องจากต้องเดินทางข้ามจังหวัด  

ด้านการค้าชายแดน การสุ่มตรวจสินค้าบริเวณด่านศุลกากรกรณีสินค้าเกษตรที่อาจมีสารพิษ
ตกค้าง เนื่องจากสินค้าเกษตรเน่าเสียง่าย ประกอบกับขั้นตอนการตรวจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถกักสินค้าไว้ เมื่อท าการสุ่มตรวจแล้วต้องปล่อยสินค้าไปก่อน ถ้าตรวจสอบแล้วยืนยัน
ได้ว่าสินค้าเกษตรนั้นมีสารพิษตกค้างก็จะด าเนินการยึดใบอนุญาตน าเข้าในภายหลัง  

ด้านแรงงานข้ามชาติ พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ตามอ าเภอใจ  
นายทะเบียนไม่มีสิทธิยับยั้ง เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ควบคุมแรงงานต่างด้าวได้ค่อนข้างยาก รวมทั้งไม่มีการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจ้าง โดยขณะนี้ กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และกระทรวงแรงงานได้
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการการท างานของ
แรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ โดยก าหนดเงื่อนไขใน MOU เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนนายจ้างของ
แรงงานต่างด้าวดังกล่าว  

ครั้งที่ ๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันที่ ๑๑– ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๒ ณ จังหวดัเชยีงราย และจังหวัดพะเยา 



 ๘  

 

 

 

        จังหวัดเชียงราย   วนัพุธที ่๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนสหศาสตร์ศกึษา จังหวดัเชียงราย 

        วิธีการด าเนินกิจกรรม   จัดประชุมเชงิปฏิบตัิการรว่มกบักลุ่มเยาวชน 
 

     
 
     

ผลการด าเนินการ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทน
เยาวชนที่เข้าร่วมประชุม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ขาดแคลนทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้  
๒. ประชาชนชาติพันธ์บางส่วนไร้สัญชาติไทยและมีปัญหาในการท าบัตรประชาชน  
๓. พ้ืนที่พักอาศัยบนดอยไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงและถนนมีสภาพที่ไม่ดีเป็นดินท าให้เดินทางไม่สะดวก  

๔. ชาวบ้านไม่มีที่ท ามาหากิน เพราะเป็นเขตป่าสงวน 

_____________________________ 

        จังหวัดเชียงราย   วนัพฤหัสบดีที ่๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ  เทศบาลต าบลแม่ยาว 

        วิธีการด าเนินกิจกรรม   จัดประชุมเชงิปฏิบตัิการรว่มกบัประชาชน 
 

          

ผลการด าเนินการ  คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทน
ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อสมาชิกวุฒิสภาเป็นอย่างมาก 
และอยากให้สมาชิกวุฒิสภามาพบกับประชาชนอย่างต่อเนื่องสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

๑. ประเด็นเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทีด่ินท าให้เกดิอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ การพัฒนา
และการแก้ไขปญัหาภัยแล้ง  

๒. ประเด็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสญัชาติไทยของประชาชนและเยาวชนในพืน้ที่  
๓. ประเด็นการใช้อ านาจของเจ้าหน้าทีร่ัฐในการบงัคับใช้กฎหมาย  
๔. ประเด็นการเข้าถึงกฎหมายและข้อมูลด้านวิชาการดา้นการเกษตร  
๕. ประเด็นเกี่ยวกับคา่ตอบแทนของบคุลากรท้องที่ 



 ๙  

 

 

         

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อแนะน าประเด็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสัญชาติไทย  ประชาชน 
ในพ้ืนที่สามารถประสานงานไปยังหน่วยงานฝ่ายปกครองเพ่ือร้องขอให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการตรวจ
สารพันธุกรรม (DNA) ต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือน ามาเป็นหลักฐานและน าไปสู่กระบวนการพิสูจน์
สัญชาติต่อไป 

_____________________________ 
 
จังหวัดเชียงราย   วันพฤหสับดีที ่๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย  
วิธีการด าเนินกิจกรรม    จัดประชุมสมัมนารว่มกบัหนว่ยงานภาครฐัภายในจังหวดั 

 

  
          

ผลการด าเนินการ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุมในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ในโครงการก่อสร้าง 
ถนนพาราดินซีเมนต์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดท าแปลงสาธิตการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์  
ในสายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๔ ต าบลบ้านดู่ ถึงชุมชนห้วยปลากั้ง ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางกว่า ๕๐๐ เมตร นับว่าเป็นถนนสายแรกของภาคเหนือที่ใช้ส่วนผสมจาก
ยางพารา ดิน และปูนซีเมนต์ ก่อให้เกิดการพัฒนาในหลายด้าน ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่
ส าหรับปลูกยางพารากว่า ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ หากมีการขยายโครงการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์   
ก็จะสามารถช่วยการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  และเป็นทางเลือกในการ
แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ าได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้  

๑) ขอให้แต่งตั้งคณะท างานที่มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาผลักดันโครงการ  ๑ ต าบล  
๑ เส้นทาง เพ่ือสนับสนุนการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ใช้งานในถนนขนส่งสินค้าเกษตรในทุกต าบล
ทั่วประเทศ 

๒) ปัจจุบัน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่มีคู่มือตรวจการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน  ท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถใช้งบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ เพื่อการ
ใช้งานจริง  

๓) การยางแห่งประเทศไทยควรก าหนดราคากลางยางพาราให้มีความเหมาะสมกับการลงทุน
ท าถนนพาราดินซีเมนต์ 

_____________________________ 



 ๑๐  

 

 

จังหวัดพะเยา  วันพฤหัสบดีที ่๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕  
ศาลากลางจังหวดัพะเยา  

วิธีการด าเนินกิจกรรม    จัดประชุมสมัมนารว่มกบัหนว่ยงานภาครฐัภายในจังหวดั 
 

      
 

ผลการด าเนินการ  คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุม ในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการท่องเที่ยว ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่ เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา  มีกรณี
บริษัทเอกชนน าเที่ยวได้หลอกลวงนักท่องเที่ยว โดยการขายทัวร์ให้ แต่ไม่ได้พาลูกทัวร์ไปท่องเที่ยว ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่ตกลงไว้ เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า ๔ ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ 
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวประเภททั่วไปต้องวางหลักประกัน
สูงสุดเป็นจานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ไม่ครอบคลุมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มเติมวงเงิน 
ในหลักประกันให้มีจ านวนที่เหมาะสมกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

๒. ด้านการค้าชายแดน เสนอแนะให้มีแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(แก้ไขค่าตรวจพาหนะนอกเวลาราชการ) เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบรายย่อยในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

 ปัญหาการกักพืชหรือกักสัตว์ที่มีพ่อค้าชาวลาวมาซื้อจากไทยเพ่ือส่งออกไปที่ประเทศลาวไม่ได้ 
ตลอดจนสินค้าน้ ามันเชื้อเพลิง ที่หน่วยงานทหารที่ประจ าด่านศุลกากร ตีความว่าเป็นสินค้าประเภท
ยุทโธปกรณ ์ท าให้การค้าบริเวณชายแดนมีข้อจ ากัดอย่างมาก  

๓. ด้านหมอกควัน จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบ จ านวนกว่า ๒ ล้านไร่ ล าพัง
ก าลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ไม่เพียงพอที่จะควบคุมดูแล จึงต้องอาศัยความร่วมมือกับอาสาสมัครชุมชนในการ
ติดตาม เฝ้าระวัง และลาดตระเวน โดยที่ผ่านมาจะใช้งบประมาณสนับสนุนจากงบกลาง ปีละ ๑๐ ล้านบาท
ต่อมาในปี ๒๕๖๑ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว โดยต้องเสนอขอต่ออธิบดีตามขั้นตอนปกติ  
ท าให้งบประมาณตกหล่นไป ไม่มีงบประมาณสนับสนุนให้แก่อาสาสมัครชุมชนที่ช่วยเจ้าหน้าที่ในการ



 ๑๑  

 

 

ติดตามเฝ้าระวัง และลาดตระเวนในพื้นที่ป่าดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้มีการสนับสนุนงบกลางให้แก่หน่วยงาน 
ในพื้นที่ จังหวัดละ ๑๕ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้แก่อาสาสมัครชุมชนดังกล่าว  

๔. ด้านคนไร้สัญชาติ เด็กที่มายื่นขอสัญชาติไทยมักจะเกิดจากการคลอดในบ้าน ไม่ได้คลอด 
ในสถานพยาบาลของรัฐ จึงไม่มีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าเกิดในประเทศไทย จ าเป็นต้องมีการพิสูจน์
สัญชาติของเด็กเหล่านี้ โดยการสืบพยานบุคคล ประกอบการพิจารณาให้สัญชาติ ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ
ที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการค่อนข้างนาน 

_____________________________ 
 

จังหวัดพะเยา  วันศุกร์ที ่๑๓ กันยายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชมุศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมง 
น้ าจืดพะเยา  

วิธีการด าเนินกิจกรรม    จัดประชุมสมัมนารว่มกบัหนว่ยงานภาครฐัภายในจังหวดั 
 

      

      
 

ผลการด าเนินการ  คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุม ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนากว๊านพะเยา 
ซึ่งสืบเนื่องมาจากกฎหมาย และการขออนุญาตหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

๑. พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตห้วงห้ามที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา อ าเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ (เพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า) บัญญัติให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่อยู่
ภายในเขตหวงห้ามตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหักร้างจัดท าหรือปลูกสร้าง
ด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้การพัฒนาพ้ืนที่



 ๑๒  

 

 

กว๊านพะเยาและบริเวณโดยรอบไม่สามารถกระท าได้ อาทิ โครงการพัฒนากว๊านพะเยาเพื่อการท่องเที่ยว 
ซึ่งอาจจะต้องมีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นต้น  

๒. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้กว๊านพะเยาเป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า  

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องของหลายหน่วยงานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากว๊านพะเยา ได้แก่ 
 ๓.๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับ

นานาชาติ 
 ๓.๒ กรมเจ้าท่าว่าด้วยการเดินเรือ 
 ๓.๓ กรมธนารักษ์ว่าด้วยเงื่อนไข เช่น การจัดเก็บรายได้ ระยะเวลา พ้ืนที่ เป็นต้น  
 ๓.๔ กรมศิลปากรว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน  
 ๓.๕ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ทั้งนี้ 

ขอให้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้อยู่เป็นจ านวนมาก เป็นอุปสรรคต่อพัฒนา
กว๊านพะเยา และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้งขอให้ช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน  
ของรัฐแบบบูรณาการ (One Map ๑ : ๔,๐๐๐)  

๔. กว๊านพะเยา เป็นที่ราชพัสดุ พ้ืนที่ ๑๒,๘๓๑ ไร่ โดยกรมธนารักษ์มอบให้กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นสถานเพาะพันธุ์ปลา ดังนั้น โครงการพัฒนากว๊านพะเยา
หลายโครงการจึงติดขัดข้อกฎหมายไม่สามารถด าเนินการได้ อาทิ  

 ๔.๑ โครงการก่อสร้างสะพานแขวนบริเวณสวนสุขภาพประมงเชื่อมสวนสาธารณะเทศบาล
เมืองพะเยา ที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ  

 ๔.๒ การศึกษาออกแบบถนนรอบกว๊านพะเยา ไฟส่องสว่าง รวมทั้งการน าสายไฟลงใต้ดิน  
เพ่ือให้สภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงาม ต้องมีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากกรมประมง 
กรมธนารักษ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอน ส่งผลให้การด าเนิน
โครงการล่าช้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาข้อกฎหมายที่มีข้อจ ากัดในเรื่องการบริหารจัดการ
ตะกอนดินที่ได้จากการขุดลอก เป็นเหตุให้ปริมาณน้ าที่เก็บกักในกว๊านพะเยาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค
และบริโภค  

                             _________________________________ 
 
 
 
 



 ๑๓  

 

 

           

จังหวัดล าปาง วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพบริเวณที่ทิ้งดินของเหมือง แม่เมาะ ต าบลบ้านดง 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  

ผลการด าเนินการ  คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนภาคเอกชน รวมทั้งได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านดง และผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ดังนี้  

๑. นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อน  

๒. นายประจักษ์ ชาติสืบ ผู้ใหญ่บ้านสวนป่าแม่เมาะ และคณะ เรื่อง ขอความเป็นธรรมการอพยพ  
๓. นายสมบูรณ์ ค าปลิว ผู้ใหญ่บ้านจาปุย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่ท ากิน

ของเกษตรกรทับซ้อนกับเขตพ้ืนที่ทหาร  
๔. นายนิพล อัครวีรวัฒนา ผู้ใหญ่บ้านท่าสี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ท ากิน

ของเกษตรกรทับซ้อนกับเขตพ้ืนที่ทหาร 

สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อคิดเห็น ดังน้ี  
การด าเนินการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

ราษฎรในพ้ืนที่ และหลักเกณฑ์ที่น ามาบังคับใช้ควรมีความเป็นธรรม  โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะรับเรื่องไปพิจารณาวิเคราะห์และส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

_____________________________ 
 

จังหวัดล าปาง วนัศุกร์ที ่๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ล าปาง อ าเภอเกาะคา  

วิธีการด าเนินกิจกรรม รับฟังประเด็นเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
และผลิตภัณฑ์เซรามิก  

ครั้งที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันท่ี ๓ – ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ จังหวัดล าปาง   



 ๑๔  

 

 

ผลการด าเนินการ  คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนภาคประชาชนในพ้ืนที่ ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านต าบลบ้านบอม ต าบลบ้านกิ่ว 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ (ตอนบน) จ านวน ๑ ราย คือ เรื่องการพิจารณาการขอประทานบัตรท าเหมืองแร่  
บ้านบอม ม. ๖ (เป็นส าเนาหนังสือ เรื่อง ขอคัดค้านขอประทานบัตรเหมืองแร่ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ของนายจลุน สายหน้า ตัวแทนชาวบ้านต าบลบ้านบอม) 

สมาชกิวุฒิสภาได้ให้ขอ้คิดเห็น ดังนี้  
จังหวัดล าปางเป็นจังหวัดที่ผลิตและส่งออกเครื่องปั้นดินเผาและผลิตภัณฑ์เซรามิกอันดับหนึ่ง

ของไทย และเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาคอาเซียน อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและผลิตภัณฑ์เซรามิก 
ของจังหวัดล าปางมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของทั้งประชาชนในจังหวัดและประเทศไทย ปัจจุบัน
แร่ดินขาวเกาลีน (Kaolin) ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและผลิตภัณฑ์เซรามิ ก 
ก าลังจะหมดไป โดยประทานบัตรเหมืองแร่ดินขาวในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง จ านวน ๘ แปลง จะทยอย
หมดอายุลง แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจจ าเป็นต้องใช้แร่ดินหินผุ (Pottery Stone) ในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาและผลิตภัณฑ์เซรามิก  ซึ่งมีต้นทุนสูงขึ้น เนื่องจากต้องน าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ 
ในขั้นตอนการเตรียมแร่ รวมทั้งต้องพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตสินค้าเพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
และคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ การด าเนินการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน 
ยังมีความไม่สอดคล้องกัน ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการ เช่น ประทานบัตรเหมืองแร่ 
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการการท างานของหลายหน่วยงาน ซึ่งอาจ
จ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้เสนอแนะให้จังหวัดล าปางด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ส่งมายังคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์และส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา  
ตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

 

       
 

       
 

                                   _________________________________ 



 ๑๕  

 

 

 

จังหวัดล าพูน  วนัพฤหัสบดีที ่๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวดัล าพูน 

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับตัวแทนส่วนราชการภายในจังหวัด  

ผลการด าเนินการ  คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนภาคประชาชนในพ้ืนที่ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) ด้านหมอกควัน การด าเนินการปี ๒๕๖๒  
 การด าเนินการด้านหมอกควันของจังหวัดล าพูนในปี ๒๕๖๒ ให้ความส าคัญการด าเนินการ

ในระดับหมู่บ้าน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย  
 ๑. การเตรียมการ ด าเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  
  - ใช้ระบบ Single command ในการบริหารจัดการ โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

ระดับจังหวัด จัดตั้งศูนย์อ านวยการฯ (ส่วนหน้า) อ าเภอลี ้และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจระดับอ าเภอ  
  - บูรณาการข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน โดยมีการแจ้งเตือนสถานการณ์

คุณภาพอากาศและรายงานผลการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศ กิจกรรม 
การป้องกันและการควบคุมไฟป่าผ่านเครือข่าย Online และประชาสัมพันธ์การใช้ Mobile Application  

  - จัดการเชื้อเพลิงและบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงเพื่อลดการเผา โดยวิเคราะห์สภาพอากาศ 
กระแสลม ความชื้นและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเชื้อเพลิง โดยให้ศูนย์เฉพาะกิจระดับอ าเภอ 
เป็นศูนย์กลางในการจัดท าแผนจัดการเชื้อเพลิงและควบคุมไฟป่า  มีจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 
ร่วมจัดท าแนวกันไฟ 

 ๒. การรับมือ ด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน  
   ห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในช่วงวิกฤติ มีการจัดตั้งศูนย์กลางการรับแจ้งเหตุที่ต ารวจภูธร

จังหวัดล าพูน ให้ก านันผู้ใหญ่บ้านร่วมสอดส่องดูแลไม่ให้ราษฎรเผาพ้ืนที่ที่ตนถือครอง  มอบหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด าเนินการตามข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติลงโทษผู้กระท าความผิด
หากมีการเผาขยะมูลฝอย และสนธิก าลังระดมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการควบคุมไฟป่า  

 ๓. ยั่งยืน ด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน  
  รณรงค์สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยการจัดตั้งชุดปฏิบัติการ

ระดับต าบล ๕๗ อปท. เผยแพรประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง  
สร้างชุดมวลชนต้นแบบที่ไม่เผาป่า และขยายผลสร้างจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมอาชีพเพ่ือ

ครั้งที่ ๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันท่ี ๑๐-๑๑ ตลุาคม  ๒๕๖๒ ณ จังหวดัล าพูนและจังหวัดเชียงใหม่ 



 ๑๖  

 

 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และอาชีพหาของป่า ล่าสัตว์ ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายอาสาสมัครในการป้องกัน
และควบคุมไฟป่า ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 ในปี ๒๕๖๒ จังหวัดล าพูนมีการประมวลผลต าแหน่งจุดความร้อนสะสม  (Hotspot)  
จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS และระบบ VIIRS ซึ่งทั้งสองระบบเป็นระบบที่ติดตั้งบนดาวเทียม 
ที่มีวงโคจรคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันในด้านความละเอียดของข้อมูล (Spatial Resolution) ของ
เซ็นเซอร์การตรวจจับความร้อน โดยระบบ MODIS ตรวจพบจุดความร้อน (Hot spot) จากชั้นข้อมูล
รายละเอียด ๑,๐๐๐ เมตรต่อพิกเซล ในขณะที่ระบบ VIIRS ตรวจพบจุดความร้อนจากชั้นข้อมูล 
ที่มีรายละเอียด ๓๗๕ เมตรต่อพิกเซล เป็นผลให้จ านวนจุดความร้อนจากระบบ VIIRS มีมากกว่าจ านวน 
จุดความร้อนจากระบบ MODIS ประมาณ ๓ เท่า ส่งผลให้สามารถด าเนินการดับไฟได้อย่างรวดเร็ว 
และตรงจุด 

 แผนการบริหารจัดการด้านปัญหาหมอกควันของจังหวัดล าพูน ปี ๒๕๖๓  
 จังหวัดล าพูนได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาหมอกควัน และได้จัดท ามาตรการส าหรับ

การเตรียมการรับมือปัญหาหมอกควันในปี ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้  
 ๑. สถานการณ์ PM ๒.๕  PM ๒.๕ มีสาเหตุมาจากหลายกิจกรรม นอกจากนี้ในช่วง 

ฤดูแล้ง สัดส่วนของ PM ๒.๕ และ PM ๑๐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๕ ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๖ และ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน คิดเป็นร้อยละ ๕๑ โดยเกิดจากปัจจัยสภาพ
อากาศ (อากาศปิด) ก่อให้เกิดการสะสม PM ๒.๕ ส าหรับในปี ๒๕๖๒ สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
ท าให้สถานการณ์หมอกควันรุนแรงขึ้น นอกจากนี้สภาพป่ามีความแห้งแล้ง เมื่อเกิดไฟป่าจึงท าให้ไฟป่า
ลุกลามอย่างรวดเร็ว 

 ๒. จุดความร้อน (HOT SPOT) จุดความร้อน (HOT SPOT) มีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง
ทุกพื้นที ่ทุกฤดู ในพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ริมทาง ที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณที่มีการลักลอบทิ้งขยะ 

  นอกจากนี้มีการลักลอบเผาในพ้ืนที่ป่าไม้เป็นจ านวนมาก  และยังหาตัวผู้กระท าผิด 
ไม่ได้มีการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ VIRRS ท าให้ควบคุมดับไฟป่าได้เร็วขึ้น สถานีควบคุมไฟป่า และ
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า คือ หน่วยงานหลักในการดับไฟ หมู่บ้านเครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุน 
จากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ เป็นหมู่บ้านที่มีการปฏิบัติการดับไฟโดยมีนายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นก าลังสนับสนุนหลักในกรณีที่เกิดไฟไหม้ป่า กรณีเกินก าลัง
ของหน่วยงานดับไฟป่า 

 ๓. มาตรการส าหรับการเตรียมการรับมือปัญหาหมอกควันในปี ๒๕๖๓  
  จังหวัดล าพูนได้จัดเตรียมมาตรการส าหรับการเตรียมการรับมือปัญหาหมอกควัน  

ในปี ๒๕๖๓ ดังนี้  
  ๑. การสร้างการรับรู้สถานการณ์ PM ๒.๕  



 ๑๗  

 

 

  ๒. กลุ่มบุคคลเสี่ยงต่อการเผา  
  ๓. การสนับสนุนระดับหมู่บ้าน  
  ๔. ชุดลาดตระเวนและดับไฟป่า  
  ๕. การสร้างความชุ่มชื่นให้ผืนป่า  
  ๖. จิตอาสาป้องกันและควบคุมไฟป่า  
  ๗. การจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ  
  ๘. ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ  

๒) ด้านการจัดการน้ าในฤดูแล้ง แหล่งน้ าส าหรับใช้ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนมาจาก ๓ แหล่ง 
ประกอบด้วย น้ าฝน น้ าท่า และอ่างเก็บน้ า โดยมีการสรุปการบริหารจัดการน้ าช่วงวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ 
และการเตรียมการด้านการบริหารจัดการน้ าในฤดูแล้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓ 
สรุปได้ดังนี้  

 การบริหารจัดการน้ าช่วงวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒  
 ๑. ให้ความส าคัญกับน้ าอุปโภค-บริโภค เป็นล าดับแรกโดยขอให้ผู้ประสบปัญหาการขาดแคลน

น้ าแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ าไปแจกจ่าย   
 ๒. ขอความร่วมมือชะลอการเพาะปลูกออกไปเป็นต้นเดือนสิงหาคม โดยประชุมรณรงค์ขอ

ความร่วมมือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนปฏิทินการปลูกข้าวนาปี เลื่อนไปเป็นปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือน
สิงหาคมของทุกปี เพ่ือให้ตรงกับช่วงฝนชุกในแต่ละปี เพ่ือกักเก็บน้ าในอ่างไว้ให้มากท่ีสุด  

 ๓. พ้ืนที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งขอให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่น  เพ่ือขอสนับสนุน
เครื่องสูบน้ าจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยโครงการชลประทานล าพูนได้เตรียมเครื่องสูบน้ าให้การสนับสนุน
จ านวน ๑๙ เครื่อง  

 ๔. ขอความร่วมมือให้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ าร่วมมือแบ่งปันและใช้น้ าตามกติกาของกลุ่มผู้ใช้น้ า
อย่างเคร่งครัด โดยก าหนดให้ใช้การส่งน้ าแบบรอบเวร คือ ส่งน้ าจ านวนน้อย ๆ เข้าสู่พ้ืนที่แปลงย่อย ๆ 
ตามช่วงเวลาที่ตกลงกัน  

 ๕. ขอให้หน่วยงานที่ผลิตน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค โดยใช้น้ าดิบจากแหล่งน้ าที่อยู่ในแผน
บริหารจัดการน้ าของกรมชลประทาน เช่น สถานีผลิตน้ าประปาจากแม่น้ าปิง (ฝายพญาอุต) ให้พิจารณา
ด าเนินการขุดลอกบริเวณด้านหน้าสถานีสูบน้ าร่วมกับการขุดร่องชักน้ าและลดระดับหัวสูบ 

 การเตรียมการด้านการบริหารจัดการน้ าในฤดูแล้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 
เมษายน ๒๕๖๓  

 ๑. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปลูกข้าวนาปีของทุก ๆ ปี
ให้อยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม เพื่อตรงกับช่วงที่ฝนตกชุกจะท าให้ประหยัดน้ าไว้
ในอ่างเก็บน้ าและแหล่งน้ าต้นทุนต่างๆและใช้น้ าฝนเป็นหลักในการเพาะปลูก  



 ๑๘  

 

 

 ๒. พัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ิมเติม โดยเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ าขนาดกลางในลุ่มน้ าลี้   
และลุ่มน้ าทา ที่มีการศึกษาไว้แล้ว  

 ๓. ในส่วนของน้ าประปาล าพูนควรเพ่ิมก าลังผลิตที่เขื่อนแม่กวง และรองรับโครงการเพ่ิม
ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าแม่กวงฯ เพื่อขยายเขตบริการมายัง อ าเภอบ้านธิ อ าเภอเมืองล าพูนและรองรับ
แผนก่อสร้างสนามบินใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอ าเภอบ้านธิ  

๓) ด้านการท่องเที่ยว  
 การท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน จังหวัดล าพูนมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ประกอบด้วย วัด 

ธรรมชาติ หมู่บ้านหรือชุมชนท่องเที่ยว โบราณสถาน และอื่นๆ ซึ่งกระจายตัวอยู่ในทั้ง ๘ อ าเภอ 
ของจังหวัดล าพูน การท่องเที่ยวจังหวัดล าพูนเติบโตอย่างต่อเนื่องจ านวนนักท่องเที่ยว  โดยมีจุดแข็ง 
ด้านการตลาดและภาพลักษณ์ในสายตานักท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดล าพูนมีความโดดเด่นทางด้าน  
เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ  
          ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาถือเป็นสาขาหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม แม้ตลาด
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทยยังไม่ได้รับการพัฒนามากนักแต่แนวโน้มของการเติบโตของตลาด
การท่องเที่ยวได้รับความสนใจมากขึ้น จังหวัดล าพูนถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีภูมิประเทศที่หลากหลาย ท าให้นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาสามารถประกอบกิจกรรม
กีฬาได้หลากหลายรูปแบบในแต่ละพ้ืนที่ เช่น การปีนเขา การแข่งขันวิ่ง วิ่งเทรล ปั่นจักรยานและกีฬา
ด้าน ADVENTURE  

 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 ๑. ด าเนินการก าหนดรูปแบบและจัดกิจกรรม Fam Trip (FAM Trip หรือ Familiarization 

Trip คือ การเดินทางเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยวหรือสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการขายสู่พ้ืนที่หรือบริการนั้น ๆ)  

 ๒. กิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่า (Story Telling)  
 ๓. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด และ

ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ตอน ด้วยระบบภาพ
ความคมชัดสูง (HD) เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ TV Digital  

 ๔. ด าเนินการผลิตสื่อไวรัล (Viral) เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว  
 ๕. ออกแบบและผลิตหนังสือคู่มือแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยเรื่องเล่า  (Story 

Telling) ทางวัฒนธรรมล้านนา  
 ๖. กิจกรรม การจัดท าระบบสืบค้นอัจฉริยะเรื่องเล่า (Story Telling) ด้านการท่องเที่ยว

ด้วย QR Code ตามแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนา 



 ๑๙  

 

 

     

     
 

__________________________ 
 

จังหวัดล าพูน  วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
อ าเภอแม่ทา  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จัดประชุม Focus Group  ร่วมกับตัวแทนประชาชน  

ผลการด าเนินการ   
คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางลงพื้นที่อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน เพื่อร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านที่ดินท ากินของประชาชน และเรื่องอื่นๆ โดยพบปะกับประชาชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๐๐ คน โดยมีการจัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับ
ที่ดินท ากิน จ านวน ๔ กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ ๑ สมาชิกวุฒิสภา  ๑. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย ์ 
                                          ๒. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง  
                                          เจ้าหน้าที่ นางสาวปัทมาภรณ์ ชูสกุล  

กลุ่มที่ ๒ สมาชิกวุฒิสภา  ๑. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ  
                                          ๒. พลโท อาพล ชปูระทุม  
                                          เจ้าหน้าที่ นางสาวกฤตยา หวังบู่  

กลุ่มที่ ๓ สมาชิกวุฒิสภา ๑. นายณรงค์ อ่อนสะอาด  
                                          ๒. นายจิรชัย มูลทองโร่ย  
                                          เจ้าหน้าที่ นางสาวธัญชนก วิริยะมงคลชัย  

กลุ่มที่ ๔ สมาชิกวุฒิสภา  ๑. พลเอก ทวีป เนตรนิยม  
                                          ๒. พลต ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ  
                                          เจ้าหน้าที่ นางสาวเบ็ญจวรรณ ดาวเรือง 



 ๒๐  

 

 

จากกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยทั้ง ๔ กลุ่ม ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านที่ดิน 
ท ากินของประชาชน และเรื่องอื่น ๆ มีความคล้ายคลึงกัน สรุปได้ดังนี้ 

ปัญหาที่ดินท ากิน 
๑. ที่ดินท ากิน/ที่อยู่อาศัยไม่มีโฉนด เนื่องจากเป็นเขตป่าสงวน เขตอุทยาน และเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า แต่สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นเมืองในเขตเทศบาล ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคได้ ได้แก่ 
น้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเพ่ือน ามาเป็นทุนในการ 
ท าเกษตรกรรมได้ 

๒. ที่ดินท ากิน/ที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตที่ดิน สปก. ซึ่งชาวบ้านอยู่มาก่อนแล้ว ต่อมามีการประกาศ
เขตอุทยาน ท าให้ประชาชนถูกดึงใบ สปก. คืน และไม่มีสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง 

๓. ประชาชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ว่าตรงพ้ืนที่ไหนออกโฉนดได้หรือไม่ 
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน 

๔. ส าหรับที่ดิน สค.๑ ประชาชนได้ด าเนินการขอออกโฉนดแล้วแต่ยังไม่ได้โฉนด ซึ่งเจ้าหน้าที่
มาด าเนินการท ารังวัดไปเรียบร้อย และเก็บค่าส ารวจไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า 

๕. บางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติท าให้ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ จึงมีความต้องการ
ขอกันพื้นที่ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ 

๖. ที่ดินท ากิน/ที่อยู่อาศัยเป็นเขตป่าสงวน เขตอุทยานท าให้ไม่สามารถสร้างอ่างเก็บน้ า เพื่อใช้
ในการท าเกษตรของหมู่บ้านได้ 

 

 
______________________________ 

 
 



 ๒๑  

 

 

จังหวัดล าพูน  วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล าพูน 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมสัมมนาร่วมกับตัวแทนภาคเอกชน และประชาชน 

ผลการด าเนินการ  คณะสมาชิกวุฒิสภาได้พบปะผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมล าพูน และ
ลูกจ้าง จ านวน ๖๐ คน เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมล าพูนและลูกจ้างมีความกังวลเรื่องนโยบายค่าแรงขั้นต่ า  
ของรัฐบาลซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรม  และจะส่งผล 
ต่อการลงทุนจากต่างชาติในอนาคต นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสงครามทางการค้า (Trade 
War) และปัญหาทางการเมืองภายในประเทศซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการย้ายฐานการผลิตไปยัง
ต่างประเทศและแรงงานจะถูกเลิกจ้าง ซึ่งแรงงานที่เคยทางานภายในโรงงานอุตสาหกรรมมีความช านาญ
เฉพาะทางหากถูกเลิกจ้างไม่สามารถกลับไปท าอาชีพเกษตรกรได้ 

สมาชกิวุฒิสภาได้ให้ขอ้คิดเห็น ดังน้ี  
ในปี ๒๕๖๓ จะมีปัญหาการขาดแคลนน้ า ขอให้เตรียมการรับมือกับปัญหาดังกล่าวโดยถอด

บทเรียนจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยด้านปัญหาแรงงาน แรงงานต่างด้าว 
แรงงานคนพิการได้รับการสนับสนุนและมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับคนพิการหรือไม่   
การจัดการขยะในโรงงาน การประเมินผลกระทบภายนอกทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การให้ความส าคัญกับชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 

 

 
 

_____________________________ 
 
 



 ๒๒  

 

 

จังหวัดล าพูน  วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สหกรณ์ประตูป่า  

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับตัวแทนภาคเอกชน และประชาชน 

ผลการด าเนินการ  คณะสมาชิกวุฒิสภาได้พบปะกับสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรแปลงใหญ่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน จ านวน ๑๐๐ คน เพ่ือร่วมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าควรจะมีการจัดท าพระราชบัญญัติล าไย  เพ่ือดูแลเกษตรกร 
ให้ผลผลิตที่จ าหน่ายได้ราคาดี และเป็นไปตามกลไกลตลาด นอกจากนี้ล าไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศจีน  รัฐควรเจรจาการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ 
นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องงบประมาณที่ล่าช้าท าให้ไม่สอดคล้องกับการท างาน 

สมาชกิวุฒิสภาได้ให้ขอ้คิดเห็น ดังน้ี  
ได้ชี้แจงกระบวนการออกกฎหมายให้ประชาชนได้เข้าใจ ดังนี้ ส าหรับกระบวนการออกกฎหมาย

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่รัฐสภาแล้วนั้น  จะต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาผู้แทนราษฎรก่อน หลังจากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา ส าหรับข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนในครั้งนี้จะน าข้อมูลเก็บไว้เพ่ือใช้ในกระบวนการกลั่นกรองกฎหมาย
ของวุฒิสภาต่อไป สาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องที่และท้องถิ่นนั้นอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ของฝ่ายบริหาร ส าหรับการท าเกษตรแปลงใหญ่นั้นควรจะต้องหาตลาดก่อนจึงจะด าเนินการผลิต  
ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด 

 

 
 

_____________________________ 



 ๒๓  

 

 

จังหวัดเชียงใหม่   วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  ณ ศาลาเอนกประสงค์
วัดล่ามช้าง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ลงพ้ืนที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกประชาชนในพ้ืนที่
ชุมชนล่ามช้าง ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดล่ามช้าง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ผลการด าเนินการ สมาชิกวุฒิสภา ได้พบปะกับประชาชนในพื้นที่ และได้รับข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อมาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ดังนี้ 

๑. ประเด็นเรื่องข้อกฎหมายโรงแรม และปัญหาการท่องเที่ยว 
 ในปัจจุบันประชาชนในพ้ืนที่ด าเนินการท าธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กและเกสเฮ้าส์ ซึ่งกฎหมาย 

ในประเทศไทยที่ใช้ในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับเดียวซึ่งบังคับใช้ทั้งในโรงแรมขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ท าให้ประชาชนที่ด าเนินการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กและเกสเฮ้าส์ได้รับผลกระทบ จึงมีความ
คิดเห็นว่าควรจะมีการแยกกฎหมายใช้บังคับตามประเภทของธุรกิจที่พักเหมือนในต่างประเทศ เช่น 
พระราชบัญญัติเกสต์เฮ้าส์ พระราชบัญญัติโฮมสเตย์ พระราชบัญญัติโฮสเทล เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลต้องการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน แต่การลงทุนประกอบกิจการต่าง ๆ ภายในชุมชนกลับติดขัด
ข้อกฎหมาย เช่น ธุรกิจที่พักแรม รถรับจ้าง และการค้าขายต่าง ๆ จึงอยากให้ทบทวนเรื่องข้อกฎหมาย  
ที่ขัดต่อการประกอบอาชีพท ามาหากินของประชาชนในพื้นที่ 

๒. ประเด็นเรื่องปัญหาการท่องเที่ยว 
 นอกจากนี้ยังได้น าเสนอผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ที่มาจากค่าเงินบาทแข็งตัว สงคราม

การค้าโลกและอีกหลายปัจจัย ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศลดลง อยากให้ภาครัฐด าเนิน
นโยบายในการจัดแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น มาตรการฟรีวีซ่า และมาตรการจูงใจอื่น ๆ  
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักดังเดิม 

๓. ประเด็นเรื่องที่ดินวัดร้างที่มีข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับนายทุน 
 ส าหรับปัญหาข้อพิพาทที่ดิน กรณีวัดต้นปูน ซึ่งเป็นวัดร้าง พ้ืนที่ของส านักพระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๗๕๔ ตารางวา เคยจัดสร้างเป็นโรงเรียน แต่ได้ยกเลิกไป จากนั้นได้เปิดพ้ืนที่ให้
เอกชนเช่ามากว่า ๕ ปี มีความพยายามที่จะสร้างเป็นโรงแรม โดยจ่ายค่าเช่ารายปี ๖๓,๐๔๘ บาท หรือ
ประมาณ ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งมีเอกชนเข้ามาเช่าช่วงแล้ว ๓ ราย แต่ชาวชุมชนไม่เห็นด้วยที่จะให้
สร้างเป็นโรงแรม และอยากให้คงพ้ืนที่เพ่ือท าประโยชน์ร่วมกันในชุมชน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ถึง ๕ ชุมชน คือชุมชนล่ามช้าง ล่ามปิง เชียงมั่น หม้อค าตวง และควรค่าม้า ขณะนี้
สัญญาเช่าล่าสุดได้สิ้นสุดลง และทางส านักพระพุทธศาสนาเชียงใหม่ ไม่มีการต่อสัญญาแต่อย่างใด  
แต่เอกชนยังคงยึดครองและใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวอยู่ ซึ่งทางคณะของสมาชิกวุฒิสภา จะได้น า



 ๒๔  

 

 

ข้อมูลพร้อมมติจากการหารือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลและช่วยเหลือเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด 

๔. ประเด็นเรื่องการลดมลภาวะและคืนอากาศสะอาดสู่ประชาชน 
ภาคีเครือข่ายสภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวถึงปัญหามลภาวะทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่  

ว่าควรแก้ปัญหาจากสาเหตุของการเผา และควรสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสาเหตุ 
ที่แท้จริงของการเผา อาจช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนมากกว่าการแก้ปัญหาโดยการบังคับใช้กฎหมาย
เพียงอย่างเดียวและคาดหวังว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาหมอกควันพิษที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง 
ปัญหามลภาวะทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่จะดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดเชียงใหม่ควรจะมีการประชุมหารือร่วมกัน และจัดท าแผน
แม่บทเพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังแหล่งก าเนิดฝุ่นควันเพ่ือคืนอากาศสะอาดสู่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

 ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
ยื่นหนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื ่อง ขอผลักดันให้มีคณะกรรมการบริหารอากาศแห่งชาติ  
และกฎหมายสะอาด (Clean Air Act) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

                             _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕  

 

 

 

จังหวัดแพร่  วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ าเภอเมือง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

   
 

   
 

ผลการด าเนินการ 

สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะและรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชน 
จ านวน ๘๐ คน โดยมีการจัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มภาคประชาชน 
กลุ่มภาคประชาสังคม และกลุ่มภาคเอกชน สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) ด้านหมอกควัน 
 ปัญหาด้านหมอกควันเป็นปัญหาที่ผู้แทนจากทั้ง ๓ กลุ่ม เห็นว่าเป็นปัญหาที่เกิดผลกระทบ

ต่อทุกกลุ่มภาคประชาชน กลุ่มภาคประชาสังคม และกลุ่มภาคเอกชน โดยมีสาเหตุมาจากการป้องกันที่
ช้าเกินไป การก าหนดเวลาเผาที่ไม่พร้อมกัน การปลูกพ้ืนเชิงเดี่ยว และวิถีชีวิตการเผาป่าของประชาชน
เพ่ือหาเห็ดเผาะและเก็บผักหวาน โดยการเก็บผักหวานนั้นหากไม่เผาป่า ผักหวานจะไม่แตกยอด ส่วน
เห็ดเผาะหากมีต้นไม้และหญ้าขึ้นคลุมผิวดินมากๆ ก็จะขึ้นไม่ได้ นอกจากนี้ภายในชุมชนยังขาดมาตรการ
ของหมู่บ้าน และอุปกรณ์การดับไฟป่าเพ่ือดับไฟป่าได้ทันเวลา 

 

ครั้งที่ ๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันท่ี ๗-๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 



 ๒๖  

 

 

 ข้อเสนอแนะ 
 จากการระดมความคิดของผู้แทนทั้ง ๓ กลุ่ม สรุปประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน 

หมอกควัน ดังนี้ ควรมีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการเผาป่า ควรมีการจัดระบบการเข้าป่า เช่น ควรมีพาสปอร์ตเข้าป่า
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้มีการก าจัดขยะของชุมชุนหรือมีการแปรรูปขยะให้เกิดมูลค่า เช่น 
น าเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชน เช่น ใบไม้ ซังข้าวโพด ฟาง น ามาแปรรูปด้วยเครื่องจักรทางอุตสาหกรรม
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า หรือแปรรูปเป็นอินทรียวัตถุเพ่ือเป็นปุ๋ยให้กับภาคการเกษตร เสนอให้มีการเพาะของป่า 
เช่น เพาะเห็ดถอบ ปลูกผักหวาน 

๒) ด้านการท่องเที่ยว 

 จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่เมืองหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย  ซึ่งยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งโบราณสถานที่เก่าแก่และน่าสนใจมากมายที่มีความน่าสนใจ
ไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ แต่กลับกลายเป็นจังหวัดที่ไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
เท่าที่ควร นอกจากนี้ จังหวัดแพร่ยังมีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งก าเนิดของ  “ม่อฮ่อม”  
แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาด 

 ข้อเสนอแนะ  ผู้แทนทั้ง ๓ กลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน คือ ควรมี
การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
กิจกรรมหลากหลาย สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีต้นทุนจากธรรมชาติภายในจังหวัดแพร่   
เช่น น้ าตก ถ้ า เช่น กีฬายิงธนู ปีนเขา วิ่งเทรล และอื่นๆ สนับสนุนกิจกรรมที่มาจากวัฒนธรรม 
ของคนในจังหวัด เช่น งานคราฟ งานไหว้พระธาตุ งานบูชาตามความเชื่อ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้าง
อาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว Longstay และเกิดการใช้จ่าย 
ในจังหวัดแพร่มากขึ้น 

๓) ด้านที่ดินท ากิน 

 พ้ืนที่จังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง ๔ ทิศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ เป็นภูเขา  
มีพ้ืนที่ราบเพียง ร้อยละ ๒๐ โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ ายมคล้ายก้นกระทะ  
พ้ืนที่ราบของจังหวัดจะอยู่ระหว่างหุบเขา มี ๒ แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพ้ืนที่อ าเภอร้องกวาง อ าเภอ
เมืองแพร่ อ าเภอสูงเม่น และอ าเภอเด่นชัย และอีกหนึ่งแปลง คือ บริเวณที่ตั้งอ าเภอลอง อ าเภอวังชิ้น 
ซึ่งที่ราบดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยและท าการเกษตรจึงท าให้เกิดปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย  
ของประชาชนทับซ้อนกับพื้นที่ป่าท าให้ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 

 



 ๒๗  

 

 

๔) ด้านการบริหารจัดการน้ า 

 ล าน้ าส าคัญของจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย แม่น้ ายม ไหลผ่านจังหวัดแพร่ ระยะทาง ๒๘๐ กม. 
(ซึ่งเป็นความยาว ๑ ใน ๓ ของความยาวทั้งหมดของล าน้ ายม) และล าน้ าสาขาหลัก ประกอบด้วย ๑๑ ล าน้ า
สาขา ได้แก่ ล าน้ าแม่คามี ล าน้ าแม่สอง ล าน้ าแม่หล่าย ล าน้ าแม่สาย ล าน้ าแม่แคม ล าน้ าแม่สาง ล าน้ า 
แม่ค าปอง ล าน้ าแม่ถาง ล าน้ าแม่มาน ล าน้ าแม่ต้า ล าน้ าแม่สรอย ซึ่งปริมาณน้ าจากแหล่งน้ าดังกล่าว 
ไม่เพียงต่อการบริโภค และเพ่ือการเกษตรโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ควรมีแหล่งส ารองน้ าขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ตามแหล่งน้ าสาขา และควรมีการศึกษาโครงการฯ จัดเก็บน้ าในบริเวณที่ผ่านชุมชน เช่น โครงการห้วงน้ า 
ธนาคารน้ า ตามพ้ืนที่ให้เหมาะสม 

ในการลงพ้ืนที่จังหวัดแพร่โอกาสต่อไป คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ภาคเหนือ (ตอนบน) จะลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ า จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 
__________________________________ 

 

จังหวัดแพร่    วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ อ าเภอ 
ร้องกวาง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะและรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
จากประชาชน 

 

    
 

    
 



 ๒๘  

 

 

ผลการด าเนินการ 

สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะและรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชน 
จานวน ๘๐ คน โดยมีการจัดกิจกรรมสัมมนา กลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มภาคประชาชน 
กลุ่มภาคประชาสังคม และกลุ่มภาคเอกชน สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) ด้านหมอกควัน 

 ปัญหาด้านหมอกควันเป็นปัญหาที่ผู้แทนจากทั้ง ๓ กลุ่ม เห็นว่าเป็นปัญหาที่เกิดผลกระทบ
ต่อทุกกลุ่มภาคประชาชน กลุ่มภาคประชาสังคม และกลุ่มภาคเอกชน โดยมีสาเหตุมาจากการป้องกัน 
ที่ช้าเกินไป การก าหนดเวลาเผาที่ไม่พร้อมกัน การปลูกพื้นเชิงเดี่ยว และวิถีชีวิตการเผาป่าของประชาชน
เพ่ือหาเห็ดเผาะและเก็บผักหวาน โดยการเก็บผักหวานนั้นหากไม่เผาป่า ผักหวานจะไม่แตกยอด ส่วน
เห็ดเผาะหากมีต้นไม้และหญ้าขึ้นคลุมผิวดินมากๆ ก็จะขึ้นไม่ได้ นอกจากนี้ภายในชุมชนยังขาดมาตรการ
ของหมู่บ้าน และอุปกรณ์การดับไฟป่าเพ่ือดับไฟป่าได้ทันเวลา 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการระดมความคิดของผู้แทนทั้ง  ๓ กลุ่ม สรุปประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ด้านหมอกควัน ดังนี้ ควรมีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการเผาป่า ควรมีการจัดระบบการเข้าป่า เช่น ควรมีพาสปอร์ต
เข้าป่าเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้  ส่งเสริมให้มีการก าจัดขยะของชุมชุนหรือมีการแปรรูปขยะ 
ให้เกิดมูลค่า เช่น น าเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชน เช่น ใบไม้ ซังข้าวโพด ฟาง น ามาแปรรูปด้วยเครื่องจักร 
ทางอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า หรือแปรรูปเป็นอินทรียวัตถุเพ่ือเป็นปุ๋ยให้กับภาคการเกษตร เสนอให้มี
การเพาะของป่า เช่น เพาะเห็ดถอบ ปลูกผักหวาน 

๒) ด้านการท่องเที่ยว 

 จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่เมืองหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งโบราณสถานที่เก่าแก่และน่าสนใจมากมายที่มีความน่าสนใจ 
ไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ แต่กลับกลายเป็นจังหวัดที่ไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
เท่าที่ควร นอกจากนี้ จังหวัดแพร่ยังมีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งก าเนิดของ  “ม่อฮ่อม”  
แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาด 

 ข้อเสนอแนะ   ผู้แทนทั้ ง  ๓  กลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
คือ ควรมีการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยการส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีกิจกรรมหลากหลาย สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีต้นทุนจากธรรมชาติ 



 ๒๙  

 

 

ภายในจังหวัดแพร่ เช่น น้ าตก ถ้ า เช่น กีฬายิงธนู ปีนเขา วิ่งเทรล และอื่นๆ สนับสนุนกิจกรรมที่มาจาก
วัฒนธรรมของคนในจังหวัด เช่น งานคราฟ งานไหว้พระธาตุ งานบูชาตามความเชื่อ เพ่ือให้เกิด 
การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว Longstay 
และเกิดการใช้จ่ายในจังหวัดแพร่มากขึ้น 

๓) ด้านที่ดินท ากิน 
 พ้ืนที่จังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง ๔ ทิศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ เป็นภูเขา  

มีพ้ืนที่ราบเพียง ร้อยละ ๒๐ โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ ายมคล้ายก้นกระทะ  
พ้ืนที่ราบของจังหวัดจะอยู่ระหว่างหุบเขา มี ๒ แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพ้ืนที่อ าเภอร้องกวาง อ าเภอ
เมืองแพร่ อ าเภอสูงเม่น และอ าเภอเด่นชัย และอีกหนึ่งแปลง คือ บริเวณที่ตั้งอ าเภอลอง อ าเภอวังชิ้น 
ซึ่งที่ราบดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยและท าการเกษตรจึงท าให้เกิดปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย  
ของประชาชนทับซ้อนกับพื้นที่ป่าท าให้ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 

๔) ด้านการบริหารจัดการน้ า 
 ล าน้ าส าคัญของจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย แม่น้ ายม ไหลผ่านจังหวัดแพร่ ระยะทาง ๒๘๐ กม. 

(ซึ่งเป็นความยาว ๑ ใน ๓ ของความยาวทั้งหมดของล าน้ ายม) และล าน้ าสาขาหลัก ประกอบด้วย ๑๑  
ล าน้ าสาขา ได้แก่ ล าน้ าแม่คามี ล าน้ าแม่สอง ล าน้ าแม่หล่าย ล าน้ าแม่สาย ล าน้ าแม่แคม ล าน้ าแม่สาง  
ล าน้ าแม่ค าปอง ล าน้ าแม่ถาง ล าน้ าแม่มาน ล าน้ าแม่ต้า ล าน้ าแม่สรอย ซึ่งปริมาณน้ าจากแหล่งน้ าดังกล่าว 
ไม่เพียงต่อการบริโภค และเพ่ือการเกษตรโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ควรมีแหล่งส ารองน้ าขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ตามแหล่งน้ าสาขา และควรมีการศึกษาโครงการฯ จัดเก็บน้ าในบริเวณที่ผ่านชุมชน เช่น โครงการห้วงน้ า 
ธนาคารน้ า ตามพื้นที่ให้เหมาะสม 

 ในการลงพื้นที่จังหวัดแพร่โอกาสต่อไป คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ภาคเหนือ (ตอนบน) จะลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ า จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 



 ๓๐  

 

 

จังหวัดน่าน วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  การสัมมนาร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัด 
 

      
 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพ้ืนที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการในพ้ืนที่ 

เพ่ือปรึกษาหารือในประเด็นต่าง ๆ  เพ่ือรับทราบข้อมูลและได้ประสานเชิญผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
มารับฟังปัญหาจากส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือไปด าเนินการต่อไป ดังนี้ 

๑) การขยายผลการด าเนินการจัดการที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

 จังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ ๗,๕๘๑,๐๓๕.๐๒ ไร่ หรือ ๑๒,๑๖๓.๐๔ ตร.กม.  
ซึ่งสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นภูเขาถึงร้อยละ ๘๗.๒ ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีที่ราบเพียง
ร้อยละ ๑๒ .๘ ของพ้ืนที่ทั้ งหมด  พ้ืนที่ของจังหวัดน่าน  ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสลับซับซ้อน 
ประกอบด้วย ๑๕ อ าเภอ ๙๙ ต าบล ๙๒๔ หมู่บ้าน/ชุมชน การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดินท ากิน 
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จ านวน ๓ ชุด ประกอบด้วย ๑) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน  
๒) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัดน่าน โดยสรุปดังนี้ 
 ด้านการจัดการที่ดิน 
 ๑. จังหวัดน่านยื่นค าขอฯ ไปยังกรมป่าไม้ รวม ๑๓๑,๗๐๘ – ๓ - ๓๐ ไร ่
  - จังหวัดน่านได้รับหนังสืออนุญาตแล้ว จานวน ๘๘,๔๕๕ – ๑ – ๘๓ ไร ่
  - อยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน ๔๓,๒๕๓ – ๑ – ๔๗ ไร่ 
 ๒. จังหวัดน่านเสนอกรมป่าไม้ก าหนดเป็นเป้าหมาย  ตามมติคณะอนุกรรมการ คทช. 

จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน ๔๑,๖๓๑ ไร ่
 ๓. จังหวัดน่าน ได้สนับสนุนงบประมาณให้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ 

ด าเนินการส ารวจจัดท าข้อมูลพ้ืนที่ เ พ่ิมเติม  เ พ่ือเสนอกรมป่าไม้  ก าหนดเป็นพ้ืนที่ เป้าหมาย  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวม ๙๖,๖๖๐ – ๐ – ๗๐ ไร่ ด้านการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งน้ า และ



 ๓๑  

 

 

ปัจจัยพ้ืนฐาน ได้ด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สาธิตการปรับปรุงดินแก่ราษฎร 
รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมด้านการพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน จ านวน ๗ แห่ง และก่อสร้าง
ฝายพร้อมระบบส่งน้ า จ านวน ๔ แห่ง 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน โดยมีการอบรม
ให้ความรู้ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการรวมกลุ่มท าบัญชีครัวเรือน 

๒) การติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขผังเมืองของน่าน 
 จังหวัดน่านใช้ผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน โดยมีการบังคับใช้เป็นกฎกระทรวง 

มีการควบคุมในพ้ืนที่ที่มีผังเมืองรวมระดับเมือง/ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายการคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณะ ตามความต้องการของส่วน 
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบันคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติ
เห็นชอบและได้ส่งรายละเอียดการขอแก้ไขกฎกระทรวงฯ  ให้คณะกรรมาธิการร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและเมื่อแล้วเสร็จจะน าเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนามต่อไป 

๓) การต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอ 

เมืองน่าน โดยให้ความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์การจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  การสร้าง 
เรื่องราวจากผลิตภัณฑ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 
เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน 

 

๔) การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจังหวัดน่านในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบจุดค่าความร้อนมากผิดปกติ 
โดยการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกร การลักลอบหาของป่าและล่าสัตว์ การเผาป่าของประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีพ้ืนที่ติดกัน และการเผาป่าเพ่ือเลี้ยงสัตว์ จังหวัดน่านมีการเตรียมมาตรการบริหารจัดการ
เพ่ือแก้ไขหมอกควันและไฟป่า โดยมีจัดตั้งศูนย์บัญชาการจังหวัดและอ าเภอเพ่ืออ านวยการ  สั่งการ 
ระดมสรรพก าลัง และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันหมอกควันในพ้ืนที่ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยจับกุม
ผู้กระท าความผิดลักลอบเผาในพ้ืนที่ป่า 

๕) ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดน่านมีความโดดเด่นด้านอารยะธรรมล้านนา ซึ่งยังคงเอกลักษณ์
ของประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนามาเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยมีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยน าเอาอัตลักษณ์ มาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ



 ๓๒  

 

 

จังหวัดน่าน โดยแนวทางการขับเคลื่อนเกี่ยวกับพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืนของจังหวัดน่าน  
ประกอบด้วย เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความส าคัญของ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการประเมินสถานะความยั่งยืน
ของเมืองเก่าน่านด้วย GSTC 

๖) ด่านชายแดนห้วยโก๋น 
 ด่านชายแดนห้วยโก๋นตั้งอยู่ที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นจุดผ่านแดนระหว่าง

ไทยกับลาว ห่างจาก ตัวจังหวัดน่านประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดน่านได้รับอนุมัติจาก
กรมป่าไม้ให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน  โดยจังหวัดน่านได้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน 
ดอยภูคาและป่าฝาแกว ในท้องที่ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาด่านชายแดนห้วยโก๋น 
เนื้อที่ ๓๕๐ ไร ่โดยจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่การค้าชายแดนถาวรห้วยโก๋น และได้มี
การประชุมและมีมติให้จัดสรรพื้นที่ได้รับอนุญาตให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒๒ หน่วยงาน และให้จัดท า
แผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
เป็นต้นไป พบปัญหาในการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ด าเนินการพัฒนาระหว่างกรมศุลกากรกับกรมทางหลวง 
 ๒. ขาดหน่วยงานที่จะเป็นตัวกลางในการประสานการด าเนินงาน 
 ๓. ปัญหาเรื่องการร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนที่ด่านห้วยโก๋น 

สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังน้ี 
 ๑. การจัดการที่ดินให้ชุมชนในกลุ่มที่ ๑ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของจังหวัด  ซึ่งมีการ

ด าเนินการที่รวดเร็วมาก แต่ในส่วนของกลุ่มที่ ๒,๓,๔ เป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และ 
กรมอุทยานแห่งชาติ ซึ่งนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ของจังหวัด  โดยให้ค าแนะน าให้จังหวัดติดตาม 
การจัดการที่ดินในกลุ่มดังกล่าว 

 ๒. คทช. จังหวัดน่านควรจะมีกลไกลในการติดตามการใช้ที่ดินของประชาชนเพ่ือป้องกัน
การน าที่ดินดังกล่าวไปขายให้เอกชนใช้ประโยชน์ 

 ๓. ควรมีการติดตามตรวจสอบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพ้ืนที่ภูเขาเนื่องจากการปลูกพืช  
ในพ้ืนที่ดังกล่าวจะท าให้ป่าต้นน้ าได้รับความเสียหาย 

 ๔. ควรมีการหาตลาดรองรับสินค้าที่เป็นสินค้าประจ าจังหวัด โดยกระทรวงพาณิชย์ควร
จัดหาโอกาสให้ผู้ประกอบการจังหวัดแพร่ได้น าสินค้าไปจัดแสดงที่งานเอ็กซ์โปรในต่างประเทศ 

 ๕. ควรประสานงานกับการบินไทยเพื่อน าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแพร่บรรจุลงในแค็ตตาล็อก
สินค้าโอท็อปการบินไทย 

 ๖. ควรบรรจุกิจกรรมงาน “ภูษาผ้าน่าน อลังการเครื่องเงิน” ไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว 
จังหวัดน่าน 
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 ๗. ในแผนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน รวมทั้งควรจะมีการบูรณราการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาสังคมในการ 
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๘. ปัจจุบันหอการค้า ๑๗ จังหวัดทั่วภาคเหนือ ได้มีการรวมตัวกันเพ่ือขับเคลื่อนให้มี
กฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) 

 ๙. จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมเพ่ือพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  โดย
ยังคงเน้นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน ซึ่งจังหวัดน่านควรจะมี Tour Designer เพ่ือออกแบบ
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้มีความน่าสนใจในแต่ละพ้ืนที่โดยดึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
อาหารของแต่ละพื้นที่มาเป็นจุดเด่น 

 ๑๐. ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวทั้งมวล (Universal Design) 
เพื่อให้จังหวัดน่านมีนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาท่องเที่ยวและพักระยะยาว (Long Stay) 

 ๑๑. ควรพัฒนาให้มีระบบขนส่งมวลชนที่มีความสะดวกและปลอดภัย 
 ๑๒. ขอให้กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนการด าเนินการให้พัฒนาด่านชายแดนห้วยโก๋น 
 ๑๓. ขอให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานกรมทางหลวง  กรมศุลกากร 

และกรมป่าไม้ ในการบูรณาการแผนการด าเนินการและการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาการสร้างด่านห้วยโก๋นต่อไป 

 
__________________________________ 

จังหวัดน่าน  วันเสาร์ที ่๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจา้มหาวงศ ์ชั้น ๖   
ศาลากลางจังหวดัน่าน 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  การสัมมนาร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม 
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ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่เพ่ือรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน  

ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) การพัฒนาด่านห้วยโก๋น ปัจจุบันเกิดปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ จึงท าให้การด าเนินการ
เกิดความล่าช้า นอกจากนี้ประชาชนห้วยโก๋นยังไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาด่านห้วยโก๋น  ส าหรับการ
เดินทางไปยังหน้าด่านห้วยโก๋นจากตัวเมือง มีระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร ควรจะมีการพัฒนา 
ให้มีที่พักบริเวณหน้าด่าน ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีมาร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ โดยจะน าประเด็นดังกล่าวไปหารือกับรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือบรูณาการการท างานของหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 อนึ่ง หอการค้าจังหวัดน่าน ได้ส่งมอบข้อมูลให้สมาชิกวุฒิสภาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาด่านห้วยโก๋นตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

๒) การขอแก้ไขผังเมือง ปัจจุบันจังหวัดน่านมีการขยายตัวมากขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนาและ
การขยายพ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน โดยต้องการให้มีถนนขยายเมือง เพ่ือให้ลดผลกระทบต่อ
โบราณสถานภายในตัวเมือง และขยายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๓) ด้านการท่องเที่ยว ปัจจุบันการท่องเที่ยวจังหวัดน่านมีการขยายตัวขึ้นมาก รายได้หลัก 
มาจากการท่องเที่ยวท าให้ประชาชนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากอาชีพภาคการเกษตรเป็นภาคการท่องเที่ยว  
ซึ่งยังติดปัญหาหลายอย่าง เช่น ควรจะมีการขยายทางวิ่งสนามบินเพ่ิม ควรจะมีการสร้างถนนเลี่ยงเมือง
ให้เร็วขึ้น กฎหมายโฮมสเตย์ไม่มีกฎหมายรองรับ รถรางไม่สามารถจดทะเบียนได้ 

 สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังน้ี 
 ๑. ทุกภาคส่วนควรมีการบูรณาการร่วมกันในการจัดท าแผนพัฒนาด่านห้วยโก๋น  เพ่ือให้

ประชาชนจังหวัดน่านซึ่งเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าได้รับประโยชน์จากการพัฒนา  
ด่านห้วยโก๋น วัฒนธรรมไม่ถูกท าลาย และประชาชนและจังหวัดน่านได้รับเม็ดเงินจากการเปิดด่าน
ชายแดนดังกล่าวเพื่อใช้ในการพัฒนาจังหวัดน่านต่อไป 

 ๒. ในการแก้ไขผังเมืองควรจะมีการประชุมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอเรื่องกลับ
ขึ้นไปตามระบบอีกครั้ง และส่งส าเนามายังวุฒิสภาเพ่ือช่วยติดตามการด าเนินการภายใต้กรอบอ านาจ
หน้าที่ของ ส.ว. ต่อไป 

 ๓. ควรมีการจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละเส้นทางการท่องเที่ยว  ทั้งนี้ ควรจะมีการ 
บูรณาการร่วมกันในทุก ๆ ภาคส่วน 

 ๔. ควรการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้พักยาวขึ้น 

                            _________________________________ 
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันพฤหัสบดีที ่๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวดัแม่ฮ่องสอน  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  การสัมมนาร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัด 
 

 

   
 

   
 
ผลการด าเนินการ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) ประเด็นผลักดันจุดผ่อนปรนด่านห้วยต้นนุ่น อ าเภอขุนยวม เป็นด่านถาวรเนื่องจากปัจจุบัน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีด่านการค้าชายแดนถาวร ท าให้การค้าขายพืชผลทางการเกษตรและการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร  ทั้งนี้ มีอุปสรรคเรื่องเส้นทางการคมนาคม ขนส่ง  
และพ้ืนที่ ๆ จะสร้างด่านถาวรนั้นอยู่ในพ้ืนที่ของเขตอุทยาน เขตป่าอนุรักษ์ โดยมีระเบียบ ข้อกฎหมาย  
ที่ไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างใด ๆ ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว หรือหากจะมีการสร้างถนนต้องได้รับอนุญาตและ
ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการดูแลป่าไม้ และสัตว์ป่าเท่านั้น ทั้งนี้ ส่วนราชการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
กรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะบูรณาการการท างานร่วมกัน โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพหลัก 

๒) ด้านการท่องเที่ยว ข้อจ ากัดด้านเส้นทางการคมนาคม สายการบินมีเที่ยวบินน้อย ราคาแพง 
ถนนเป็นหลุมบ่อ คับแคบ คดเคี้ยว สูงชัน ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวน้อย ทั้งนี้ ส่วนราชการ

ครั้งที่ ๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันท่ี ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 



 ๓๖  

 

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการด าเนินการประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เร่ งด าเนินการรวมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ จัดท าปฏิทินการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนเที่ยวได้ทั้งปี 

๓) ด้านหมอกควัน เป็นปัญหาที่ส าคัญของ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบนมากที่สุด สาเหตุหลัก
คือ การเก็บหาของป่า การเผาไร่ ก าจัดวัชพืช ล่าสัตว์ เป็นต้น ทางส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ได้จัดท าแผนรองรับทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดไฟป่า เพ่ือลดปัญหาหมอกควัน รวมทั้งเร่งรณรงค์
ท าความเข้าใจกับประชาชนพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย 

_____________________________ 
 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันพฤหัสบดีที ่๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชมุมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเชียงใหม ่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  การสัมมนาร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัด 
 

   
 

   
 
ผลการด าเนินการ  คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก

ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การจัดสรรที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เรื่อง พ้ืนที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย และท ากินในพ้ืนที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) 
ทั้งนี้ ประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท ากินและที่อยู่อาศัย อยู่ในเขตป่าอุทยาน 
และป่าอนุรักษ์ ประชาชนจึงต้องการเอกสารสิทธิหรือโฉนดในการครอบครองที่ดินให้ถู กต้องตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ ส่วนราชการได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 



 ๓๗  

 

 

กลุ่มที่ ๑ พ้ืนที่ลุ่มน้ า ๓, ๔, ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดด าเนินการขออนุญาตแล้ว จ านวน ๕๕,๐๐๐ ไร่ และได้มอบโฉนดให้ชาวบ้านแล้ว ส าหรับที่เหลือ
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔ 

กลุ่มที่ ๒ พ้ืนที่ลุ่มน้ า ๓, ๔, ๕ หลังมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑-๒๕๕๗ เนื้อที่ 
๔๒,๐๕๕ ไร่ เกษตรกรผู้อยู่อาศัยร่วมตัวเป็นสหกรณ์ เป็นผู้ขอโฉนด หรือวิสาหกิจ หรือใช้ประโยชน์  
แต่รัฐจะออกเป็นโฉนดแปลงรวม จะไม่แจกเอกสารเป็นสมุด แต่การส ารวจจะแบ่งเป็นแปลงเล็ก 

กลุ่มที ่๓ พ้ืนที่ลุ่มน้ า ๑, ๒ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เนื้อที่ ๑๙๗,๔๘๘ ไร่ 
ตอนนี้ยังด าเนินการไม่ได้ ตอนนี้กรมป่าไม้ได้ท าโครงการคนอยู่กับป่า อยู่อย่างถูกต้อง 

กลุ่มที่ ๔ พ้ืนที่ลุ่มน้ า ๑, ๒ หลังมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ – ๒๕๕๗ เนื้อที่ 
๑๘๔,๗๗๘ ไร ่

๒. ด้านการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินการส่งเสริม พัฒนาด้านผลิตผลทางการเกษตร
ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น ถั่วลายเสือ กระเทียม พร้อมทั้งส่งเสริมเรื่องการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และสินค้า โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 ๒.๑ การขอโฉนดที่ดินแปลงรวมควรมีการลงพ้ืนที่เพ่ือปักหมุด  หรือท าหลักปูนถาวร 
เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งในอนาคต 

 ๒.๒ ควรส่งเสริมเรื่องการท าเกษตรปลอดสารพิษ สนับสนุนช่องทางการค้าออนไลน์ 
 ๒.๓ รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ในการ

ค้นคว้าวิจัย หาข้อมูลด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงผู้บริโภค หรือการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตผล
ทางการเกษตรและสินค้าต่าง ๆ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๘  

 

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันศกุร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านรกัไทย 
อ าเภอหมอกจาแป ่ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  การสัมมนาร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ 
 

    
 

    
 
ผลการด าเนินการ  คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก

ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพบปะพูดคุย 
เสนอประเด็นต่าง ๆ ต่อสมาชิกวุฒิสภา โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อสังเกต 
๑. การมอบสัญชาติไทย และการขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เร่ง

ด าเนินการให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส 
๒. การท่องเที่ยว 
 - การเดินทางมาท่องเที่ยวล าบาก เนื่องจากสายการบินมีเที่ยวบินน้อย ตั๋วเครื่องบินราคาแพง 

ถนนคับแคบ เป็นหลุมบ่อ คดเคี้ยว 
 - นักท่องเที่ยวจะอยู่พักแค่เพียง ๑-๒ วัน ท าให้ชาวบ้านมีรายได้น้อย 
๓. สาธารณูปโภค / โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - หลายพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และมีกระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และดับเป็นเวลานาน 
 - ขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตรในฤดูแล้ง ขอให้ราชการช่วยสร้างอ่างเก็บน้ า 
 - การก าจัดน้ าเสีย / ขยะ 
 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและพร้อมสนับสนุนด้านต่าง  ๆ  

อย่างเต็มความสามารถ 



 ๓๙  

 

 

๔. ผลิตผลทางการเกษตรมีราคาเท่าเดิม แต่ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ขาดตลาดรองรับผลผลิต  
อีกทั้งเส้นทางการขนส่งสินค้าค่อนข้างล าบาก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันบูรณาการ
สร้างสรรค์การแปรรูปสินค้า เพื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 

 - จัดอบรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และร้านอาหาร 
 - คิดกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 
๕. เอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อาศัยและท ากินในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์และ

เขตป่าสงวน 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ด้านการคมนาคม กรมทางหลวงอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงแสงสว่างในทุกเส้นทาง โดยจะ

เสนอเป็นแผนการด าเนินงานมายังคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา และถนนในหมู่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับด าเนินการ 

๒. การท่องเที่ยว ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างเรื่องราว (Story) ให้มีความน่าสนใจ สร้างบุคคล
ที่จะเป็นนักเล่าเรื่อง ร้อยเรียงประวัติ ความเป็นมา ถ่ายทอดเสน่ห์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๓. เข้าร่วมโครงการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับคนในพ้ืนที่ 
๔. วุฒิสภารับทราบและจะด าเนินการภายใต้อ านาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 

                             _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๐  

 

 

 

จังหวัดพะเยา  วันพฤหัสบดีที่  ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
อุทยานแห่งชาติภซูาง (ดา่นบ้านฮวก) 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  การสัมมนาร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เข้าร่วมประชุม ในประเด็นการเปิดด่านบ้านฮวกเป็นด่านถาวร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ  
ที่สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในครั้งนี้ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อสังเกต 
๑. ประชาชนในพ้ืนที่ขอให้ลดความเข้มงวดของระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ

ค้าขายของด่านบ้านฮวก หรือ เปิดด่านประเพณีขึ้นอีก ๑ ด่าน เพ่ือส่งเสริมการค้าระดับชาวบ้านทั่วไป 
๒. ควรมีการเจรจากับ สปป.ลาว เพ่ือให้มีการยกระดับด่านปางมอย ของ สปป.ลาวเป็นด่าน

ถาวรเช่นเดียวกับด่านบ้านฮวกของไทย ซึ่งจะท าให้มีมูลค่าการท่องเที่ยวสูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด่านบ้านฮวก เพ่ือน ามาเป็น

ข้อมูลในการพูดคุยร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
 
ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูซาง และด่านชายแดนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา 
 

    
 

    

ครั้งที่ ๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย 



 ๔๑  

 

 

จังหวัดพะเยา  วันพฤหัสบดีที่  ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม 
บวรรัตนประสิทธิ์ ชัน้ ๒ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  การสัมมนาร่วมกับส่วนราชการจังหวัดพะเยา และอธิการบดีรวมทั้ง
คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

ผลการด าเนินการ  สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับส่วนราชการจังหวัดพะเยา 
และอธิการบดีรวมทั้งคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในประเด็นเรื่องกว๊านพะเยา หมอกควัน และ
การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ และแนวทางการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งความร่วมมือในการที่จะพัฒนา
จังหวัดพะเยาต่อไปในอนาคต โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อสังเกต 
๑. แนวทางการพัฒนาการกักเก็บน้ าของกว๊านพะเยา 
๒. การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ยังติดข้อบังคับของกฎหมายหลายฉบับ 
๓. การกักเก็บ/การปล่อยน้ าจากเขื่อนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา 

ที่ชัดเจน แน่นอน ท าให้การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างกะทันหัน ซึ่งท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อการเกษตร สิ่งแวดล้อม และวิถีการด ารงชีวิตของคนในพ้ืนที่ 

๔. ประเด็นเรื่องหมอกควัน 
๕. การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถน าไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

ของจังหวัดพะเยาได้ 

ข้อเสนอแนะ 
- ส่วนราชการควรขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในการ่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย  

ในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดพะเยาให้ดียิ่งขึ้น 
 

ห้องประชุมบวรรตันประสทิธิ์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 
 

   
 

     



 ๔๒  

 

 

จังหวัดเชยีงราย   วันศุกร์ที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ 
ด่านศุลกากรเชียงของ  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ 
ของด่านศุลกากรเชียงของ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการบริหารจัดการของด่านศุลกากรเชียงของการสัมมนาร่วมกับ
ส่วนราชการจังหวัดเชียงราย และตัวแทนภาคประชาชน 

ผลการด าเนินการ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
ประชุมในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถจัดหาพ้ืนที่รองรับการลงทุนของนักลงทุนได ้
๒. ประเด็นระดับน้ าในแม่น้ าโขงมีการเพ่ิมขึ้น/ลดลง แบบผิดปกติ 
๓. การค้าการลงทุนต่าง ๆ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ 

กติกาทั้งสิ้น 
ห้องประชุม ชั้น ๓ ดา่นพรมแดนชียงของ จังหวดัเชยีงราย 

 

       
 

_____________________________ 
 

จังหวัดเชยีงราย   วันศกุร์ที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ท่าเรอืพาณิชย ์
เชียงแสน  

วิธีการด าเนินกิจกรรม รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานภาครัฐ และ
ตัวแทนภาคเอกชน ในประเด็นที่เกี่ยวกับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ด่านตรวจพืชเชียงแสน และด่านศุลกากร
เชียงแสน 

ผลการด าเนินการ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
ประชุม ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อสังเกต 
๑. ประเด็นข้อจ ากัดในการขนถ่ายสินค้า โดยการใช้เครื่องมือแทนแรงงานคน 
๒. ประเด็นการน าระเบียบ กฎเกณฑ์ ของท่าเรือส่วนกลางมาใช้กับท่าเรือภูมิภาค ท าให้เกิด

ปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน 



 ๔๓  

 

 

๓. การกักเก็บ/การปล่อยน้ าจากเขื่อนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา 
ที่ชัดเจน แน่นอน 

ข้อเสนอแนะ   ควรมีความร่วมมือกันในการเจรจาการค้า การต่อรองปรับลดความเข้มงวด  
ในระเบียบ กฎ กติกา การค้าในแต่ละพื้นที่ 

 
ท่าเรือพาณิชยเ์ชยีงแสน จังหวัดเชียงราย 

 

      
  

     
 

_____________________________ 

 

จังหวัดเชยีงราย   วันเสาร์ที่ ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมตองจ ี
โรงแรมแมโ่ขงเดลต้า บตูิค แม่สาย  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ร่วมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ กับหน่วยงานภาครัฐและ
ตัวแทนภาคเอกชนประเด็นที่เกี่ยวกับด่านแม่สาย รวมทั้งลงพ้ืนที่ศึกษาการบริหารจัดการด่านแม่สาย 

ผลการด าเนินการ  สมาชิกวุฒิสภา ได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
ประชุม ในประเด็นผังเมือง การใช้ที่ดินของรัฐ การเชื่อมต่อโครงข่ายการท่องเที่ยว โดยมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อสังเกต 
๑. ประเด็นเรื่องผังเมือง ซึ่งไม่มีการจัดเก็บและส ารวจข้อมูลในการจัดท าผังเมืองจากพื้นที่จริง 

รวมทั้งไม่เข้าใจบริบทของพื้นที่อ าเภอแม่สายอย่างแท้จริง 
๒. อ านาจการตัดสินใจต่อรอจากส่วนกลาง ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ 



 ๔๔  

 

 

๓. การเชื่อมต่อโครงข่ายการท่องเที่ยว ระหว่างในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายด้วยกันเอง และเชื่อมต่อ 
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

๔. นักลงทุนชาวต่างชาติไม่สามารถลงทุนได้ ๑๐๐% จึงท าให้การค้าการลงทุนไม่เติบโต
เท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะ   ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแม่สาย ส่วนราชการจังหวัดควรให้ข้อมูล 
แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาวิจัยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแม่สาย  
เช่น ข้อมูลเรื่อง Single Management กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

 

ห้องประชุมตองจี โรงแรมแม่โขงเดลต้า บตูิค แม่สาย จังหวัดเชยีงราย 
 

   
 

   
                           

_________________________________ 



๒.๒ รายงานผลการด าเนินการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 

จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนล่าง) จ านวน ๗ ครั้ง ประกอบด้วย 

๑. ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ วันที ่๒๒ – ๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๒  ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และจังหวดัสุโขทัย 

๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวดัพิจิตร จังหวดันครสวรรค์  
และจังหวดัอุทัยธาน ี 

๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดตาก จังหวดัก าแพงเพชร  
และจังหวดัเพชรบูรณ ์  

๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที ่๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวดัอุตรดิตถ์  

๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที ่๓๑ ตลุาคม – ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ณ จังหวดัก าแพงเพชร 

๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที ่๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวดัสุโขทัย 

๗. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที ่๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิจติร 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

 จังหวัดพิษณุโลก  วนัพฤหสับดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจงัหวัดพิษณโุลก 

วิธีด าเนินกิจกรรม  จดัประชุมชี้แจงและหารือกบัผู้แทนหนว่ยงานภาครฐัและผู้แทนภาคเอกชน 
 

      
 

      
 

ผลการด าเนินการ  ผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการพบปะ 
และต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ  
๑. น้ าแล้ง และน้ าท่วม 
 จังหวัดพิษณุโลกต้องเผชิญกับวิกฤติภัยแล้ง เนื่องจากฝนตกลงมาปริมาณน้อยและ 

ก าลัง  เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก ประกอบกับระดับน้ า  
ในเขื่อนส าคัญที่ส่งน้ าให้จังหวัดพิษณุโลกได้แก่เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน มีปริมาณน้ า
ค่อนข้างน้อย ขณะนี้พ้ืนที่ประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ า
ได้แก่ อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอบางระก า และอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขต  
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท าให้ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่ 

ครั้งที่ ๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย 



๔๖ 
 

ที่ได้รับความเสียหายจากภาวะฝนแล้ง จ านวน ๓ อ าเภอ ๑๑ ต าบล ๗๘ หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก 
ยังขาดแคลนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า    

 ๒. ที่ดินท ากินของราษฎรทบัซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐ  
  จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ จ าวน ๖,๗๘๙,๙๓๗.๕๐ ไร ่มีพื้นที่ป่า จ านวน ๒,๔๓๖,๖๐๖ ไร ่    

โดยมีป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด จ านวน ๑๓ แห่ง มีอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน จ านวน ๖ แห่ง  
ซึ่งที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อนกับแนวเขตที่ดิน 
ของรัฐ ส่งผลท าให้ราษฎรไม่สามารถขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินได้     

 ๓. ขอให้สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SME) 

  ปัจจุบันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขาดสภาพคล่องทาง
การเงินส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งการปล่อยกู้ของธนาคารจะต้องมีการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินและเครดิตบูโรท าให้ไม่สามารถกู้เงินได้ จึงควรปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้กับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยพิจารณาจากบัญชีเงินหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ       

 ๔. การบริหารจดัการกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้มีการจดทะเบียน   

เช่น กองทุนสัจจะออมทรัพย์ ท าให้กรมพัฒนาชุมชนไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบการบริหารงานของ
กองทุนได้ ซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกมีการฟ้องร้องด าเนินคดีกรรมการกองทุนกับสมาชิกจ านวนหลายคดี    

 ๕. การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร   
  สารเคมี ๓ ชนิด ประกอบด้วย พาราควอต คอลร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต เป็นสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ท าให้เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค จึงขอให้พิจารณายกเลิก 
การใช้สารเคมีทั้ง ๓ ชนิดดังกล่าว  

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

จังหวัดอุตรดติถ์   วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวดัอุตรดติถ์  
และสหกรณก์ารเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด 

วิธีด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมชี้แจงและหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชน 

        
 

       

ผลการด าเนินการ  ผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการพบปะ 
และต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ  

๑. การพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่   
 จังหวัดอุตรดิตถ์มีชายแดนติดต่อสปป.ลาว ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอบ้านโคก อ าเภอน้ าปาด 

ระยะทางยาว ประมาณ ๑๓๕ กิโลเมตร ติดต่อแขวงไซยะบูลี ๔ เมือง คือ เมืองทุ่งมีไซ เมืองปากลาย 
เมืองบ่อแตน และเมืองแก่นท้าว พลเมืองทั้ง ๒ ประเทศ ไปมาค้าขายผ่านช่องทางประเพณีไทย-ลาว  
ได้หลายช่องทาง แต่ที่ส าคัญมี ๔ ช่อง ที่อ าเภอบ้านโคก คือ ด่านภูดู่  ด่านห้วยต่าง ด่านมหาราช  
และอ าเภอน้ าปาด ได้แก่ ด่านห้วยพร้าว            

 จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  ตั้งอยู่ บริเวณหมู่ที่ ๒ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็น จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  ในวันที่  ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านท้องถิ่นบ้านผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว ซึ่งขณะนี้ได้เปิดเป็น
ด่านสากลพูดู่ เมืองปากลาย แล้วตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นมา  

(๑) การพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่   
 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประกาศให้ช่องภูดู่เป็นจุดผ่อนปรนการค้าเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๓๘ และได้พยายามผลักดันให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเป็นเวลา ๒๐ ปี จึงส าเร็จ จุดผ่อนปรนการค้าภูดู่
ได้ยกระดับเป็น “จุดผ่านแดนถาวรภูดู่” ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่ตลาด
การค้าชายแดนภูดู ่ด่านพรมแดน ถนน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือรองรับการยกระดับเป็นจุด
ผ่านแดนถาวรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๖ โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัด



๔๘ 
 

ภาคเหนือตอนล่าง ๑  (เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก ) มาพัฒนาก่อสร้างถนน และ 
สิ่งปลูกสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมงบประมาณจ านวน ๑๕๙,๐๖๘,๒๘๑ บาท ดังนี้ 

 ปี พ.ศ.๒๕๔๘ งบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ จ านวน ๓๐,๑๓๙,๐๑๙ บาท 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๓ งบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ จ านวน ๓๘,๖๙๙,๑๘๙ บาท 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๔ งบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ จ านวน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๖ งบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ จ านวน ๒๕,๒๓๐,๐๗๓ บาท 

(๒) ข้อมูลการใช้พ้ืนที่ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาดเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้าง 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 

 ค าขอที่ ๑ ขอใช้พ้ืนที่ ๙๙ ไร่ เพ่ือสร้างตลาดการค้าชายแดน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ 
 การอนุญาตของกรมป่าไม้ 
      ๑) กรมป่าไม้แจ้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าคณะกรรมการ

พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด เพ่ือก่อสร้าง
ตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ เนื้อที่ ๙๙ - ๐ - ๔๘ ไร่ ก าหนดระยะเวลา ๓๐ ปีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยให้จังหวัด
อุตรดิตถ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมป่าไม้จ านวน ๑๘ ข้อตามที่กรมป่าไม้ก าหนด  

      ๒) จังหวัดอุตรดิตถ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลงนามในบันทึกรับรองการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทั้ง ๑๘ ข้อ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  

 ค าขอที่ ๒ ขอใช้พ้ืนที่ ๙๕ ไร่ เพ่ือปรับปรุงถนนทางเข้าระยะทาง ๕.๖ กม. ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๓ 

 ค าขอที่ ๓ ขอใช้พ้ืนที่ ๑,๖๐๖ ไร่ เพ่ือพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๘ 

 ทั้งน้ี ค าขอที่ ๒ และ ๓ ไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมป่าไม้    

 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มี ค าสั่ง ที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตลาดการค้าชายแดนภูดู่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ ๘ มกราคม  
พ.ศ.๒๕๖๑ และคณะกรรมการได้มีมติการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
เห็นชอบให้มีการด าเนินการ เพ่ือให้การเข้าท าประโยชน์และการด าเนินงานตามเงื่อนไขของกรมป่าไม้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาด
การค้าชายแดนภูดู่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ว่าราชจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการและ ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเลขานุการ 



๔๙ 
 

  คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนภูดู่  ต าบลม่ วงเจ็ดต้น  
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะท างานส ารวจขอบเขตการขอใช้ พ้ืนที่ ในเขตพ้ืนที่ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด บริเวณด่านภูดู่ (ค าขอที่ ๒) อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  
ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ด าเนินการ ดังน้ี 

  (๑) การพัฒนาตามผลการศึกษาของกรมศุลกากร 
   ด่านศุลกากรทุ่งช้างเดิมมีการขอใช้พ้ืนที่ ๑๙๓ ไร่ และมีบางส่วนของพ้ืนที่ทับซ้อนกับ

พ้ืนที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้รับการอนุญาตการขอใช้ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด ในค าขอที่ ๑ พ้ืนที่ ๙๙ ไร่  
ซึ่งได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พบประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องโครงการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสากล World Customs Organization (WCO) ให้ย้ายตลาดมาไว้บริเวณที่ไม่ขัดกับ
หลักสากลข้างต้น ต่อมาเมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการมอบแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

   ๑) ให้ด่านศุลกากรทุ่งช้างจัดท าผังบริเวณโครงการก่อสร้างด่านถาวรภูดู่ใหม่ให้อยู่ใน
พ้ืนที่ ๙๙ ไร่ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอนุมัติให้เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด 
โดยให้ด่านศุลกากรอยู่ติดกับพรมแดนตามหลักสากล   

   ๒) ให้คงสิ่งก่อสร้างตลาดเดิมและพ้ืนที่ตลาดไว้ ตามวัตถุประสงค์การอนุมัติ 
ให้เข้าท าประโยชน์เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ ในท้องที่ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้าน
โคก จังหวัดอุตรดิตถ์ตามประกาศกรมป่าไม้   

   ๓) ส านักงานศุลกากรภาคที่  ๓ กรมศุลกากร ได้ ให้สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท าผังบริเวณโครงการก่อสร้างด่านศุลกากร จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 
จังหวัดอุตรดิตถ์บนพ้ืนที่ ๙๙ ไร่ เพ่ือก่อสร้างโครงการฯ แล้ว ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เห็นชอบให้กับ 
กรมศุลกากรเข้าด าเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว  

  (๒)  การขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด (ค าขอที่ ๑ /ค าขอที่ ๒) 
           ๑. มอบด่านศุลกากรทุ่งช้าง (รับผิดชอบจุดผ่านแดนถาวรภูดู่) ขอใช้ประโยชน์ในการ

ก่อสร้างอาคารส านักงานด่านศุลกากร (ระบบ CIQ) ในพ้ืนที่ ๙๙ ไร่ ในค าขอที่ ๑ ในการขอใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่  อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  
โดยไม่กระทบต่อตัวอาคารตลาดชายแดนภูดู่เดิม โดยให้มีการเขียนการวางแผนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ ในโครงการก่อสร้างส านักงานด่านศุลกากร พร้อมทั้งส่งแผนผังแบบแปลน
โครงการก่อสร้างส านักงานด่านศุลกากรใหม่ ให้อยู่ในพ้ืนที่ ๙๙ ไร่ โดยให้ด่านศุลกากรอยู่ใกล้กับ
พรมแดนและให้คงสิ่งก่อสร้างตลาดเดิมและพื้นที่ตลาดไว้  



๕๐ 
 

           ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ส านักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ อ าเภอ
บ้านโคก ป.พัน ๒๐ และส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันจัดท าหลักเขตและป้ายในพ้ืนที่ ๙๙ ไร่  
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

            ๓. การเสนอค าขอใช้พ้ืนที่ค าขอที่ ๒ ในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
น้ าปาด บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ทุกหน่วยงานทั้ง ๑๓ หน่วยงาน
ที่ขอใช้ไปทบทวน   การขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาดใหม่ให้ขอเฉพาะที่จ าเป็นและมีแผนงาน
รองรับ และเข้าไปชี้แจงกับประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดร้ับผลกระทบ ณ วัดห้วยจอมแจ้ง หรือที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้นด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 

            ๔. ให้อ าเภอบ้านโคก ส ารวจราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากที่ดินท ากินว่ามีกี่ราย  
และราษฎรที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินจ านวนกี่ราย ให้มีความชัดเจน แล้วส่งให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือหา  
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป และประสานการชี้แจงประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  (๓) การขอใช้ประโยชน์ของอาคารต่างๆ ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อ าเภอบ้านโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   ๑. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้นใช้ที่ราชพัสดุตลาดชายแดนภูดู่ 
เป็นศูนย์สาธิตการตลาด มติที่ประชุมเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้นเข้าใช้ประโยชน์  
อาคารราชพัสดุ ทั้ง ๙ รายการ ได้แก่ (๑) ป้อมยาม (๒) อาคารคลังสินค้าโรงเก็บพัสดุ (๓) อาคารตลาด  
(๔) อาคารหอ้งน้ า (๕) อาคารส านักงานบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว (๖) อาคารขายสินคา้ หลังที่ ๑ 
(๗) อาคารขายสินค้าหลังที่ ๒ (๘) ป้อมยามตลาด (ด้านบนตลาดภูดู่) (๙) ระบบประปาพร้อมหอถังสูง รวมทั้ง
อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - ๖ และเสาธง ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดิน ส.ป.ก. และ ส.ป.ก. ยังไม่ได้อนุญาต 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้นใช้ที่ ดินและให้  ส.ป.ก. ติดตามเร่งรัดการอนุญาตให้ที่ดิน 
จากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (คปก.) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น 

๒. มอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น ติดตามการอนุญาตการให้เข้าใช้
อาคารพัสดุ ทั้ง ๙ รายการ จากส านักงานปฏิรูปที่ดนิจังหวดัอตุรดิตถ์ และประสานกับส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่อุตรดิตถ์อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ด าเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกฎหมาย  

๓. การพัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบประปา หรืออื่นๆ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมการ
ไว้ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตเรื่องพ้ืนที่จะรีบด าเนินการต่อไป 

๔. มอบให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้องให้มี
ผลคืบหน้าโดยเร็วแล้วรายงานจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกระยะเพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขอุปสรรค ปัญหา ท าให้การ
พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกันต่อไป 

๕. มอบให้ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกระยะ 



๕๑ 
 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนภูดู่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะท างานส ารวจขอบเขตการขอใช้พื้นที่ในเขตพ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าน้ าปาด บริเวณด่านภูดู่ (ค าขอที่ ๒) อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ด าเนินการ ดังนี้  

ผลการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ การขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด 
บริเวณด่านภูดู่ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่ขอใช้พ้ืนที่ทบทวนและยืนยันการขอใช้พ้ืนที่ในเขต  
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด บริเวณด่านภูดู่ และผังบริเวณ พร้อมเหตุผลความจ าเป็นของแผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีจ านวน ๑๑ หน่วยงาน โดยรายละเอียด
การขอใช้พ้ืนที่มีจ านวนการยืนยันขอใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานทั้งหมด จ านวน ๔๐๒ ไร่  

สรุปรายละเอียดหน่วยงานที่ยื่นความจ านงขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด  
รวบรวมโดยส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมพ้ืนที่ทั้งหมด ๗๕๒ ไร่ ดังน้ี 

 

ล าดับ หน่วยงานที่ขอใช้พ้ืนที ่
พ้ืนที่ 
(ไร)่ 

รายละเอียด
การใช้พ้ืนที ่

ผังบริเวณ 

๑. ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ๑๐๐ √ √ 
๒. สนง.สาธารณสขุจังหวดัอตุรดิตถ์ ๑๐๐ √ - 
๓. ด่านกักกนัสัตว์อตุรดิตถ์ ๕๐ √ - 
๔. ที่ท าการปกครองจงัหวัดอตุรดติถ์ ๕๐ √ √ 
๕. แขวงทางหลวงอตุรดิตถ์ที่ ๒ ๓๐ √ √ 
๖. ต ารวจภูธรจงัหวัดอุตรดติถ์ ๒๐ √ √ 
๗. กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗ ๑๘ √ - 
๘. สนง.สรรพสามติพ้ืนที่อตุรดติถ์ ๑๕ √ √ 
๙. ตรวจคนเข้าเมืองจงัหวัดอุตรดติถ์ ๕ √ - 

๑๐. สนง.ประมงจังหวดัอตุรดิตถ์ ๕ √ √ 
๑๑. ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ ์ ๙ √ √ 
๑๒. ตลาดการค้าชายแดน ๘๐ √ √ 

รวมพ้ืนที ่ ๔๘๒ √ - 
 

หมายเหต ุ เครื่องหมาย √ หมายถงึ  ส่งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นในการขอใช้พ้ืนที่ 
             เครื่องหมาย – หมายถงึ  ขาดเอกสารรายละเอียดผงับริเวณในสิ่งปลูกสรา้งในการ 

  ขอใช้พ้ืนที ่
 



๕๒ 
 

ล าดับ สาธารณูปโภคเพื่อรองรับหน่วยงานต่างๆ พ้ืนที่ (ไร่) 
รายละเอียด
การใช้พ้ืนที ่

ผังบริเวณ 

๑. ระบบประปา ไฟฟ้า ระบบบ าบดัน้ าเสีย     
ที่พักขยะ และถนนสายย่อยในพ้ืนที่โครงการ 
ลานจอดรถพ้ืนที่สาธารณะสว่นกลาง  
(สวน,ห้องน้ าสาธารณะ,อืน่ๆ) 

๑๑๔ 

  

๒. พ้ืนที่ในแนวถนนหลัก ๗๗   

๓. พ้ืนที่อ่างเก็บน้ า ๗๙   

รวมพ้ืนที ่ ๒๗๐   
 
พ้ืนที่ทั้งหมดที่ขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด บริเวณด่านภูดู่ (ค าขอที่ ๒) 
๑. หน่วยงานต่าง ๆ          ๔๘๒    ไร ่
๒. ระบบสาธารณูปโภคในโครงการ    ๒๖๔    ไร่  
    รวมพ้ืนที่ทั้งหมด          ๗๕๒   ไร่ 

(๔) ความเหมาะสมของการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาดของหน่วยงานต่างๆ 

 ๑. จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีค าสั่งที่ ๔๘๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานส ารวจและก าหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าน้ าปาด บริเวณจุดผ่านแดน
ถาวรภูดู่ อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน เพ่ือด าเนินการส ารวจ
และปักหลักเขตพ้ืนที่ ค าขอที่ ๑ จ านวน ๙๙ ไร่ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว ตามเงื่อนไขที่แนบท้ายก าหนดตาม
ประกาศกรมป่าไม้ และส ารวจพ้ืนที่อาคาร สถานที่ ที่ใช้ประโยชน์เพ่ือจะได้ และด าเนินการแล้วเสร็จ 
ให้น าเสนอในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนภูดู่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะท างานส ารวจขอบเขตการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด 
บริเวณด่านภูดู่ (ค าขอที่ ๒) 

 ๒. เห็นชอบให้ส่วนราชการที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานเข้าร่วมใช้พ้ืนที่ในค าขอที่ ๒ จ านวน 
๒๗๐ ไร่ ของส่วนราชการ และพื้นที่จ านวน ๓๖๐ ไร่ กันไว้ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ  

 ๓. เห็นชอบให้จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนด
บริเวณพ้ืนที่ ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเพ่ือใช้ประโยชน์ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๕๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จาก “เพ่ือก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ 
เป็น “เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ และเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ” 



๕๓ 
 

 ๔. จัดท าโครงการปรับปรุงเส้นทางด่านชายแดนภูดู่  ในการ พัฒนาซ่อมแซมถนน 
เพื่อส่งให้กรมป่าไม้พิจารณาเห็นชอบ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

     ๕. มอบหมายส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้บ้านโคก แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ อ าเภอบ้านโคก และองค์การบริหารส่วนต าบล
ม่วงเจ็ดต้น ร่วมกันด าเนินการจัดท าโครงการปรับปรุงเส้นทางด่านชายแดนภูดู่ท้องที่หมู่ที่ ๒ ต าบล 
ม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอุตรดิตถ์ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจะเสนอขอใช้
งบประมาณไปซ่อมแซมถนน และอีกทางหนึ่งได้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑ แล้ว ๔๗.๙ ล้านบาท  

 (๕) ผลการด าเนินงานของส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์   

           ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน คือ ประเด็นที่ ๑ หากจะขยายถนนในพื้นที่ ส.ป.ก.
หากท าถนน ๔ ช่องจราจร และมีการขยายข้างทางไปอีกข้างละ ๔๐ เมตร จะกระทบพ้ืนที่ราษฎร ๔๐ 
แปลง ๑๔ ไร่ ๓ งาน การขยายถนนจากแยกภูดู่ ผ่านเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ ๑,๔๙๐ เมตร  และการ
ขอใช้พ้ืนที่ถนนองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้นจะต้องเข้าไปขอใช้พ้ืนที่ ส.ป.ก.ด้วย ประเด็นที่ ๒ 
การขอใช้ที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น ปัจจุบันได้มีการทบทวนกระบวนการอนุญาต 
และส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ส่งเรื่องไปส่วนกลางพิจารณาแล้วติดตามเรื่องการ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (คปก.) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ม่วงเจ็ดต้น 

  แนวทางการด าเนินงาน 
  ๑. การขอใช้พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์  

ในอาคารที่สร้างบนพื้นที่ สปก.จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ครบทุกอาคารตามระเบียบต่อไป 
           ๒. มอบส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ติดตามการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน 

จากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (คปก.) ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น  
แล้วรายงานให้ทราบทุกระยะ 

 (๖) การพัฒนาเส้นทางคมนาคม บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่  อ าเภอบ้านโคก  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        ๑. จัดท าโครงการปรับปรุงเส้นทางด่านชายแดนภูดู่ ในการพัฒนาซ่อมแซมถนน 
เพ่ือส่งให้กรมป่าไม้ พิจารณาเห็นชอบ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 



๕๔ 
 

           ๒. มอบหมายส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ อ าเภอบ้านโคก และองค์การ
บริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น ร่วมกันด าเนินการจัดท าโครงการปรับปรุงเส้นทางด่านชายแดนภูดู่  
ท้องที่หมู่ที่ ๒ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอุตรดิตถ์ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจะเสนอ
ขอใช้งบประมาณไปซ่อมแซมถนน และอีกทางหนึ่งได้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑ จ านวน ๔๗.๙ ล้านบาท 

  คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนภูดู่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอ
บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะท างานส ารวจขอบเขตการขอใช้พ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าน้ าปาด บริเวณด่านภูดู่ (ค าขอที่ ๒) อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เห็นชอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 

  การด าเนินงานของคณะท างานส ารวจและก าหนดการขอใช้พ้ืนที่ประโยชน์พ้ืนที่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ค าขอที่ ๑ 
จ านวน ๙๙ ไร่ 

  คณะท างานได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. คณะท างานส ารวจและก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด 

บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ค าขอที่ ๑ จ านวน ๙๙ ไร่ ได้ด าเนินการส ารวจตรวจสอบและปักเขต 
รอบพ้ืนที่ จ านวน ๖๒ หลักเขตเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เตรียมกล้าไม้เพื่อปลูกแสดงแนวเขตพ้ืนที่ที่ได้รับ
อนุญาตทุกด้านแล้ว  

  ๒. มอบองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น จัดท าป้ายขนาด ๖๐ × ๑๒๐ ซ.ม. ติดตั้ง
หน้าทางเข้าบริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต 

  ๓. มอบองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น น าเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ม่วงเจ็ดต้น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ด าเนินการเพ่ิมวัตถุประสงค์ในค าขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐภายใน 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗  ในค าขอที่ ๑  
พ้ืนที่ ๙๙ - ๐ - ๔๘ ไร่ เป็น “เพ่ือก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่  และเพ่ือใช้เป็นที่ตั้ง 
ของส่วนราชการอื่น”  

  ๔. โครงการปรับปรุงเส้นทางด่านชายแดนถาวรภูดู่ถึงชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.๘  
(ห้วยน้อยกา) และแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ได้จัดท าโครงการปรับปรุงเส้นทางด่านชายแดนถาวรภูดู่          



๕๕ 
 

  ผลการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ การขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าน้ าปาด บริเวณด่านภูดู่ 

  ๑. มอบส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่อุตรดิตถ์ส ารวจอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง บริเวณจุดผ่านแดน
ถาวรภูดู่ และมอบให้ด่านศุลกากรทุ่งช้างน าผังแบบแปลนจากขอใช้พ้ืนที่โครงการก่อสร้างอาคารศุลกากร 
ทุ่งช้างมาทาบแผนที่ของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่อุตรดิตถ์ เพื่อให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุตรดิตถ์ จัดท าผังบริเวณการขอใช้พ้ืนที่ในค าขอที่ ๑ จ านวน ๙๙ ไร่ ต่อไป เพ่ือประกอบการยื่นค าขอ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การขอใช้พ้ืนที่ค าขอที่ ๑ ต่อไป ส่วนในค าขอใช้พ้ืนที่ ค าขอที่ ๒ ให้ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์จัดท าผังบริเวณ จ านวน ๒๗๐ ไร่ ของส่วนราชการ และพ้ืนที่
จ านวน ๓๖๐ ไร่ กันไว้ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ 

  ๒. มอบองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้นใช้ที่ราชพัสดุตลาดชายแดนภูดูเ่ป็นศูนย์สาธติ
การตลาด เข้าใช้ประโยชน์อาคารราชพัสดุ ทั้ง ๙ รายการ พร้อมทั้งขอให้จัดท าโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เพ่ือซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารทีช่ ารุด 
รวมทั้งระบบไฟฟ้า ประปา ให้มีสภาพการใช้งานได้ ต่อไป 

  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 
  ๑) ขอเร่งรัดให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.๘ (ห้วยน้อยกา) และแขวงทางหลวงชนบท

อุตรดิตถ์ ติดตามโครงการปรับปรุงเส้นทางด่านชายแดนถาวรภูดู่ถึงชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ยื่นกับส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ (๓ ล าปาง) ตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการฯ 

  ๒) อ าเภอบ้านโคก รายงานว่าได้รับแจ้งจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.๘ (ห้วยน้อยกา) 
ว่าส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ล าปาง) ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า เรื่องนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เคยยื่นค าขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ ทวิ  
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ (ป.ส.๑๗) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๕๔ แล้ว และให้
รอผลการพิจารณาจากกรมป่าไม้ตามระเบียบฯ ต่อไป 

  (๗) ปัญหา/อุปสรรค 

   ๑) การขอใช้พ้ืนที่ในค าขอที่ ๑ จ านวน ๙๙ ไร่ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว มีการขอเพ่ิม
วัตถุประสงค์ “เพ่ือก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ เป็น “เพ่ือก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน  
ณ ช่องภูดู่ และเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ” โดยเป็นการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ของหน่วยงาน
ในระบบ CIQ ที่ยังไม่มีอาคารที่ท าการให้มีความพร้อมสมบูรณ์ครบถ้วน เพ่ือสร้างอาคารด่านศุลกากร
และอาคารที่ท าการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งต้องรอการอนุญาตจากกรมป่าไม้อีกครั้ง จึงจะ
สามารถก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ได้  



๕๖ 
 

    ๒) ค าขอที่ ๒ จ านวน ๙๕ ไร่ เพ่ือปรับปรุงถนนสายบ้านม่วงเจ็ดต้น - ด่านภูดู่ท้องที่
ต าบลบ้านม่วงเจ็ดต้นอ าเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ (ยื่นค าขอปี ๒๕๕๓) ต่อมากรมป่าไม้ได้แจ้งมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ความว่า “คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเห็นชอบให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๒๓ (เรื่องการท าประโยชน์ภายในพ้ืนที่ป่าไม้) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายโดยให้จังหวัด
อุตรดิตถ์ใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาดเพ่ือก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่และปรับปรุง
ถนนสายม่วงเจ็ดต้น-ด่านภูดู่และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปรวมทั้งให้รับความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาตีความตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์
สามารถเข้าด าเนินการปรับปรุงถนนช่วงจากหน้าด่านภูดู่ซึ่งเขตติดต่อชายแดน โดยจะโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือมาด าเนินการปรับปรุงถนนช่วงดังกล่าว พร้อมทั้ง 
ได้จัดท าหนังสือขอหารือกับกรมป่าไม้ว่าความเห็นของจังหวัดอุตรดิตถ์ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ แต่กรมป่าไม้
แจ้งว่า การปรับปรุงถนนต้องได้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์ตามระเบียบฯ ก่อนจึงท าให้จังหวัดไม่สามารถ
ปรับปรุงถนนดังกล่าวได้และเป็นประเด็นส าคัญที่ท าให้การพิจารณาเส้นทางคมนาคมของไทย  
ไม่ทัดเทียมกับสปป.ลาว ที่ได้รับเงินกู้จากไทย ๗๑๘ ล้านบาท เพ่ือพัฒนาเส้นทางและด่านสากลภูดู่ 
แขวงไชยะบุรี จนก้าวหน้ากว่าด่านภูดู่ของไทยอย่างมากมาย  

  ๓) ปัจจุบันการขอใช้พ้ืนที่ในค าขอที่ ๒ ใหม่ จ านวน ๖๓๐ ไร่ คณะกรรมการบริหาร
จัดการตลาดชายแดนภูดู่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อยู่ระหว่าง  
การรวบรวมข้อมูลการยื่นเอกสารค าขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
แบ่งเป็นพ้ืนที่ จ านวน ๒๗๐ ไร่ ส าหรับการก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการ และพ้ืนที่จ านวน ๓๖๐ ไร่ กันไว้
ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ประกอบการขอใช้จากกรมป่าไม้ต่อไป 

 ๒. ขอให้เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ระหวา่ง ๒ มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – เมืองหลวงพระบาง   

  คณะกรรมการมรดกโลกได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกโลก 
ทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ขณะที่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว ) เป็นหนึ่งในเมืองท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างจ าเพาะเจาะจง 
ในโบราณสถานธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมระหว่าง  
๒ มรดกโลก ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ดีขึ้น ดังนั้น ขอให้มีการเปิด
เส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางจังหวัดสุโขทัย – เมืองหลวงพระบาง โดยจุดเริ่มต้น 
ที่จังหวัดสุโขทัย – พิษณุโลก – อุตรดิตถ์ – ภูดู่ – แขวงไซยะบุรี – หลวงพระบาง เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  



๕๗ 
 

  ๓. การก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ สาย ๒ง ตอนถนนท่าอิฐล่าง – 
ถนนพาดวารี (วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์)  

   โครงการตามผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ สาย ๒ง ตอนถนนท่าอิฐล่าง – ถนนพาดวารี 
(วิทยาลัยเทคนิค อุตรดิตถ์) ซึ่งมีแนวเส้นทางตัดผ่านวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ท าให้สนามฟุตบอล 
ของวิทยาลัยมีพื้นที่ไม่เพียงพอ และพื้นที่ถูกแยกออกเป็น ๒ ส่วน ซึ่งอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อบุคคล
ของวิทยาลัย ขณะนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ยังไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้าง   

จากน้ัน เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด  
เพื่อพบปะกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้น าเสนอปัญหาดังนี้  

๑. ขอให้สนับสนุนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี     
 ตามที่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวนาปีสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดติถ์ จ ากัด ได้เข้าร่วมโครงการสินเชือ่ชะลอการขายขา้วเปลือกนาปี 
ในปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ และ ๒๕๖๐/๖๑ ตามนโยบายรัฐบาล โดยรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกนาปี 
จากเกษตรกรสมาชิก จ านวน ๑,๑๑๖ ราย ในปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ได้จ านวน ๙,๐๘๑ ตัน มูลค่า 
๗๑,๗๒๗,๓๐๐ บาท และในปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ จ านวน ๑,๘๓๐ ราย รวบรวมผลผลิตได้จ านวน 
๒๗,๕๕๙ ตัน มูลค่า ๑๙๙,๕๓๕,๐๐๐ บาท และชะลอการขายข้าวตามระยะเวลาที่รัฐบาลก าหนด  
ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของข้าวเปลือก และน ามาจัดสรรคืนให้แก่เกษตรกรรายละ ๕๐๐ บาท/ตัน 
เกษตรกรได้รับประโยชน์จากมูลค่าข้าวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ขอให้กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป โดยน าโครงการสินเชื่อเพ่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี  
มาก าหนดเป็นนโยบาย   

๒. ขอให้สนับสนุนงบประมาณให้กับสหกรณ์การเกษตรเพ่ือก่อสร้างถังบรรจุผลผลิต
ทางการเกษตร (ไซโล)  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร (แก้มลิง) เพ่ือให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกร  
โดยการจัดซื้อจัดหา ฉาง โกดัง ไซโล ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เครื่องชั่ง และเครื่องสีข้าวโพด เป็นต้น 
ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปจ่ายขาด โดยสถาบันเกษตรต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของมูลค่า 
เงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้าง ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยท าให้ราคาสินค้าการเกษตรไม่ตกต่ า
และเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ จึงควรสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อไปและเพ่ิมเงินอุดหนุน  
การสร้างไซโลให้มากขึ้น    

 
_________________________________ 



๕๘ 
 

จังหวัดสุโขทัย  วนัศุกร์ท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจงัหวัดสโุขทัย 

วิธีด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมชี้แจงและหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชน 
 

       
 

       
 

ผลการด าเนินการ  ผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการพบปะ 
และต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การบริหารจดัการน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง  
 อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร  

และการอุปโภค - บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากอ าเภอบ้านด่านลานหอยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง 
แหล่งน้ าใต้ดินมีน้อย และไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ซึ่งหากมีการสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่
อ าเภอบ้านด่านลานหอย จะท าให้มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้เป็นน้ าต้นทุนเพ่ือน าไปช่วยเหลือพ้ืนที่ 
การเพาะปลูกของเกษตรกรและกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับอุปโภค – บริโภค โดยพ้ืนที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ และไม่มีประชาชนอยู่อาศัย ปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ 
เพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแต่อย่างใด   

๒. หน้ีสินของเกษตรกร  
 เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยประสบปัญหามีหนี้สินจ านวนมาก โดยหนี้สินส่วนหนึ่งเกิดจากการ

กู้ยืมเงินเพื่อท าการเกษตร เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อเครื่องจักร ซื้อปุ๋ยเคมี ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบาย
ให้กับเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนหลายโครงการ แต่เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ เนื่องจากแต่ละ
โครงการมีเงื่อนไขเป็นจ านวนมาก และมีอัตราดอกเบีย้สูง ดังนั้น ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน
ได้สะดวกและมีอัตราดอกเบี้ยต่ า เพื่อลดภาระหนี้สินของเกษตรกร  



๕๙ 
 

๓. ที่ดินท ากินของเกษตรกรทับซ้อนกับแนวเขตทีด่ินของรัฐ 
 จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดสุโขทัยมีเนื้อที่    

ป่าไม้ ๑,๒๓๒,๔๔๙.๔๕ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๒๙.๕๖ ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด มีป่าสงวน
แห่งชาติจ านวน ๑๒ แห่ง เนื้อที่  ๑ ,๙๒๓ ,๔๙๙.๗๕ ไร่ อุทยานแห่งชาติ จ านวน ๒ แห่ง เนื้อที่ 
๓๔๖,๓๗๕ ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๕,๘๗๕ ไร่ และวนอุทยาน จ านวน ๑ แห่ง 
เนื้อที่ ๑๑,๒๕๐ ไร่ ซึ่งที่ดินของรฐัแต่ละแหง่มีแนวเขตที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาที่ดินท ากินของราษฎร
ทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐ  

๔. ด้านการคมนาคม   
 ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัด

ใกล้เคียง โดยถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ โดยในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ผ่านอ าเภอศรีส าโรง - อ าเภอ
สวรรคโลก – อ าเภอศรีสัชนาลัย ไปเชื่อมต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อผ่านเข้าสูป่ระเทศลาว และประเทศเวียดนามและภาคใต้ของประเทศจีน ทางหลวงสายดังกล่าว
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจราจรและเป็นการอ านวยความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง 
อีกทั้งจะท าให้การเดินทางและการจราจรเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่ง
ของเส้นทางเศรษฐกิจ แต่ขณะนี้ถนนสายดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยยังมีขนาด ๒ จราจร ดังนั้น  
จึงขอให้มีการขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ให้มีขนาด ๔ ช่องจราจร   

๕. การบริหารจดัการสหกรณ์การเกษตรที่ไม่มีคุณภาพ   
 จังหวัดสุโขทัยมีสหกรณ์การเกษตรที่ประสบปัญหาในการบริหารงานเป็นจ านวนมาก  

ซึ่งสาเหตุเกิดจากเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็เพ่ือจะใช้สิทธิในการกู้เงินจากธนาคาร            
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น และไม่มีการจ่ายค่าสมาชิก ท าให้สหกรณ์ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน นอกจากนี้การบริหารงานของสหกรณ์ไม่ได้ด าเนิน งานตามหลักการ 
ก่อตั้งสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกมีความสามารถในการรวมตัวเพ่ือต่อรองด้านราคาและการตลาดได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะบริหารงานโดยเน้นการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก เมื่อสมาชิกสหกรณ์ผิดนัด
ช าระหนี้เป็นจ านวนมากท าให้สหกรณ์ไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้   

 
_________________________________ 

 

 

 

 



๖๐ 
 

 
 

จังหวัดพิจิตร  วนัศุกร์ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจงัหวัดพิจิตร 

วิธีด าเนินกิจกรรม  จดัประชุมชี้แจงและหารือกบัผู้แทนหนว่ยงานภาครฐัและผู้แทนภาคเอกชน 
 

       
 

       
 

 

ผลการด าเนินการ  ผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการพบปะ 
และต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ปัญหาการด าเนินโครงการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ  
 กรมเจ้าท่าได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ โดยจะท ากาขุดลอกบึงสีไฟ 

แบ่งออกเป็น ๒ โครงการ ประกอบด้วย   
 (๑) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ Phase ๑ (ช่วงที่ ๓ และช่วงที่ ๔) ความคืบหน้า

การด าเนินงาน ผู้รับจ้างฯด าเนินงานขุดลอก แล้วเสร็จ  ครบถ้วนตามสัญญาฯ (๔,๐๒๔,๕๙๖.๕๐ ลบ.ม.) 
และขนย้ายวัสดุขุดลอกขึ้นมากองเก็บบริเวณพ้ืนที่ว่างริมบึงสีไฟ และกองเก็บบนพ้ืนที่เก็บกองเพิ่มเติม 
(ที่เอกชน) เพ่ือรอการจ าหน่าย คิดเป็นผลงานเท่ากับ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยผู้รับจ้างฯ ส่งมอบผลงาน 
ขุดลอกครั้งที่ ๑ งานงวดที่ ๑ – ๑๓ (ก่อนงานงวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ คิดมูลค่างาน
เป็นเงิน ๘๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท และส่งมอบผลงานขุดลอกครั้งที่ ๒ งานงวดที่ ๑๔ – ๒๕ (งานงวดสุดท้าย) 
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ คิดมูลค่างานเป็นเงิน ๘๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท  

 (๒) โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ Phase ๒ (ช่วงที่  ๒) เริ่มต้นสัญญา ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญา(เดิม) ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานและ 

ครั้งที่ ๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวดัพิจิตร จังหวดันครสวรรค์ และจังหวดัอุทัยธานี 



๖๑ 
 

งดเว้นค่าปรับ ๑๑๑ วัน ความคืบหน้าการด าเนินงาน ผู้รับจ้างฯ สามารถขุดลอกและขนย้ายวัสดุขุดลอก
ขึ้นมากองเก็บบริเวณพ้ืนที่ว่างริมบึงสีไฟ และกองเก็บบนพ้ืนที่เก็บกองเพ่ิมเติม (ที่เอกชน)  เพ่ือรอการ
จ าหน่ายหลังส่งมอบผลงาน ได้ประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. คิดเป็นผลงานเท่ากับ ๔๑.๐๐ % 
ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ ๕๙.๐๐ เปอร์เซ็นต์ ผู้รับจ้างฯ ส่งมอบผลงานขุดลอกครั้งที่ ๑ งานงวดที่ ๑ – ๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีปริมาณงานที่ขอส่งมอบ ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. คิดมูลค่างานเป็นเงิน 
๒๐,๑๑๓,๙๒๐ บาท ปัจจุบันผู้รับจ้างฯ ขอหยุดงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากไม่มีพ้ืนที่เก็บกองวัสดุ 
ขุดลอก ส าหรับดินที่ขนย้ายมากองเก็บไว้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบึงสีไฟ เนื่องจาก
ท าให้เกิดน้ าท่วมและกองดินกีดขวางการเดินทางของประชาชน ซึ่งผู้รับจ้างจัดท ามาตรการป้องกัน
ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการฯ เช่น ปรับแต่งความลาดชันกองดินให้มีความมั่นคง
แข็งแรง ท ารางระบายน้ าบริเวณพ้ืนที่เก็บกองวัสดุขุดลอก เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อลอด  
ก่อนถมท าทางข้ามเพ่ือให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพ จัดหาเครื่ องสูบน้ ากรณีเกิดน้ าท่วมขังพ้ืนที่
ข้างเคียง 

๒. ขอให้สนับสนุนโครงการขุดลอกคลองเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน  
 จังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่  ๒.๘ ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรในเขตชลประทานขนาดใหญ่ 

จ านวน ๓๘๐,๐๐๐ ไร่ และเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรท่ีอยู่เขตชลประทานขนาดกลาง จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ 
ไร่ ท าให้ ในช่วงฤดูแล้งพ้ืนที่นอกเขตชลประทานประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ควรมีการขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อรองรับน้ าจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านพ้ืนที่อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยเป็นโครงการที่อยู่ในแผนการ
ด าเนินงานของกรมชลประทาน   

๓. การบริหารจดัการน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม  
 ในปี ๒๕๖๒ จังหวัดพิจิตรได้ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง จ านวน ๙ อ าเภอ รวม ๓๙ ต าบล 

๒๗๖  หมู่บ้าน รวมพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จ านวน ๓๒๑,๗๑๕ ไร่ ซึ่งในพ้ืนที่ด้านตะวันออก 
ของจังหวัดพิจิตร ต้องอาศัยน้ าจังหวัดก าแพงเพชรโดยใช้น้ าจากแม่น้ าน่านเป็นส่วนใหญ่ ส่วนแม่น้ ายม
ในช่วงฤดูแล้งจะไม่มีน้ า โดยจะเริ่มมีน้ าในเดือนมิถุนายน ส าหรับแม่น้ ายมมีโครงการก่อสร้างประตูบายน้ า 
จ านวน ๔ แห่ง คือ  โครงการประตูระบายน้ าท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก โครงการประตูระบายน้ าท่าแห 
โครงการประตูระบาย น้ าวังจิก โครงการประตูระบายน้ าโพธิประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร แต่ขณะนี้ 
ทั้ง ๔ โครงการ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยังไม่ผ่านการพิจารณา ซึ่งหากโครงการ
ก่อสร้างประตูระบายดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร  

 
_________________________________ 

 
 
 



๖๒ 
 

จังหวัดนครสวรรค์  วนัพฤหัสบดทีี่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวดันครสวรรค ์

วิธีด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมชี้แจงและหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชน 
 

       
 

       
 

       
 

ผลการด าเนินการ  ผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการพบปะ 
และต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ขอให้เพิ่มประสิทธิภาพการกกัเก็บน้ าของบึงบอระเพ็ด 

 บึงบอระเพ็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็น 
บึงทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ ๑๓๒,๗๓๗ ไร่ อยู่ในท้องที่สามอ าเภอ 
ของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอท่าตะโก และอ าเภอชุมแสง เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันมีการบุกรุกบึงบอระเพ็ดส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บน้ า 
จึงควรมีการขุดลอกบึงบอระเพ็ดเพื่อป้องกันการบุกรุก และ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าของ 
บึงบอระเพ็ด   

 
 



๖๓ 
 

๒. การให้บริการรกัษาพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 
 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีจ านวนเตียงให้บริการทั้งหมด ๖๖๑ เตียง ปัจจุบัน 

มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก ท าให้เตียงไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ป่วย นอกจากนี้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  

๓. การด ารงต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีการยกฐานะ
เป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร  

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร  
ท าให้ท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง และเทศบาลนครแล้ว ไม่สามารถด าเนินการเลือก
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ มาตรา ๔๘ เตวีสติ 
แต่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๓ วรรคสอง ก าหนดให้  
“การยกเลิก ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
จะกระท าไม่ได้” ท าให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น ขอให้แก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อให้มีการเลือกตั้งก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ในท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล    

๔. การยุบรวมโรงเรียนขนาดเลก็ และการบริหารบุคลากรทางการศึกษา    
 จากกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไม่อนุมัติอัตราครู และผู้บริหาร

สถานศึกษาให้โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า ๑๒๐ คน หากมีครูเกษียณก็จะไม่มีการบรรจุครูและผู้บริหาร
เพิ่มเติม โดยต่อไปผู้อ านวยการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีอยู่ ๑ คน ต้องดูแล ๒ – ๓ โรงเรียน ตั้งแต่เดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ และให้ยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๔๐ คน ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนไกลมากกว่าเดิม เป็นภาระของผู้ปกครองที่ต้องเดินทาง
ไปส่ง – รับ และส่งผลให้ครูไม่ครบชั้นเรียน  
 
 
 

_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

จังหวัดอุทัยธานี  วันศกุร์ที ่๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจงัหวัดอุทัยธาน ี

วิธีด าเนินกิจกรรม  จดัประชุมชี้แจงและหารือกบัผู้แทนหนว่ยงานภาครฐัและผู้แทนภาคเอกชน 

 

   
 

 

 

ผลการด าเนินการ  ผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการพบปะ 
และต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ภัยแล้ง และน้ าท่วม 
 จังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ าสะแกกรัง มีพ้ืนที่ท าการเกษตร ๒,๐๓๔,๒๙๐ ไร่  

แต่มีพ้ืนที่ในเขตชลประทาน ๑๙๐,๐๐๐ ไร่ จังหวัดอุทัยธานีมีลักษณะสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ๒ ใน ๓  
ของจังหวัดเป็นป่าและภูเขาสูงมีลักษณะเทลาด โดยมีแหล่ งน้ าเพียง ๑๑ เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ 
ท าการเกษตร จังหวัดอุทัยธานีประสบปัญหาเรื่องน้ า ๓ ส่วน ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ าท่วมขัง  
และคุณภาพน้ าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาพ้ืนที่ท าการเกษตรได้รับความเสียหาย 
จ านวน ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ ดังนั้น ควรมีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าให้เพิ่มมากขึ้น  

๒. ขอให้ขยายทางหลวงหมายเลข ๓๓ ช่วงสามแยกพหลโยธิน - อ าเภอบ้านไร่ ระยะทาง  
๘๐ กิโลเมตร เป็น ๔ ช่องจราจร  

 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ สายอู่ทอง – ท่าน้ าอ้อย เป็นเส้นทางเชื่อมการจราจร
ระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์  โดยพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่ช่วงสามแยก
พหลโยธิน – อ าเภอบ้านไร่ ระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ยังมีขนาด ๒ ช่องจราจร ซึ่งถนนดังกล่าว
เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเพ่ือเดินทางไปยังจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ดังนั้น จึงขอให้ขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓ ให้มีขนาด ๔ ช่องจราจร    



๖๕ 
 

๓. ขอให้สนับสนุนโครงการผันน้ าจากเขื่อนศรีนครินทร์มายังเขื่อนทับเสลา 
 แหล่งน้ าสะแกกรังมีปริมาณน้ าไมเพียงพอที่จะสนับสนุนการท าเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  

จึงควรมีการน้ าจากเขื่อนศรีนครินทร์มายังเขื่อนทับเสลาเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าให้กับจังหวัดอุทัยธานี   
ซึ่งเป็นโครงการผันน้ าโดยอุโมงค์และคลองผันน้ าจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าให้กับพ้ืนที่
ชลประทานห้วยขุนแก้ว ทับเสลา และกระเสียว มีพ้ืนที่รับประโยชน์ ๔๘๙,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่
ชลประทานเดิม ๑๔๙,๐๐๐ ไร่ และพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ ๓๔๐,๐๐๐ ไร ่ 

๔. การไม่มีที่ดินท ากิน   
 จังหวัดอุทัยธานีมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔ – ๐๑) 

จ านวน ๓๕,๐๐๐ ราย เนื้อที่รวม ๕๗,๐๐๐ ไร่ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานีได้ประกาศ 
ให้ผู้ถือครองน าหลักฐานมาแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดิน ส.ป.ก.๔ – ๐๑ ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่า 
ไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถือครองที่ดินได้ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ โดยบางแปลงชาวบ้านเข้ามา
แสดงสิทธิ์แต่ไม่ได้รังวัด ขณะที่บางแปลงไม่ยอมมาแสดงสิทธิ์และอาจเข้าข่ายว่าเป็นของนายทุน  
ซึ่งเกษตรกรที่ถือทีด่ิน ส.ป.ก.๔ – ๐๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะท าให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ  

 
 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

 
จังหวัดตาก   วันพุธที ่๑๑ กนัยายน ๒๕๖๒ ณ ส านกังานเทศบาลนครแมส่อด และโครงการ

ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ ๒ 

วิธีด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมชี้แจงและหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชน 
 

     
 

     
 

ผลการด าเนินการ  ผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการพบปะ 
และต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ด้านนโยบายการพัฒนาและการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    
 ๑.๑ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนในระดับพื้นที่ 
  ๑.๒ หน่วยงานระดับพ้ืนที่ไม่มีอ านาจในการให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ กับผู้มาลงทุน เช่น ยกเว้น 

ลดหย่อน ผ่อนปรน ไม่สามารถด าเนินการใดได้  

 ๑.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีศักยภาพจ ากัด 
เช่น งบประมาณจ ากัด ก าลังคนจ ากัด ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการ
รองรับการเจริญเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

 ดังนั้น เสนอให้น าพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มาปรับ
ใช้ในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื่องจากพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ            

ครั้งที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) วันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดตาก จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดเพชรบูรณ์ 



๖๗ 
 

ภาคตะวันออกที่จะด าเนินการ มีการบริหารจัดการที่ดีมีผู้รับผิดชอบระดับนโยบาย และมีส านักงาน
คณะกรรมการรับผิดชอบชัดเจน มีกฎหมายรองรับ มีงบประมาณในการบริหารจัดการ มีอ านาจในการ
จัดการชัดเจน ท าให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน  
อย่างมีระบบ ยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
เหมือนเมืองพัทยา เพื่อรองรับการพัฒนาการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพ
สูงสุดเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างแท้จริง  

๒. ด้านสิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนได้รับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่านั้น ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ 
ผู้ประกอบการที่ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หากไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก (BOI)  
ไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ   

  ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหา เสนอไม่ให้น าสิทธิประโยชน์ไปผูกไว้กับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยผู้ประกอบการที่จะลงทุนในพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่ม
อุตสาหกรรม ๒๓ กลุ่ม ที่รัฐบาลประกาศส่งเสริม ควรจะได้รับสิทธิประโยชน์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ยกเว้น กิจการบางประเภทที่รัฐบาลเห็นว่าควรต้องควบคุมดูแล 
อย่างใกล้ชิด ต้องไปขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ก่อน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์  

  ทั้งนี้ ควรให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการรายเดิมด้วย โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการรายเดิม
ขยายการลงทุนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๓๐ - ๔๐ ของทุนจดทะเบยีน ซึ่งผู้ประกอบการรายเดิมสามารถขยาย  
การลงทุนได้ทันทีตามนโยบายของรัฐบาล  

๓. แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  

  ด้านแรงงาน แรงงานที่ใช้เป็นก าลังแรงงานหลักในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากคือแรงงาน
ประเทศเพื่อนบ้านสัญชาติเมียนมา ซึ่งการน าแรงงานมาใช้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นแรงงานตาม
มาตรา ๖๔ แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ การใช้
แรงงานแบบเป็นช่วงระยะเวลา หรือตามฤดูกาล โดยอนุญาตให้เข้าเมืองได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และ
อนุญาตให้เข้ามาท างานไดค้รัง้ละ ๓ เดือน โดยแรงงานจะต้องเดินทางกลับ และเข้ามาใหม่ทุก ๆ ๓๐ วัน 
ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกส าหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จ้างแรงงานเป็นช่วงระยะเวลา เพราะผู้ใช้
แรงงานต้องเดินทาง เข้า – ออก ทุกๆ ๓๐ วัน และแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างาน 
ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ จะอนุญาต
ให้เฉพาะแรงงานที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่จังหวัดท่ีติดกับชายแดนของเพ่ือนบ้านเท่านั้น ส่วนแรงงานที่อยู่
นอกเขตพ้ืนที่ที่ไม่ติดต่อชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ไม่สามารถมาท าบัตรผ่านแดนเพ่ือเข้ามาท างาน 
ตามมาตรา ๖๔ ได้ เป็นไปตามบันทึกความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 



๖๘ 
 

แห่งสหภาพพม่า ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง แต่ในข้อเท็จจริงแรงงานที่เข้ามาท างาน 
ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๕ เป็นแรงงานที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อื่นๆ ที่ไม่ได้มีภูมิล าเนาติดพ้ืนที่ชายแดน จึงเกิด
ปัญหาอุปสรรคท าให้แรงงานส่วนใหญ่ ไม่สามารถขอบัตรผ่านแดนเพื่อเข้ามาท างานตามมาตรา ๖๔ ได้ 
หากพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีการขยายการลงทุนมากขึ้น และต้องใช้แรงงานจ านวนมาก  
จะส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานอย่างมาก และแรงงานภาคเกษตรกรรม ยังเป็นปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่  
ซึ่งการแก้ไขไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เกษตรกรไม่สามารถน าแรงงานต่างด้าวที่ใช้อยู่ไปขึ้นทะเบียน  
ให้ถูกต้องตามกฎหมายได้      

  ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวตามมาตรา ๖๔    
แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ การใช้แรงงานแบบเป็น
ช่วงระยะเวลา หรือตามฤดูกาล โดยแก้ไขบันทึกความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสหภาพพม่า ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง โดยอนุญาตให้แรงงานที่ประสงค์
เข้ามาท างานตามมาตรา ๖๔ โดยเสนอให้ขยายขอบเขตภูมิล าเนาของแรงงานชาวเมียนมาในการออก
บัตรผ่านแดนเพ่ือเข้ามาท างานแบบช่วงระยะเวลา หรือตามฤดูกาล โดยอนุญาตให้แรงงานของประเทศ
เพื่อนบ้านที่ประสงค์เข้ามาท างานในพ้ืนที่ชายแดนสามารถน าบัตรผ่านแดนหรือเอกสารอื่นๆ ใดเพื่อมา
ยื่นขออนุญาตท างานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้   

  บัตรผ่านแดนก าหนดให้แรงงานอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และสามารถ 
ขออนุญาตท างานได้ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน เสนอขอขยายการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเพ่ือท างาน 
กับด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน เช่นเดียวกับระยะเวลาในการขออนุญาตท างานครั้งละ         
๓ เดือน โดยให้เดินทางออก และกลับเข้ามาใหมเ่มื่อครบ ๙๐ วัน (ไม่ต้องเดินทางเข้า - ออก ทุก ๓๐ วัน 
เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการท างาน) และควรแยกการบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรกรรม
ออกจากภาคกิจการอื่น เพ่ือให้การบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรกรรมให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง  
ของพ้ืนที่ ส่งผลให้แรงงานภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ระบบได้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและความมั่นคง 

๔. การค้าชายแดน               
  การบริหารจัดการการค้าชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไม่มีแนวทางช่วยเหลือ

สนับสนุนอย่างจริงจัง เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานหลักในการให้การช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาการน าเข้า 
– ส่งออก อย่างจริงจัง ปัญหาการน าเข้า – ส่งออก ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 

  สิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส าหรับผู้ประกอบการน าเข้า – ส่งออก ไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ใดๆ ผู้ประกอบการต้องประสบปัญหาเดิมๆ เช่น การขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ที่ล่าช้า
ใช้เวลาในการขอคืนภาษีนานหลายเดือนท าให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง 

  ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหา ควรมีหน่วยงานหลักในการให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคการค้า ชายแดน การน าเข้า – ส่งออก บริเวณชายแดน เนื่องจากจุดแข็งของอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก คือการค้าชายแดนที่มีศักยภาพสูง ควรให้สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการน าเข้า – 
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ส่งออก ในพ้ืนที่ชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นการเฉพาะ เช่น การขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ควรก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและรวดเร็ว เพ่ือสร้างโอกาสและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ
น าเข้า –  ส่งออก การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของการน าเข้า – ส่งออก ชายแดน
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน   

๕. ขอให้มีการสร้างห้องปฏิบัติการ (Central Lab)  
  การน าเข้า - ส่งออกสินค้าทางการเกษตร สินค้าปศุสัตว์ เมื่อต้องการตรวจสินค้าทาง 

ห้องปฏิบัติการ (Central Lab) เช่น โรคพืช โรคสัตว์ต่างๆ จะต้องส่งตัวอย่างสินค้าไปตรวจที่จังหวัดอื่น 
เช่น  พิษณุโลก เชียงใหม่ ต้องใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบ เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ประกอบการ
น าเข้า –  ส่งออกเป็นอย่างมาก  

  ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหา ขอให้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Central Lab) เพ่ือสุ่มตรวจ 
สินค้า เช่น ตรวจโรคต่างๆ (โรคพืช - สินค้าทางการเกษตร , โรคสัตว์ (สินค้าปศุสัตว์ และประมง)  
และสินค้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบร่วมกันได้ ณ ด่านชายแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ในลักษณะศูนย์ตรวจร่วมของทั้งสองประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับ 
การน าเข้า ส่งออก สินค้าเกษตร และปศุสัตว์บริเวณชายแดน     

๖. การจัดการด้านโลจิสติกส์  
  การไม่อนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มารับสินค้าในพ้ืนที่

ของประเทศไทย (ชายแดนฝั่งไทย) เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายรองรับอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้า 
ของประเทศเมียนมา เข้ามาขนสินค้าในพ้ืนที่ฝั่งไทย แต่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอนุญาต 
ให้รถขนส่งสินค้าของไทยเข้าไปในเมียนมาได้  

  ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหา ควรหาวิธีและช่องทางเพ่ืออนุญาตให้รถขนส่งสินค้าของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ข้ามแดนมาขนสินค้าในฝั่งไทย ในพ้ืนที่ที่ก าหนดและระยะทาง 
ที่เหมาะสม อาจเป็นข้อตกลงท้องถิ่นกันระหว่างจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากับ
จังหวัดตาก เพ่ือสร้างโอกาสด้านขนส่งโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการขนส่งของประเทศไทย ส่งเสริมให้
เกิดคลังสินค้าในพื้นที่ฝั่งประเทศไทย  

๗. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชายแดน 
  การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชายแดนยังมีข้อจ ากัดในหลายประการ เช่น ตามข้อตกลง

การข้ามแดนอนุญาตให้คนของทั้งสองประเทศสามารถใช้หนังสือผ่านแดน เพ่ือข้ามไป – มา ในพ้ืนที่
ชายแดนของประเทศอีกฝ่ายหนึ่งได้ กรณีหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) เข้ามา
อยู่ได้ครั้งละ ๗ วัน ส่วนหนังสือผ่านแดน (Border Pass) สามารถมาอยู่ได้ครั้งละ ๑๔ วัน แต่รถยนต์
ส่วนบุคคล   ไม่สามารถเดินทางเข้ามาจอดค้างคืนได้ รถยนต์จะต้องเดินทางไป – กลับในวันเดียว 
นอกจากนี้การเดินทางเข้า – ออก ของนักท่องเที่ยวที่ใช้พาสปอร์ตเพ่ือเดินทางท่องเที่ยวหรือท าธุรกิจ
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ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้า – ออก ทางด้าน
พรมแดน (ทางบก) ท าให้เกิดความไม่สะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ  

  ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหา ผลักดันให้มีข้อตกลงเพ่ือเปิดให้มีการเดินรถยนต์ส่วนบุคคล
สามารถค้างคืนในประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยให้มีระยะเวลาเช่นเดียวกับระยะเวลาการอนุญาต  
ให้เข้ามาของบัตรผ่านแดน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

  การอ านวยความสะดวกการผ่านแดนโดยการยกเลิกการใช้วีซ่าในการเดินทางผ่านทางด่าน
พรมแดน (ทางบก) หรือการท า Visa On Arrival (VOA) ณ ด่านชายแดนประเทศไทย และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา หรือการอนุญาตให้ยื่นขอวีซ่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-VISA) ส าหรับการเข้ามา
ในราชอาณาจักรไทยของนักท่องเที่ยวชาวเมียนมา เช่นเดียวกั บสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
ที่ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถยื่นขอวีซ่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-VISA) เพ่ือเดินทาง 
เข้าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้แล้วในปัจจุบัน  

๘. ขอขยายเวลาปิดด่านพรมแดนไทย – เมียนมา  
  ปัจจุบันด่านพรมแดนไทย – เมียนมา บริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีประชาชนและรถบรรทุกผ่านด่านพรมแดนเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด 
การสะสมของรถบรรทุกเพื่อรอผ่านด่านพรมแดน ซึ่งการก าหนดเปิดปิดด่านพรมแดนเวลา ๐๕.๓๐ – 
๒๐.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาประเทศไทย) ท าให้เป็นอุสรรคต่อการค้า การท่องเที่ยว และการเดินทาง
ระหว่างประเทศ       

  ข้อเสนอเพ่ือแกไ้ขปัญหา ขอขยายเป็นปิดด่านพรมแดนจาก เวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกา เป็นปิดเวลา 
๒๔.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ภาคเศรษฐกิจ และร้านค้า 
กับผู้ประกอบการของไทย เนื่องจากท าให้ชาวเมียนมาสามารถมีเวลาในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า 
หรือท่องเที่ยวในฝั่งไทยมีระยะเวลามากขึ้นกว่าเดิมส่งผลให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น       

๙. ผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
  ผังเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้ยกเว้นใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  

และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงท าให้พื้นที่ที่ประกาศ
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทั้ง ๓ อ าเภอ ๑๔ ต าบล ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อห้ามการก่อสร้าง
อาคารตามประกาศฉบับดังกล่าว ท าให้สถานประกอบการโรงงานต่างๆ ไม่สามารถก่อสร้างได้ บางพื้นที่
อนุญาตให้ก่อสร้างได้แค่พ้ืนที่ใช้สอยรวมไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตรเท่านั้น ส าหรับโรงงานไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะการอนุญาตก่อสร้างมีพื้นที่น้อยเกินไป ท าให้การลงทุนหยุดชะงักลง ผู้ประกอบการ
ไม่สามารถก่อสร้างอาคารโรงงานหรือสถานประกอบการได้ เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการลงทุนในพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทั้ง ๓ อ าเภอ ๑๔ ต าบล  
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  ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหา จากประกาศกระทรวงมหาดไทย ท าให้เกิดอุปสรรคในการ 
ก่อสร้างอาคารบางชนิด บางประเภท จังหวัดวางแผนการแก้ไขปญัหาดังกล่าวด้วยการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในระหว่างการ
ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากยังไม่แล้วเสร็จ     

  ปัจจุบันได้ออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติท้องถิ่ นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร        
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๑๕ แห่ง (ประกอบด้วย เทศบาลนครแม่สอด องค์การบริหาร       
ส่วนต าบลแม่กาษา องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสายลวด 
เทศบาล ต าบลแม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจื้อ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ระมาด 
องค์การบริหาร  ส่วนต าบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง เทศบาล
ต าบลแม่กุ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแคบ เทศบาลต าบลพบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลมหาวัน)  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ๓ แห่ง (ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่าสายลวด  เทศบาลต าบลแม่ตาว และองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กุ) และควรเร่งรัดผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓ แห่ง ให้สามารถออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

 ๑๐. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าว  
  แรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการแรงงาน

ระหว่างรัฐกับประเทศคู่ภาคี (Memorandum of Understanding : MOU) ไทย – เมียนมา เป็นกรณี
แรงงานสัญชาติเมียนมา ได้รับอนุญาตให้ท างานได้ครั้งละ ๒ ปี เมื่อครบ ๒ ปีแล้ว สามารถต่ออายุท างาน 
ในประเทศไทยได้อีก ๒ ปี โดยแรงงานต่างด้าวที่มลีักษณะเป็นโรคติดต่อห้ามเข้ามาท างานในประเทศไทย 
ประกอบด้วย   โรคเรื้อน วัณโรค เท้าช้าง ยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง และซิฟิลิส ซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจ
พบแรงงานติดวัณโรคในสัดส่วนแรงงาน ๑๐๐,๐๐๐ พบผู้ป่วย ๒๐๐ คน ปัญหาการตรวจสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา หรือแรงงานที่ผ่านระบบ MOU โดยไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ ท าให้ผู้ป่วยวัณโรคไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อแรงงาน 
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาถือหนังสือเดินทางเข้ามาก็สามารถเดินทางออกนอกพ้ืนที่ชายแดนเข้าไปยัง
จังหวัดชั้นในของประเทศไทยได้ทันที ท าให้เกิดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของวัณโรคระหว่างเดินทางได้      

  ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหา ขอให้มีการตรวจโรคของแรงงานต่างด้าว ณ ต้นทางก่อน
เดินทางเข้าประเทศไทย หรือให้ตรวจที่โรงพยาบาลแม่สอด   

 ๑๑. ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแม่สอด     
  โรงพยาบาลแม่สอดมีต่างชาติเดินทางเข้ารับบริการสาธารณสุขปีละ ๙๐๐,๐๐๐ คน        

โดยต่างชาติที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่จะไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆ ท าให้โรงพยาบาลแม่สอดเกิดปัญหา
หนี้สินจากการรักษาพยาบาลให้กับคนต่างชาติปีละ ๑๒๖ ล้านบาท  
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  ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหา ควรมีการจัดตั้งกองทุนส าหรับเป็นค่ารักษาพยาบาล 
แก่ต่างชาติ ที่เข้ามารับบริการสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่งอาจด าเนินการโดยการจัดให้ท าประกัน
สุขภาพภาคบังคับ  

   ๑๒. ขอให้ตรากฎหมายประกันภัยสินค้าทางการเกษตร  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความ

ช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อรองรับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน   
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกรณีการช่วยเหลือผู้ประสบ     
ภัยพิบัติด้านพืชจะให้ความช่วยเหลือได้ก็ต่อเมื่อพืชนั้นตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิงเท่านั้น โดยค านิยาม
ของค าว่า “พืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง” หมายถึง เนื้อที่เพาะปลูกที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
หรือได้ผลผลิตไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของผลผลิตที่เคยได้รับในปีปกติโดยเสียหายในบริเวณเดียวกัน 
ขนาดตั้งแต่ ๒๕ ตารางวาขึ้นไป หรือหลายบริเวณรวมกันตั้งแต่ ๕๐ ตารางวาขึ้นไป 

 ๑๓. การลงทุนจากกลุ่มจีนในโก๊ะโก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา          
  สืบเนื่องจากการที่กลุ่มทุนจีน YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP (หย่าไถ้)      

ได้สัมปทานและมาลงทุนโครงการเมกะโปรเจ็กต์สร้างเมืองใหม่และเขตนิคมอุตสาหกรรมเมืองโก๊ะโก่         
ริมแม่น้ าเมยชายแดนไทย – เมียนมา ตรงข้ามท่าข้ามพ่อเลี้ยงค า บ้านวังแก้ว – ห้วยกะโหลก หมู่ที่ ๔    
ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเป็นโครงการเมกะโปรเจคต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่กลุ่มทุนจีน
ลงทุน   ในภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการท าสัญญาเช่าระยะยาวกับรัฐบาลเมียนมา  
ในเขตอิทธิพลของกองก าลังพิทักษ์ชายแดน BGF โดยจะมีการก่อสร้างหมู่บ้าน แหล่งสถานบันเทิงเต็ม
รูปแบบ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ ศูนย์สินค้าชายแดน โกดังสินค้า ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
One stop service ฯลฯ โดยจะมีการน าคนจีนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายอายุระหว่าง ๑๘ – ๓๕ ปี 
ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน มาอาศัยอยู่ในเมืองใหม่ที่จะสร้างขึ้น ซึ่งการสร้างเมืองใหม่ดังกล่าวอาจจะส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย เช่น ปัญหา  ความมั่นคง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการท่องเที่ยว และปัญหา
การค้าของอ าเภอแม่สอด   

 ทั้งน้ี ได้มีการยื่นหนังสือเสนอความเห็นต่อสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๓ ฉบับ ดังน้ี   
 ๑. นายบรรเจิด  ลาวัณย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี      

นครแม่สอด เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและผลักดันการยกฐานะเทศบาลนครมาสอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษนครแม่สอด เช่นเดียวกับเมืองพัทยา   

 ๒. นายบรรเจิด  ลาวัณย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี       
นครแม่สอด เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
และโปรดพิจารณาเร่งรัดการประสานแผนงานโครงการเพ่ือรองรับการพัฒนาเชื่อมโยงพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก และเมืองที่มีลักษณะพิเศษนครแม่สอดให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  

 ๓. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวดัตาก เรื่อง ข้อเสนอเพ่ือการ
ปรับปรุงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชและเงื่อนไขการประกันพืช           
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 ต่อมาเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ ๒ สรุปได้ดังนี้   

 คณะรัฐมนตรีรัฐบาลไทยมีมติเห็นชอบในหลักการให้ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 
แห่งที่ ๒ ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ และด าเนินโครงการก่อสร้างเขต
เศรษฐกิจ พิเศษ รวมทั้งศูนย์บริการน าเข้า – ส่งออก ศูนย์โลจิสติกส์ และคลังสินค้า สะพานมิตรภาพ
ไทย – เมียนมา แห่งที่ ๒ เป็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมย เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคม
ขนส่งทางบกในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก หรือ East – West Economic Corridor 
จะเพ่ิมความสะดวก ในการขนส่งสินค้า การเดินทาง การท่องเที่ยว และช่วยเพ่ิมศักยภาพการค้า  
การลงทุน ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ทั้งนี้ เมืองแม่สอด – เมียวดี เป็นเมืองชายแดนที่ส าคัญของทั้งสองประเทศ มีปริมาณการค้ามากกว่า  
ร้อยละ ๓๕ ของการค้าชายแดน มูลค่าถึง ๒.๓ พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรัฐบาลของทั้งสองประเทศ 
มีนโยบายพัฒนาและเชื่อมโยงเมืองชายแดน ได้จัดท าบันทึกความตกลงร่วมมือกันระหว่างรัฐบาล  
แห่งราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เกี่ยวกับการด าเนินงานก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข ๑๓๐ (ทางเลี่ยงเมืองแม่สอด) และการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ตลอดจนงาน
ก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนของทั้งสองฝั่ง  

 โครงการดังกล่าวประกอบด้วยตัวสะพานข้ามแม่น้ าเมย ถนนเชื่อมต่อสะพานทั้ง ๒ ฝั่ง 
รวมทั้งอาคารด่าน หรือ Border Control Facilities เพ่ืออ านวยความสะดวกให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ที่มีภารกิจรับผิดชอบการตรวจผ่านแดนเข้ามาใช้สถานที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนร่วมกัน เช่น  
กรมศุลกากร ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางเลี่ยงเมืองแม่สอด 
มีจุดเริ่มต้น โครงการบนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ข้ามแม่น้ าเมย/ตองยิน ที่บ้านวังตะเคียน ต าบลท่าสายลวด 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าสู่บ้านเยปู หมู่ที่ ๕ เมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา มีจุดสิ้นสุดบรรจบถนนหมายเลข ๘๕ สายเมียวดี – กอกะเร็ก เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นส่วนหนึ่ง 
ของทางหลวงเอเชียหมายเลข ๑                                    

 ส าหรับงบประมาณการก่อสรา้งในพ้ืนที่สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา รัฐบาลไทยให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบให้เปล่า หรือ Grant Aid ส่วนรูปแบบการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมย 
แห่งที่ ๒ ลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง มีความยาวของสะพานทั้งหมด ๗๖๐ เมตร 
แบ่งเป็นฝั่งไทย ๕๑๕ เมตร และฝั่งเมียนมา ๒๔๕ เมตร ไม่มีเสาตอม่ออยู่กลางแม่น้ า สะพานมีขนาด  
๒ ช่องจราจรไป – กลับ แยกช่องจราจรด้วยเกาะคอนกรีตแบบต่ า ช่องผิวจราจรกว้างช่องละ ๓.๕๐ เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร และทางเดินเท้ากว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร       

 
 

_________________________________ 



๗๔ 
 

จังหวัดก าแพงเพชร  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร  
วิธีด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมชี้แจงและหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชน 

 

     
 

       
 

ผลการด าเนินการ  ผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการพบปะ 
และต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล  
 กรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล โดยการก่อสร้างได้มีการย้าย

ราษฎรออกจากพื้นที่ จ านวน ๑๐๐ ครอบครัว โดยจะมีการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับราษฎรดังกล่าว ทั้งนี้
ปจัจุบันราษฎรยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินแต่อย่างใด    

๒. การให้บริการของโรงพยาบาลก าแพงเพชร    
 โรงพยาบาลก าแพงเพชรมีเตียงผู้ป่วยจ านวน ๔๑๐ เตียง รับผิดชอบดูแลประชากรในพ้ืนที่

อ าเภอเมืองและโรงพยาบาลชุมชน ๑๑ แห่ง ปัจจุบันโรงพยาบาลก าแพงเพชรมีผู้ป่วยจ านวนมาก ท าให้เตียง 
ไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ป่วย นอกจากนี้โรงพยาบาลก าแพงเพชรยังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร 
ทางการแพทย ์  

๓. ที่ดินท ากินของราษฎรทบัซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐ  
 จังหวัดก าแพงเพชรมีพ้ืนที่ ๘,๖๐๗.๕ ตารางกิโลเมตร (๕,๓๗๙,๖๘๗.๕ ไร่) โดยเป็นพ้ืนที่

ป่าไม้ ๒,๑๘๔.๗ ตารางกิโลเมตร (๑,๓๖๕,๔๓๗.๕ ไร่) ซึ่งจังหวัดก าแพงเพชรเป็นที่ตั้งของอุทยาน
แห่งชาติ ๓ แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติ ๙ แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา ๑ แห่ง ซึ่งที่ดินของรัฐมีแนวเขต 
ที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐ  



๗๕ 
 

๔. การขาดแคลนแหล่งน้ า 
 ด้วยพ้ืนที่ด้านตะวันตกของจังหวัดก าแพงเพชรมีลักษณะสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงลาดลงต่ า 

และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า ท าให้ประสบปัญหาภัยแล้วเป็นประจ าทุกปี  จึงควรมีการพัฒนาระบบ
ชลประทานในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง         

๕. การบังคับใช้พระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖    
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ท า

ให้ ท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมอืง และเทศบาลนครแล้ว ไม่สามารถด าเนนิการเลอืกก านนั  
ผู้ใหญ่บ้านได้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ มาตรา ๔๘ เตวีสติ            
แต่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๓ วรรคสอง ก าหนดให้  
“การยกเลิก ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
จะกระท าไม่ได้” ท าให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น ขอให้แก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อให้มีการเลือกตั้งก านัน และผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล    

๖. การเสนอของบประมาณของสว่นราชการในพ้ืนที่อ าเภอคลองลาน   
 อ าเภอคลองลานมีพ้ืนที่ ๑,๑๔๐.๒ ตารางกิโลเมตร โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ท าให้การเสนอของบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการต่างๆ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตการใช้พ้ืนที่    

๗. ความล่าช้าในการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๗ เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ 
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร – อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก    

 ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๗ เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร – 
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระยะทาง ๑๔๘ กิโลเมตร โดยด าเนินการก่อสร้างระหว่างปี ๒๕๑๘ – ๒๕๒๗ 
ระยะทาง ๑๑๕ กิโลเมตร และยังไม่ได้มีการก่อสร้างอีก ๓๓ กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านพ้ืนที่ป่า 
และบางส่วนเป็นหมู่บ้านและที่ท ากินของราษฎร จึงขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข ๑๑๑๗ เพื่ออ านวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในพ้ืนที่    

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

จังหวัดเพชรบูรณ์  วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ ์ 

วิธีด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมชี้แจงและหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชน 
 

 
 

      
 

      
 

ผลการด าเนินการ  ผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการพบปะ 
และต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ให้มีขนาด ๔ ช่องจราจร ระหว่าง อ.หล่มสัก 
– อ.คอนสาร กม. ๓๖๖+๐๘๙ ถึง กม. ๔๔๘+๑๙๐ ระยะทาง ๘๒.๑๐๑ กิโลเมตร 

 ทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายแม่สอด (เขตแดน) – มุกดาหาร เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อม
ระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สายทางเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทย 
– พม่า อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีระยะทาง
ตลอดทั้งสายรวม ๗๗๗ กิโลเมตร และเป็นเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (EWEC : 
East West Economic Corridor) เชื่อมโยงจากประเทศเวียดนาม ลาว ไทย และประเทศพม่า ปัจจุบัน
ได้ขยายเป็น ๔ ช่องจราจรแล้ว จ านวน ๖๙๐ กิโลเมตร โดยช่วงระหว่างอ าเภอหล่มสัก – อ าเภอคอนสาร 
กม. ๓๖๖+๐๘๙ ถึง กม. ๔๔๘+๑๙๐ ระยะทาง ๘๒.๑๐๑ กิโลเมตร ยังคงเป็นถนนที่มีขนาด ๒ ช่อง



๗๗ 
 

จราจร โดยปัญหาส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้มีขนาด ๔ ช่องจราจรได้ เนื่องจาก 
ติดปัญหาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเส้นทางผ่านเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว  

 ส านักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) ได้ร่วมกับแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ และหมวด
ทางหลวงในพ้ืนที่ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือท าการเก็บข้อมูล เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได้ประชุมร่วม
นักวิชาการของ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการหาแนวทาง และตอบ
ประเด็นการคัดค้านของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๔ ประเด็น และได้ลงส ารวจพ้ืนที่เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๐ และได้น าข้อมูลชี้แจงต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) ในการเดินทาง  
มาตรวจราชการในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม มาตรวจราชการที่จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และได้จัดท า
รายละเอียด เสนออธิบดีกรมทางหลวงเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐    

 เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 
๗/๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเป็น ๔ ช่องจราจร ช่วง กม. ๓๖๖+๐๘๙ – กม. ๓๗๑+๑๖๕ 
ระยะทาง ๕.๐๗๖ กิโลเมตร (พ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์) ต่อจาก ๔ ช่องจราจรเดิม และช่วง กม. ๔๔๗+
๖๓๕ – กม.๔๔๘+๑๙๐ ระยะทาง ๐.๕๕๕ กม. (พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น) ส่วนช่วงที่ติดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ให้พิจารณารูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมว่าควรขยายเป็น ๔ ช่องจราจรหรือปรับปรุงเป็นมาตรฐาน
ทางชั้น ๑    

๒. การท าแปลงเกษตรมาตรฐาน GAP ของประเทศไทย   
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการท าเกษตรปลอดภัย GAP (Good Agriculture Prac-tices) 

จะต้องท าการเกษตรบนที่ดินที่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือประกอบการขอใบรับรองมาตรฐาน
ระบบการผลิต GAP แต่เนื่องจากพ้ืนที่ท าการของเกษตรกรของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นดินที่ไม่มีโฉนดที่ดิน
ถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ท าให้เกษตรกรที่ท าการเกษตรในที่ดินที่มีใบ ภบท.๕ ไม่สามารถขอใบรับรองมาตรฐาน
ระบบการผลิต GAP ได้ ด้วยเหตุนี้จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การขอ
ใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP เพ่ือให้เกษตรที่ท าการเกษตรบนที่ดิน ภบท.๕ สามารถขอ
ใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP     

๓. พัฒนาสนามบิน และเมืองใหม่รอบสนามบิน   
 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ต าบลลานบ่า 

อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากตัวอ าเภอหล่มสักประมาณ ๑๖ กิโลเมตร และห่างจาก  
ตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ ๓๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๔,๑๐๐ ไร่ เป็นสนามบินที่มี 
พ้ืนที่ใหญ่เป็นล าดับที่สองของประเทศไทย (รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ) ท าพิธีเปิดเมื่อ ๘ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ปัจจุบันสนามบินเพชรบรูณ์ไม่มีการเปดิใหบ้ริการแต่อย่างใด จึงควรให้ภาคเอกชนเข้ามา
บริหารพ้ืนที่สนามบินเพชรบูรณ์และรอบสนามบินเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  และส่งเสริมการพัฒนา
เพชรบูรณ์เป็นศูนย์หรือทางเชื่อมต่อระดับนานาชาติกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  



๗๘ 
 

๔. โครงการรถไฟทางคู่ขอให้ผ่านพ้ืนที่จังหวัดเพชรบรูณ์    
 โครงการรถไฟรางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์ – บ้านไผ่ ระยะทางประมาณ ๒๙๑ กิโลเมตร 

ซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อของแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมตะวันตก – ตะวันออก จากแม่สอดถึง
นครพนม โดยเส้นทางแม่สอด – นครสวรรค์ได้มีการศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๘ และเส้นทางบ้านไผ่ – นครพนม ได้ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงเหลือเพียงเส้นทาง
จากนครสวรรค์ถึงบ้านไผ่ที่ต้องมีการศึกษาโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย  ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจ านวนมาก และสามารถเดินต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
ได้อย่างสะดวก ดังนั้น โครงการรถไฟทางคู่เพ่ือเชื่อมตะวันตก – ตะวันออก ขอให้ก่อสร้างเส้นทาง 
ผ่านพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์  
 
 

 
_________________________________ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 
จังหวัดอุตรดติถ์  วันศุกรท์ี่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์ 
และ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรยีญวัดโพธิ์ทอง 
ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลบัแล  

วิธีด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมชี้แจงและหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนประชาชน 

 
กิจกรรม ณ ห้องประชุมทีว่า่การอ าเภอเมืองอุตรดติถ์ 

 
 

    
      

ผลการด าเนินการ  ผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการพบปะ 
และต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การเพ่ิมเงินตอบแทนก านัน และผู้ใหญ่บ้าน  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนต าแหน่ง และอื่น  ๆ ให้แก่ 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดอัตราการจ่าย เงินตอบแทนของก านันเดือนละ 
๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และของผู้ใหญ่ได้รับเงินตอบแทนเดือนละ ๘,๐๐๐ – ๑๓,๐๐๐ บาท โดยการ
ประเมินเพ่ือปรับเลื่อนระดับเงินตอบแทนของก านัน และผู้ใหญ่บ้านจะด าเนินการประเมินปีละ ๑ ครั้ง  
และในแต่ละครั้งจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นครั้งละ ๒๐๐ บาท แต่เนื่องจากก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 

ครั้งที่ ๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอตุรดิตถ์ 



๘๐ 
 

มีภาระหน้าที่เป็นจ านวนมาก ประกอบกับค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้เงินค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่าย จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจาณาเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับก านัน และผู้ใหญ่บ้าน  

๒. การรับรองแบบก่อสร้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การจัดท าโครงการตามภารกิจเร่งด่วนที่ถือเป็นงานก่อสร้าง จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายงาน

การก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร    
พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่เนื่องจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่มีบุคลากรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว ที่ผ่านมา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แก้ไขปัญหาโดยการขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรของเทศบาล 
ในพ้ืนที่เซ็นต์รับรองแบบรูปรายงานการก่อสร้าง ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานไม่สามารถเสนอ
โครงการได้ทันภายในระยะที่ก าหนด และไม่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้ ดังนั้น จึงขอให้เพ่ิม
ต าแหน่งนายช่างโยธาให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยให้มีต าแหน่งประจ า ณ ที่ว่าการอ าเภอ       

๓. ที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ 
 สืบเนื่องจากที่ดินท ากินของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแนวเขต 

ทับซ้อนกับที่ดินของรัฐท าให้ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้         

๔. ขอให้ขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ให้มีขนาด ๔ ช่องจราจร  
 ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๗ สายนครสวรรค์ – จุดผ่านแดนภูดู่ (รวมทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๑๓๒๕, ๑๑๐๔ และ ๑๐๔๗ สายคลองเมม – ม่วงเจ็ดต้น) เป็นทางหลวงแผ่นดิน 
สายหลักที่เชื่อมการขนส่งจราจรระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก และเป็น
ทางหลวงสายรองในช่วงจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมระยะทางตลอดทั้งสาย ๓๙๖.๗๘๔ 
กิโลเมตร โดยในช่วงอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ถึงอ าเภอบ้านโคก ถนนยังมีขนาด ๒ ช่องจราจร ซึ่งถนน 
ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีประชาชนใช้เดินทางสัญจรเป็นจ านวนมาก ดังนั้ น ขอให้มีการขยายถนน 
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ให้มีขนาด ๔ ช่องจราจร  

๕. ขอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
 ด้วยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ก าหนดให้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดิน
นั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แต่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินนั้น ให้พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินส าหรับที่ดินดังกล่าวโดยมิต้องด าเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งมี 
ผลให้เป็นการยกเลิกที่สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ การถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
โดยผลของกฎหมายดังกล่าวท าให้มีการบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ิมมากขึ้น และการตรวจสอบแนวเขต  
เป็นไปด้วยความยากล าบาก      



๘๑ 
 

๖. การก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ สาย ๒ง ตอนถนนท่าอิฐล่าง – ถนน
พาดวารี (วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์)  

 โครงการตามผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ สาย ๒ง ตอนถนนท่าอิฐล่าง – ถนนพาดวารี  
(วิทยาลัยเทคนิค อุตรดิตถ์) ซึ่งมีแนวเส้นทางตัดผ่านวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์เพ่ือเชื่อมกับถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๑๙ ท าให้สนามฟุตบอลของวิทยาลัยมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ และพ้ืนที่ถูกแยกออกเป็น  
๒ ส่วน ซึ่งอาจเกิดความ ไม่ปลอดภัยต่อบุคคลของวิทยาลัย ท าให้ทางวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
ยังไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้าง 

สมาชกิวุฒิสภาใหข้้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. การรับรองแบบการก่อสร้าง ขอให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านบูรณาการในการท างานร่วมกับ

ผู้บริหารของเทศบาลในพ้ืนที่ เพื่อให้การรับรองแบบการก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถเสนอ
โครงการได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

๒. ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือกับผู้อ านวยวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เพื่อขอใช้
พ้ืนที่ของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ในการกอ่สร้างสะพาน แต่ยังไม่ได้รบัอนญุาตให้ใช้พ้ืนที่ ขณะนี้ได้มีการ
เปลี่ยนผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิอุตรดติถ ์ดังนั้น ส่วนราชการรับผิดชอบควรน าปัญหา
ดังกล่าวหารือกับผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์อีกครั้ง  
 

กิจกรรม ณ ศาลาการเปรยีญวัดโพธิ์ทอง ต าบลไผล่้อม อ าเภอลับแล 
 

  
 

  
     

ผลการด าเนินการ  ผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนมีความพึงพอใจต่อการพบปะ 
และต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 



๘๒ 
 

๑. ขอให้ปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะ  
 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะ เป็นสถานีสูบน้ าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือส่งน้ าช่วยเหลือ

เกษตรกรในพ้ืนที่ ๖ ต าบล แต่เนื่องจากระดับน้ าในแม่น้ าน่านมีระดับน้ า ท าให้ไม่สามารถสูบน้ า 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรได้ โดยแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาจะติดตั้งเครื่องสูบน้ าในพ้ืนที่บริเวณ  
ริมแม่น้ าน่าน เพ่ือสูบน้ าส่งต่อมายังสถานีสูบน้ าบ้านเกาะ จึงขอให้แก้ไขปรับลดระดับของเครื่องสูบน้ า
สถานีบ้านเกาะให้ต่ าลง       

๒. ความล่าช้าการด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ าผาจุก  
 ความเป็นมาโครงการ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด าเนินการโครงการเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๒ ระยะเวลาการด าเนินการ ๙ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ดังนี้ ๑. เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุม
พ้ืนที่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน ๔ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอลับแล อ าเภอตรอน และอ าเภอ
พิชัย เขตจังหวัดสุโขทัย จ านวน ๒ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีสัชนาลัย และอ าเภอศรีนคร และเขตจังหวัด
พิษณุโลก จ านวน ๒ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพรหมพิราม และอ าเภอวัดโบสถ์ ๒. เพ่ือพัฒนาระบบ
ชลประทาน ประมาณ ๔๘๑,๔๐๐ไร่ พัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้ าฝนที่มีศักยภาพให้เป็นพ้ืนที่ชลประทาน 
ประมาณ ๓๐๔,๐๐๐ ไร่ และส่งน้ าสนับสนนุและปรับเปลี่ยนระบบส่งน้ าจากเดมิโดยการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
เป็นระบบส่งน้ าด้วยแรงโน้มถ่วง ประมาณ ๑๓๔ ,๘๐๐ ไร่ และพ้ืนที่โครงการชลประทานน้ าริด  
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ ๔๒,๖๐๐ ไร ่งบประมาณด าเนินโครงการทั้งสิ้นประมาณ ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท 
(รวมค่าเวนคืนที่ดิน)   

 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ าผาจุก   
  (๑) การก่อสร้างประตูระบายน้ า และสถานีสูบน้ าผาจุก ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว 

และได้ส่งมอบพ้ืนที่ให้โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาผาจุก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
  (๒) การก่อสร้างคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะทาง ๑๐๔ กิโลเมตร สัญญาที่  ๑ 

ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร ได้ด าเนินการขุดลอกเสร็จแล้ว  
 (๓) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย ระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร โดยสัญญาที่ ๑ ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร 
ก าหนดแล้วเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ส่วนระยะทางการก่อสร้างที่เหลือจะสามารถประกวดราคา
ก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓   
 (๔) โครงการขุดลอกบงึมาย ไดด้ าเนนิการขุดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
 (๕) โครงการขุดลอกบงึกะโล่ จะด าเนนิการขดุลอกแลว้เสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒   

๓. ขอให้พัฒนาบึงมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
 บึงมายตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลด่านแม่ค ามัน ต าบลทุ่งยั้ง และต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ ๖,๘๐๒ ไร่ แต่ยังไม่มีการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมอย่างจริงจัง 
ดังนั้น จึงขอให้มีการพัฒนาบึงมายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ     
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๔. การบริหารงานบุคคลากรทางการศึกษา  
ครูโรงเรียนระดับประถมการศึกษาในอ าเภอลับแลมีอัตราการเกษียณอายุราชการเป็นจ านวน

มาก ซึ่งเมื่อมีครูเกษียณอายุราชการแล้วจะไม่มีการบรรจุครูคนใหม่มาแทน เนื่องจากมีเด็กนักเรียนลดลง
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูมีไม่ครบชั้นเรียน นอกจากนี้ปัจจุบันครูอัตราจ้างยังไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับ
ใหม่แต่อย่างใด ขณะยังไม่มีความชัดเจนว่าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จะได้รับการจ่ายเงินเดือนหรือไม่   

สมาชกิวุฒิสภาใหข้้อเสนอแนะ ดังน้ี   
๑. ปัญหาความล่าช้าโครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ าผาจุก ทางคณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อรับข้อมูลความคืบหน้า
การด าเนินโครงการอีกครั้ง   

๒. ปญัหาการบริหารงานบุคคลากรทางการศึกษาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทางวุฒิสภาจะน าปัญหา
ดงักล่าวเสนอให้กับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อพิจารณาศึกษาต่อไป   

 
 

_________________________________ 
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จังหวัดก าแพงเพชร  วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึง
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ณ ที่ว่าการอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
เพ่ือประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน โดยพิธีกรของอ าเภอได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๖ คน พบปะเพ่ือด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  

๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
๒. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์ กรรมการ   
๓. พลเอกโปฎก  บุนนาค กรรมการ   
๔. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
๕. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ  
๖. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ    
พร้อมด้วย นายเทวัญ  หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร และนายประสิทธิ์   

อินทโชติ นายอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ร่วมรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย โดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์  
กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อม
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ สรุปได้  
ดังนี้ ในการลงพ้ืนในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือ 
ผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน  
ในการบริหารบ้านเมือง ส าหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑) กลั่นกรองกฎหมาย ๒) การให้ 
ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ ๓) การติดตาม ศึกษา เร่งรัดการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญโดยเฉพาะการติดตาม  
การบริหารราชการแผ่นดินของราชการ รวมถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศเป็นภารกิจและบทบาท  
ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงพ้ืนที่นั้นทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ของจังหวัดก าแพงเพชรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรค  
ในการด าเนินงานหรือไม่ และได้มีการสร้างความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดกับประชาชนหรือไม่   
เพื่อจะได้น าข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป 

 

ครั้งที่ ๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
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วิธีด าเนินกิจกรรม  จดัประชุมชี้แจงและหารือกบัผู้แทนหนว่ยงานภาครฐัและผู้แทนประชาชน
รวมทัง้ลงพื้นที่พบปะหัวหนา้ส่วนราชการ ก านนั ผู้ใหญบ่้าน และประชาชนในพื้นที ่       

              

    
 

    
 

    
 

    
 

ข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่ 

๑. นายค ารณ รักธรรม (ก านันต าบลวังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร)  
  ๑) ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า (ข้าวโพด) เนื่องจากการลักลอบน าขา้วโพดจากพม่าเข้า

มาในประเทศไทยเป็นจ านวนมากโดยผ่านทางพ่อค้าคนกลาง จึงมีข้อเสนอ อยากให้ทางรัฐบาลประกัน
ราคาข้าวโพดอยู่ที่กิโลกรัมละ ๙ บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป 
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 ๒) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพาน หมู่ ๕ ต าบลวังหามแห งบประมาณ  
๒ ล้านบาท เนื่องจากเป็นสะพานที่แคบ รถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้ โดยสะพานแห่งนี้ 
สร้างมาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว ท าให้ชาวบ้านสัญจรได้อย่างยากล าบาก  

 ๓) ปัญหาค่าตอบแทนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนต าแหน่งและอื่นๆ ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐  
ได้ก าหนดอัตราการจ่ายเงินตอบแทนของก านันเดือนละ ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และของผู้ใหญ่บ้าน
เดือนละ ๘,๐๐๐ – ๑๓,๐๐๐ บาท แต่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้รับเงินตามระเบียบดังกล่าว  

๒. นายประภัสร์  อ่อนฤทธิ์ (ประธานชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร)  
 ขอให้แก้ปัญหาโดยการเพิกถอนหรือแก้ไขพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.

๒๔๙๑ และ พ.ศ.๒๔๙๒ ในพ้ืนที่อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน ๕๘,๕๓๙ แปลง เนื้อที่ 
๓๔๗,๐๑๔ – ๐ – ๘๘ ไร ่

๓. นายวิมล  พิลกึ (ก านันต าบลบอ่ถ้ า อ.ขาณวุรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร)  
  ปัญหาเรื่องแนวเขตระหว่างต าบลบ่อถ้ ากับอ าเภอลาดยาว ส่งผลต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

การเก็บภาษี การออกโฉนดที่ดิน เนื่องจากปัญหาที่ดินท ากิน ม.๔ – ๗ – ๑๓ ต าบลบ่อถ้ า เป็นเขตที่ดิน
ซ้ าซ้อนในต าบลบ่อถ้ า – ต าบลบ้านไร่ อ าเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ จ านวน ๔,๑๐๐ ไร่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ไม่ถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ า เพราะพ้ืนที่อยู่ใน
เขตป่าไม่ถาวร ป่าแม่วงค์ – คลองขลุง 

๔. นายวิรัตน์  อ้นมื้น (ผู้ใหญ่บ้านวังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร)  
    กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่  

ท าให้ชาวบ้านที่ยากจนไม่มีเงินส่งลูกหลานเรียนหนังสือ การยุบหรือควบรวมโรงเรียนที่มีขนาดเล็กจ านวน
นักเรียนต ากว่า ๑๒๐ คนให้ไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงที่มีจ านวนนักเรียนมากกว่า ส่งผลกระทบกับ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนอื่นที่ห่างไกลได้ ซึ่งในอ าเภอขาณุวรลักษบุรี  
มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ จ านวน ๓๐ โรงเรียน 

ทั้งน้ี ตัวแทนของก านันและผู้ใหญ่บ้าน ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ กับรองประธาน
กรรมการ คนที่หน่ึง (พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ) จ านวน ๒ เรื่อง ดังน้ี 

๑. นายธนกร  จันทพุฒ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.ก าแพงเพชร)  

 ขอให้ช่วยติดตามโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง บ้านโรงสูบ  ม.๑ ต.เกาะตาล 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร งบประมาณ ๙๗ ล้านบาท เนื่องจากช่วงเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปริมาณน้ าในแม่น้ าปิงที่มีมากตามฤดูกาลไหลเชี่ยว 
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ส่งผลให้กัดเซาะตลิ่งและถนนดินลูกรังสายเรียบชายฝั่งริมน้ าปิงฝั่งทิศตะวันตก บริเวณบ้านโรงสูบ หมู่ที่ ๑ 
เชื่อมต่อกับบ้านเกาะตาล หมู่ที่ ๒ ต าบลเกาะตาล ได้รับความเสียหายเป็นแนวยาว ประชาชนทั้งสอง
หมู่บ้านไม่สามารถใช้ยานพาหนะสัญจรไปมาได้ ซึ่งในปัจจุบันมีสภาพความเสียหายหนักขึ้น ท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
  ๒. นายณรงค์  ค าออ่น (อาชีพท าไร)่  

        เรื่องขอความเป็นธรรมเพราะถูกตัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗  
ต.ท่าขุนราม อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
รับเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ (๖)  
ซึ่งถูกตรวจพบสารเสพติดในร่างกายด้วยชุดตรวจ THC แต่ข้อเท็จจริงแล้วผมไม่ได้ติดยาเสพติดแต่อย่างใด 
จากคณะกรรมการทางหมู่บ้านที่จัดการเลือกตั้งที่มีพฤติการณ์ต่างๆ ที่แสดงถึงความไม่เป็นกลางต่อ  
ผู้ร้องเรียนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายปกครองว่าด้วยเรื่องการพิจารณาพยานหลักฐาน เพ่ือให้ได้
ประโยชน์แก่นางศิริพร อั่วหงวน (ผู้สมัครคู่แข่ง) 

  วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทาง
ถึง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหามแห อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือประชุม
พบปะกับประชาชนหารือประเด็นเกี่ยวกับธนาคารน้ าใต้ดิน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน โดยพิธีกรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังหามแห ได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๗ คน พบปะเพ่ือด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  

 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. นายพีระศักดิ์  พอจิต ที่ปรึกษาคณะกรรมการ   
 ๓. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์ กรรมการ   
 ๔. พลเอกโปฎก  บุนนาค กรรมการ   
 ๕. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๖. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ  
 ๗. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ   

 

 
 
 



๘๘ 
 

 
ข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่ 
๑. นายสยาม  มาลัย (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร) 
 ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร โดยอยากให้ท าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง

พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ าและระบบกระจายน้ า เพ่ือการเกษตรในทุกหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๒ หมู่บ้าน /
โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นบริเวณบ้านนางถวัลย์  ยิ้มจันท์พร้อมขุดลอกอ่างเก็บน้ าพ้ืนที่ ๑๐ ไร่  
(คลองชลประทาน) /โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นในคลองชลประทาน ๑ กิโลเมตร : ๑ ฝาย /โครงการ 
ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้นและก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบบ่อเปิดจ านวน ๕ แห่ง หมู่ที่ ๙  
ผ่านหมู่ท่ี ๒ เชื่อมคลองชลประทานหมู่ ๑ /การติดตามโครงการก่อสร้างแก้มลิงจุดคลองดง (หน่วยงาน
ชลประทาน) 

๒. นายเฉลิมพล  เย็นตั้ง (สมาชิกสภา อบต.วังหามแห หมู่ที่ ๕ บ้านจิตตมาส)  
 ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค โดยอยากให้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

สูบน้ า ระบบประปาหมู่บ้านและระบบกรองน้ าสะอาด เพ่ือใช้ในการอุปโภค – บริโภคแก่ประชาชน  
ในทุกหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๒ หมู่บ้าน 

๓. นายจรูญ  เขียวสะอาด (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ บ้านเขาพริก) 
 ปัญหาเรื่องถนน โดยอยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางในหมู่บ้านทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน ในต าบล

วังหามแห อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
๔. นายเมฆ  ค าขาว (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ บ้านทรัพย์เจริญ) 
  ปัญหาเรื่องไฟฟ้า โดยอยากให้จัดท าโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ 

บ้านจิตตมาส /โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ภายในหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าตกหมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองช้างงาม /โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางระบบพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ ๙ บ้านทรัพย์เจริญ 
/โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านด่านใหญ่ 

 
 



๘๙ 
 

๕. นายเฉลิมพงษ์  ถึงสุข (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปล้อง)  
  ปัญหาการส่งเสริมการเกษตร โดยขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 

และส่งเสริมการจัดตั้งสถานที่กลางรองรับการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ (การตลาด) 
เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 

๖. นายสมมาตร  สุ่มทอง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านปากดง)  
  ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์ทางธุรกรรมการเงินของเอกสารที่ดิน 

ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินในทางธุรกรรมการเงิน การแก้ไขปัญหาเรื่องการออกโฉนด
ที่ดิน เช่น การขอเปลี่ยนจาก ภบท.๕ เป็นโฉนดที่ดิน /การขอเปลี่ยนจาก สปก. เป็นโฉนดที่ดิน /การแก้ไข
ปัญหาความล่าช้าจากการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก. 

๗. นายไฉน  อ าไพริน (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังหามแห)  
  ปัญหาเรื่องการจัดท าโครงการธนาคารน้ าใต้ดนิ 
  ๑. ข้อจ ากัดในการออกระเบียบ กฎหมาย รองรับการจัดท านวัตกรรมธนาคารน้ าใต้ดิน ท าให้

ธนาคารน้ าใต้ดินที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าได้หลากหลายไม่ถูกน าไปแก้ไขปัญหาจริงในพ้ืนที่อื่นๆ 
      ข้อเสนอแนะ ควรผลักดันการออกระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานรองรับการจัดท านวัตกรรม

ธนาคารน้ าใต้ดิน ตลอดจนนวัตกรรมด้านอื่นๆ เพ่ือสามารถเผยแพร่และเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนผู้ใช้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการได้ 

  ๒. ข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนนวัตกรรมธนาคารน้ าใต้ดินอย่างเป็นรูปธรรม   
      ข้อเสนอแนะ ควรผลักดันการออกแบบแปลนที่เป็นมาตรฐานในการจัดท านวัตกรรม

โครงการธนาคารน้ าใต้ดินในแต่ละรูปแบบ เช่น ระบบปิด ระบบเปิด รางระบายน้ าไร้ท่อบ่อรีชาร์ทน้ า  
และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ 

   ๓. ควรส่งเสริมการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินในเขตต าบลวังหามแหให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
เพื่อเป็นศูนย์การถ่ายทอดความรู้ 

  ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมสนบัสนนุนกัธรณีวิทยาลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการของลักษณะ
ชั้นดิน ชั้นหิน ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการ  และจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน 
๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท และผลักดันโครงการธนาคารน้ าใต้ดินในพื้นที่ของกรมชลประทาน จ านวน ๑๕ แห่ง 
งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

   จากนั้นสมาชิกวุฒสิภา พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูจุดด าเนินการธนาคารน้ าใต้ดิน
ที่มีลักษณะของน้ าผุดออกมาตลอดเวลา ซึ่งพบตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ขนาดบ่อกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร 
หนา ๓.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ตั้งอยู่ที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๑ ต าบลวังหามแห อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  
จังหวัดก าแพงเพชร 

 



๙๐ 
 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึง 
หอประชุม ณ ที่ว่าการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้า 
ส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน โดยพิธีกร
ของอ าเภอได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
ทั้งหมด ๘ คน พบปะเพ่ือด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  

๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์ กรรมการ   
 ๓. พลเอกโปฎก  บุนนาค กรรมการ   
 ๔. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๕. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ  
 ๖. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ   
 ๗. พลต ารวจโท สมหมาย  กองวิสัยสุข กรรมการ 
 ๘. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ  

 พร้อมด้วย นายเทวัญ  หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ร่วมรับฟังปัญหา การแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 

 

 
 

 
 
 



๙๑ 
 

ข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่ 
๑. นางส าเนียง  ชื่นเรียง (สมาชิกสภา อบต.บ้านทรัพย์เจริญ)  
  ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน ในเขตพ้ืนที่ทับซ้อนป่าสงวนพ้ืนที่อุทยานคลองลาน

เนื่องจากที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ สืบเนื่องจากที่ดินท ากินของประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอคลองลานมีแนวเขตทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ ท าให้ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ 

๒. นายสุเทพ  บุญเสริม (ก านัน ต าบลโป่งน้ าร้อน)  
  ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร อยากให้ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองสวนหมาก 

อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งก่อสร้างมานานแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ข้อมูลจากกรมชลประทาน
ระบุว่าก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ซึ่งกรมชลประทานได้ศึกษาไว้ ๒ ทางเลือก คือ อ่างเก็บน้ า
ความจุ ๓๙.๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร จะเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานได้ ๒๓,๐๐๐ ไร่ และทางเลือกที่สองที่ความจุ 
๑๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานได้ ๕๗,๐๐๐ ไร่แต่ทั้งสองทางเลือกนี้ยังจะต้อง
ศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อไป 

๓. นายศรัยพงษ์  วงษ์นาคพงษ์ (ก านัน ต าบลคลองน้ าไหล)  
 ปัญหาการก่อสร้างโครงการสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล ท าให้ชาวบ้านต้องออกจากพ้ืนที่

ไม่มีที่อยู่อาศัยกรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล โดยการก่อสร้างได้มีการ
ย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที่ จ านวน ๑๐๐ ครอบครัว โดยจะมีการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับราษฎรดังกล่าว 
ทั้งนี้ปัจจุบันราษฎรยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินแต่อย่างใด 

๔. นายชวลิต  บัวผัน (นายกเทศมนตรีต าบลแม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก)  
  ปัญหาข้อเรียกร้องการสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๗ เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอคลองลาน 

จ.ก าแพงเพชร - อ าเภออุ้มผาง จ.ตาก ระยะทาง ๑๔๘ กิโลเมตร โดยด าเนินการก่อสร้างระหว่างปี 
๒๕๑๘ – ๒๕๒๗ ระยะทาง ๑๑๕ กิ โล เมตร และยังไม่ ได้มีการก่อสร้างอีก  ๓๓ กิ โลเมตร  
ให้ด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านพ้ืนที่ป่าและบางส่วนเป็นหมู่บ้านและที่ท ากินของราษฎร 
จึงขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๗ เพ่ืออ านวยความสะดวกการเดินทาง 
ของประชาชนในพื้นที่ 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึง 
บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๖ ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือประชุม
พบปะกับประชาชนในพ้ืนที่บ้านสามัคคีธรรม รวมจ านวนทั้งสิ้น ๗๐ คน โดยพิธีกรในพ้ืนที่ได้เรียนเชิญ
ตัวแทนคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๕ คน พบปะ
เพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  

 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. พลเอกโปฎก  บุนนาค กรรมการ   
 ๓. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๔. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ  
 ๕. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ    
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ข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่ 
ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้

น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมและมีการน าเสนอสภาพปัญหาในพ้ืนที่ด้วยภาพจากโปรแกรม Power 
Point โดยผู้น าเสนอคือ นายสวิก  ฟองธิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๖ และนางสาวยุพิน  
ปัญญาสา เลขาธิการสภาองค์กรชุมชนต าบลคลองน้ าไหล มีประเด็นดังนี้ 
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๑. ทีด่ินท ากินของชาวบา้นกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ   
 ประชาชนได้รับผลกระทบจากการด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหลของกรม

ชลประทาน ท าให้ราษฎรต้องออกจากพ้ืนที่จ านวน ๑๐๐ ครอบครัว โดยมีการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับ
ราษฎรดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบันราษฎรยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินแต่อย่างใด 

๒. การขาดแคลนน้ า และท่อส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหลช ารุด 
 เนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาปริมาณน้ าฝนตกน้อย ท าให้ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าคลองน้ า

ไหลเหลือเพียง ๒๕% ส่งผลให้น้ าที่ใช้เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ท าให้ชาวบ้านเกิดการแย่งน้ า ทะเลาะ
เบาะแว้งกัน และจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหลมีการสร้างท่อส่งน้ าขนาดเล็ก ท าให้รองรับ
ปริมาณน้ าและแรงดันน้ าไม่ไหว เกิดการช ารุดและเสียหายอยู่เป็นประจ า 

๓. อยากผลักดันอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 ด้วยอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหลมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดก าแพงเพชร จึงอยาก

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน 
 

ผลการด าเนินการ ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา
วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวต้อนรับการเข้า
มาในพ้ืนที่สมาชิกวุฒิสภา มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการให้ภาครัฐ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งวุฒิสภา ได้น า
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่และอ านาจต่อไป 

 

 
_________________________________ 
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  จังหวัดสุโขทัย วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึง
หอประชุมตึกอ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือประชุม
พบปะร่วมกับหัวหนา้ส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมจ านวนทั้งสิ้น 
๓๕๐ คน โดยพิธีกรได้เรยีนเชญิคณะกรรมการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนภาคเหนอื (ตอนล่าง) 
ทั้งหมด ๘ คน พบปะเพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  

 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานกรรมการ คนที่สอง     
 ๓. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๔. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ 
 ๕. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ 
 ๖. พลต ารวจโท สมหมาย  กองวิสัยสุข กรรมการ 
 ๗. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ  
 ๘. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ    

   พร้อมด้วย นางสุมิตรา  อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย
นายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายธนพงศ์  บุญเรือง นายอ าเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย ร่วมรับฟังปญัหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย โดยพลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธาน
กรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ สรุปได้ ดังนี้ ในการลงพื้นในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด 
๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการบริหารบ้านเมือง ส าหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ 
๑) กลั่นกรองกฎหมาย ๒) การให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ ๓) การติดตาม ศึกษา เร่งรัดการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งเรื่องนี้เป็น 
เรื่องที่ส าคัญโดยเฉพาะการติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของราชการ  รวมถึงเรื่องการปฏิรูป
ประเทศเป็นภารกิจและบทบาทซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงพ้ืนที่นั้นทางวุฒิสภา
อยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัดก าแพงเพชรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้าง 

ครั้งที่ ๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสโุขทัย 
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มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม ่และได้มีการสร้างความเขา้ใจถึงยุทธศาสตรข์องจังหวดักับ
ประชาชนหรือไม่ เพื่อจะได้น าข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  

 วิธีด าเนินกิจกรรม จัดประชุม จัดเวทีเสวนา ลงพ้ืนที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร สื่อมวลชน และประชาชนในพ้ืนที่     

 

 
 
ข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่ 
๑. นายบุรี  เกื้อหนุน (รองนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย)  
 เรื่อง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ในพ้ืนที่ต าบลเมืองเก่า มีหลายหน่วยงานที่ดูแลพ้ืนที่  

โดยปรากฏว่าในพ้ืนที่ต าบลเมืองเก่าอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และที่ส าคัญส าหรับที่หลวง 
(นสล.ทุ่งพระบาทน้อย) และอยู่ในเขตปฎิรูปที่ดิน (สปก.) ท าให้ประชาชนมีปัญหาการใช้ประโยชน์  
ในที่ดินที่ประชาชนส่วนใหญ่มีสิทธิ์การครอบครองที่ดิน (สค.๑) ยกตัวอย่างเช่น ๑) การจัดเก็บภาษี  
๒) การใช้พรบ.ควบคุมอาคาร ๓) การออกเอกสารสิทธิ์ ๔) การออกบ้านเลขที่ตาม พรบ.ทะเบียนราษฎร 
๕) การอนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างที่อยู่อาศัย ๖) การประกอบอาชีพ 

 เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
 ๑) เขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ให้ยกเลิก (สปก.) นอกเขตด าเนนิการในเขตอ านาจของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 
 ๒) ที่สาธารณะประโยชน์ เขาพระบาทน้อยให้ด าเนินการออกเอกสารสิทธิ์ หรือด าเนินการ

อื่นต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินในการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย 
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 ๓) การแก้ไขที่ดินราชพัสดุในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นอ านาจของกระทรวงการคลัง 
 ๔) ควรให้ภาครัฐใช้พรบ.เกี่ยวกับที่ดินเพียงฉบบัเดยีว เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนของกฎหมาย 

๒. นายอนันต์  เรืองเที่ยง (ก านันต าบลบ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย)  
 เรื่อง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ในพ้ืนที่ต าบลบ้านกล้วย ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐ เป็น

พ้ืนที่สาธารณประโยชนท์ุ่งคยุทอง โดยมีพ้ืนที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ เมื่อปี ๒๕๕๖ ได้มีกรรมาธกิารรัฐสภา
น าโดย นายชัย ชิดชอบ มาดูพ้ืนที่และประชุมร่วมกับทุกฝ่ายและมีค าสั่งให้เทศบาลต าบลบ้านกล้วยตั้ง
งบประมาณเพ่ือส ารวจพ้ืนที่ทุ่งคุยทอง เพ่ือออกเอกสาร น.ส.๓ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ 
๑๓ และหมู่ที่ ๑๔ ของต าบลบ้านกล้วย แต่จนถึงปัจจุบันราษฎรในพื้นที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพ้ืนที่หรือ
ได้รับเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ดังกล่าว 

๓. นายชนะ  เพิ่มพูน (ก านันต าบลตาลเตีย้ อ.เมือง จ.สุโขทัย)  

  เรื่อง ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ในพ้ืนที่ต าบลตาลเตี้ย ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐ เป็น
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ดงชาระหงมีพื้นที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ อยากขอให้ยกเลิกและตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ์ที่ชาวบ้านได้ครอบครอง โดยน าไปออกเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดให้กับราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว 

๔. นายบุญลือ  ครุฑทุ่ง (ก านันต าบลวังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย)  
  - เรื่อง ปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่อ าเภอเมืองสุโขทัยเป็นพ้ืนที่ประกาศก าหนด

ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๘ โดยประกาศก าหนดในพ้ืนที่ 
ยกทั้งอ าเภอเมืองสุโขทัย แต่ได้รับการจัดสรรเป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในเขต สปก.บางพ้ืนที่ ท าให้พ้ืนที่
ต าบลบางแห่ง เช่น ต าบลวังทองแดง ประสบปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เพ่ือใช้อ้างอิงการได้รับ
ประโยชน์จากรัฐในด้านเกษตรกรรมและด้านอื่นๆ 

  - เรื่อง สิทธิประโยชน์ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 ๑) ขอให้พิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ วรรคสอง 

และมาตรา ๔๘ เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน  
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะท้องถิ่นให้เป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว 
ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดาบุคคลที่เป็นก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันพ้นจากต าแหน่งและหน้าที่เฉพาะใน
เขตท้องถิ่นนั้น และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจให้กับ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 ๒) ขอให้พิจารณาเรื่องสวัสดิการช่วยเหลือรักษาพยาบาล (ค่าห้องพิเศษ และค่าอาหาร
พิเศษ) เช่นเดียวกับสวัสดิการของ อสม. โดยให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 
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และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือลดหย่อนค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ จาก
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ๓) ขอพิจารณาให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เกษียณไปแล้วมีสิทธิแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ  
และชุดเครื่องแบบปกติขาวได้เช่นเดียวกับข้าราชการประจ าการ ในโอกาสอันสมควรตามที่ก าหนดไว้  
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งกระทรวง ส่วนลักษณะของเครื่องแบบและเครื่องหมายให้แต่งเครื่องแบบ
เช่นเดียวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ยังด ารงต าแหน่ง แต่ให้ติดเครื่องหมายอักษร “นก” ท าด้วยโลหะโปร่ง 
สีทอง ไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ที่ปกคอเสื้อด้านหน้า ข้างขวา หรือให้ติดป้ายชื่อว่า “อดีตก านัน.....” 

 ๔) ขอปรับเปลี่ยนบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเป็นสากลโดยการเพ่ิมเติม
ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้ถือบัตร เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
และเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติได้ทราบ 

 ๕) การท าป้ายจุดรับแจ้งเหตุเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ควรมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษด้วย
เพ่ือให้ชาวต่างชาติทราบว่ามีจุดให้บริการ ค าแนะน า หรือสามารถแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้ 
ณ จุดใดบ้าง เพ่ือเป็นการบริการให้ชาวต่างชาติเกิดความประทับใจ และรู้สึกปลอดภัยในการ  
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป 

๕. นายบุญเสริม  เชยวัดเกาะ (นายก อบต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย) 
  - เรื่อง จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕/๑ สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่ งคน  
ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ข้อเสนอ 
คือ ควรเป็นหมู่บ้านละ ๒ คน เพ่ือให้การรับฟังปัญหาของหมู่บ้านได้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน เช่น กรณีหมู่บ้าน 
ที่มีขนาดใหญ่ และพ้ืนที่มากสามารถน าปัญหาต่าง ๆ ไปพัฒนา และแก้ไขได้ตรงเป้าหมาย 

 - เรื่อง วาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๕๘/๒ นายกองค์การ
บริการส่วนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกัน  
เกินสองวาระไม่ได้ ข้อเสนอ คือ สามารถด ารงต าแหน่งหลายวาระได้ เพ่ือความต่อเนื่องการบริหารงาน
และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖. นายอธิราช  วรรณา (รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย) 
  - เรื่อง ค่าตอบแทนของผู้ประสานชุมชน เนื่องจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ไม่มีก านัน 

ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ การบริหารงานและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ จึงจ าเป็นต้องมีประธานชุมชน
ต่างๆ ซึ่งท าหน้าที่ เปรียบเสมือนก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ เทศบาล จึงอยากให้ประธานชุมชน  
ในเขตเทศบาลเมืองมีค่าตอบแทนเหมือนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือจะได้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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 - เรื่อง การด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการต่าง ๆ  
ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาแล้ว หากโครงการดังกล่าวด าเนินการมากกว่า ๑ ปีงบประมาณ  
ขอเสนอควรจะต้องมีการขอกันเงินกับสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจาก
สภาอีกครั้ง เพ่ือการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ นั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว            

 - เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ให้แก่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  
เป็นผู้รับผิดชอบ ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการดูแลพ้ืนที่ราชพัสดุหลายแห่ง 
เช่น ตลาดสดเทศบาล ๑ และ ๒ ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจะต้องเสียค่าเช่าพ้ืนที่ให้กับ
กรมธนารักษ์ และการพัฒนาทรัพย์สินต่าง ๆ ของที่เช่า ข้อเสนอ อยากให้ทางกรมธนารักษ์รับผิดชอบ
ดูแลพ้ืนที่ราชพัสดุดังกล่าวแทนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพราะทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีไม่สามารถ
ที่จะพัฒนาทรัพย์สินนั้นได้ หรือจะให้ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ เพ่ือลดปัญหา
ความซ้ าซ้อนในการบริหารจัดการ 

๗. นายวิลาศ  ส่งให้ (สมาพันธ์ครูจังหวัดสุโขทัย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย) 
 เรื่อง ข้อเรียกร้องจากสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เกี่ยวกับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยมติของสมาพันธ์สมาคมครูแห่ งประเทศไทย (ส.ค.ท.) และ 
เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ๔ ภูมิภาค ประกอบด้วย สหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูประชาบาล  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมครูภาคกลาง และสมาพันธ์ครูภาคใต้ ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้แปรญัตติใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระ ๒ และ ๓ โดยตัดงบประมาณตามมาตรา ๒๔ (๕) งบลงทุนค่าสร้าง
อาคารที่ท าการและอาคารประกอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค  
จ านวน ๔๖๕,๙๑๕,๖๐๐ บาท แล้วน างบประมาณจ านวนดังกล่าวไปจัดสรรเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๒ ต่อไป ทั้งนี้ การลงทุนสร้างส านักงานดังกล่าวมิได้สนองยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ และมีสุขภาวะที่ดีแต่อย่างใด 

 

 วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทาง
ถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือร่วมพบปะหารือเกี่ยวกับ 
แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับหั วหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๔ คน พบปะเพ่ือด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  

 



๙๙ 
 

 ๑. นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานกรรมการ คนที่สอง     
 ๒. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๓. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ 
 ๔. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ   
 โดย นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวทักทายที่ประชุมและ

ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

 

 
 

 
ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ 
๑. นายวินัย  วันจันทร์ (ประธานชุมชนสุโขทัยนคร ๓ อ.เมือง จ.สุโขทัย) 
 เรื่อง การแก้ไข พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะมาตรา ๔ นิยามโบราณสถานให้รวมถึงเขต
อุทยานประวัติศาสตร์เป็นโบราณสถานด้วย 



๑๐๐ 
 

๒. นายปองเลิศ  เฉลิมสิริโรจน์ (ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่า
สุโขทัย)  

 - เรื่อง ปัญหากฎหมายซ้ าซ้อน ปัญหาเรื่องกฎหมายซ้ าซ้อนหลายฉบับของแต่ละหน่วยงาน 
อยากให้มีการบูรณาการร่วมกันเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของคนในท้องถิ่น เช่น การก่อสร้างที่อยู่
อาศัย เอกสารสิทธิในที่ดิน การขออนุญาตประกอบการที่พักโรงแรม 

  - เรื่อง ปัญหามัคคุเทศก์ท้องถิ่น เนื่องจากเขตต าบลเมืองเก่า เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองมรดก
โลก มัคคุเทศก์ท้องถิ่นซึ่งผ่านการอบรมแล้ว สามารถน าเที่ยวชมสถานที่ต่ างๆ ได้ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือรองรับอาชีพมัคคุเทศก์อย่างถูกต้องจึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 - เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อยากให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงการศึกษาดูงาน เน้นการศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบ
ความส าเร็จด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน 

 - เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าระบบ CCTV อยากให้ภาครัฐให้ความส าคัญ
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองมรดกโลก ในการสนับสนุนด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยจั ด
งบประมาณเพ่ือจัดท าระบบกล้อง CCTV ระบบใหญ่ระบบเดียวทั้งเมือง และให้ทางสถานีต ารวจภูธร
เมืองเก่าเป็นผู้ดูแล พร้อมงบประมาณในการซ่อมบ ารุงด้วย 

๓. นายสมชาย  เดือนเพ็ญ (ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มจังหวัดมรดกโลกทางวัฒนธรรม พิษณุโลก 
ก าแพงเพชร สุโขทัย และตาก) 

  - เรื่อง ปัญหาการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงของ
สื่อมวลชน เนื่องจากการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากปัญหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา  
โดยสื่อมวลชนน าเสนอขา่วว่าจังหวัดสุโขทัยมีปัญหาอุทกภัยวิกฤตร้ายแรง แต่ในความจริงแล้วเกิดปัญหา
อุทกภัยในเขตต าบลธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งของศาลาว่าการจังหวัดสุโขทัย แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงต าบล
เมืองเก่าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด 

 - เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการมรดกโลก เนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการสร้าง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่จังหวัดพะเยา ขณะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีเอกสารที่ต้องเก็บรักษา
เป็นจ านวนมาก ควรมีการสร้างหอจดหมายแห่งชาติที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อรักษาเอกสารของอาณาจักร
สุโขทัยเก่า มิให้เอกสารเสียหายและช ารุด ข้อเสนอ ให้สร้างหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่จังหวัดสุโขทัย 

๔. นายณรงค์ชัย  โตอินทร์ (โทร. ๐๘๙ – ๖๔๓๖๒๑๙) 
 - เรื่อง ปัญหาเรื่องระบบการขนส่ง อยากให้มีการพัฒนาระบบการขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว

ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวชุมชนให้ครอบคลุม 
 - เรื่อง การสนับสนุนระบบการดูแลความปลอดภัยและระบบกู้ชีพ  อยากให้สนับสนุน

งบประมาณเพื่อส่งเสริมระบบการดูแลความปลอดภัยและระบบกู้ชีพให้กับต ารวจท่องเที่ยว อาสาสมัคร 
และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 



๑๐๑ 
 

 - เรื่อง ขอให้จัดอบรมเพื่อเพิ่มจ านวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 - เรื่อง ขอสนับสนุนป้ายและข้อมูลสารสนเทศให้กับนักท่องเที่ยว อยากให้มีข้อมูลสารสนเทศ 

เช่น ป้ายบอกทาง ตารางการเดินรถประจ าทางที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 
 - เรื่อง ปัญหาเรื่องการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน อยากให้มีการบูรณะซ่อมแซมโบราณ

สถานที่ช ารุดทรุดโทรมโดยอ้างอิงจากหลักฐานเดิมของกรมศิลปากร และด าเนินการโดยช่างศิลปากร 

๕. นายคงวุฒิ  คุณธนเศรษฐ์ (ประธานกลุ่มโฮมสเตย์เมืองเก่าสุโขทัย)  
- เรื่อง ปัญหาเรื่องการขอเลขที่บ้าน เนื่องจากปัจจุบันบ้านพักอาศัยในเขตอุทยานนั้น  

หากต้องการขอเลขที่บ้านจะได้เป็นเลขที่บ้านชั่วคราวเท่านั้น จึงอยากทราบว่าจะมีผลในทางปฏิบัติ
อย่างไรกับชุมชนต่อไป 

- เรื่อง ปัญหาเรื่องการไม่รับจดแจ้งขึ้นทะเบียน ปัจจุบันอ าเภอไม่รับจดแจ้งขึ้นทะเบียน 
ในธุรกิจด้านที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ และโฮมสเตย์ โดยให้เหตุผลว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์  
ถือครองที่ดิน จึงอยากให้อ าเภอรับจดแจ้งขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

พร้อมกันนี้ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ 
เดินทางถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือร่วมพบปะ
หารือเกี่ยวกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ก าลังคน
กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยมีคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๓ คน ร่วมด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  

 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. พลต ารวจโท สมหมาย  กองวิสัยสุข กรรมการ  
 ๓. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ    
 

 



๑๐๒ 
 

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ 
๑. ดร.นพ. ปองพล  วรปาณิ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย) 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) การจัดตั้ง National Health Policy Board (NHPB) คณะกรรมการนโยบายสุขภาพ

แห่งชาติ หรือ National Health Authority 

 ๒) การขับเคลื่อน Area Health Board / เขตสุขภาพ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ท าให้
ประชาชนสุขภาพดี ไม่มีโรค ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายเพ่ือสุขภาพ แต่ถ้าประชาชนป่วย มาโรงพยาบาลก็จะ
ได้รับการบริการที่ดีเพราะหมอดี ยาดี เครื่องมือดี ถ้าป่วยหนัก รพ.นั้นดูแลไม่ได้ก็ส่งต่อได้ง่าย ผ่าตัดได้
ทุกที่ 

 ๓) ประเด็นกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
      - การจัดสรรเงิน UC ควรแยกการจัดสรรเงินเดือนออกจากเงินเหมาจ่ายรายหัว 
      - ลดจ านวนกองทุนย่อย สปสช. ที่มีอยู่หลายกองทุน 
       - รายการ Fee Schedule ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ รายการ (๒๗ ข้อย่อยการชดเชย) 
      - ภาระการบันทึกผลงานและส่งข้อมูลเพ่ือเบิกจ่ายผ่านโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น 

HDC, e-Claim, NPRP, โปรแกรมระบบบัญชียา สปสช. ฯลฯ (ประมาณ ๒๐ ระบบ) 

 ๔) ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอัตราก าลังภาระงาน FTE (FTE หมายถึง หน่วยนับภาระ
งานของพนักงานมาก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการใช้ ซึ่งจะคิดค านวณจ านวนอัตราบุคลากรโดยการเทียบ
กับชั่วโมงการท างานที่พนักงาน เต็มเวลาหนึ่งคนท าในช่วงเวลาหนึ่งๆ) ให้เป็นปีปัจจุบัน (ฐานข้อมูลภาระ
งานที่ใช้ปี ๒๕๕๖) 

 ๕) การเพ่ิมอัตราบรรจุข้าราชการในกลุ่มสายสนับสนุน และกลุ่มสายวิชาชีพเฉพาะที่ 
ขาดแคลน เช่น นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการ นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ นักกายภาพ นักรังสี เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น 

๒. พ.ญ.ภาวิณี  เอี่ยมจันทร์ (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุโขทัย) 

 เรื่อง การบริหารบุคลากรในระบบราชการ ควรมีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการหลายขั้นตอน รวมถึง
สัดส่วนจ านวนคนในการบริหารและเก็บข้อมูลของกองกลาง กระทรวงสาธารณสุขกับส่วน ภูมิภาค
แตกต่างกันมาก 

๓. นายแพทย์ สมชาย  แก้วเขียว (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสังวร) 
 เรื่อง ปัญหาค่าตอบแทนของแพทย์เฉพาะทาง ควรได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น เพ่ือให้

เหมาะสมในการด ารงชีวิตกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน   
   



๑๐๓ 
 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิก
วุฒิสภา วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวต้อนรับ
การเข้ามาในพ้ืนที่สมาชิกวุฒิสภา มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการให้
ภาครัฐปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งวุฒิสภาได้น า
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่และอ านาจต่อไป 

 
 

_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 
 

จังหวัดพิจิตร วันพฤหัสบดทีี่ ๒๓ มกราคม  - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ 
เดินทางถึงหอประชุมที่ว่าการอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพ่ือประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้า 
ส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน โดยพิธีกร
ได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๘ คน  
พบปะเพ่ือด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  

๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
๒. นายชลิต  แก้วจินดา รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
๓. พลเอกโปฎก  บุนนาค กรรมการ     
๔. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
๕. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ 
๖. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ 
๗. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ  
๘. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ    

พร้อมด้วย นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และนายสิริรัฐ  
ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้า
ส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย โดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา 
ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ สรุปได้ ดังนี้ ในการลงพ้ืนในฐานะ
สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือ ผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งลงมารับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการบริหารบ้านเมือง ส าหรับบทบาทหน้าที่
ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑) กลั่นกรองกฎหมาย ๒) การให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญ ๓) การติดตาม ศึกษา 
เร่งรัดการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญโดยเฉพาะการติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของราชการ  รวมถึงเรื่อง 
การปฏิรูปประเทศเป็นภารกิจและบทบาท ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงพ้ืนที่นั้นทาง
วุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัดพิจิตรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร
บ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือน าไปสู่การแก้ไข 

ครั้งที่ ๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) วันท่ี ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิจติร 



๑๐๕ 
 

ถึงผลกระทบนั้น ๆ และได้มีการสร้างความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพื่อจะได้น าข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  

วิธีด าเนินกิจกรรม จัดประชุม จัดเวทีเสวนา ลงพ้ืนที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร สื่อมวลชน และประชาชนในพ้ืนที่     

 

 
 

 
ข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่ 
๑. นายณัฐณรงค์  เอี่ยมมี  
 เรื่อง ขอคืนพ้ืนที่บึงสรรพงายเพ่ือท าเป็นแหล่งน้ าสาธารณะ พ้ืนที่จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัด

หนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนแหล่งน้ าส ารองอย่างรุนแรงเป็นประจ าทุกปี ท าให้ราษฎร
เรียกร้องให้ท าการฟ้ืนฟูบึงสรรพงาย เพ่ือใช้เป็นแหล่งเก็บน้ าส ารอง เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า  
ในระยะยาว โดยปัจจุบันพ้ืนที่บึงสรรพงายอยู่ระหว่างการคืนพ้ืนที่จากสถานีทดลองและขยายพันธุ์  
อ้อยพิจิตรของกรมปศุสัตว์ จ านวนประมาณ ๒๕๐ ไร่ จากจ านวนทั้งหมด ๖๐๐ ไร ่

 เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ ๖  
ได้มีหนังสือขอเชิญประชุม เลขที่ กษ ๐๓๐๙.๑๑/๓๔/๒๕๖๓ กรณีราษฏรขอคืนพ้ืนที่กรมชลประทาน 



๑๐๖ 
 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอโพทะเล โดยทางสถานีทดลองและ
ขยายพันธุ์พืชพิจิตร ยินดีคืนพ้ืนที่แปลงที่ ๑ จ านวน ๒๕๐ ไร่ โดยทางทางสถานีทดลองและขยายพันธุ์
พืชพิจิตรจะท าหนังสือแจ้งกลับมาซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นาน และพ้ืนที่ที่เหลือทั้งหมด หากมีความประสงค์
จะคืนให้หรือมีความจ าเป็นก็จะพิจารณาด าเนินการคืนให้และแจ้งให้ทราบต่อไป 

๒. นายเสน่ห์  เผือกพูล (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวดาน หมู่ ๘ ต.ท้ายน้ า อ.โพทะเล จ.พิจิตร)  
 เรื่อง ของบประมาณขุดลอกหนองหวาย เนื่องจากเป็นระยะเวลา ๓๐ ปีแล้วที่หนองหวาย

ไม่ได้ขุดลอกมานานแล้ว จึงท าให้ปัจจุบันเกิดการตืน้เขนิ มีปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้งทุกปี โดยมีการเสนอ
แผนพัฒนาทุกปีแต่ไม่ได้รับงบประมาณดังกล่าว หนองหวายมีพ้ืนที่ ๑๕ ไร่ อยู่ในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท้ายน้ า อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

๓. นายเสนอ  กลิ่นทอง (นายก อบต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร)  
 เรื่อง การยกระดับฝายยางบ้านวังพญา ต.ท้ายน้ า อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยขอยกระดับ  

ฝายยางอีก ๑.๕ เมตร เพ่ือกักเก็บน้ าให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น และขอขุดลอกหนองน้ าตลอดเส้น  
เพ่ือเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้ตลอดเส้นทางน้ าในหมู่บ้านวังพญา ต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 ๔. นายพร  ปั้นเพ็ง (ข้าราชการบ านาญ)  

  เรื่อง การพิจารณาก าหนดกฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนิน
โครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการในพื้นที่ต่างๆ หรือชุมชนนั้นๆ 

๕. นายชาติ  ฉ่ าพงษ์ (ก านันต าบลทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร) 
 เรื่อง ขอปรับเพ่ิมค่าตอบแทนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งและ
เงินอื่นๆ ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้มาแล้วกว่า ๑๐ ปี ซึ่งไม่
สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้อง
ประชาชนและต้องทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีเทศกาลและวันหยุด 

    ข้อเสนอ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จึงขอปรับเพ่ิมค่าตอบแทน 
ดังนี้ 

  - ก านัน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท 
  - ผู้ใหญ่บ้าน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๘,๐๐๐ บาท เป็น ๑๓,๐๐๐ บาท 
  - แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน  ค่าตอบแทนปัจจุบัน  

๕,๐๐๐ บาท เป็น ๘,๐๐๐ บาท 

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ 
เดินทางถึงโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่บึงสรรพงาย หมู่ที่ ๖ ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร เพ่ือดูความคืบหน้าในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าและการบริหารจัดการเรื่องน้ าบริเวณ  



๑๐๗ 
 

บึงสรรพงาย โดยมี นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร) เดินทางลงพ้ืนที่ด้วย พร้อมทั้ง  
นายสุวิทย์  พ่ึงกัน (นายก อบต.ท่าบัว) เป็นผู้บรรยายสรุปการด า เนินงานและความคืบหน้าในการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบึงสรรพงาย และปัญหาการครอบครองที่ดินทับซ้อนพ้ืนที่ป่าดงกุรัง โดยกล่าวสรุป 
ได้ดังนี้ การบริหารจัดการน้ าในบึงสรรพงาย และปัญหาการครอบครองที่ดินทับซ้อนพ้ืนที่ป่าดงกุรัง  
โดยข้อมูลพ้ืนฐานของต าบลท่าบัว มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๒๘,๘๖๐ ไร่ (๔๖.๑๗๖ ตารางกิโลเมตร)  
เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ ๒๖,๑๙๐ ไร่ ท านา ๒๔,๔๘๙ ไร่ 
ท าสวน ๑,๕๙๑ ไร่ เกษตรกรรมอื่นๆ ๑๑๐ ไร่ ราษฎรจ านวน ๒,๑๘๒ ครัวเรือน ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ๑,๔๗๐ ครัวเรือน (ประมาณ ๙๐%) อยู่ในเขตจัดรูปฯ การใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรม
เท่านั้น ๑๓ หมู่บ้านใช้น้ าบาดาล เพราะพ้ืนที่อยู่ปลายคลองส่งน้ าท าให้น้ าส่งไม่ถึงตลอดริมคลองแม่น้ า
พิจิตรทั้ง ๒ ฝั่ง (๑๒ กิโลเมตร) เป็นสวนมะนาวและส้ม เมื่อปี ๒๕๕๘ ประสบปัญหาแม่น้ าพิจิตรเริ่มแห้ง 
ซึ่งทุกปีจะมีน้ าหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปี ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ ที่ประชุมโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟู
แหล่งน้ าประจ าปี ๒๕๖๓ (ความร่วมมือ ทบ.– มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) ที่ประชุมหารือเรื่องแก้มลิงบึงสรรพงาย 
สาเหตุที่ประชุมเลื่อนแผนขุดแก้มลิงมาหลายครั้ง สรุปอนุมัติให้ ช.พัน๘ พล.ม.๑ เป็นหน่วยส ารวจ 
ขุดลอกบึงสรรพงาย ต าบลท่าบัว ส่วนที่ ๑ ผลการส ารวจโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าลุ่มน้ ายม 
ให้ด าเนินการขุดลอกในปี ๒๕๖๓ วงเงิน ๙,๙๘๒,๐๗๕ บาท 

 
 



๑๐๘ 
 

ข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่ 
ส่วนที่เหลือ ทบ.– มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จะมีงบประมาณมาด าเนินงานต่อให้หรือไม่ อย่างไร  

และเพ่ือให้เป็นไปตามด ารินายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดหาแหล่งน้ า ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกวุฒิสภา
ติดตามงบประมาณจาก ชป. ประมาณ ๕๐ ล้านบาทมาขุดลอกบึงสรรพงายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ได้หรือไม่ 

วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึง
หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อประชุมพบปะร่วมกับหวัหน้าส่วนราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๔ คน พบปะ 
เพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  

 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
 ๒. พลเอกโปฎก  บุนนาค กรรมการ 
 ๓. พลเอกส าเริง  ศิวาด ารงค์ กรรมการ     
 ๔. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ 
 พร้อมด้วย นายพีระ  ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นายพยนต์  

อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายพรชัย  อินทร์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร 
เขต ๑ ร่วมรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในครั้งนี้ด้วย โดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ  
คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายที่ประชุมและกล่าวถึงเรื่องการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือรับฟังปัญหา 
ของประชาชน และติดตามการท างานของสมาชิกวุฒิสภาในการออกกฎหมาย ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนฯ เป็นโครงการที่จัดท าแบ่งออกเป็น ๗ คณะ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปพิจารณากฎหมาย 
และดูผลกระทบในการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอีก ๒๐ ปีตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดย ๕ ปีแรกของการปฏิรูประบบงบประมาณหรือกระบวนการที่ลงไปสู่ประชาชน  
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ปรากฏขึ้น การท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 
ต้องชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่  และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ สมาชิก
วุฒิสภาจ าเป็นต้องรับรู้หรือรับทราบข้อมูลปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุด เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข 
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรในประเทศ การอุปโภคสาธารณูปโภคจึงเป็น 
สิ่งส าคัญที่ต้องให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติต้องเหลือทิ้งไว้ให้ลูกหลาน 
ในอนาคตต่อไปได้ ดังนั้นภาครัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
อย่างดีที่สุด 



๑๐๙ 
 

 
 
ข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่ 
๑. นายสุรศักดิ์  เฉลิมสถาน (ก านันต าบลปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร) 
 เรื่อง ปัญหาพืชผลทางการเกษตร จังหวัดพิจิตรมีประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว ปลูกส้มโอ การท าพืชไร่ เป็นต้น โดยจังหวัดพิจิตรสามารถส่งออกข้าวได้
ในล าดับต้นๆ ของประเทศ แต่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว  
มีราคาตกต่ า ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและปัจจุบันค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 

 ข้อเสนอ ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือให้ราคาข้าว  
และสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาด 

๒. นางสาวนงชนก  เพ็ชรคล้าย (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร)  

 เรื่อง ปัญหาความไม่ชัดเจนของนโยบายราคาข้าวของรัฐบาล นโยบายราคาข้าวและ
โครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยชาวนา เช่น ราคาข้าวหรือส่วนต่างของราคาข้าว ขอให้มีความชัดเจนและ
รวดเร็วทันเวลากับที่ชาวนาเก็บเกี่ยว เช่น นาปี ชาวนาจะเริ่มเก็บเกี่ยวกันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน  
เป็นต้นไป นโยบายที่จะช่วยเหลือควรจะออกมาอย่างช้าต้นเดอืนพฤศจิกายน เพราะชาวนาจะได้วางแผน
ในการท านาไม่ใช่รอให้พ่อค้าเป็นคนก าหนดราคา ในเรื่องของส่วนต่างราคาข้าวก็ต้องชัดเจนตั้งแต่ 
ต้นเดือนเมษายนคือ ต้องมีนโยบายออกมาก่อนที่ชาวนาจะแจ้งปลูกข้าว เช่น เกษตรก าหนดให้แจ้งปลูก
นาปีตั้งแต่เดือน ๑ เมษายน นโยบายส่วนต่างราคาข้าวก็ต้องออกมาให้ชาวนาได้ทราบว่าปีนี้รัฐบาล  
จะช่วยเหลืออย่างไร ชาวนาจะได้วางแผนได้ว่าจะปลูกข้าวประเภทไหนอย่างไรต่อไป 

๓. นายวรวุฒิ  เอี่ยมสะอาด (ยุวชนประชาธิปไตยรุ่นที่ ๑/๖๒) 
  เรื่อง ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษจากการเผา เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรมักจะ

เผาฟางข้าว ไร่อ้อย และขยะมูลฝอยกันเป็นจ านวนมาก จนท าให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง (PM๒.๕) ส่งผล



๑๑๐ 
 

เสียต่อสุขภาพกับประชาชนเป็นวงกว้าง และปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งท้องถิ่นมีมาตรการรณรงค์  
ให้ประชาชนแยกขยะ แต่ไม่มีการด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง 

  ข้อเสนอ อยากให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และเพ่ิมเรื่องฝุ่นละออง (PM๒.๕)  
ในแผนปฏิรูปประเทศ ท าให้เกิดการแก้ไขอย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป 

๔. นายกิตติศักดิ์  แป้นสะอาด (นายก อบต.สายค าโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร) 
 เรื่อง ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ในพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าน่านได้เกิดภัยพิบัติซ้ าซาก  

หลายครั้ง ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวจะเป็นพ้ืนที่รับน้ าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในฤดูฝนหรือฤดูน้ าหลากจะท าให้ 
เกิดน้ าท่วมเป็นประจ า และในฤดูแล้งพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวก็จะแห้งแล้งมาก ท าให้ประชาชนได้รับ  
ความเดือดร้อน 

 ข้อเสนอ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือในด้านการบริหารจัดการน้ า
ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งไม่ให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน 

๕. นางสาวประทุม  อยู่ยงค์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร) 
 เรื่อง การขาดแคลนน้ าท าการปลูกข้าว และพืชผลทางการเกษตร ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 

นอกเขตชลประทาน ประชาชนในพ้ืนที่จะท าการเกษตรแต่ในช่วงฤดูแล้งน้ าจากเขตชลประทาน 
จะไม่เพียงพอต่อพืชผลทางการเกษตร ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี  
จึงต้องอพยพไปท างานในต่างพ้ืนที่ หากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการบริหารจัดการน้ า  
นอกเขตชลประทานให้เพียงพอต่อการท าการเกษตรจะท าให้ชาวบ้านมีรายได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้อง
อพยพไปท างานที่อื่น 

 ข้อเสนอ ขอมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว  

๖. นายประเสริฐ  ศรีปัญญา (ประธานสถานีสูบน้ า จ.พิจิตร) 
 เรื่อง ขอสร้างเขื่อนทดน้ าบรเิวณแมน่้ านา่น ตามที่จังหวัดพิจิตรปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ได้ประสบ

ปัญหาภัยแล้งท าให้สถานสีูบน้ าดว้ยไฟฟ้าในเขตล าน้ าน่านไมส่ามารถสูบน้ าใหก้ับเกษตรกรได ้ท าให้ได้รับ
ความเดือดร้อนทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว กลุ่มผู้ใช้น้ าในเขต
ล าน้ าน่านที่มีทั้งหมด ๔๑ สถานี พื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ได้จัดประชุมที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวดง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นสมควรให้หน่วยงานโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร 
พิจารณาก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ าแม่น้ าน่านในเขตจังหวัดพิจิตร เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว โดยทาง
กลุ่มผู้ใช้น้ าได้เตรียมสถานที่ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม ๓ แห่ง ได้แก่ 

     ๑. บริเวณต าบลฆะมัง หมู่ที่ ๓ ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
     ๒. บริเวณบ้านวังน้ าเต้า หมู่ที่ ๖ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
     ๓. บริเวณบ้านหาดแตงโม หมู่ที่ ๓ ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
 



๑๑๑ 
 

 พร้อมกันนี้ วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ 
เดินทางถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพ่ือร่วมพบปะ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยมีคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๓ คน ร่วมด าเนินการประชุม 
ประกอบด้วย  

 ๑. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมการ    
 ๒. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
 ๓. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ 
 

 
 

ข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่ 

นพ.ธรีะพงษ์  แก้วภมร (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร) 
เรื่อง บุคลากรยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายลูกที่ลงรายละเอียดให้ส าหรับผู้ปฏิบัติ ในขณะที่ข้อเท็จจริงของการจัดบริการ
ระดับปฐมภูมิในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ cluster และการปฏิบัติแบบเดิมนั้นก็มีปัญหาเยอะอยู่แล้ว 
เมื่อมาเปลี่ยนเชิงโครงสร้างอีกยิ่งท าให้บุคลากรไม่มั่นใจในแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึง
บึงสีไฟ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อดูการบริหารจัดการเรื่องน้ าบริเวณบึงสีไฟ 
โดยมีนายพยนต์  อัศวพิชยนต์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร) ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนายศักดา  เลือดล้วน 
(วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างบึงสีไฟ) เป็นผู้บรรยายสรุปการด าเนินงานและความคืบหน้าในการบริหาร
จัดการเรื่องน้ าบึงสีไฟ โดยกล่าวสรุปได้ดังนี้  



๑๑๒ 
 

กรมเจ้าท่าได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ โดยจะท ากาขุดลอกบึงสีไฟ 
แบ่งออกเป็น ๒ โครงการประกอบด้วย   

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ Phase ๑ (ช่วงที่ ๓ และช่วงที่ ๔) ด าเนินงานโดย 
หจก.สามเพชร สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๑/สกม. ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๐ บันทึกข้อตกลงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ Phase ๑ (ช่วงที่ ๓ และช่วงที่ ๔) ลงวันที่ ๑๕ 
มี.ค.๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญา ๑๕ พ.ย.๒๕๖๐/สิ้นสุดสัญญา(เดิม) ๗ ก.พ.๒๕๖๒ ขอขยายระยะเวลา
ปฏิบัติงานและงดเว้นค่าปรับ ๑๐๕ วัน ระยะเวลาด าเนินงาน ๔๕๐ วัน ปริมาณวัสดุขุดลอก
๔,๐๒๔,๕๙๖.๕๐ ลบ.ม. วงเงินค่าจ้าง ๑๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ Phase ๒ (ช่วงที่ ๒) ด าเนินงานโดย หจก.รุ่งสวรรค์
ก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๑/สกม. ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๐ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สัญญาโครงการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ Phase ๒ (ช่วงที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญา 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญา (เดิม) ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานและ 
งดเว้นค่าปรับ ๑๑๑ วัน ระยะเวลาด าเนินงาน ๔๕๐ วัน ปริมาณวัสดุขุดลอก ๓,๙๑๕,๔๘๓.๐๑ ลบ.ม. 
วงเงินค่าจ้าง ๑๖๗,๖๑๖,๐๐๐ บาท 

ความคืบหน้าการด าเนินงาน ผู้รับจ้างฯ สามารถขุดลอกและขนย้ายวัสดุขุดลอกขึ้นมากองเก็บ
บริเวณพ้ืนที่ว่างริมบึงสีไฟ และกองเก็บบนพ้ืนที่เก็บกองเพ่ิมเติม  (ที่เอกชน) เพ่ือรอการจ าหน่าย 
หลังส่งมอบผลงานได้ประมาณ ๒,๖๘๔,๘๘๐ ลบ.ม. คิดเป็นผลงานเท่ากับ ๖๘.๕๗% ผู้รับจ้างฯ ส่งมอบงาน
งวดที่ ๑ – ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และส่งมอบงานงวดที่ ๔ – ๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ คงเหลือปริมาณวัสดุที่ต้องขุดลอกอีกจ านวน ๑,๒๓๐,๖๐๓.๐๑ ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๓  
ปัจจุบันผู้รับจ้างฯ ขอหยุดงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากไม่มีพ้ืนที่เก็บกองวัสดุขุดลอก และอยู่ระหว่าง
จัดหาสถานที่กองเก็บวัสดุขุดลอกเพ่ิมเติม ผู้รับจ้างจะสามารถเข้าด าเนินงานต่อได้อีกครั้งประมาณปลาย
เดือน ม.ค. ๒๕๖๓ และคาดว่าจะด าเนินงานได้แล้วเสร็จประมาณปลายเดือน ก.พ. ๒๕๖๓ ส าหรับดินที่
ขนย้ายมากองเก็บไว้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบึงสีไฟ เนื่องจากท าให้เกิดน้ าท่วมและ
กองดินกีดขวางการเดินทางของประชาชน ซึ่งผู้รับจ้างจัดท ามาตรการป้องกันปัญหาผลกระทบที่เกิดจาก
การด าเนินงานโครงการฯ เช่น ปรับแต่งความลาดชันกองดินให้มีความมั่นคงแข็งแรง ท ารางระบายน้ า  
บริเวณพ้ืนที่เก็บกองวัสดุขุดลอก เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อลอดก่อนถมท าทางข้ามเพื่อให้การ
ระบายน้ ามีประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องสูบน้ ากรณีเกิดน้ าท่วมขังพ้ืนที่ข้างเคียง 

 
 
 



๑๑๓ 
 

 
 
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึง

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าท่าแห ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าในการก่อสร้างประตูระบายน้ าในแม่น้ ายม โดยมีนางอรุณี  จุลเจริญ (นายอ าเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร) ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนายเสกโสม  เสริมศรี (ผู้อ านวยการก่อสร้างประตูระบายน้ ากลาง
ท่ี ๓) เป็นผู้บรรยายสรุปการด าเนินงานและความคืบหน้าในการก่อสร้างประตูระบายน้ าท่าแห โดยกล่าว
สรุปได้ดังนี้  

ในปี ๒๕๖๒ จังหวัดพิจิตรได้ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง จ านวน ๙ อ าเภอ รวม ๓๙ ต าบล 
๒๗๖ หมู่บ้าน รวมพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จ านวน ๓๒๑,๗๑๕ ไร่ ซึ่งในพ้ืนที่ด้านตะวันออก 
ของจังหวัดพิจิตร ต้องอาศัยน้ าจังหวัดก าแพงเพชรโดยใช้น้ าจากแม่น้ าน่านเป็นส่วนใหญ่ ส่วนแม่น้ ายม
ในช่วงฤดูแล้งจะไม่มีน้ า โดยจะเริ่มมีน้ าในเดือนมิถุนายน ส าหรับแม่น้ ายมมีโครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ า จ านวน ๔ แห่ง คือ  โครงการประตูระบายน้ าท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก โครงการประตูระบาย
น้ าท่าแห โครงการประตูระบาย น้ าวังจิก โครงการประตูระบายน้ าโพธิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  
แต่ขณะนี้ทั้ง ๔ โครงการ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งหากโครงการก่อสร้างประตูระบายดังกล่าวแล้วเสร็จ 
จะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร โดยประตูระบายน้ าท่าแหมีพ้ืนที่ 



๑๑๔ 
 

รับประโยชน์ ๘๑,๑๑๑ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๗ ต าบล ๒ อ าเภอ ๒ จังหวัด จ านวน ๑,๔๑๒ ครัวเรือน 
แผนการก่อสร้างทั้งโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน เสร็จไปแล้ว ๒๒.๘๖% ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างแต่อย่างใด 

 

 
 

ผลการด าเนินการ  ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา
วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวต้อนรับการเข้ามา
ในพ้ืนที่สมาชิกวุฒิสภา มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการให้ภาครัฐ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งวุฒิสภาได้น า
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่และอ านาจต่อไป 

   
_________________________________ 



 ๒.๓ รายงานผลการด าเนินการโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน) จ านวน ๖ ครั้ง ประกอบด้วย 

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที ่๔-๖ กันยายน ๒๕๖๒  ณ จังหวดัสกลนคร 

๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ระหว่างวันที ่๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  ณ จงัหวัดนครพนม 

๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ระหว่างวันที ่๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ จังหวดักาฬสินธุ ์

๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ระหว่างวันที ่๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ จังหวดัหนองบัวล าภ ู
และจังหวดัเลย 

๕. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที ่๓๑ มกราคม-๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ จงัหวัดอดุรธาน ี
และจังหวดัหนองคาย 

๖. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที ่๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ จังหวดัร้อยเอ็ด 
และจังหวดัมกุดาหาร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

 
 

จังหวัดสกลนคร ณ ศาลากลางจังหวดัสกลนคร 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับสว่นราชการของจังหวดัสกลนคร 

ผลการด าเนินการ 
คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 

 

      
 

จังหวัดสกลนคร ณ วัดใหม่เจริญศิลป์ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๔ ต าบลหว้ยหลัว อ าเภอบ้านม่วง 
จังหวดัสกลนคร 

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะประชาชนเยี่ยมเยือนและให้ก าลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ าท่วม 

ผลการด าเนินการ 
คณะสมาชิกวฒุิสภาได้รบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากประชาชน 
 

      
   

จังหวัดสกลนคร ณ เทศบาลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า  

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะเยี่ยมเยือนประชาชนและรับฟังข้อเสนอแนะและรับฟังเรื่องร้อง
ทุกข์ของประชาชนในพื้นที ่

ผลการด าเนินการ 
คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน้ าในพื้นที่ 
 

ครั้งที่ ๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ระหวา่งวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๖๒  ณ จังหวัดสกลนคร 



๑๑๖ 
 

จังหวัดสกลนคร ณ อ าเภอวานรนิวาส 

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะเยี่ยมเยือนประชาชนและรับฟังข้อเสนอแนะและรับฟังเรื่อง 
ร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ 

ผลการด าเนินการ 
คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งทกุข์

การท าเหมืองโปรแตสของบรรษัทข้ามชาติที่ได้รับสัมปทานที่อ าเภอวานรนิวาส การแก้ไขปัญหาภาวะ  
น้ าท่วมและน้ าแล้งในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง และการขอเปลี่ยนแปลง นส.๓ เป็นโฉนด  
ที่อ าเภอกุดบาก 

ข้อสังเกต 
ควรมีแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะของประชาชนที่รับมาอย่าง

ชัดเจน  

     
 
จังหวัดสกลนคร ณ อ าเภอพังโคน และศาลาประชาคมบ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๑๗ ต าบลไฮหย่อง 

อ าเภอพังโคน 
วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะเยี่ยมเยือนประชาชนและรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

ของประชาชนในพื้นที่ 

ผลการด าเนินการ 
  คณะสมาชิกวุฒิสภาได้พบปะ หารือ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 
หารือและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแบบนาแปลงใหญ่ 
 

         
 

_________________________________ 

 



๑๑๗ 
 

 
 

จังหวัดนครพนม วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจงัหวัดนครพนม 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับสว่นราชการของจังหวดันครพนม  

ผลการด าเนินการ ประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดนครพนม 
 

      
 
 

 จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ าเภอเมืองนครพนม  

วิธีการด าเนินกิจกรรม รบัฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากเยาวชน 

ผลการด าเนินการ  พบปะพูดคุยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเยาวชน 

      

 

จังหวัดนครพนม ณ บ้านปฏิรูป ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม 

วิธีการด าเนินกิจกรรม เยี่ยมชมและให้ก าลังใจกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม ่

ผลการด าเนินการ  พบปะพูดคุยและเยี่ยมชมและให้ก าลังใจกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

       
 

ครั้งที่ ๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ระหวา่งวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  ณ จังหวดันครพนม 



๑๑๘ 
 

จังหวัดนครพนม ณ บ้านศรีเวนิชัย ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม  
วิธีการด าเนินกิจกรรม ตดิตามความคืบหนา้การด าเนนิการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

ตามโครงการธนาคารโค – กระบอื ตามพระราชด าร ิ
ผลการด าเนินการ  พบปะพูดคุยและติดตามความคืบหน้าการด าเนินการของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนตามโครงการธนาคารโค – กระบือ ตามพระราชด าริ 
 

     
 

 

จังหวัดนครพนม ณ พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ศกึษาดูงาน 

ผลการด าเนินการ  ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
 

     
 

จังหวัดนครพนม วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาน้ าก่ า 
ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม  

วิธีการด าเนินกิจกรรม รบัฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินการ  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า ลุ่มน้ าก่ า 
 

      
 

 



๑๑๙ 
 

จังหวัดนครพนม ณ บ้านนางาม หมู่ที ่๔ ต าบลนางาม อ าเภอเรณนูคร 

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะเยี่ยมชมและให้ก าลงัใจ 

ผลการด าเนินการ  เยี่ยมชมและให้ก าลังใจกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนางาม 
 

      
 

จังหวัดนครพนม ณ บ้านนายอ หมู่ที่ ๖ ต าบลนางาม อ าเภอเรณนูคร 

วิธีการด าเนินกิจกรรม รงัฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน 

ผลการด าเนินการ  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่บ้านนายอ 
 

      
 

 
 

_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

 
 

จังหวัดกาฬสินธุ์ วนัจันทรท์ี่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจงัหวัดกาฬสินธุ์   

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับสว่นราชการของจังหวดักาฬสินธุ ์ผู้แทนภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

   
                                           

ผลการด าเนินการ 
ร่วมประชุม รับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ประเด็นด้านน้ า การขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งของเกษตรกรในพ้ืนที่ติดกับเขื่อนล าปาว/ 

การขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลากระชัง บริเวณเหนือเขื่อนล าปาว  
และการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทั้งระบบของเขื่อนล าปาว 

๒. ประเด็นด้านที่ดิน เสนอให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พิจารณา
ทบทวนปรับปรุงแนวเขตที่ดิน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอกุฉินารายณ์ /เสนอให้รัฐบาลและ 
กรมป่าไม้ พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงและสภาพ
พ้ืนที่กับความเป็นป่าในปัจจุบัน /กรณีพ้ืนที่พิพาทที่ดินท ากินในเขตป่านาจารย์ได้มีการปลูกป่าทับที่ท ากิน 

๓. ประเด็นด้านคมนาคม งบประมาณในการซ่อมแซมบ ารุงและขยายถนนทางหลวงชนบท 
และทางหลวงแผ่นดิน / การเชื่อมโยงถนนสายโพนทองไปยังมิตรผล/ ต้องการถนนรอบเขื่อนล าปาวเพื่อ
เป็นการแบ่งแดนระหว่างที่ดินของประชาชนและที่ดินราชการ / 

๔. ประเด็นด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการปรับปรุงแก้ไขก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน และไม่ทับซ้อนกัน / กรณีที่กฎหมายลูกออกมาล่าช้า กระทบต่อ
การปฏิบัติงาน 

๕. ประเด็นด้านการเกษตร ควรส่งเสริมให้เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าของกระชังปลา 
มากยิ่งขึ้น 

ครั้งที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ระหวา่งวันที่ ๒๘-๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๒  ณ จงัหวดักาฬสินธุ ์



๑๒๑ 
 

๖. ควรก าหนดให้ข้าวเหนียวเขาวงอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด เพราะเป็นเกษตรอัตลักษณ์                 
พ้ืนถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับมาตรฐาน GI ควรสร้างตราสินค้าของจังหวัด (Provincial brand) 
ให้กับข้าวเหนียวเขาวง 

๗. ควรมีการขอมาตรฐาน GI ให้กับมะม่วงมหาชนก เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการเกษตร  

๘. ประเด็นด้านการประกอบธุรกิจ การสร้างความมั่นใจกับเกษตรกรด้านการประกันราคายางพารา 
๙. มีกฎหมายที่ดูแลในเรื่องการค้าออนไลน์ ด้านการก าหนดมาตรการภาษี 

๑๐. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซึ่งมีบทบัญญัติก าหนดในเรื่องระยะเวลา ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ 

๑๑. ประเด็นด้านการท่องเที่ยวสร้างแลนด์มาร์คดึงดูดการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างกระเช้าขึ้นภูสิงห์/ 
ควรกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อช่วยแก้ปัญหาการค้าขายที่ฝืดเคือง   

๑๒. ประเด็นด้านการศึกษาควรให้ความส าคัญกับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้มากยิ่งขึ้น/
ควรพิจารณาเรื่องการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งครูอัตราจ้างที่มีอายุงานจ านวนมากกว่า ๑๐ ปี แต่ยัง
ไม่ได้รับการบรรจุ 

๑๓. ประเด็นอื่นๆ การติดต่อหน่วยงานราชการควรมีการบริหารจัดการแบบ One Stop Service/ 
ควรกระจายอ านาจและงบประมาณให้กับจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น/ การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่บ่อยครั้งมีผลต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายจังหวัด   

 
_________________________________ 

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะสภาเด็กและเยาวชน ณ ศาลากลางจังหวดักาฬสินธุ์   

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะรว่มรบัฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
    ผลการด าเนินการ 

พบปะรว่มรบัฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากสภาเด็กและเยาวชน ดังนี ้

๑. ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา แต่ละรายวิชามีเนื้อหาทางด้านวิชาการมากเกินไป/ การบ้าน 
มากเกินความจ าเป็น/ การก าหนดนโยบายทางการศึกษาขาดความชัดเจน แนวทางการปฏิบัติของ
สถานศึกษาไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน /นักเรียนไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูสอน/ ครูไม่เปิดโอกาสนักเรียน             
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น  

 ๑.๑ ควรลดเนื้อหาทางด้านวิชาการ และเพิ่มกิจกรรมที่ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้/ ควรเน้น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติ 



๑๒๒ 
 

 ๑.๒ ควรลดการสั่งการบ้านในบางรายวิชา เพ่ือให้นักเรียนได้มีเวลาไปท ากิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิด
การพัฒนาเป็นประโยชน์กับตนเอง และเป็นกิจกรรมที่ตนเองให้ความสนใจ /ควรเพ่ิมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ หรือฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพได้  

 ๑.๓ ควรมีการก าหนดนโยบายทางการศึกษาให้มีความชัดเจน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
สถานศึกษาเพ่ือสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ 

 ๑.๔ ครูกับนักเรียนควรสร้างความเข้าใจร่วมกัน และพูดคุยกันให้มากยิ่งขึ้น 
 ๑.๕ ควรให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ถูกต้อง 

๒. ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนในพ้ืนที่ ปัญหายาเสพติด/ ปัญหาเยาวชนมีครรภ์ก่อนวัยอันควร/ 
ปัญหาทะเลาะวิวาท และขาดจิตส านึกสาธารณะ 

 ๒.๑ ผู้ปกครองควรใส่ใจเยาวชนที่อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิด ควรให้ค าแนะน าอย่างถูกต้อง 
เพ่ือให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 

 ๒.๒ ปัญหาเยาวชนมีครรภ์ก่อนวัยอันควร ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง ให้เยาวชนรู้จัก
วิธีการหลีกเลี่ยง และรู้จักป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี 

 ๒.๓ ควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้เยาวชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และ
เป็นการปลูกจิตส านึกสาธารณะให้กับเยาวชนมีจิตอาสาในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

 

________________________________ 

 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สตรีและประชาชน 

ศาลาสร้างสุข ต าบลโนนน้ าเกลี้ยง อ าเภอสหัสขันธ์ 
วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะรว่มรบัฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

   



๑๒๓ 
 

ผลการด าเนินการ 

พบปะร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
สตรี และประชาชน  ดังนี้ 

๑. ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะในพื้นที่อ าเภอสหัสขันธ์  
๒. การบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค 
๓. ขอให้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง   
๔. ขอให้ช่วยจัดหาสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่ชุมชนผลิตขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

 
_________________________________ 

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ อา่งเกบ็น้ าสาธารณะ ณ ต าบลภูสงิห์ อ าเภอสหัสขันธ์ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม การศึกษาดงูาน 
 

 
 

ผลการด าเนินการ 
การศึกษาดูงานระบบชลประทานของอ่างเก็บน้ าสาธารณะ และรับฟังสรุปการบริหารจัดการ

น้ าและระบบชลประทาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มท าการประมง ดังนี้ 

๑. ประเด็นด้านการบริหารจัดการเขื่อนล าปาว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รายงานการด าเนินการ
และให้ข้อเสนอ ดังนี้ 

๑) มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ าเหนือเขื่อนล าปาวให้เร็วขึ้น ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 
เพื่อส่งน้ าให้แก่เกษตรกรในการท านาครั้งที่ ๒ หลังจากประสบปัญหาภัยธรรมชาติ 

๒) เขื่อนล าปาวยังไม่เคยมีการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ ซึ่งเคยน าเสนอเรื่องไปกรมชลประทาน
ในการปรับปรุงโครงสร้างทั้งระบบไปแล้ว 

๒. ประเด็นด้านการเลี้ยงปลากระชัง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รายงานการด าเนินการและ
ให้ข้อเสนอ ดังนี้ 



๑๒๔ 
 

๑) การเลี้ยงปลาในกระชัง มีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรองเน้น
ยกระดับมาตรฐาน GAP ๑๐๐% 

๒) ปัญหาที่เรื่องโรคซึ่งพบในการเลี้ยงปลาในกระชังอยู่ระหว่างการหาทางแก้ไข  
๓) ราคาปลาในกระชังจะขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตที่ออกตลาดและความต้องการของผู้บริโภค 

โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเกษตรพันธสัญญา ซึ่งยังไม่พบปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน 
๓. ประเด็นด้านที่ดินหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รายงานการด าเนินการและให้ข้อเสนอ ดังนี้ 

๑) อ าเภอสหัสขันธ์ ประสบปัญหาน้ าท่วมและการจัดสรรที่ดินท ากินส าหรับชุมชน มีพ้ืนที่
ติดกับเขื่อนล าปาว ซึ่งได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินเป็นที่อยู่อาศัย ๒ ไร่ ที่ดินท ากิน ๑๕ ไร่ แต่ปัจจุบัน
ครอบครัวมีการขยายและเติบโต แต่ที่ดินท ากินยังมีเท่าเดิม 

๒) ปัญหาการไม่สามารถใช้ที่ดินเพ่ือการท าการเกษตรและประโยชน์อื่น ๆ บริเวณแนวเขื่อน 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ของกรมชลประทาน กรมธนารักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว และที่ดิน ส.ป.ก. บริเวณ
แหลมโนนวิเศษ ซึ่งเป็นผืนดินที่ยื่นเข้าไปในอ่างเก็บน้ า เขื่อนล าปาว แต่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้  

๓) ปัญหาการอยู่พ้ืนที่ใกล้เขื่อนแต่ไม่สามารถน าน้ าจากเขื่อนมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
๔. ประเด็นด้านการบริหารท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอ ดังนี้ 

๑) เสนอให้ตั้งกระทรวงท้องถิ่น เพ่ือกระจายการบริหารงาน และการดูแลประชาชน  
ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  

๒) เสนอให้แก้ไขค าสั่งที่ ๘/๒๕๖๐ ค าสั่งสอบในส่วนกลาง ซึ่งควรให้ท้องถิ่นสามารถก าหนด
สอบในส่วนท้องถิ่นได้เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีความสามารถในท้องถิ่น  

๓) ควรเพ่ิมเงินงบประมาณและเพิ่มอ านาจในการบริการราชการส่วนท้องถิ่น 
๕. ประเด็นด้านน้ าเกษตรกร ให้ข้อเสนอ ดังนี้ ต้องการอ่างเก็บน้ าคอนกรีตบ้านดงน้อย เพ่ือส่งน้ า

ไปยังพ้ืนที่การเกษตรในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยรอบ ได้แก่ บ้านดงน้อย บ้านท่าศรี บ้านหนองฝาย และบ้าน  
โนนปลาขาว รวมกว่า ๒,๐๐๐ ไร่  

๖. ประเด็นด้านวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรให้ข้อเสนอ ดังนี้ ต้องการงบประมาณในการก่อสร้าง
สถานที่ขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาในชุมชน (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ และกลุ่มผู้เลี้ยง
ปลานิลในกระชังบ้านท่าเรือภูสิงห์)  เพ่ือเป็นสถานที่ที่ส าคัญของหมู่บ้านและต าบล และต้องการ
งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพในการบรรจุหีบห่อสินค้าเพ่ือจัดจ าหน่ายแก่
นักท่องเที่ยวและคนในจังหวัด 

มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ประเด็นด้านที่ดิน การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
๒. ประเด็นด้านการบริหารท้องถิ่น ดังนี้ 



๑๒๕ 
 

๑) ควรมีการส ารวจข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านการเกษตรในการบูรณาการช่วยเกษตรกร
ให้ใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒) ควรให้ความรู้กับประชาชนด้านการเกษตรพันธสัญญา โดยให้มองถึงประเด็นอื่นที่อาจมี
ผลกระทบ เช่น การเกิดโรค และควรศึกษาเรื่องการก าหนดราคาซึ่งมีความผันแปรตามราคาตลาด และ
ประชาชนควรมีความซื่อสัตย์สุจริตในการเลี้ยงปลาตามเกษตรพันธสัญญาและใช้เงินที่ได้มาให้ถูก
วัตถุประสงค์ เพื่อไม่ก่อให้เกิดการเป็นหนี้ 

๓. ประเด็นด้านการเกษตรพันธสัญญา ได้แก่ 
๑) ภาครัฐและท้องถิ่นควรให้ความรู้กับประชาชน ด้านการเกษตรพันธสัญญา โดยให้มองถึง

ประเด็นอื่นที่อาจมีผลกระทบ เช่น การเกิดโรค และควรศึกษาเรื่องการก าหนดราคา ซึ่งมีความผันแปร
ตามราคาตลาด  

๒) ประชาชนควรมีความซื่อสัตย์สุจริตในการเลี้ยงปลาตามเกษตรพันธสัญญาและใช้เงิน 
ที่ได้มาให้ถูกวัตถุประสงค์ เพื่อไม่ก่อให้เกิดการเป็นหนี้ 

๔. ประเด็นด้านการบริหารจัดการน้ า ได้แก่ 
๑) การบริหารจัดการน้ าโดยการส่งน้ าไปยังพ้ืนที่การเกษตรด้วยระบบท่อเป็นเรื่องที่ดี 

เพื่อให้ใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒) ควรจัดท าบ่อพักน้ าจากสถานีแม่ไปยังสถานีลูกเพื่อกระจายน้ าให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ 

ของประชาชน 
๕. ประเด็นด้านการบริหารจัดการเขื่อนล าปาว การปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนทั้งระบบเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งหน่วยงานของจังหวัดที่เกี่ยวข้องควรน าเสนอแผนงบประมาณที่มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ กรมชลประทาน 
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด (กปจ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
_________________________________ 

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม               
บัวบาน ๑ ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 

วิธีการด าเนินกิจกรรม รบัฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

 



๑๒๖ 
 

ผลการด าเนินการ 
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบัวบาน ๑ 

เกี่ยวกับกลุ่มแปลงใหญ่ด้านการประมง ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกุ้ง ให้ข้อเสนอ ดังนี้ 
๑) ปัญหาไฟฟ้าและแสงสว่างไม่สามารถเข้าถึงในทุกพื้นที่ที่มีบ่อเลี้ยงกุ้ง และมีปัญห า

กระแสไฟฟ้าตก  
๒) ปัญหาน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ไม่เพียงพอในช่วงเวลาที่เขื่อนล าปาวปิดการส่งน้ า   
๓) ปัญหาถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกในพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งเป็นหลุมเป็นบ่อ  
๔) ตลาดที่เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้ามีจ านวนน้อย 

สมาชิกวุฒิสภามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกุ้ง ควรใช้การบูรณาการร่วมกันระหว่างชาวบ้านและส่วนราชการ

เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน  
๒) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปด าเนินการ และรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

ความคืบหน้าเป็นระยะ 
๓) ควรขยายตลาดด้วยการขายแบบออนไลน ์ซึ่งสามารถขอค าปรึกษาจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

 
_________________________________ 

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ (อินทรีย์) ต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย 

วิธีการด าเนินกิจกรรม รบัฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

    
 

ผลการด าเนินการ 
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ (อินทรีย์) ณ อ าเภอฆ้องชัย 

โดยผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑) การพัฒนาวิสาหกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ (อินทรีย์) ยึดหลักเกษตรปลอดภัย  



๑๒๗ 
 

๒) มีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งได้รับการบริจาคสมาชิกกลุ่มปันบุญ เพ่ือจดัสรา้ง
โรงเรือนล้างผักและบรรจุผักเพ่ือจัดส่ง แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากติดขัดด้านระเบียบกฎหมาย 

๓) ขอให้ช่วยผลักดันวิสาหกิจปันบุญให้เป็นต้นแบบการขยายการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
ไปสู่พ้ืนที่อื่น เพ่ือให้เกษตรกรมีชีวิตที่ปลอดภัยและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
_________________________________ 

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ฝายน้ าล้นล าพะยัง ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง 

วิธีการด าเนินกิจกรรม เยี่ยมชมโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิและรับฟังความคิดเหน็
และขอ้เสนอแนะจากเกษตรกร 

 
ผลการด าเนินการ 
เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

เกษตรกร ณ ฝายน้ าล้นล าพะยัง อุโมงค์ผันน้ าล าพะยังภูมิพัฒน์  และอ่างเก็บน้ าล าพะ โดยเกษตรกร  
ให้ข้อมูลว่าพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีปัญหาเรื่องน้ าแล้ง หากช่วงใดที่ปริมาณน้ ามีมากเกินพ้ืนที่กักเก็บ  น้ าจะ
ทะลักเข้าพ้ืนที่การเกษตร  

 
_________________________________ 

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ กลุ่มเกษตรกร “เครือข่ายฮักแพง แบ่งปัน” ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง 

วิธีการด าเนินกิจกรรม รบัฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

 



๑๒๘ 
 

 ผลการด าเนินการ 
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร “เครือข่ายฮักแพง 

แบ่งปัน” กลุ่มเกษตรกรทอผ้า กลุ่มเกษตรกรปลูกผักใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรท านาแปลงใหญ่ ณ 
หมู่ที่ ๕ ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 

๑. ประเด็นด้านไฟฟ้า 
๑) ระบบไฟฟ้ายังไม่มีความเสถียร ซึ่งได้มีการต่อไฟฟ้าจากเสาหลักในระยะทางประมาณ ๑ 

กิโลเมตร จึงต้องมีการเตรียมเครื่องส ารองไฟไว้ใช้งานกรณีไฟดับ 
๒) กลุ่มของเกษตรได้มีการส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์แต่ยงัไมไ่ดร้บัการ

สนับสนุน เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้การเจาะส่งน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
๒. ประเด็นด้านการเกษตร 
  ๑) อยากให้อนุรักษ์และพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวเขาวงในทุกพื้นที่เข้าสู่ GI อินทรีย์ 
   ๒) เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ไกลจากตัวจังหวัด ท าให้มีข้อจ ากัดในการจัดส่งผักให้กับห้างสรรพสินค้า 

โดยเสนอให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร 
   ๓) อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน  

ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
   ๔) อยากให้กรมพัฒนาที่ดินเข้ามาช่วยดูแลในการปรับที่ดินเพ่ือเข้าสู่ระบบอินทรีย์แก่

เกษตรกรในกลุ่ม 
๓. ประเด็นด้านอื่น ๆ จังหวัดกาฬสินธุ์มีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดบ่อยครั้ง ส่งผลต่อ

นโยบายที่มีการปรับเปลี่ยนตามผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาด ารงต าแหน่ง 
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 
 

จังหวัดหนองบัวล าภ ูวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภ ู

วิธีการด าเนินกิจกรรม การประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคสังคม
และภาคประชาชน 

 

 
 

ผลการด าเนินการ 
การประชุมร่วมพูดคุย รับฟังรายงาน และข้อเสนอในประเด็นต่าง ๆ จากส่วนราชการของจังหวัด 

ผู้แทนภาคเอกชน ภาคสังคมและภาคประชาชน จังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 

๑. รายได้ต่อหัวของประชากร ในปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๕๓,๔๑๖ บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นล าดับที่ 
๗๗ ของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
เกษตรกรยากจน และมีหนี้สินเพิ่มขึ้น รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป 

๒. การบริหารจัดการน้ ายังไม่มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน และปัญหาภัยแล้ง  
ในฤดูแล้ง พ้ืนที่ชลประทานมีน้อย เพียงร้อยละ ๑๐ ของพ้ืนที่ท าการเกษตร 

๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีความก้าวหน้าด้านการศึกษาในล าดับที่ ๗๔ ของประเทศ                      
มีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อยู่ที่ ๙๑.๗๕ (ค่าเฉลี่ยประเทศ คือ 
๙๘.๒๓) คะแนน O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๓๐.๐๖ (ค่าเฉลี่ยประเทศ คือ ๓๕.๐๒)  
และมีจ านวนปีการศึกษา อยู่ที่ ๗.๓๙ ปี (ค่าเฉลี่ยประเทศ คือ ๘.๖๓ ปี) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
สาเหตุจากอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ และปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น เนื่องจากบิดามารดาไปท างาน
ต่างถิ่น  

ครั้งที่ ๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ระหวา่งวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   

ณ จังหวัดหนองบัวล าภูและจังหวัดเลย 



๑๓๐ 
 

๔. สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อม การเกษตรกรรมในจังหวัดหนองบั วล าภู                 
ส่วนใหญ่เป็นการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งพึ่งพาสารเคมีเป็นหลักรวมถึงมีการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกวิธี
โดยมีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชหลายชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต อะมิทรีน และอาทราซีน
น าไปใช้ในการท าไร่อ้อยเป็นหลัก ซึ่งจากงานวิจัยท้องถิ่ นของอ าเภอสุวรรณคูหา (ปี  ๒๕๖๐)  
ในต าบลบุญทัน นาดี และกุดผึ้ง มีการใช้สารเคมีภาคเกษตรก าจัดศัตรูพืช เฉลี่ย ๑.๑๙ ลิตรต่อไร่  
โดยในต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา มีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชมากที่สุดถึง ๑.๗๓ ลิตรต่อไร่  
ถ้าคาดประมาณการใช้สารเคมีภาคเกษตรก าจัดวัชพืชในพืชหลักของจังหวัดหนองบัวล าภูทั้ง ๔ ชนิด 
น่าจะมีการใช้มากถึง ๑,๙๔๑,๔๔๕ ลิตร ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการตกค้างของสารเคมี
ในดิน/ ตะกอนดิน/ น้ าผิวดิน / น้ าใต้ดิน ในระดับอันตราย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเฉียบพลันและ
ระยะยาว  โดยพบอัตราการป่วยด้วยโรคเนื้อเน่า ๔๙ คน ต่อจ านวนประชากร ๑ แสนคน  

๕. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand หรือ มาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP ที่ดิน 
ไม่มีเอกสิทธิ์ หรือ ไม่ได้รับอนุญาตให้เช่า/ท ากินจากเจ้าของที่ดิน เช่น พ้ืนที่ในเขตป่าสงวน หรือ พ้ืนที่ 
ต้นน้ าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ กรมป่าไม้ ไม่อนุญาตให้เข้าท ากิน 
ซึ่งเกษตรกรจะไม่สามารถยื่นขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand หรือมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย GAP เพราะตามข้อก าหนด เกษตรกรรมยั่งยืนจะไม่ส่งเสริมให้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

๖. แรงงานขาดทักษะฝีมือและทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนขาดความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการน าไปประยุกต์ใช้ 

๗. ขาดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่สนใจ ขาดสถานที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ท าให้ไม่มีจุดดึงดูดความสนใจ 

๘. สินค้าทางการเกษตรไม่มีความโดดเด่น ไม่สามารถแข่งขันได้  
๙. โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อการพัฒนา เช่น ถนน ระบบ

ประปา ระบบไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต  

สมาชิกวุฒิสภามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ประเด็นความเหลื่อมล้ าด้านการจัดสรรงบประมาณตามพื้นที่  
 - วุฒิสภา ได้ตั้งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า                  

ซึ่งหนึ่งในหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ คือ ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมโอกาส  สิทธิ 
ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม การเข้าถึงบริการ สวัสดิการ 
ของประชาชนและชุมชนเพ่ือบูรณาการในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

 - การพิจารณาเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการตั้งเงินงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการพิจารณา 



๑๓๑ 
 

 - การเสนอแผนงานหรืองบประมาณของจังหวัด ควรมีการน าเสนอแผนงานโดยมีหลักการ
และวิธีการที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

๒. ประเด็นการกระจายอ านาจในท้องถิ่น การพิจารณาร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกระจายอ านาจในท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคล  
อยู่ในขั้นตอนของการรับฟังปัญหาของประชาชน หากร่างประมวลกฎหมายฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่น 

๓. ประเด็นสิทธิท ากินในที่ดินของประชาชน วุฒิสภาจะเชื่อมโยงประเด็นปัญหาร่างประมวล
กฎหมายไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   
_________________________________ 

 

จังหวัดหนองบัวล าภู ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพ้ืนที่พบเยาวชน ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร   
 

 
 

ผลการด าเนินการ 

มีการลงพ้ืนที่พบเยาวชน และการให้ความรู้พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
เยาวชน ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  โดยมีการแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็นจ านวน ๓ กลุ่ม เพ่ือร่วมกับ
ระดมความคิดเห็น โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ไปร่วมพูดคุยกับกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

๑. กลุ่มที่ ๑ ประวัติศาสตร์การก่อตั้งจังหวัดหนองบัวล าภู 

๒. กลุ่มที่ ๒ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. กลุ่มที่ ๓ การเรียนในปัจจุบัน และเรียนอย่างไรให้เก่ง 

          
_________________________________ 



๑๓๒ 
 

จังหวัดหนองบัวล าภู ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผาเวียง ต าบลนาแก อ าเภอนาวัง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

 
 

ผลการด าเนินการ 
มีการรับฟังการบริหารจัดการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผาเวียง และรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาคส่วนท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

๑. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ าขอให้ปรับราคาอ้อย เพ่ิมขึ้นเป็น ๑,๐๐๐ บาทต่อตัน 
(ปัจจุบัน อ้อยมีราคา ๗๕๐ บาท ต่อตัน)  

๒. ประเด็นด้านแหล่งน้ า อ่างเก็บน้ าบริเวณต าบลนาแกน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ/ 
ประตูเปิดปิดน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยลาดกั่วช ารุด ต้องการให้ชลประทานจังหวัดหนองบัวล าภู จัดสรร
งบประมาณมาด าเนินการ 

๓. ประเด็นด้านการคมนาคม การจัดสรรงบประมาณในการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติก   
คอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพาน บริเวณถนนลาดยางสายบ้านผาเวียงอ าเภอนาวัง – บ้านป่าแดงงาม                 
อ. นากลาง จ. หนองบัวล าภู ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ าขังในช่วงฤดูฝน 

๔. ประเด็นด้านเงินงบประมาณท้องถิ่น เงินงบประมาณที่ อบต. นาแก ได้รับประมาณ ๔๐              
กว่าล้านบาท ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องที่ 

๕. ประเด็นด้านการจัดการปัญหายาเสพติด  
 ๕.๑) ประเด็นการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการตรวจสอบและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 

ควรมีคลินิกให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าไปปรึกษา/ควรให้ อสม. ได้เข้าหลักสูตรอบรมเพ่ือน าความรู้มาใช้ในชุมชน/
ควรมีงบประมาณในการตรวจสอบสารเสพติด ได้แก่ ชุดน้ ายาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ/ ควรมีงบประมาณ
ในการขับเคลื่อนและน าร่องเพ่ือการท างานเชิงรุก เช่น การจัดงบประมาณในการจัดท า “ค่ายชุมชน” ในการ
บ าบัดโดยชุมชน ประมาณ ๗ - ๑๐ วัน และ การจัดงบประมาณสนับสนุนหมู่บ้านที่มีความพร้อม 

 ๕.๒) ประเด็นการจัดการปัญหาผู้ติดยาเสพติด พิจารณาแนวทางในการคัดกรอง และการใช้
เครื่องตรวจส าหรับผู้ติดยาเสพติดให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้มากที่สุด/ ควรมีการ



๑๓๓ 
 

บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น/ควรน าเนเธอร์แลนด์โมเดล (ภาครัฐมีหน้าที่บริการให้ผู้เสพมาเสพ
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนบริการของรัฐ) มาท าการศึกษา 

๖. ประเด็นด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวน ขอให้พัฒนาถ้ าผาเวียง   
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  

๗. ประเด็นด้านการจัดสรรงบประมาณเพ่ือประโยชน์แก่นักเรียน ขอให้จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ทานอาหารที่เพียงพอต่อความ
ต้องการและมีคุณภาพ / ขอให้จังหวัดจัดสรรไก่ไข่ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

๘. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร จังหวัดหนองบัวล าภู มีแนวทาง  
ในการลดละเลิกการใช้สารเคมี และมีการขับเคลื่อนในเรื่องการท าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจังหวัดหนองบัวล าภู
ได้ยกเป็นวาระจังหวัดในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้จ านวนผู้ป่วยที่เป็นโรคเนื้อเน่าลดลง 

ประเด็นการจัดการปัญหายาเสพติด สมาชิกวุฒิสภามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. อ าเภอต้องดูแลประเด็นปัญหานี้ และส่งผู้ป่วยไปบ าบัด 
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานไปยังแรงงานจังหวัด เพ่ือหาหลักสูตรอบรมผู้ป่วย 
๓. จังหวัดควรมีการบูรณาการร่วมกัน  
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเสนอไปยังจังหวัด เพื่อขอโครงการน าร่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 
 

จังหวัดเลย วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย 

วิธีการด าเนินกิจกรรม การประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคสังคม
และภาคประชาชน 

 
ผลการด าเนินการ 
ร่วมพูดคุย รับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยมีข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของจังหวัดเลย ประกอบด้วย ๓ ด้าน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านการค้า
ชายแดน 

๒. แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเลยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
วิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย ซึ่งแผนจังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

๓. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการบริหารราชการของจังหวัด
และท้องถิ่นจังหวัดเลย  

 ๑) ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม (การเผาอ้อย) ข้อเสนอ ๑. ลดภาษีเครื่องจักรกล ๒. ขอให้
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ในฤดูกาลรับซื้ออ้อย ในปี ๒๕๖๒- ๒๕๖๓  อ้อยสด ๗๐ 
เปอร์เซ็นต์ และอ้อยเผา ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ๓. ราคารับซื้อของโรงงานระหว่างอ้อยสดกับอ้อยเผาควรมีราคา
ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

  ๒) ปัญหาการตรวจยึดป่า การประกาศเขตป่าทับซ้อนที่ดินท ากินของประชาชน ข้อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่มีงบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณที่สามารถน ามาด าเนินการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ตรวจยึดมาได้ทันที 

 ๓) การบริหารจัดการขยะ ข้อเสนอ ขอให้กรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบอ านาจ
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้อนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม และที่สาธารณประโยชน์ เพ่ือลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการบริหารจัดการ 

 ๔) การก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ข้อเสนอรัฐบาลควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงบประมาณในการก่อสร้าง 



๑๓๕ 
 

๔. การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนอื่น ๆ ในที่ประชุม สรุปได้ดังนี้  
 ๑) ประเด็นการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ข้อเสนอ ๑.๑ ขอให้สนับสนุนและส่งเสริม

การสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง และขอให้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระเช้าไฟฟ้า  
๑.๒ ขอให้เร่งรัดโครงการในการศึกษาและการลงทุนก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง 

 ๒) การคืนพ้ืนที่ป่าสงวนให้กับราชการ ข้อเสนอ ชุมชนต่าง ๆ ควรคืนพ้ืนที่ป่าสงวน และ
ปลูกป่าให้กับราชการ  

 ๓) ผลกระทบของสารพิษจากการมีพ้ืนที่ฝังกลบขยะบริเวณหลังอุทยานแห่งชาติภูกระดึง  
ข้อเสนอ ขอให้พิจารณาเรื่องผลกระทบของสารพิษจากการมีพ้ืนที่ฝังกลบขยะบริเวณหลังอุทยาน
แห่งชาติภูกระดึง เนื่องจากมีหลุมฝังกลบขยะจ านวนหลายหลุม ซึ่งเป็นห่วงเรื่องสารพิษที่อาจปนเปื้อน
มายังสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ าของแม่น้ าพอง 

ประเด็นต่าง ๆ ได้เสนอแนะในที่ประชุมนั้น วุฒิสภาจะน าข้อมูลไปเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

_________________________________ 

จังหวัดเลย ณ เทศบาลต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน  

วิธีการด าเนินกิจกรรม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

 
 

ผลการด าเนินการ 
มีการลงพ้ืนที่รับฟังการสรุปบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และรับฟังความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะจากผู้น าท้องถิ่น โดยการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคท้องถิ่น สรุปได้
ดังนี้ 

๑. พ้ืนที่จัดการขยะไม่เพียงพอ เทศบาลต าบลเชียงคาน แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ ต าบล 
และใช้โรงพักขยะร่วมกัน ๗ ต าบล โดยใช้พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม จ านวน ๓๕ ไร่ เป็นโรงพักขยะ โดยโรงคัดแยก
ขยะ สามารถก าจัดได้ประมาณ ๔๐% และมีการฝังกลบ ประมาณ ๖๐ % ซึ่งเป็นขยะที่ไม่สามารถ 
คัดแยกไปรีไซเคิลได้ คาดการณ์ว่าพ้ืนที่ที่มีจะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะในอนาคต ทั้งนี้ ได้ท าเรื่องขอ
พ้ืนที่เพ่ิมเติมส าหรับจัดการขยะ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้ 



๑๓๖ 
 

๒. ขาดแคลนเครื่องจักรที่จ าเป็น ขาดแคลนเครื่องจักรรถขุดตีนตะขาบเพ่ือใช้ในการฝังกลบ 
และเครื่องจักรอุปกรณ์ในการบริหารจัดการขยะพลาสติก/ ไม่สามารถน าก๊าซซึ่งได้จากการฝังกลบ 
มาบรรจุลงถังเพื่อน ามาใช้ประโยชน์/ ขาดเครื่องจักรอุปกรณ์ในการจัดการขยะประเภทพลาสติก 

๓. ขอให้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม เนื่องจากโรงงานฝังกลบขยะมีพ้ืนที่จ ากัด เครื่องจักร                    
(รถขุด) มีจ านวน ๑ ชุด และมีก าลังแรงงานที่จ ากัด แต่ต้องด าเนินการจัดการขยะจากท้องถิ่นอื่น ๆ 
จ านวน ๗ พ้ืนที่ 

๔. ควรออกกฎหมายควบคุมการทิ้งขยะให้เข้มงวด เพื่อให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะมากยิ่งขึ้น 

สมาชิกวุฒิสภามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
ท้องถิ่นควรมีการเชื่อมต่อแนวทางในการบริหารขยะกับท้องถิ่นอื่น ๆ  ส าหรับเครื่องจักร  

ในบริหารจัดการขยะควรมีการบริหารจัดการร่วมกัน และควรร่วมมือกันในทุกภาคส่วน รวมถึงมี การ
น าไปหารือร่วมกันในระดับจังหวัด 

_________________________________ 

จังหวัดเลย ณ วัดศรีโพนแท่น ต าบลนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน  

วิธีการด าเนินกิจกรรม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

 
 

ผลการด าเนินการ 
มีการลงพื้นที่การพบปะเยี่ยมเยือน และรับฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 

จากผู้น าทอ้งถิน่และประชาชน  โดยการเสนอความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากภาคท้องถิน่ สรุปไดด้ังนี้ 
๑. ต้องการแหล่งกักเก็บน้ าที่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน บ้านหนองสะพุง หมู่ ๑๐ 

ต าบลนาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย มีปัญหาแหล่งน้ าที่มีในชุมชนมีความตื้ นเขิน ท าให้การกักเก็บน้ า                      
ได้ปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของประชาชน จึงอยากให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
เข้ามาขุดลอกล าห้วยให้ลึกขึ้นเพื่อให้สามารถใช้กักเก็บน้ าในปริมาณที่มากขึ้น 



๑๓๗ 
 

๒. ต้องการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือจัดท าเป็นสถานที่จอดรถของนักท่องเที่ยว                
การจัดท าพ้ืนที่จอดรถบริเวณข้างทาง เพ่ือเป็นจุดพักรถให้กับนักท่องเที่ยวจะช่วยให้เกิดการกระจาย
รายได้ของคนในชุมชนในการตั้งร้านขายสินค้า 

๓. อยากให้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมถึงการบริหารงานในพ้ืนที่ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาหรือสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนไม่สามารถด าเนินการได้
ทั้งหมด เนื่องจากติดในข้อกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การไม่สามารถสร้างเมรุ  
ในชุมชนได้ และไม่สามารถสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการจัดสรรบ่อปลาประจ าครัวเรือน 

 

สมาชิกวุฒิสภามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. เพ่ือการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นเบื้องต้น เช่น เรื่องน้ า ผู้บริหารท้องถิ่นควรปรึกษาหารือ

ร่วมกันกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้ นายอ าเภอได้รับน าเรื่องปัญหาท้องถิ่นไป
พิจารณา 

๒. เรื่องการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องพิจารณาว่าข้อจ ากัดดังกล่าว
เกี่ยวกับนโยบายในการด าเนินการ หรือแนวทางในการใช้งบประมาณ 

 
_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 
 

 
จังหวัดอุดรธานี วันศุกร์ท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธาน ี

วิธีการด าเนินกิจกรรม การประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคสังคม
และภาคประชาชน 

   
 

ผลการด าเนินการ 

มีการประชุมร่วมพูดคุย รับฟังรายงานและข้อเสนอจากส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน                     
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนของจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับทราบข้อเสนอจากส่วนราชการ 
ของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ เส้นทางยุทธศาสตร์ 
CLMV โดยมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว  
นครหลวงเวียงจันทน์ (ห่างจาก สปป.ลาว ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร) ประชาชน สปป.ลาว เข้ามา 
ซื้อสินค้าและรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมากและสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศเวียดนาม นอกจากนี้
อุดรธานี ยังเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคม เป็นจุดเชื่อมโยงGMS มีกรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี, เจ้าพระยา, แม่โขง, ACMECS  

๒. จุดเด่นของจังหวัดอุดรธานี คือ การมีที่ตั้งที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง หรือ GMS โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีที่ตั้งใกล้กับเมืองหลวงของ สปป.ลาว อย่างเวียงจันทน์และ
การมีเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศ GMS ตอนบน ซึ่งมีขนาดของตลาด หรือ Demand 
Size มหาศาลมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนตอนใต้   

 ๓. โครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองแห่งการค้าการลงทุน รายได้หลัก
อันดับหนึ่งมาจากการค้าปลีก อันดับสองมาจากสินค้าเกษตร ซึ่งมีสินค้าเกษตรที่ส าคัญ คือ ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง และยางพารา ด้านท าเลนั้น มีท าเลที่ตั้งเหมาะในเรื่องของการค้าชายแดน ที่ส่งออก                            
สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่  ในการรองรับผู้ซื้อจากประเทศ
เพื่อนบ้าน  

ครั้งที่ ๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ระหวา่งวันที่ ๓๑ มกราคม-๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓   

ณ จังหวัดอดุรธานีและจังหวัดหนองคาย 



๑๓๙ 
 

๔. แผนจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๓ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑-๖  
๕. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารราชการของจังหวัดและท้องถิ่นมีการน าเสนอ

ในด้านต่าง ๆ 

สมาชิกวุฒิสภามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

ประเด็นต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วนได้น าเสนอในที่ประชุมนั้นมีหลายประเด็นที่จังหวัด หรือ
หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชุมสามารถด าเนินการได้ แต่หากประเด็นใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
วุฒิสภาจะน าข้อมูลไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

_________________________________ 

 

จังหวัดอุดรธานี วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บ้านโนนนกหอ  ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม 

วิธีการด าเนินกิจกรรม การลงพื้นทีพ่บประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

   
 

ผลการด าเนินการ 
มีการลงพ้ืนที่พบประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ า กลุ่มผู้น าสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และหน่วยงานภาครัฐ

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการน าเสนอข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑. ด้านน้ า ๒. ด้านที่ดิน ๓. ด้านสาธารณูปโภค ๔. ด้านการเกษตร 
๕. ด้านวิสาหกิจชุมชน 

 

สมาชิกวุฒิสภามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
ประเด็นต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วนได้น า เสนอในที่ประชุมนั้นมีหลายประเด็นที่จังหวัด หรือ

หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชุมสามารถด าเนินการได้ แต่หากประเด็นใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
วุฒิสภาจะน าข้อมูลไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

_________________________________ 

 

 



๑๔๐ 
 

จังหวัดหนองคาย วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  ณ ศาลากลางจงัหวัดหนองคาย 

วิธีการด าเนินกิจกรรม การประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดหนองคาย ผู้แทนภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

 
ผลการด าเนินการ 
มีการประชุมร่วมพูดคุย รับฟังรายงานและข้อเสนอจากส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนของจังหวัดหนองคาย โดยมีข้อเสนอแนะจากส่วนราชการของ
จังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด ซึ่งอยู่ในแผนจังหวัด รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจังหวัด
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย 

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเกษตรยั่งยนื  
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสรา้งความมัน่คง เพ่ือสร้างสังคมสุขสงบ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิง่แวดลอ้มให้เปน็เมอืงนา่อยู่ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
๒. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารราชการของจังหวัดและท้องถิ่นมีการน าเสนอ 

ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑. ด้านสิ่งแวดล้อม ๒. ด้านการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ๓. ด้านเศรษฐกิจ  
๔. ด้านการท่องเที่ยว ๕. ด้านการศึกษา ๖. ด้านกฎหมาย ๗. ด้านที่ดิน ๘. ด้านการเกษตร  ๙. ด้านสังคม 
ส าหรับรายละเอียดของประเด็นข้อหารือและข้อร้องเรียนต่าง ๆ   ได้น าส่งไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม 
แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไปตามแนวทางของคณะอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  

สมาชิกวุฒิสภามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
ประเด็นต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วนได้น าเสนอในที่ประชุมนั้นมีหลายประเด็นที่จังหวัด หรือ

หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชุมสามารถด าเนินการได้ แต่หากประเด็นใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
วุฒิสภา จะน าข้อมูลไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

________________________________ 



๑๔๑ 
 

จังหวัดหนองคาย วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  ณ วิทยาลัยอาชีวศกึษาหนองคาย อ าเภอ
เมืองหนองคาย 

วิธีการด าเนินกิจกรรม การลงพื้นทีพ่บปะเยาวชน 

 
     ผลการด าเนินการ 
มีการพบปะและร่วมท ากิจกรรมกับเยาวชน โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง จ านวน ๔ กลุ่ม  

เพ่ือร่วมกันระดมสมอง ในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ” ในด้านการเมือง และสังคม 

_________________________________ 

จังหวัดหนองคาย วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง 
บ้านแดนเมอืง ต าบลวดัหลวง อ าเภอโพนพิสัย  

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบประชาชนกลุม่ผู้ใช้น้ าจากลุ่มน้ าหว้ยหลวง 

 
 

ผลการด าเนินการ 
พบประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ าจากลุ่มน้ าห้วยหลวง และรับฟังความคืบหน้าและเยี่ยมชมโครงการ

พัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง  และมีการรับฟังรายงานภาพรวมของโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวง
ตอนล่าง บ้านแดนเมืองต าบล วัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และความคืบหน้าของโครงการฯ 
โดยผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดที่ ๓ กรมชลประทาน และรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านการใช้น้ าจากประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ าจากลุ่มน้ าห้วยหลวง  

สมาชิกวุฒิสภามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
ประเด็นต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วนได้น าเสนอในที่ประชุมนั้นมีหลายประเด็นที่จังหวัด หรือ

หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชุมสามารถด าเนินการได้ แต่หากประเด็นใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
วุฒิสภาจะน าข้อมูลไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

_________________________________ 

 



๑๔๒ 
 

 
 

จังหวัดร้อยเอ็ด  วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  

วิธีการด าเนินกิจกรรม การประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน   
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

 
ผลการด าเนินการ 
มีการประชุมร่วมพูดคุย รับฟังรายงานและข้อเสนอจากส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน                     

ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนของจังหวัดหนองคาย  โดยมีข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด 
ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลัก คือ ภาคการเกษตรกรรม มี GPP มูลค่า ๗๓,๔๘๕ ล้านบาท 
จัดอยู่ในล าดับที่ ๖ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และล าดับที่ ๓๗ ของประเทศ มีรายได้ต่อหัวต่อปี 
๖๘,๗๕๑ บาท จัดอยู่ในล าดับที่ ๑๑ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และล าดับที่ ๖๕ ของประเทศ   

๒. ลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด มีเอกลักษณ์ที่ส าคัญและ
แตกต่างไปจากข้าวหอมมะลิที่ผลิตจากแหล่งปลูกอื่นๆ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ และค าขอดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้เป็นค าขอน า
ร่องที่ยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) 

๓. แผนจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ด้วยนวัตกรรมและความ
ยั่งยืน  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน  ประเด็นการ
พัฒนา ท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ สร้างความ

ครั้งที่ ๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒   

ณ จังหวัดรอ้ยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร 

 



๑๔๓ 
 

สมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ รักษาความมั่นคง
ภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารราชการของจังหวัดและท้องถิ่นมีการน าเสนอ 
ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 ๑) ด้านน้ า ได้แก่ ธนาคารน้ าใต้ดิน, การบริหารจัดการน้ า  
 ๒) ด้านการเกษตร ได้แก่ การวิจัยพันธุ์พืช และพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 
 ๓) ด้านคมนาคม ได้แก่ การคมนาคมทางอากาศ 
 ๔) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว 
 ๕) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตัดต้นไม้ 
 ๖) ด้านสังคม และอื่น ๆ  ได้แก่ การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

สมาชิกวุฒิสภามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
ประเด็นต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วนได้น าเสนอในที่ประชุมนั้นมีหลายประเด็นที่จังหวัด หรือหน่วยงาน

ราชการที่เข้าร่วมประชุมสามารถด าเนินการได้ แต่หากประเด็นใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ วุฒิสภาจะน า
ข้อมูลไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

_________________________________ 

จังหวัดร้อยเอ็ด  วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โครงการชลประทานร้อยเอ็ดและ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง อ าเภอเชียงขวัญ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม การลงพื้นที่พบประชาชน เยาวชน และหน่วยงานภาครัฐ 

 
ผลการด าเนินการ 
พบปะประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ า พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ า  

ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า, การขุดลอกแหล่งน้ า, ระบบทางเดินน้ า, เขื่อนและพนังกั้นน้ า,
คลองส่งน้ า, การสูบน้ า/เงินช่วยน้ าท่วม, บานเปิดปิดประตูน้ า, ระบบน้ าเพ่ือการเกษตร, การท าประมง, 
การศึกษา และ ฐานข้อมูลของประชาชน 

_________________________________ 



๑๔๔ 
 

จังหวัดร้อยเอ็ด  วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โครงการชลประทานร้อยเอ็ดและ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีกลาง อ าเภอเชียงขวัญ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม การลงพื้นที่พบเยาวชน 
                                                         
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินการ 
พบปะเยาวชนจากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยการเกษตร

และเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และวิทยาลัยเทคนิคการอาชีพร้อยเอ็ด โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง จ านวน ๔ 
กลุ่ม เพ่ือร่วมกันระดมสมอง ในหัวข้อ “อาชีวะกับการพัฒนาประเทศ” ในด้านการเมือง และสังคม 

 

_________________________________ 

จังหวัดร้อยเอ็ด  วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โครงการศาลาประชาคมปรางค์กู่ ต าบลมะอึ 
อ าเภอธวัชบุรี   

วิธีการด าเนินกิจกรรม การลงพื้นที่พบประชาชน 
 

 
ผลการด าเนินการ 
พบปะประชาชนพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของจังหวัดที่เกี่ยวข้องมีการน าเสนอ 

ด้านสังคมและอื่น ๆ ในประเด็นเรื่อง การก่อสร้างพุทธมณฑลร้อยเอ็ด และเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 
_________________________________ 

 



๑๔๕ 
 

จังหวัดร้อยเอ็ด  วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดวิมลนิวาส (บ้านหนองแก) อ าเภอเมือง  
วิธีการด าเนินกิจกรรม การลงพื้นที่พบประชาชน 
 

 
 

ผลการด าเนินการ 
พบปะประชาชนเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการรับฟังข้อมูลการสนับสนุนการ

ก่อสร้างและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดซึ่งยังติดขัดด้านการการสนับสนุนการสร้างลิฟท์ 
และจัดหาอุปกรณ์ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

สมาชิกวุฒิสภามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
ประเด็นต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วนได้น าเสนอในที่ประชุมนั้นมีหลายประเด็นที่จังหวัด หรือหน่วยงาน

ราชการที่เข้าร่วมประชุมสามารถด าเนินการได้ แต่หากประเด็นใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ วุฒิสภาจะน า
ข้อมูลไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 
 

 



๒.๔ รายงานผลการด าเนินการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ตอนล่าง) จ านวน ๙ ครั้ง ประกอบด้วย 

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ระหวา่งวันที ่๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒  ณ จังหวดัอุบลราชธาน ีและจังหวดั
ยโสธร 

๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ระหวา่งวันที ่๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวดัศรีสะเกษ และจังหวัด
สุรินทร ์

๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  ระหวา่งวันที ่๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวดัชัยภูม ิ

๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  ระหวา่งวันที ่๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวดันครราชสีมา 

๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ระหว่างวันที ่๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จงัหวัดสรุินทร์และจังหวัด
บุรีรัมย ์

๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  ระหวา่งวันที ่๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จงัหวัดอบุลราชธานี จงัหวดั
อ านาจเจริญ และจังหวดัยโสธร 

๗. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ระหวา่งวันที ่๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวดัศรีสะเกษ 

๘. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครราชสีมา 

๙. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ระหว่างวันที ่๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จงัหวัดชัยภูม ิ

 

  



๑๔๗ 
 

 
จังหวัดอุบลราชธานี วนัพฤหัสบดทีี่ ๕ กนัยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ชว่ยเหลือประชาชนผู้ประสบ

อุทกภัยจังหวัดอบุลราชธานี ๒ จดุ และจงัหวัดยโสธร ๑ จุด 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพืน้ที่รับทราบปัญหาจากสถานการณ์จริง พร้อมทัง้พบปะเยี่ยมเยียน
ให้ก าลังใจและมอบสิ่งของอปุโภค-บริโภคแก่ผูป้ระสบภยัน้ าท่วม 

ผลการด าเนินการ 
คณะสมาชิกวุฒิสภาพบปะเยี่ยมเยียนและให้ก าลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ าท่วมพร้อมทั้งมอบ

สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค 

จุดที่ ๑ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิง อ าเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

          
จุดที่ ๒ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชมเบ็ญจะมะ ๑ เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 

        
 จุดที่ ๓ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหอย ต าบลเขื่องค า อ าเภอเมืองยโสธร 

จังหวัดยโสธร 

        
 

_________________________________ 

ครั้งที่ ๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒   

ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร 

 



๑๔๘ 
 

จังหวัดยโสธร วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดเชียงเพ็ง    
(วัดบ้าน) ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอป่าติ้ว  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพืน้ที่รับทราบปัญหาจากสถานการณ์จริง พร้อมทัง้พบปะเยี่ยมเยียน
ให้ก าลังใจและมอบสิ่งของอปุโภค-บริโภคแก่ผูป้ระสบภยัน้ าท่วม 

 

ผลการด าเนินการ 
คณะสมาชิกวฒุิสภาพบปะเยี่ยมเยียนและให้ก าลงัใจแกผู่้ประสบภัยน้ าทว่มพร้อมทัง้มอบ

สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค 

    
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 
 

จังหวัดศรีสะเกษ วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง หมู่ที่ ๗
ต าบลดู่ อ าเภอราษีไศล  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ  
เพื่อเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะประชาชนเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

สมาชิกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านอุ่มแสง กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น 

     
_________________________________ 

จังหวัดศรีสะเกษ วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอ าเภอศิลาลาด  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ 
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะประชาชนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่ม

เกษตรกรนาแปลงใหญ่ บ้านโนนเหมือดแอ่ กลุ่มกล้วยฉาบบ้านซ่ง กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโจดจิก กลุ่มทอผ้า
สร้อยสุดาบ้านเดื่อ กลุ่มไซซิ่ง บ้านหนองบัวหล่น กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านตาด่าง -โนนสูง กลุ่มเลี้ยงโค  
และกลุ่มปลาร้าทรงเครื่อง 

     
_________________________________ 

ครั้งที่ ๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒  

ณ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสรุินทร ์

 



๑๕๐ 
 

จังหวัดสุรินทร ์วนัพุธที ่๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทองธารนิทร ์ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ  
เพื่อเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

                     

 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่เพ่ือพบปะประชาชนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประธาน 

สภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ของจังหวัดสุรินทร์ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑. ขอให้มีการแก้ปัญหาด้านการคมนาคมในพ้ืนที่ต าบลตาคง อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
ที่ถนนผุพังท าให้การสัญจรไม่สะดวก เกิดปัญหาการรับ-ส่งนักเรียน  

๒. ขอให้ปรับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน จากเดิม ๑ ปี 
เป็น ๒ ปี เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

๓. การเปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม
กับเด็กในระบบ 

๔. ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น 

๕. ปัญหายาเสพติด และปัญหาเด็กแว้น ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 

๖. ระบบการบริหารงบประมาณของบ้านพักเด็กไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม และการติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการ 

จากนั้นสมาชิกวุฒิสภา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อคิดเห็นแก่เยาวชน อาทิ   
การด ารงชีวิตให้เหมาะสมตามวัย การให้ความส าคัญกับการศึกษา การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาติด้วย 

 

_________________________________ 
 
 
 



๑๕๑ 
 

จังหวัดสุรินทร์ วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ  
เพื่อเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

 

   
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และอ่างเก็บน้ าห้วยเสนง โดยได้ติดตามการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ดังนี้ 

รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า  ท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการน้ าว่า อ่างเก็บน้ าห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ าอ าปึลอยู่ในระดับวิกฤต เมื่อต้นเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ สืบเนื่องมาจากเกิดภาวะแห้งแล้งจากการที่ฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ าไหลเข้าอ่าง จึงเกิดวิกฤต
น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ส าหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
จ านวน ๕๐๐ ล้านบาทนั้น กรมชลประทาน ได้รับมาเพ่ือด าเนินการน าไปด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังนี้  
จ านวน ๙๕ ล้านบาท ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเสนง  / จ านวน ๕๐ ล้านบาท ขุดลอกอ่างเก็บน้ าอ าปึล/
จ านวน ๔๕ ล้านบาท ขุดลอกอ่างเก็บน้ าราชมงคล/ ส่วนที่เหลืออยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดสุรินทร์ 

 
ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิด

ความยั่งยืน โดยการสร้างแก้มลิงบริเวณล าน้ าชีน้อย เพื่อช่วยกักเก็บน้ าในช่วงที่อ่างเก็บน้ าห้วยเสนง และ
อ่างเก็บน้ าอ าปึล เกิดวิกฤตได้ ซึ่งทางส านักงานชลประทานที่ ๘ จังหวัดนครราชสีมา รับที่จะไปศึกษา
และจะรายงานให้ทราบต่อไป ส าหรับงบประมาณการแก้ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดสุรินทร์ ในส่วนที่จังหวัด
รับผิดชอบด าเนินการนั้น สมาชิกวุฒิสภาจะติดตามเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชนต่อไป 

 

_________________________________ 
 



๑๕๒ 
 

จังหวัดสุรินทร์ วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กองก าลังสุรนารี  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ  
เพื่อเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

 

    
 

ผลการด าเนินการ 
พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา

กลุ่มราษฎรเคลื่อนไหวเรียกร้องที่ดินท ากิน (ผรท.) บ้านน้อมเกล้า หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๗ ต าบลบุ่งค้า 
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ณ กองก าลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในภาค ๒ กองก าลังสุรนารี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

 
_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๓ 
 

 
 

จังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศรีชมพู หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองแวง อ าเภอ
หนองบัวแดง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ  
เพื่อเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

 

    
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมี

การน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑. ระดับ
จังหวัด คือ ปัญหาที่จังหวัดสามารถแก้ไขได้ในพ้ืนที่ ๒. ระดับกระทรวง คือ ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
จากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ ๓. ระดับรัฐบาล คือ ปัญหาใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับนโยบาย
ของประเทศ 

_________________________________ 

 

จังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าสะพุง หมู่ที่ ๘ 
ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ  
เพื่อเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

 

ครั้งที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  

ณ จังหวัดชัยภูม ิ

 



๑๕๔ 
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าของจังหวัด

ชัยภูมิ ความเป็นมาของโครงการและแผนงานการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าน้ าเจียง และความเป็นมาและ
ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าสะพุง 

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมพูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและสอบถามความรู้สึกของประชาชน
เกี่ยวกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ทั้ง ๒ แห่ง ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกยินดี และดีใจที่ทางภาครัฐ 
ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าให้กับประชาชนในพ้ืนที่ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ทั้ง ๒ แห่ง นอกจาก 
จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ าท่วม-แล้ง ได้แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตอีกด้วย 

    
 

_________________________________ 
 

จังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอย
ตามพระราชด าริ หมู่ที่ ๔ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง  

 

    
 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะเพ่ือ 
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
แก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกลุ่มอาชีพ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไหม และชมการสาธิตการทอผ้าไหมของสมาชิก
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

_________________________________ 



๑๕๕ 
 

จังหวัดชัยภูมิ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลนาฝาย 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

 

    
 

ผลการด าเนินการ 

สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ
ดังนี้ 

โครงการป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ เป็นโครงการหนึ่งของอุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งได้ก าหนด
พ้ืนที่จัดการพิเศษเพ่ือสงวน คุ้มครอง ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูป่าอย่างเข้มข้น โดยเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ได้มี
การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แผนการ “ภารกิจทวงคืนผืนป่า หยั่งกล้าลงดิน ฟ้ืนถิ่นป่า
ใหญ่ น าไทยยั่งยืน” โดยปลูกจิตส านึกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการในการด าเนินการ รูปแบบการด าเนินการ ประกอบด้วย 

 ๑. กิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิต ซึ่งเป็นฝายรูปแบบใหม่ เพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาน้ าท่วม 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพ่ือการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๑๓ ฝาย 

 ๒. กิจกรรมการสร้างป่า เป็นการปลูกต้นไม้ป่าถิ่นเดิมที่ออกดอกตามฤดูกาล ภายใต้
กิจกรรมย้อมสีสันพันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดชัยภูมิ                
ในด้านการท่องเที่ยวและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้กับธรรมชาติ โดยใช้พันธุ์ไม้ป่าที่ให้ดอกสีต่างๆ ปลู กแทรกใน 
ป่าเดิมที่มีอยู่เพื่อเพิ่มสีให้กับธรรมชาติ 

 
_________________________________ 

 



๑๕๖ 
 

จังหวัดชัยภูมิ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑๘ ต าบลนาฝาย 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

 

     
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของอ าเภอเมืองชัยภูมิ  

และบรรยายสรุปข้อมูลของต าบลนาฝาย พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน  
ในพ้ืนที่ 

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของคนในท้องถิ่นไปยังคนรุ่นหลัง เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอผ้าไหม
สามารถสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

 
_________________________________ 

 

จังหวัดชัยภูมิ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์ ศาสตร์พอเพียง  
บอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมืองชัยภูมิ  

 

     



๑๕๗ 
 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการน้ าและ

การเกษตรแบบผสมผสาน ดังนี้ 

ศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์ ศาสตร์พอเพียง  บอกเล่าก้าวตาม เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของการพัฒนา
เศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงของประชาชนในพ้ืนที่ และเป็นต้นแบบของการสร้าง
งาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพในชุมชนได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้หลักการของการสร้างคนให้มีความรู้และมีคุณภาพ สามารถเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้กับ
บุคคลภายนอกต่อไป ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์ ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา 
สามารถสร้างเครือข่ายได้กว่า ๒๐๐ คน และมีบุคคลจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเดินทาง 
เข้ามาศึกษาดูงาน 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 
 

จังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนนไทย  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ๔. ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์จริง 

       
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่เพ่ือรับฟังบรรยายสรุปการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง จากผู้แทน

หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ถึงภาพรวมการบริหารจัดการน้ า และการบริหารจัดการน้ าอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร 
และแผนพัฒนาและต่อยอดโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร ดังนี้ 

การพัฒนาลุ่มน้ าล าเชียงไกรในปัจจุบันไม่สามารถท าได้ในรูปแบบของการสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ิม 
อีกทั้ง ยังพบสภาพปัญหาจากการที่ปริมาณฝนตกไหลเข้าอ่างเก็บน้ าน้อย มีสิ่งกีดขวางล าน้ าเยอะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพปัญหาดินเค็ม ดังนั้น การพัฒนาลุ่มน้ าล าเชียงไกรจึงท าได้ในรูปแบบของประตู
ระบายน้ าเป็นช่วง ๆ ท าพื้นที่แก้มลิง และขุดลอกอ่างเก็บน้ าต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการน้ าที่เป็นระบบของโครงการพัฒนา 
อ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร และได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การท าแก้มลิงในพ้ืนที่  
เพ่ือแก้ปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วม การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบชลประทานให้ครอบคลุมในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งแนะน าให้ศึกษาต้นแบบจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ าเสียวเพ่ือน ามาปรับใช้  
ในการแก้ปัญหาดินเค็มในพื้นที่ และเน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปญัหาใหก้บัพ่ีนอ้ง
ประชาชนในพื้นที่ 

_________________________________ 

ครั้งที่ ๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  

ณ จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



๑๕๙ 
 

จังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โครงการอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร 
อ าเภอโนนไทย  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ๔. ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์จริง 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทน

ประชาชนในพ้ืนที่ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  โดยได้มีการน าเสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาชิกวุฒิสภา ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ขอให้มีการจัดหาแหล่งน้ าโดยขุด
ลอกอ่างเก็บน้ าเพื่อเก็บน้ าไว้ส าหรับการอุปโภคบริโภคต าบลละ ๑ แห่ง ขอให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่
ราชพัสดุให้ประชาชน พิจารณาขยายโอกาสโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนระดับมัธยมทั้งหมด 
และขอให้พิจารณาให้ผู้ใหญ่บ้านได้รับบ านาญภายหลังหมดวาระ เป็นต้น   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้เสนอแนะเพ่ือให้ทางจังหวัดน าข้อเสนอของประชาชนไปพิจารณา
หาทางแก้ไข โดยวุฒิสภาจะพิจารณาผลักดันในเรื่องงบประมาณด าเนินการในส่วนที่ต้องเร่งด าเนินการต่อไป 

    
 

_________________________________ 
 

จังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ต าบลชีวึก อ าเภอขามสะแกแสง   

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ๔. ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์จริง 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (OTOP)  

นวัตวิถี) เยี่ยมชมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เยี่ยมชมฐานเรียนรู้กลุ่มอาชีพ และเยี่ยมให้ก าลังใจ  
ผู้ป่วยติดเตียง ได้มีประชาชนสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ อุปสรรคจากการด าเนินโครงการ  



๑๖๐ 
 

ชุมชนท่องเที่ยว (OTOP) นวัตวิถี เงื่อนไขในการด าเนินงานที่ไม่เอื้อต่อความต้องการของชุมชน เช่น  
เป็นงบด าเนินงานสร้างสิ่งก่อสร้างที่มั่นคงถาวรไม่ได้ แต่ชุมชนต้องการสร้างศูนย์เรียนรู้ขนาดใหญ่  
และมั่นคงถาวรเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มอาชีพแปรรูปพริกต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการ  
ซื้อวัตถุดิบตามฤดูกาลมากักตุนให้เพียงพอในการผลิตตลอดปี แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ และบ้าน
หนองโพธิ์ ไม่มีสถานที่ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวโดยตรง แต่เอื้อต่อการเป็นจุดเรียนรู้ดูงานด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรผสมผสาน ดังนั้น ผู้ที่มาเยือนเกือบทั้งหมดจึงเป็นคณะศึกษาดูงานเท่านั้น 

 

    
  

_________________________________ 
 
 

จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ๔. ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์จริง 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือร่วมหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ

ในจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการและการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา ดังนี้ 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการของจังหวัดนครราชสีมา อาทิ ปัญหาอุปสรรค 
ในการบริหารราชการ ข้อจ ากัดในการบริหารงบประมาณ งบเร่งด่วนมีน้อยเกินไป การบูรณาการหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มี อปท. จ านวน ๓๓๔ แห่ง และมีเจ้าหน้าท่ี 
ไม่เพียงพอ และเรื่องการบริหารงานบุคคล การแต่งตั้งโยกย้าย ด้านการคมนาคมขนส่ง โดยต้องการผลักดัน
ให้มีสนามบินประจ าจังหวัด และปัญหาภัยแล้งที่ยังคงมีฝนตกน้อย ประชาชนขาดแคลนน้ าอุปโภคและ
บริโภค ซึ่งปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา มีแผนพัฒนาที่น่าสนใจหลายด้าน อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว กระจายความเจริญให้ครอบคลุ มจังหวัดและกระจายไปสู่



๑๖๑ 
 

ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน มีแนวคิดที่จะจัดตั้งท่าเรือบก โดยคาดหวังให้เป็น
จุดยุทธศาสตร์โลจิสติกของประเทศ โดยมีเป้าหมายตามการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ (Goal) ตามค าขวัญ
ที่ว่า “โคราชเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข มั่นคง ยั่งยืน”   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องการบริหารจัดการน้ า ซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญ
เร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณน้ าฝนน้อย โดยมีข้อเสนอ  
ให้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย เพ่ือรัฐบาลจะได้ด าเนินการหารือและบูรณาการร่วมกับภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนในเรื่องการคมนาคม อาทิ โครงการพัฒนาเส้นทางบายพาส การบริหารเชิงพ้ืนที่จะมี
วิธีการอย่างไรให้เกิดผลสัมฤทธิ์เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนและคุ้มค่ากับพ่ีน้องประชาชนมากที่สุด 

 

    
 

_________________________________ 
 

จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๒. พบปะ
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ๓. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ๔. ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์จริง 

ผลการด าเนินการ 

สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่เพ่ือร่วมหารือและรับฟังผลการด าเนินโครงการการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชน (คทช) แปลงบ้านกอก และบ้านเหนือ ต าบลปากช่อง และรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไป  
ของอ าเภอปากช่อง และภาพรวมของโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (คทช.) และข้อมูลเกี่ยวกับ  
การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินท ากินให้กับชุมชน ดังนี้ 

โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (คทช.) ของจังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการใน ๓ ส่วน 
ได้แก่ พ้ืนที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และพ้ืนที่สงวนเพ่ือกิจการในนิคมสร้างตนเอง 
ได้มีการจัดรูปที่ดินให้กับประชาชน จ านวน ๘๕ ราย (ชาย ๔๔ ราย หญิง ๔๑ ราย) รวม ๑,๐๒๑ ไร่ 
ส าหรับการด าเนินงานของชุมชน ภายหลังการจัดสรรพ้ืนที่โดยใช้วิธีจับกลุ่มผู้ที่มีความคุ้นเคยและ  



๑๖๒ 
 

จับสลากพ้ืนที่แล้ว ได้มีการแบ่งออกเป็น ๒ โซน คือ พ้ืนที่แบบผสมผสานที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์ กับพ้ืนที่
แบบผสมผสานที่ไม่มีการเลี้ยงปศุสัตว์ และได้มีการก าหนดกติกาเพ่ือให้ปฏิบัติร่วมกัน เช่น ไม่ใช้สารเคมี
ในพ้ืนที่ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญของพ้ืนที่คือการขาดระบบส่งน้ าเข้าชุมชน 

 

    
 

โดยสมาชิกวุฒิสภา ได้มีข้อเสนอแนะและแนวทางการในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ดังนี้  

๑. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวให้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ และขยายผลการด าเนินงาน  
ไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากยังมีอีกหลายพ้ืนที่ที่เป็นที่ ส.ป.ก. ท่ีสามารถน ามาสร้าง
ประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 

๒. ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดหาที่ดินท ากินให้กับประชาชน 
เพื่อเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากินสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ า
ของคนในชุมชน 

๓. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ในพ้ืนที่ให้เพ่ิมมากขึ้น 
๔. การบริหารจัดการระบบสหกรณ์ที่จะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และควรเพ่ิมรายได้

ให้แก่พี่น้องเกษตรกรให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้ทุกคนพ้นเส้นความยากจน 
 
 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

 



๑๖๓ 
 

 
 

จังหวัดสุรินทร์ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดน
อ าเภอกาบเชิง ที่ ๖ ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. พบปะหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน 
กลุ่มต่าง ๆ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. แบ่งกลุ่มสนทนาปัญหาเชิงลึก 
๔. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาจริงในพื้นที่ ๕. ให้ความรู้เกี ่ยวกับบทบาทหน้าที ่และอ านาจของ
วุฒิสภา ๖. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของ
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

 

     
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพ้ืนที่ ณ จุดด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมเพ่ือร่วมประชุมโดยมีหัวหน้า 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาการค้าและการผ่านแดนจุดผา่นแดนถาวรช่องจอม 
  ๑.๑ ตลาดช่องจอมมีร้านค้าชั่วคราวที่ผู้ค้าเป็นผู้ก่อสร้างเอง ท าด้วยโครงไม้ยูคามุงสังกะสี 

จ านวน กว่า ๑,๐๐๐ ร้านค้า ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์อยู่ระหว่างการจัดท าโครงการพัฒนาตลาดถาวรคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ 

 ๑.๒ ด่านศุลกากรช่องจอมมีโครงการพัฒนาด่านใหม่จากด่านคู่เป็นด่านเดี่ยว จึงได้เสนอ
โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ขึ้น แต่เกิดปัญหาที่ทับซ้อนเนื่องจากพ้ืนที่ที่จะด าเนิน
โครงการอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยส าราญ ขณะนี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จุดที่เหมาะสมที่จะด าเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ โดยเสนอ
พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อโครงการก่อสร้างด่าน จ านวน ๔ แห่ง   

ครั้งที่ ๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

ณ จังหวัดสรุินทร์ และจังหวัดบุรรีัมย ์

 



๑๖๔ 
 

 ๑.๓  จากข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ พบว่า มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา  
ด้านจังหวัดสุรินทร์ มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น ๕๕๐.๒๒ ล้านบาท ลดลง ๑๕๒.๕๖ ล้านบาท หรือร้อยละ 
๒๑.๗๑ เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 

 ๑.๔ ปัญหาและอุปสรรคจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ได้แก่ ปัญหาทางด้านการสื่อสาร โอกาสนี้ 
จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 
รวมทั้ง จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาไทย ภาษากัมพูชา และภาษาอังกฤษ ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่ประสงค์จะท าธุรกรรมทางการค้า การลงทุนร่วมกันต่อไป 

๒. การติดตามการบริหารงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์  
 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จ านวน ๕๐๙ โครงการ งบประมาณ 
๔๙๒,๗๓๙,๙๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ส าหรับโครงการ 
ที่สามารถด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประกอบด้วย ๑. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าราชมงคล  
๒. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเสนง ๓. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าอาปึล และ ๔. โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ าพร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าจากเหมืองหินไปที่ประปา  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับรายละเอียดเรื่องต่าง ๆ อาทิ ปัญหาพ้ืนที่ด าเนินโครงการก่อสร้าง
ด่านชายแดนช่องจอมแห่งใหม่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วย ทับทัน-ห้วยส าราญ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงวุฒิสภาจะตั้ง
กระทู้ถามเกี่ยวกับงบประมาณด าเนินโครงการขนาดใหญ่เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือน า
ปัญหาและน าข้อมูลที่ได้รับจาก การลงพ้ืนที่ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลเพ่ือพิจารณา  
หาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ที่ท าการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา  
ล านางรอง โครงการเขื่อนล านางรอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

    
 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. พบปะหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน 
กลุ่มต่าง ๆ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. แบ่งกลุ่มสนทนาปัญหาเชิงลึก
๔. ลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพปัญหาจริงในพ้ืนที่ ๕. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา  
๖. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับส่วนราชการ ณ ที่ท าการ

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง โครงการเขื่อนล านางรอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
บุรีรัมย ์ดังนี้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม และบรรยายสรุป
ภาพรวมจังหวัด ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per capita) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ที่ 
ประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท โดยรายได้ส าคัญมาจากกีฬาและการท่องเที่ยว เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
การประเมินรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น ๓,๐๐๐ ล้านบาทส าหรับโครงการเขื่อนล านางรอง ปัจจุบัน
ไม่มีปัญหาการผลิตน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างจัดท าโครงการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ า
ล าปะทิว ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร ขณะนี้ ด าเนินการไปแล้ว ๘ กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน
น้ าในอ าเภอประโคนชัยได้เป็นอย่างดี 

โอกาสนี้ ได้มีการน าเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประเด็นปัญหาเพ่ือสมาชิกวุฒิสภา 
รับทราบ อาทิ ความต้องการขอขยายเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ สายอรัญประเทศ-นางรอง 
ปัญหาช้างป่าที่มีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นเกิดการบุกรุกที่ท ากินและท าลายทรัพย์สินของชาวบ้าน ปัญหา
ความยากจน และความเหลื่อมล้ าของคนในชุมชน และปัญหาคลองส่งน้ าในผ่านต าบลส้มป่อย ตื้นเขิน 
ไม่มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบขุดลอก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับที่จะไปประสานการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

_________________________________ 



๑๖๖ 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณแปลงประณีต ต าบลโนนดินแดง
อ าเภอโนนดินแดง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. พบปะหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน 
กลุ่มต่าง ๆ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. แบ่งกลุ่มสนทนาปัญหาเชิงลึก 
๔. ลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพปัญหาจริงในพ้ืนที่ ๕. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา   
๖. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐ 

 

      
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ

ประชาชน ณ บริเวณแปลงประณีต ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ 
อ าเภอโนนดินแดง มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๓๗ หมู่บน ๓ ต าบล มีก านัน ๓ คน ผู้ใหญ่บ้าน ๓๗ คน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง จ านวน ๗๔ คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ้ายรักษาความสงบ (ผรส.) ๓๗ คน 
สารวัตรก านัน ๖ คน และแพทย์ประจ าต าบล ๓ คน รวมจ านวนบุคลากรในส่วนของการปกครองท้องที่มี
จ านวนทั้งสิ้น ๑๕๗ คน ส าหรับการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น ปฏิบัติหน้าที่หลักตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และกฎหมายอื่นที่ให้อ านาจเฉพาะเพื่อสร้างความ
อยู่ดีกินดีของพ่ีน้องประชาชนให้ส าเร็จ เป็นผู้ประสาน ดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
ร่วมทุกข์ร่วมสุข ใกล้ชิดกับราษฎรในท้องที่ 

  การลงพ้ืนที่ตามโครงการ "สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน" เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังปัญหา อุปสรรคของประชาชน ผู้น าชุมชน และท้องถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือจะได้
รับทราบปัญหาความต้องการในพ้ืนที่อย่างแท้จริง ซึ่งการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา จะได้น าข้อมูล 
ที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและ
แก้ไขต่อไป 

_________________________________ 
 



๑๖๗ 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หมู ่บ ้านเกษตรกรตัวอย ่าง บ ้านหนอง
สะแกกวน อำเภอโนนด ินแดง 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. พบปะหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน 
กลุ่มต่าง ๆ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. แบ่งกลุ่มสนทนาปัญหาเชิงลึก 
๔. ลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพปัญหาจริงในพ้ืนที่ ๕. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา  
๖. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐ 

 

 
 

ผลการด าเนินการ 

สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมเยี่ยมชมผลการด าเนินงาน
ของชุมชน ณ หมู่บ้านเกษตรกรตัวอย่าง บ้านหนองสะแกกวน อ าเภอโนนดินแดง ดังนี้ 

หมู่บ้านเกษตรกรตัวอย่าง บ้านหนองสะแกกวน อ าเภอโนนดินแดงซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งชุมชน
ต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste) และครัวเรือน ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการบริหารจัดการขยะ  
และการลดใช้พลาสติก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม การใช้ตะกร้า ถุงผ้าไปร้านค้า หิ้วปิ่นโตไปวัด                
คัดแยกขยะรีไซเคิลทุกครัวเรือน ท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ท าปุ๋ยหมักจากใบไม้กิ่งไม้ เลี้ยงไส้เดือน
เพื่อก าจัดขยะอินทรีย์ ธนาคารขยะเพ่ิมทรัพย์ และกิจกรรมผ้าป่าขยะชุมชน 

 
_________________________________ 

 

 



๑๖๘ 
 

 
 

จังหวัดอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ แปลงเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง                   
ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่วุฒิสภา ในการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมา
ไปด าเนินการ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินงานของจังหวัด ระดับกระทรวง 
คือ ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัด และระดับรัฐบาล ซึ่งเป็นการแก้ไขเชิงนโยบาย                
๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทน
ประชาชนในพ้ืนที่ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ ๔. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จริง       

     
ผลการด าเนินการ 

สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมชมพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง ในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ โรงเรือนในการปลูกพืชไม่เพียงพอบางฤดูผลิตได้น้อย โรคพืชและศัตรูพืชที่ท าลายผลผลิตทางการ
เกษตร ขาดวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงโรงเรือนในการแปรรูปสินค้าเกษตร ในบางฤดูกาลผลิตสินค้า  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ปัญหาที่ดินในการปลูกสร้างโรงเรือนผลิตสารชีวภัณฑ์ ตลอดจน
แหล่งจ าหน่าย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลางมีความต้องการขอให้ภาครัฐ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาโรงเรือนคัดเลือกแสง โรงเรือนผลิตสารชีวภัณฑ์ และโรงเรือนแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร   

ครั้งที่ ๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร 

 



๑๖๙ 
 

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการตลาดให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมเติม 
จากที่ต้องเช่าพ้ืนที่วางขายสินค้า ให้ปรับเป็นขายสินค้าผ่านทางตลาด E-commerce โดยในส่วนของ
วุฒิสภาอาจน าไปตั้งกระทู้ถามรัฐบาลต่อไป 

_________________________________ 

จังหวัดอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านกระเดียน หมู่ที่ ๑ ต าบลกระเดียน 
อ าเภอตระการพืชผล  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่วุฒิสภา ในการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมา
ไปด าเนินการ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินงานของจังหวัด ระดับกระทรวง 
คือ ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัด และระดับรัฐบาล ซึ่งเป็นการแก้ไขเชิงนโยบาย                
๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทน
ประชาชนในพ้ืนที่ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ ๔. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จริง   

  

      
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมชมพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของชุมชน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมในหมู่บ้าน อาทิ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ (กุฏิลาย) กลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต ศูนย์สาธิตการตลาด ปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญ ธนาคารขยะรีไซเคิล กลุ่มทอผ้าครัวเรือน 
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ (แหนมคุณย่า) ดังนี้ 

จากการรับฟังท าให้สมาชิกวุฒิสภา ได้ทราบว่า บ้านกระเดียนเป็นหมู่บ้านที่ด าเนินตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
แต่เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ เป็นที่ราบสูง ท าให้ผลผลิตตกต่ า ความต้องการของชุมชนขณะนี้  คือ  
น้ าเพื่อท าการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
ต าบลกระเดียนไว้ เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

_________________________________ 



๑๗๐ 
 

จังหวัดอ านาจเจริญ วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่วุฒิสภา ในการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมา
ไปด าเนินการ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินงานของจังหวัด ระดับกระทรวง 
คือ ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัด และระดับรัฐบาล ซึ่งเป็นการแก้ไขเชิงนโยบาย                
๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทน
ประชาชนในพ้ืนที่ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ ๔. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จริง    

 

      

 

ผลการด าเนินการ 

สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะและหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน 
และผู้แทนภาคประชาชนของจังหวัดอ านาจเจริญ และบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด รวมถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยได้รับทราบประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ปัญหาส าคัญที่พบในจังหวัด อาทิ ด้านเกษตรอินทรีย์ ยังพบข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์อ านาจเจริญ เกษตรกรยังขาดความเชื่อมั่นในการผลิต และขาดความเข้าใจในระบบการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ พ้ืนที่มีข้อจ ากัดเรื่องความสมดุลของธรรมชาติ ความสมบูรณ์ของดินและน้ า                 
ยังมีน้อย สินค้าเกษตรไม่หลากหลาย มีคู่แข่งมาก มาตรฐานสินค้าเกษตรยังไม่เป็นที่ยอมรับของ
ต่างประเทศ ส่วนด้านการตลาดยังมีช่องทางจัดจ าหน่ายที่ไม่หลากหลาย ด้านปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ณ บ่อขยะดงสีบู ซึ่งปัจจุบันมีขยะตกค้าง ๔ แสนตัน ไม่สามารถก าจัดได้ทัน จึงมีปัญหาเรื่อง
ขยะส่งกลิ่นเหม็น แมลงวัน สุนัขจรจัด และถุงพลาสติกปลิว ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลต าบลไก่ค า           
ได้ด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แต่ไม่ผ่านการประชาสังคมจากประชาชนในพ้ืนที่ ด้านปัญหาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ า น้ าท่วม
และแล้งในเวลาเดียวกันส่งผลให้ข้าวยืนต้นตาย น้ าท่วมขังซ้ าซาก และแหล่งกักเก็บน้ ายังไม่เพียงพอ  
ต่อความต้องการ และด้านปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน โดยมีข้อเสนอให้ผลักดันให้มีการแก้ไข  



๑๗๑ 
 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ในท้องที่อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอปทุมราชวงศา 
กิ่งอ าเภอลืออ านาจ อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเท่านั้น 

จังหวัดอ านาจเจริญ มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพิ่มคุณค่า มูลค่า และยกระดับ
สู่การเป็นเมืองสมุนไพรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสู่เมืองการค้า การบริการ 
การค้าชายแดน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งเพ่ือประชาชนมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า และพลังงานเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่
สมดุล และยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคมคุณธรรม มั่นคง และสันติสุข มีการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีธรรมาภิบาลและทันสมัย 

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับเรื่องไว้เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

จังหวัดยโสธร วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอ
กุดชุม และอ าเภอไทยเจริญ  

 

 
 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่วุฒิสภา ในการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมา
ไปด าเนินการ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินงานของจังหวัด ระดับกระทรวง 
คือ ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัด และระดับรัฐบาล ซึ่งเป็นการแก้ไขเชิงนโยบาย                
๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทน
ประชาชนในพ้ืนที่ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ ๔. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จริง    

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมชม พบปะพูดคุย พร้อมให้ก าลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน                

พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนอ าเภอเลิงนกทา อ าเภอกุดชุม และอ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ดังนี้ 

ปัญหาส าคัญที่พบในจังหวัด อาทิ ต้องการให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
สินค้าโอท็อปของชุมชน รวมถึงการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนพร้อมทั้งหาตลาดรองรับ
สินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือสินค้า 
ที่ผลิตออกมาจะได้ระบายออก นอกจากนี้ยังขอให้แก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ซึ่งกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของคนในชุมชน ส่วนปัญหาด้านอื่น ๆ ที่พบ เช่น ด้านการคมนาคม ถนน  
ที่เชื่อมต่อระหว่างต าบล หมู่บ้าน มีสภาพเป็นถนนลูกรัง ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ การเดินทางสัญจรไปมา 
มีความล าบาก ปัญหาน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร และปัญหาการผลักดันสนามบิน
เลิงนกทา ให้เป็นสนามบินพาณิชย์ เป็นต้น 

 
_________________________________ 

 



๑๗๓ 
 

 
 

จังหวัดศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดบ้านสร้างเรือง ต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่วุฒิสภา ในการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมา
ไปด าเนินการ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินงานของจังหวัด ระดับกระทรวง 
คือ ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัด และระดับรัฐบาล ซึ่งเป็นการแก้ไขเชิงนโยบาย                
๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทน
ประชาชนในพ้ืนที่ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ ๔. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จริง    

    

 
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่เพ่ือพบปะและรับฟังการสะท้อนปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนในพ้ืนที่ 

ดังนี้ 
ประชาชนในพ้ืนที่ได้สะท้อนปัญหาให้สมาชิกวุฒิสภารับทราบ ได้แก่ ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ 

โนนป่ายาง ซึ่งเป็นปัญหาที่ดินท ากินที่เรื้อรังมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปี  
_________________________________ 

 
 
 

ครั้งที่ ๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดศรสีะเกษ 
 

 



๑๗๔ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บ้านโนน หมู่ที่ ๕ ต าบลโพนข่า อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่วุฒิสภา ในการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมา
ไปด าเนินการ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินงานของจังหวัด ระดับกระทรวง 
คือ ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัด และระดับรัฐบาล ซึ่งเป็นการแก้ไขเชิงนโยบาย                
๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้น าท้อ งถิ่น ท้องที่   
ผู้แทนประชาชนในพ้ืนที่ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 
๔. ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์จริง 

 
ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร และชาวบ้านในพ้ืนที่ ดังนี้ 

ส าหรับปัญหาส าคัญที่พบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพ้ืนที่ อาทิ 
ผู้ประกอบการและประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการท าเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสถานที่
จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าในการท าการเกษตร  
และอุปโภคบริโภค และปัญหาด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ แม้จะมีตลาดแต่ถูกจ ากัดด้วยระบบโควต้า
ของโรงสี นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน ส.ป.ก. ที่ไม่อาจถือกรรมสิทธิ์ได้ ปัญหาการเสียค่าใช้จ่าย 
ในการติดมิเตอร์บ่อบาดาลในที่ดินของตนเอง โดยกฎหมายก าหนดให้การขุดเจาะบ่อบาดาลต้องขออนุญาต
เพื่อติดตั้งมิเตอร์และเสียค่าใช้จ่าย ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนมากขึ้น 

โดยสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมให้ก าลังใจและข้อเสนอแนะ อาทิ สร้างเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในตลาดที่มีอยู่ เกษตรกรต้องรักษามาตรฐานและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างแท้จริงเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต ซึ่งในส่วนของการจัดหาตลาด
จ าหน่ายสินค้านั้นกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ด าเนินการ เกษตรต้องมีการส่งเสริมการปลูกข้าวที่เป็น
เอกลักษณ์และเหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และจ าหน่ายได้ราคาดี และส าหรับประเด็น
ปัญหาด้านอื่นๆ ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภาต่อไป 

_________________________________ 



๑๗๕ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ตลาดกรีนช๊อป และตลาดยูเทิร์น อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่วุฒิสภา ในการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมา
ไปด าเนินการ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินงานของจังหวัด ระดับกระทรวง 
คือ ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัด และระดับรัฐบาล ซึ่งเป็นการแก้ไขเชิงนโยบาย                
๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทน
ประชาชนในพ้ืนที่ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ  
๔. ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์จริง      

  

 
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจตลาดและเพ่ือติดตามสถานการณ์การค้าขายตามโครงการ

ตลาดประชารัฐของรัฐบาลกรีนช๊อป และตลาดยูเทิร์น อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
โดยได้ร่วมให้ก าลังใจพ่อค้าแม่ และมีข้อเสนอแนะ อาทิ การขยายตลาดในการจ าหน่ายสินค้า

ไปตามแหล่งชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เพ่ือดึงดูดความสนใจ 
นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการโครงการฯ ยังได้ร่วมอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรอีกด้วย 

_________________________________ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ตลาดเช้าศรีสะเกษ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่วุฒิสภา ในการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมา
ไปด าเนินการ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินงานของจังหวัด ระดับกระทรวง 
คือ ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัด และระดับรัฐบาล ซึ่งเป็นการแก้ไขเชิงนโยบาย                
๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทน
ประชาชนในพ้ืนที่ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ข้อคิดเห็นและ



๑๗๖ 
 

ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ ๔. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จริง 

 

                                                            
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจตลาดและเพ่ือติดตามสถานการณ์การค้าขาย โดยสินค้า 

ที่วางจ าหน่ายประกอบด้วย พริก กระเทียม และหอมแดง เป็นหลัก ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัด
ศรีสะเกษ                                                        

_________________________________ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทาม อ าเภอกันทรารมย์  

 

     
 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่วุฒิสภา ในการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมา
ไปด าเนินการ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินงานของจังหวัด ระดับกระทรวง 
คือ ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัด และระดับรัฐบาล ซึ่งเป็นการแก้ไขเชิงนโยบาย                
๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทน
ประชาชนในพ้ืนที่ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ  
๔. ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์จริง 

 



๑๗๗ 
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ และกลุ่มเกษตรกรปลูกพริกในโครงการแปลงพริก (๑ ไร่ ๑ แสน) 
ดังนี้ 

ปัญหาส าคัญที่พบในกลุ่มเกษตรกรปลูกพริก อาทิ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะต้นทุน
การเก็บเกี่ยว ข้อตกลงการค้าเสรีท าให้พริกจากประเทศเพ่ือนบ้านทะลักเข้ามายังตลาดประเทศไทย 
ส่งผลให้กลายเป็นตัวก าหนดราคาพริกของประเทศไทย ปัญหาโรคพืชและศัตรูพืช ปัญหาด้านโลจิสติกส์ 
เนื่องจากการส่งออกพริกไปขายยังต่างประเทศจะต้องใช้เวลานาน ส่งผลให้พริกเน่าเสีย นอกจากนี้   
ยังพบปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. ปัญหาเรื่องข้าว ที่ยังขาดน้ าในการเพาะปลูก จากปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนได้เสนอให้ภาครัฐสร้างอ่างกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร  
แต่ติดขัดในด้านปัญหาเชิงวิศวกรรม  

ทั้งนี้  สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมให้ก าลังใจและมีข้อเสนอแนะ อาทิ ปัญหาขาดแคลนน้ า 
เพ่ือการเกษตร มอบหมายให้กรมชลประทานเข้ามาด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
ทางการเกษตรให้กับประชาชน เกษตรกรต้องร่วมมือกันส่งเสริมการปลูกพริกแบบลดการใช้สารเคมี  
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต ไม่ขยายการเพาะปลูกเพียงเพราะว่าสินค้าชนิดนั้นขายได้ราคาสูง  
เพราะอาจท าให้สินค้าล้นตลาด และต้องรักษาคุณภาพของสินค้าการเกษตรเพ่ือให้สินค้าขายได้ราคา 
ส าหรับประเด็นปัญหาด้านอื่นๆ ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพ่ือด าเนินการตามหน้าท่ี
และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

_________________________________ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร              
และวัฒนธรรม เผ่าลาวละทายพอเพียงบ้านละทาย หมู่ที่ ๑ ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์  

 

 
 



๑๗๘ 
 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่วุฒิสภา ในการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังมา
ไปด าเนินการ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินงานของจังหวัด ระดับกระทรวง 
คือ ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัด และระดับรัฐบาล ซึ่งเป็นการแก้ไขเชิงนโยบาย                
๒. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทน
ประชาชนในพ้ืนที่ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 
๔. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จริง 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เผ่าลาวละทายพอเพียง                
บ้านละทาย ดังนี้ 

ส าหรับปัญหาที่พบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เผ่าลาวละทาย
พอเพียงบ้านละทาย พบว่า ชาวบ้านมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน 
ในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เพ่ือที่จะเป็นการสร้างอาชีพ  
และรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มากขึ้น  

ส าหรับประเด็นปัญหาที่ทางกลุ่มได้น าเสนอมานั้นทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้
เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

 
_________________________________ 

 

 

 

 

 

 



๑๗๙ 
 

 
 

จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
จ านวน ๒๓ คน ๒. เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต จ านวน ๑ ครอบครัว ๓. พบปะแสดงความ
ชื่นชมการท าหน้าที่ของคณะครูและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลลูกค้าท าให้
ได้รับความปลอดภัย  

    
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ พร้อมทั้งมอบกระเช้าของเยี่ยม

ให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ซึ่งพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รวมจ านวน ๑๖ 
คน จากนั้น เดินทางต่อไปโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพ่ือเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ พร้อมทั้งมอบกระเช้าของ
เยี่ยมให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จ านวน ๔ คน 

จากการพบปะพูดคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่มีก าลังใจดี ได้รับการ
ดูแลจากแพทย์ พยาบาล ในระหว่างการพักรักษาตัวเป็นอย่างดี อีกทั้งมีหน่วยงานต่าง ๆ มาพบเพ่ือให้
ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 

สมาชิกวุฒิสภา ได้หารือกันในเบื้องต้น เห็นควรเร่งด าเนินการเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด อีกทั้งยังจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบ
กิจการร้านค้า การลงทุนในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดอีกด้วย ซึ่งวุฒิสภาจะได้น าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ไปถอดบทเรียนเพ่ือพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมมาตรการต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การป้องกันการก่อ
ความรุนแรงในอนาคตอีกด้วย 

_________________________________ 

ครั้งที่ ๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดนครราชสีมา 

 



๑๘๐ 
 

จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
จ านวน ๒๓ คน ๒. เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต จ านวน ๑ ครอบครัว ๓. พบปะแสดงความ
ชื่นชมการท าหน้าที่ของคณะครูและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลลูกค้าท าให้
ได้รับความปลอดภัย  

 

   
 

ผลการด าเนินการ 

สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ และร่วมพระพิธีสวดพระอภิธรรม 
ในพระบรมราชานุเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบเหตุการณ์สูญเสียชีวิต พร้อมมอบเงินที่มาจากการสมทบ
ทุนของสมาชิกวุฒิสภา 

_________________________________ 
 

จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
จ านวน ๒๓ คน ๒. เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต จ านวน ๑ ครอบครัว ๓. พบปะแสดง 
ความชื่นชมการท าหน้าที่ของคณะครูและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลลูกค้า
ท าให้ได้รับความปลอดภัย  

     
 



๑๘๑ 
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยม

ให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่พักรักษาตัว จ านวน ๒ คน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
_________________________________ 

 

จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
จ านวน ๒๓ คน ๒. เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต จ านวน ๑ ครอบครัว ๓. พบปะแสดงความ
ชื่นชมการท าหน้าที่ของคณะครูและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลลูกค้าท าให้
ได้รับความปลอดภัย  

 

      
 

ผลการด าเนินการ 

สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจและแสดงความชื่นชมแก่
คณะครูโรงเรียนสอนกวดวิชา Anny Talk และคณะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า
เทอร์มินอล ๒๑ 

 
_________________________________ 

 
 
 



๑๘๒ 
 

 
 

จังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
อ าเภอหนองบัวแดง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๒. ลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพปัญหาจริงในพ้ืนที่              
๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๔. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

 

     
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะหารือและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 

สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ได้น าเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นปัญหาเพ่ือสมาชิกวุฒิสภา 
รับทราบ ประกอบด้วย กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองสโน มีเงินหมุนเวียน ๑ ล้านกว่าบาท กลุ่มปลูก
กล้วยหอมทองปลอดสารเคมีส่งออกประเทศญี่ปุ่น จ านวน ๕๐๐ไร่ กลุ่มเลี้ยงไส้เดือน กลุ่มปลูก
หน่อไม้ฝรั่งส่งออกไปเวียดนาม กลุ่มเกษตรอินทรีย์/นาอินทรีย์/นาปราณีต กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
บ้านโนนสีสง่า มีพ้ืนที่ในการเลี้ยงใหม่ จ านวน ๑๐๐ ไร่ และบ้านนาทุ่งใหญ่ จ านวน ๕๐๐ ไร่ กลุ่มปลูก
ผักอินทรีย์ส่งโรงพยาบาลหนองบัวแดงและโรงพยาบาลภักดีชุมพล กลุ่มปลูกไผ่เป็นไม้เศรษฐกิจ  
กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงโค กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร กลุ่มปลูกเห็ดอินทรีย์  กลุ่มเมล็ดพันธุ์ และตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ได้ร่วมกันน าเสนอประเด็นปัญหา อาทิ ผลกระทบจากภัยแล้งและพายุ  
ฤดูร้อนซึ่งส่งผลต่อภาคการเกษตรส่งผลให้พืชผลเสียหาย ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน  
ขาดตลาดส่งออกสินค้าทางการเกษตร ต้องการพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือสูบน้ ามาใช้เพ่ือการอุปโภค 

ครั้งที่ ๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดชัยภูม ิ

 



๑๘๓ 
 

บริโภค และท าการเกษตร เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน และผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม                   
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เช่น มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองจากรถบรรทุก
พ่วง อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเนื่องจากถนนคับแคบ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 

ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่าง ๆ เป็นที่น่าชื่นชม ขณะเดียวกันได้รับทราบปัญหา
โดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนน้ าที่ต้องน าไปประสานรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งวิธีการน าน้ าใต้ดินมาใช้
และการน าพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานทดแทนมาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน           
ส าหรับเรื่องการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่ประชาชนเกรงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนนั้น จะน าไปประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้หากจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จะต้องเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อชุมชนอย่างแท้จริงและเกิดการยอมรับทั้งสองฝ่าย ส าหรับประเด็นข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่พบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนในพื้นที่ สมาชิกวุฒิสภาได้รับเรื่องไว้
เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

 
_________________________________ 

 

จังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บ้านนาทุ่งใหญ่ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอ
หนองบัวแดง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๒. ลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพปัญหาจริงในพ้ืนที่              
๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๔. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

 

    
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมเยี่ยมชม

การด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ณ บ้านนาทุ่งใหญ่ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีประเด็นข้อคิดเห็น ดังนี้ 



๑๘๔ 
 

การขาดแหล่งน้ าในการปลูกต้นหม่อนเพ่ือน ามาเลี้ยงหนอนไหม ต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการ
เลี้ยงไหม และต้องการตลาดส าหรับการส่งออกโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 

ทั้งนี้ ส าหรับประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ สมาชิกวุฒิสภาได้รับเรื่องไว้เพ่ือ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

 
_________________________________ 

 

จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานวัฒนธรรมบูรพา หมู่ที่ ๑๔ ต าบล
บ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า  

 วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน 
กลุ่มต่าง ๆ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๒. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาจริง
ในพ้ืนที่ ๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๔. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

 

     
ผลการด าเนินการ 

สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้ผลิตผ้าไหมตามวิถีแบบดั้งเดิมอ าเภอบ้านเขว้า ดังนี้ 

ต้องการให้ผลักดันเรื่องการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมบ้านเขว้าเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ผ้าไหม 
และถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ในชุมชนต่อไป รวมถึงใช้เป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ และจุดศูนย์
รวมในการผลิตผ้าไหมของคนในหมู่บ้าน อีกทั้ง ต้องการให้ภาคส่วนที่เกี่ ยวข้องเข้ามาให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ชาวบ้านผู้ผลิตผ้าไหมในการคิดค้น ส่งเสริมลวดลายใหม่ ๆ ยกระดับคุณภาพของผ้าไหมดั้งเดิม 
ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของผ้าไหมบ้านเขว้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันให้ก าลังใจและข้อเสนอแนะ อาทิ ผ้าไหมชัยภูมิเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่มีอัตลักษณ์ มีจุดเด่นเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ และจากการลงพ้ืนที่พบเกษตรกรโดยตรงท าให้ได้ทราบ
ทุกขั้นตอนกว่าจะมาเป็นผ้าไหม จึงเห็นควรสนับสนุนให้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั้งประเภทกลุ่มผู้เลี้ยงไหม



๑๘๕ 
 

เพ่ือขายเส้นไหมให้กับพ่อค้า และกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือน ามาทอผ้าไหมขายเอง และปัญหาภัยแล้ง
เป็นเรื่องส าคัญที่ต้อง 

เร่งผลักดันช่วยเหลือ เพราะเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งปัญหาน้ าหลาก
และน้ าแล้ง และในบางพื้นที่ประชาชนมีความต้องการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือน าน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้ โดยจะ
รับเรื่องนี้ไปผลักดันให้รัฐบาลรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

_________________________________ 
 

จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หนองล่ม บ้านท่าแก หมู่ที่ ๒ ต าบล             
ลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า 

 วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน 
กลุ่มต่าง ๆ และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๒. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาจริง
ในพ้ืนที่ ๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๔. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

 

      
 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง 

ณ หนองหล่ม บ้านท่าแก ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 
หนองหล่ม บ้านท่าแกเป็นแหล่งน้ าส าคัญในพ้ืนที่ที่มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และเกษตรกรในพ้ืนที่ท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกพืชแบบผสมผสาน ส าหรับ
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่พบ อาทิ  เรื่องการผันน้ าจากแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร                   
โดยชาวบ้านยังต้องอาศัยเครื่องจักรกลที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนจึงท าให้ต้นทนุใน
กระบวนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น จึงต้องการได้รับการสนับสนุนพลังงานทดแทน 
พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานไฟฟ้า แทนน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

 
_________________________________ 



๑๘๖ 
 

จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดโคกสว่าง บ้านห้วยบงเหนือ ต าบล
ห้วยบง อ าเภอเมืองชัยภูมิ  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ๑. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
และรับฟังการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๒. ลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพปัญหาจริงในพ้ืนที่              
๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ๔. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 

      
 

ผลการด าเนินการ 

สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหาภัยแล้ง ดังนี้ 

ส าหรับประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่พบ อาทิ ปัญหาประสบภาวะภัยแล้ง ซึ่งถือเป็น
ปัญหาหลักเนื่องจากต าบลห้วยบงตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่ไม่มีแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน น้ าในการอุปโภค  
และบริโภค รวมถึงน้ าที่ใช้เพ่ือการเกษตรมาจากปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาทั้งสิ้น ในส่วนของน้ าที่ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค มีระบบประปาหมู่บ้าน บริหารจัดการโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน ภายใต้
การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยระบบประปาบาดาล ซึ่งจะแห้งขอดในหน้าแล้ง 
ไม่สามารถสูบน้ าขึ้นมาได้ 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ สมาชิกวุฒิสภาได้รับเรื่องไว้
เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

 
_________________________________ 

 

 



 
 

๒.๕ รายงานผลการด าเนินการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง จ านวน ๑๖ ครั้ง ประกอบดว้ย 

 

๑. ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ วนัที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 

๒. ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ วนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวดัราชบุร ี

๓. ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ วนัท่ี ๑๓  กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวดัชัยนาท 

๔. ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ วนัท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวดัสุพรรณบุร ี  

๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี 

๖. ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ วนัท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวดัสมุทรปราการ 

๗. ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ วนัท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จงัหวัดนครปฐม 

๘. ครั้งที ่๘/๒๕๖๒ วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวดักาญจนบรุ ี

๙. ครั้งที ่๙/๒๕๖๒ วนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จงัหวัดสงิห์บรุ ี

๑๐. ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวดัอ่างทอง 

๑๑. ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๒ วันที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวดัลพบุรี 

๑๒. ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๒ วันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวดัปทุมธาน ี

๑๓. ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ วนัท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวดัสระบรุ ี

๑๔. ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ วนัท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ จงัหวดันนทบุร ี

๑๕. ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ วนัท่ี ๖ มนีาคม ๒๕๖๓ ณ จงัหวัดสมทุรสงคราม 

๑๖. ครั้งที ่๔/๒๕๖๓ วนัท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวดัประจวบคีรขีันธ ์



 ๑๘๗  

 
 

 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จ ากัด
พระนครศรีอยุธยา 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  เปิดเวทเีพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และรบัฟังปัญหาความเดือดร้อน 
 

 
 

 
 

ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา วัตถุประสงค์
ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และในฐานะที่สมาชิกวุฒิสภาถือเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย 
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจการสหกรณ์การเกษตรที่รัฐจ าต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนตาม 
แนวทางการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จากประชาชน เพื่อที่จะได้น าข้อเสนอแนะไปสู่การด าเนินนโยบายของฝ่ายบริหาร ตามที่พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในอันที่จะพัฒนาภาคเกษตร โดยพัฒนาองค์กร

ครั้งที่ ๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 



 ๑๘๘  

 
 

เกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิมทักษะการประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ เพื่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบัน
เกษตรกรให้เข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไป  
ในอนาคต  

ทั้งนี้ โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาในการตรวจสอบกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือ ให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายซึ่งต้อง
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ต่อไป  

ส าหรับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกฎหมาย เพ่ือจัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยวและบริการโดยมี
เจตนารมณ์ในการปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อการพัฒนา คุ้มครอง 
และสร้างเสถียรภาพแก่ระบบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมการก าหนดคุณสมบัติของสมาชิก
สหกรณ์ การก าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ก าหนดประเภท 
ลักษณะของสหกรณ์ วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ก าหนดหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ บทบัญญัติ เกี่ยวกับงบการเงินและบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี 
เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
ที่ด าเนินกิจการในท านองเดียวกันกับสถาบันการเงินไว้เป็นการเฉพาะ และก าหนดให้มีคณะกรรมการ
สมาชิกวุฒิสภาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนมีสาระส าคัญโดยสรุป กล่าวคือ ในฐานะที่
สมาชิกวุฒิสภาถือเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจการสหกรณ์การเกษตรที่รัฐ
จ าต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจ 
ในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน เพ่ือที่จะได้น าข้อเสนอแนะไปสู่การด าเนินนโยบาย
ของฝ่ายบริหาร ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในอันที่จะ
พัฒนาภาคเกษตร โดยพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิมทักษะการประกอบการและ
พัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ เพื่อขยายฐานการผลิต
และฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือการพัฒนา 
ภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต  



 ๑๘๙  

 
 

ทั้งนี้ โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาในการตรวจสอบกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุม 
การบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
ซึ่งต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ต่อไป  

ส าหรับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกฎหมาย เพ่ือจัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยวและบริการ  
โดยมีเจตนารมณ์ในการปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือการพัฒนา 
คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพแก่ระบบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมการก าหนดคุณสมบัติ
ของสมาชิกสหกรณ์ การก าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ก าหนด
ประเภท ลักษณะของสหกรณ์ วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ปรับปรุง
บทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์  ก าหนดหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ บทบัญญัติ  เกี่ยวกับงบการเงินและบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการสอบัญชี เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์  
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ด าเนินกิจการในท านองเดียวกันกับสถาบันการเงินไว้เป็นการเฉพาะ  
และก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
รวมถึงก าหนดให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัดเพ่ือประสิทธิภาพ ในการ
ก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร และปรับปรุงบทก าหนดโทษและอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

จากนั้น ประธานกลุ่มเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ และเกษตรกร ตลอดจนประชาชนผู้เป็นสมาชิก  
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา จ ากัด ได้เสนอแนะข้อมูล ตลอดจน
เสนอสภาพปัญหาและข้อร้องเรียน สรุปสาระส าคัญได้ ดงันี้ 

นายสมยศ แสงจันทร์ เกษตรกร ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล ได้เสนอข้อร้องเรียนว่า
เกษตรกรริมคลองบางหลวง ๒ กลุ่มที่ท านาแปลงใหญ่ในหมู่ ๓ และหมู่ที่ ๗ ที่อยู่พ้ืนที่ปลายน้ า
จ าเป็นต้องใช้เงินทุนในการสูบน้ าเพ่ือการท านาสูงมาก จึงมีความต้องการการสนับสนุนการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์หรือพลังงานทางเลือกอื่น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนของเกษตรกร 

สุรินทร์ กฤษสุริยา ประธานเกษตรนาแปลงใหญ่ อ าเภอท่าเรือ และกลุ่มเกษตรกรได้กล่าว 
ชื่นชมการด าเนินงานลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา และเสนอข้อร้องเรียนในประเด็นเรื่องราคาข้าวตกต่ า 
และการขาดแคลนทรัพยากรน้ า ตลอดจนข้อจ ากัดด้านการคมนาคมขนส่งปัจจัยการผลิตซึ่งมีผลต่อ
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ต้นทุนการท านาที่สูงขึ้นและปัญหาการบุกรุกที่ดินเนื่องจากมีลักษณะที่นาไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ 
ทั้งนี้ บางแปลงไม่สามารถท านาได้มาเป็นระยะเวลากว่า ๖ ปี 

นางวันทิพย์  มงคลเกิด เกษตรกร ต าบลทางช้าง อ าเภอบางบาล เสนอข้อร้องเรียนไม่สามารถ
ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ เนื่องจากราคา
ผลผลิตตกต่ า แม้ได้รับการผ่อนผันจากธนาคาร แต่ก็ยังไม่เพียงพอในการด ารงชีพและช าระหนี้ได้   
จึงขอให้เร่งรัดมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามที่ได้มีการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว  

 (อนึ่ ง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุน ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่  . . )  พ.ศ. . . . .  
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังอยู่ใน
ขั้นตอนการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนที่จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ต่อไป)  

นายชลิต  ชิงชัย เกษตรกร ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต าบลหนองปลิง อ าเภอนครหลวง 
เสนอให้มีการจัดท า “ธนาคารน้ าใต้ดิน” เพ่ือกักเก็บน้ าและแจกจ่ายเพ่ือการเกษตรให้ได้มากขึ้น 
และเป็นแก้มลิงที่ใช้บรรเทาปัญหาน้ าท่วมได้ จากนั้นให้มีโครงการ “ธนาคารต้นไม้” โดยรัฐพึงอุดหนุน
งบประมาณให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ว่าที่ ร.อ. สมพงษ์  หอมหวล เกษตรกรต าบลช้างใหญ่ เสนอข้อร้องเรียนว่า หน่วยงานภาครัฐ 
ไม่บูรณาการการท างานอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ส าหรับในพ้ืนที่ต าบลช้างใหญ่  
มีความต้องการขยายพ้ืนที่ท าการของสหกรณ์การเกษตรต าบลช้างใหญ่ไปยังพ้ืนที่ข้างเคียงซึ่งเป็นที่ดิน
ราชพัสดุและเกิดปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งไม่สามารถได้รับอนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะได้ 

นายณรงค์  บัวขจร เกษตรกรต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอบางบาล เสนอข้อร้องเรียนเรื่องการขาดน้ า 
ส าหรับท านาและมีน้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตร มีบ่อทรายท าให้น้ าเสื่อมคุณภาพ ต้นทุนการท านามีราคาสูง 
และขาดแหล่งการพัฒนาองค์ความรู้ภาคการเกษตร  

นายปราโมทย์  กาญจนเลขา เสนอข้อร้องเรียนปัญหาความล่าช้าในการออกเอกสารสิทธิ์ 
ของทางราชการ 

นางสาวอัญชิสา พันธุ์ศุภผล เกษตรกรต าบลวัดยม อ าเภอบางบาล เสนอข้อร้องเรียน 
เรื่องบ่อทรายปล่อยน้ าเสียลงสู่คลองชลประทานและเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
เป็นเหตุให้ดินเค็มไม่สามารถท านาได้กว่า ๕๐๐ ไร่ แม้จะได้ท าการล้างดินเพ่ือปรับปรุงคุณภาพดิน 
แล้วก็ตาม ทั้งนี้ ได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ไม่เป็นผล  

นายมาโนชญ์ รักษาธรรม สมาชิกสภาเกษตรกรอ าเภอบางบาล เสนอข้อร้องเรียนปัญหาการ
ประกันพืชผลที่ไม่มีความเท่าเทียมและทั่วถึงกันในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการประกาศ

https://www.baac.or.th/
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พ้ืนที่ภัยแล้งให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่แท้จริงในแต่ละพ้ืนที่ โดยไม่ต้องรอประกาศภัยพิบัติ 
ระดับจังหวัด  

นายสมนึก บรรจงศิริ เกษตรกรอ าเภอนครหลวง เสนอให้รัฐสนับสนุนการด าเนินการของ
สหกรณ์การเกษตรทุกแห่งให้สามารถรับซื้อข้าวของเกษตรกรได้ และลดปัญหาการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ในการด าเนินกิจการสหกรณ์การเกษตร เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจ
เอกชน 

นายณรงค์  ผึ่งผาย เกษตรกรต าบลบ้านคลัง อ าเภอบางบาล เสนอข้อร้องเรียน เรื่อง 
คลองสาธารณะส่งน้ าใช้ประโยชน์ไปไม่ถึงที่ดินท านา 

นายสิงห์ชัย  เรืองขจร เกษตรกร อ าเภอมหาราช เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการบริหาร
จัดการน้ าส าหรับใช้ในการท านาใน “พ้ืนที่ทุ่งมหาราช” ซึ่งมีภูมิประเทศลักษณะเป็นแอ่งกระทะ  
ที่ไม่เหมาะสมในการท านา 

นายสอาด  สุขสุแดน ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ เสนอข้อร้องเรียนด้านการประกันรายได้ 
ของเกษตรกร 

นายวิรัช  จ าปานาค เกษตรกร อ าเภอท่าเรือ เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพรอง 
ของเกษตรกรอย่างจริงจังตามความสามารถและความถนัดของเกษตรกร เพื่อเสริมรายได้ของเกษตรกร
นอกฤดูการท านาและเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น การมีแนวทางให้สถาบันการศึกษามีบทบาทในการส่งเสริม
อาชีพรองและรายได้ของเกษตรกรอย่างครบวงจร ทั้งองค์ความรู้และการตลาด  

นางไอยวรินทร์  ภาษี เกษตรกร อ าเภอท่าเรือ เสนอสภาพปัญหาการท านาในพ้ืนที่อ าเภอ 
วังน้อยมีปัญหาฝนแล้งซึ่งขาดนวัตกรรมการสร้างฝนเทียม และดินเป็นพิษจากบ่อน้ าที่มีสภาพเป็นกรด  
ซึ่งเห็นว่าอาจเป็นผลมาจากพื้นที่ใกล้เคียงมีการท าบ่อดินและมีการปล่อยน้ าเสียออกมา 

และนายสุรินทร์  วิงวอน เกษตรกรต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล เสนอสภาพปัญหาราคา 
รับซื้อข้าวเปลือกตกต่ า  

ในการนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันตอบชี้แจงข้อร้องเรียนในเบื้องต้น และชี้แจงขั้นตอน
กลไกของวุฒิสภาที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ จากนั้นจะมีการตอบชี้แจงความคืบหน้า
และผลการด าเนินงานกลับมายังผู้เสนอข้อร้องเรียนในพ้ืนที่ต่อไป  

 

 
-------------------------------------------- 
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จังหวัดราชบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม    เปิดเวทีรบัฟงัความคดิเห็นเพือ่สะท้อนปัญหาเกี่ยวกบัการบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งรบัฟังปญัหาความเดอืดร้อนของประชาชน 

 

   
 

   
 

   
 
 

 

ครั้งที่ ๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดราชบุร ี
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ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และประเด็นปญัหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายท่ีน่าสนใจ  

โดยนายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง ได้กล่าวทักทายพูดคุยกับประชาชน พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

พลเอก ดนัย  มีชูเวท ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับชีวิตประจ าวันของประชาชนในพ้ืนที่ ให้ประชาชนได้รับฟัง ได้แก่ พระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ ดิ น เ พ่ือ เกษตรกรรมหรือที่ อยู่ อ าศั ย  พ .ศ .  ๒๕๖๒  
และได้แนะน าให้ประชาชนศึกษาหาข้อมูลด้านกฎหมายเพ่ิมเติมด้วยตนเอง โดยการสืบค้นผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 

นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ได้กล่าวทักทายประชาชน พร้อมกล่าวว่าการลงพ้ืนที่ในจังหวัด
ราชบุรีในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาต่างมากันด้วยมิตรไมตรี และจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
และเป็นการมาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตรากฎหมายและ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชน รวมทั้งได้กล่าวถึงความส าคัญของทรัพยากรป่า
ไม้ ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ วิกฤติป่าไม้ไทย ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดย
อาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน 

นายลักษณ์ วจนานวัช ได้กล่าวทักทายประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ และกล่าวว่า 
การลงพ้ืนที่ในจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ เป็นนโยบายที่ส าคัญที่จะท าให้สมาชิกวุฒิสภาเข้าถึงและเข้าใจ
ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น และสามารถท างานประสานกับประชาชนเพ่ือพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์
ชาติได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จากนั้นได้กล่าวถึงความเป็นมาและสภาพปัญหาที่ดินท ากินของ
ประชาชนในอ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
ของภาครัฐ  

อนึ่ง ปัญหาที่ดินท ากินในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นั้นสืบเนื่องมาจากการก าหนดเขต  
หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอวังขนาย 
อ าเภอบ้านทวน และอ าเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ 



 ๑๙๔  

 
 

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๘๑ เป็นต้นไป เนื้อที่ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 
ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมพ้ืนที่ของอ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอท่าม่วง อ าเภอพนมทวน 
อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอห้วยกระเจา ของจังหวัดกาญจนบุรี   
และอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอจอมบึง ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งต่อมาพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔ (๖) ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า 
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ แต่มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ก าหนดให้ที่ดินซึ่งได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินพุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือตามกฎหมายอืน่
อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้คงเป็นที่หวงห้ามต่อไป  ซึ่งต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ขึ้นมาใช้บังคับ และมาตรา ๔ ของกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้
พ้ืนที่ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุประเภทอสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ขึ้น
ทะเบียนพ้ืนที่หวงห้ามเขตพ้ืนที่อ าเภอจอมบึงและอ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ ไร่ เป็นแปลงหมายเลข รบ.๕๕๓ ตามหนังสือ รบ.๐๐๐๓/๑๓๕๗๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๓๐ และได้มีการมอบให้กองทัพบกเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่ดังกล่าว  

 ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ผู้แทน 
ของจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ ได้ส ารวจการครอบครองใช้ประโยชน์พ้ืนที่ด้วยการ 
เดินส ารวจเข้าไปในพ้ืนที่จริงเพ่ือจัดท าแผนที่กายภาพ จากการส ารวจพบว่ามีผู้บุกรุก ๖,๖๕๕ แปลง  
เนื้อที่ ๑๔๙,๙๒๖ ไร่ จึงได้จัดท าแผนที่การครอบครองและใช้ประโยชน์ดังกล่าวเรียกว่า “แผนที่
กายภาพ” ส่วนพื้นที่ที่ประชาชนไม่ได้ครอบครองและท าประโยชน์เรียกว่า “พ้ืนที่นอกแผนที่กายภาพ” 
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ อนุมัติมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก 
ที่ราชพัสดุ โดยให้กรมธนารักษ์พิจารณาในเรื่องที่ราษฎรได้บุกรุกที่ดินของรัฐดังกล่าว ซึ่งกรมธนารักษ์ 
ได้เสนอโครงการรัฐเอื้อราษฎร์เพ่ือให้ผู้ที่บุกรุกพ้ืนที่และไม่โต้แย้งสิทธิ์มาท าสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ 
โดยก าหนดคุณสมบัติว่าต้องเป็นราษฎรที่อยู่ก่อนวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ และมีสิทธิได้รับการเช่าจากรัฐ
ตามจ านวนเนื้อที่ที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ หากเป็นการบุกรุกเข้าถือครองท าประโยชนภ์ายหลงัวันที ่
๔ ตุลาคม ๒๔๕๖ กรมธนารักษ์จะไม่รับรองสิทธิโดยการจัดให้เช่าและจะด าเนินคดีตามกฎหมาย 
เพ่ือผลักดันให้ผู้บุกรุกออกจากพ้ืนที่และป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม ได้มีกลุ่ม 
ผู้มีอิทธิพลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และผู้มีชื่อเสียงทางสังคมได้เข้ามายึดถือครอบครองที่ดินทีร่าช
พัสดุของอ าเภอสวนผึ้งเป็นจ านวนมาก ทั้งที่เข้ามายึดถือครอบครองโดยการบุกเบิกแผ้วถางป่าไม้
ธรรมชาติท าให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เข้ามาซื้อที่ดินต่อจาก  



 ๑๙๕  

 
 

ผู้บุกรุกโดยอ้างว่าตนสุจริตทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐไม่สามารถท าการ 
ซื้อขายกันได้ โดยเฉพาะที่ดินที่มีสภาพเป็นที่เขาหรือภูเขา มีการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถาง ก่อสร้าง 
ในพ้ืนที่จนได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมากและน าที่ดินเหล่านี้มาด าเนินการทางการค้าและท าการซื้อ
ขายกันอย่างเปิดเผย ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เกิดเป็นปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งยาก 
ต่อการแก้ไขปัญหาได้ในปัจจุบัน 

 หลังจากน้ันได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในอ าเภอสวนผึ้งและบริเวณใกล้เคียงได้แสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูล ตลอดจนเสนอสภาพปัญหาและข้อร้องเรียน ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็น
และเสนอเรื่องเป็นหนังสือ จ านวน ๑๖ คน สรุปสาระส าคัญโดยแยกเป็น ๑) ประเด็นเกี่ยวกับที่ดินท า
กินของเกษตรกร ๒) ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าและระบบสาธารณูปโภค ๓) ประเด็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ได้ดังน้ี 

๑) ประเด็นเกี่ยวกับที่ดินท ากินของเกษตรกร 

 มีผู้แสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องเป็นหนังสือ จ านวน ๘ คน ดังนี้ 

  ๑.๑) นางพิมพ์ภรณ์  พรมเวหา เลขานุการสมาคมเกษตรกรพอเพียงเพ่ือการท่องเที่ยว 
สวนผึ้ง ได้ร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา เรื่องที่ดินในอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอจอมบึง ฝั่งซ้ายของแม่น้ าภาชี 
จังหวัดราชบุรี ไม่ใช่ที่ดินหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี อ าเภอวังขนาย อ าเภอบ้านทวน และอ าเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑  
ซึ่งก าหนดเขตที่ดินหวงห้ามไว้ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ อ าเภอวังขนาย อ าเภอบ้านทวน อ าเภอวังกะ 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี เท่านั้น ไม่มีข้อความใดก าหนดพาดพิงมาถึงอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอจอมบึง  
แต่ประการใด จึงไม่ใช่ที่ดินหวงห้ามเพ่ือประโยชน์ในราชการทหาร และไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ ฝ่ายทหาร
หรือกรมธนารักษ์จึงไม่มีสิทธิในการน าที่ดินทั้ งหมด ๕ แสนไร่เศษ ไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินราชพัสดุ  
แล้วน ามาให้ราษฎรเช่าที่ดินของตนเองเพ่ือท ากิน ซึ่งดูเหมือนเป็นการจัดระเบียบที่ดี เป็นการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ แต่ในความเป็นจริงแล้วถือเป็นการน ากฎหมายต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องไปรวมอยู่ที่กรมธนารักษ์และฝ่ายทหาร ท าให้คนเพียงกลุ่มเดียวมีอ านาจอนุมัติ อนุญาต
ตามที่ตนเห็นชอบ ดังนั้น จึงพบว่ามีการปลูกสวนยางพาราบนสันเขาได้โดยไม่เป็นความผิด มีการตั้ง
สถานประกอบการบนพ้ืนที่สูงโดยไม่เป็นความผิด มีการใช้ทรัพยากรน้ าไปท าสวนสนุก และทิ้งขยะ  
ลงในแหล่งน้ าได้โดยไม่เป็นความผิด เพราะได้รับอนุญาตมาถูกต้องแล้วนั่นเอง จึงขอน าเรียนปัญหา  
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้มีการตั้งกรรมาธิการเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินในอ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอ
จอมบึงอย่างเป็นระบบ  

 ๑.๒) นางยุพา  พันนา  ได้ร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา กรณีได้รับความเดือดร้อน 
ไม่สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตนปลูกไว้ในที่ดินของตนเองได้ โดยเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



 ๑๙๖  

 
 

ขณะที่บุตรชายได้เข้าไปท าไร่ในที่ดินของตนเอง ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมอาวุธครบมือจ านวนหนึ่ง 
เข้าจับกุมเพื่อด าเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่ราชพัสดุ และต่อมาในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ได้จับกุมนางยุพาฯ ที่บ้านพักโดยอ้างประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๔ กล่าวหาว่า นางยุพาฯ จ้างวาน 
ใช้ ให้บุตรชายเข้าไปกระท าความผิดฐานบุกรุก หลังจากนั้นนางยุพาฯ ถูกด าเนินคดีในศาล ศาลจังหวัด
ราชบุรีได้ตัดสินคดีให้นางยุพาฯ แพ้คดีในศาลชั้นต้น และพิพากษายึดที่ดินท ากิน จ าคุกคนละ ๑ ปี  
๖ เดือน และปรับคนละ ๑๖,๐๐๐ บาท ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ซึ่งขณะนี้ 
คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอค าพิพากษาจากศาลฎีกา นางยุพาฯ และครอบครัวได้รับความเดือดร้อน 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้เข้าไปในที่ดินดังกล่าวเพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ปลูกไว้ ท า ให้ 
ขาดรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัว จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ให้ตนสามารถเข้าไปเก็บผลผลิต 
ในที่ดินดังกล่าวได้  

 ๑.๓) นายเสน่ห์  สุวรรณ ได้ร้องเรียนเรื่องปัญหาที่ดินท ากินในอ าเภอสวนผึ้ง โดยกล่าวว่า
ประชาชนได้อยู่ อาศัยในพ้ืนที่ ของอ า เภอสวนผึ้ งมาตั้ งแต่สมัยต้นรัตน โกสินทร์  คือก่อนที่ 
จะมีการประกาศเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี อ าเภอวังขนาย อ าเภอบ้านทวน และอ าเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ดังนั้น การด าเนินการจัดการพ้ืนที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์จึงเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน ท าให้ประชาชนไม่มีที่ดินท ากิน และขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิกวุฒิสภาได้ประสานผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนชาวอ าเภอจอมบึงและอ าเภอสวนผึ้ง  

 ๑.๔) นายสกล คุณาพิทักษ์ ประธานเครือข่ายเรียกร้องสิทธิที่ดินท ากิน ได้ขอเป็นตัวแทน
ประชาชนในต าบลสวนผึ้งกล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการลงพ้ืนที่รับฟัง
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา เรื่ องการพิสูจน์สิทธิท ากิน 
ในที่ดิน โดยต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่องพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
ไม่ได้อยู่ในเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
อ าเภอวังขนาย อ าเภอบ้านทวน และอ าเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ และเรื่อง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
ระหว่างราษฎรกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยต้องการให้มีการพิสูจน์สิทธิในที่ดินด้วยความรวดเร็ว  
และในระหว่างที่มีการด าเนินการพิสูจน์สิทธินั้นต้องการให้มีการชะลอการบังคับใช้กฎหมายชั่วคราว 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

 ๑.๕) นางสายฝน  ดีบุญมี ร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา กรณีที่ดินท ากินเดิมเป็นที่ดิน ส.ป.ก. 
๔-๐๑ แต่กลับไม่สามารถแบ่งแยกหรือโอนให้ทายาทได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. แจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าว



 ๑๙๗  

 
 

เป็นที่ดินทับซ้อนกับท่ีดินราชพัสดุ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ออกกฎหมายเพ่ือยกเลิกการแบ่งที่ดินจากที่ดิน ส.ป.ก. มาเป็นท่ีดินราชพัสดุ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
เนื่องจากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจ านวนมาก  

 ๑.๖) นายชยพล  จารุรัฐฐานันท์  ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ ง  
ได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชน โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง ไม่สามารถพัฒนา
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ราชพัสดุ ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าถึง
พ้ืนที่เพ่ือพัฒนา อาทิเช่น การเข้าด าเนินการซ่อมแซมถนนที่มีใช้อยู่เดิม ไม่ใช่เป็นการสร้างถนนขึ้นใหม่ 
ก็ไม่สามารถกระท าได้หากไม่ได้รับอนุญาต หรือการติดตั้งแท็งค์น้ าบาดาลเพ่ือจ่ายน้ าให้แก่ประชาชน 
ในพ้ืนที่ก็จ าเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุดังกล่าว
เสียก่อน และต้องช าระค่าเช่าที่ดินเพ่ือติดตั้งแท็งค์น้ าบาดาลให้กับหน่วยงานที่ครอบครองและ 
ใช้ประโยชน์ในอัตราเดือนละ ๒,๘๐๐ บาท จึงเห็นว่าเป็นการท าให้เสียโอกาสในการพัฒนาชุมชนและ
เป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น 

 ๑.๗) นายทวน แป้นโก๋ อาชีพเกษตรกรอ าเภอจอมบึง และคุณส าเนียง แขกสันเทียะ 
 ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน โดยกล่าวว่าประชาชนในอ าเภอจอมบึงและอ าเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นั้น อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาก่อนที่จะมีการก าหนดเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอวังขนาย อ าเภอบ้านทวน และอ าเภอวังกะ 
จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ อีกทั้งพ้ืนที่ในอ าเภอจอมบึงและอ าเภอสวนผึ้งก็ไม่ใช่พ้ืนที่ 
หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอเสนอแนะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลแก้ไขปัญหา
เรื่องที่ดินท ากินอย่างจริงจัง และต้องการที่สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นไปให้ถึงนายกรัฐมนตรีด้วย 

๒) ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าและระบบสาธารณูปโภค 

 มีผู้แสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องเป็นหนังสือ จ านวน ๔ คน ดังนี้ 

 ๒.๑) นายทนงศักดิ์  เหลืองจรุงรัตน์ ได้ร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา เรื่องปัญหาการ 
ขาดแคลนแหล่งน้ าในการท าเกษตรกรรม ในบริเวณล าน้ าบ้านห้วยคลุม บ้านนาขุนแสน บ้านถ้ าหิน  
ซึ่งล าน้ าบ้านห้วยคลุมมีความยาวถึง ๕๐ กิโลเมตร เหมาะส าหรับการสร้างฝายทดน้ า ฝายชะลอน้ า 
เพื่อเก็บกักน้ าไว้ส าหรับปลูกพืชไร่และท าการเกษตร จึงขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือ
และประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่เพ่ือ ให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน  

 ๒.๒) คุณสมรส  เฮ่งเพชรบูรณ์ ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการลุ่มน้ าและการก าหนด 
ชั้นคุณภาพของลุ่มน้ า โดยต้องการให้มีการก าหนดพ้ืนที่ลุ่มน้ าใหม่โดยการผสมผสานระหว่างหลักการ



 ๑๙๘  

 
 

ทางวิชาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีทรัพยากรน้ าใช้อย่างยั่งยืน เพียงพอ 
ต่อความต้องการของประชาชน และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

 ๒.๓) นายพัฒนกฤษ  พ่วงทอง ตัวแทนชมรมคนรักษ์ต้นน้ าราชบุรี และคณะ ได้ร้องเรียน
ต่อสมาชิกวุฒิสภา กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ได้รับ
ผลกระทบและความเดือดร้อนจากฟาร์มสุกรที่ลักลอบระบายน้ าเสียลงสู่พ้ืนที่ท าการเกษตรและแม่น้ า  
ล าคลอง จนเป็นเหตุให้ทรัพยากรในแหล่งน้ าและชายฝั่งทะเลเสียหาย เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต  
ของประชาชน โดยขอให้มีการน าปัญหาดังกล่าวนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภา และต้องการให้มีการ
ก าหนดพ้ืนที่การเลี้ยงสุกรให้ชัดเจน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเพ่ิมอัตรา
โทษให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อป้องปรามให้ผู้กระท าความผิดเกรงกลัวต่อกฎหมาย  

 ๒.๔) นางสาวอารียา  เลิศวิไล ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่พันตรีสมภพ  ห่วงทอง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ รักษาการผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านคา เพื่อร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา กรณี
ปัญหากระแสไฟฟ้าที่ ใช้ภายในโรงพยาบาลบ้านคาขัดข้องหรือไฟตกบ่อยครั้ ง  ท าให้อุปกรณ์ 
ทางการแพทย์เสียหาย และปัญหาเรื่องน้ าประปาไม่ เพียงพอ ท าให้โรงพยาบาลต้องน าน้ าจาก 
บ่อน้ าบาดาลมาใช้ ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องคุณภาพและความสะอาดของน้ าที่น ามารักษาผู้ป่วย 
ภายในโรงพยาบาล จึงขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเหลือในปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ โรงพยาบาลบ้านคา 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ ๒๐๖๘๗๙  

๓) ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

 มีผู้แสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องเป็นหนังสือ จ านวน ๔ คน ดังนี้ 

 ๓.๑)  นายจ าลอง จันทร์พันธ์ ข้าราชการบ านาญ และนายบัณฑิต เปาะ ราษฎร หมู่ ๖ 
บ้านห้ วยคลุม  ได้ ร้ อง เรี ยนต่อสมาชิกวุฒิสภา ก รณี เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ ใน พ้ืนที่ประพฤติตน 
ไม่เหมาะสมต่อประชาชนชาวอ าเภอสวนผึ้ง ใช้วาจาก้าวร้าว ข่มขู่ คุกคามชาวบ้าน และใช้อ านาจหน้าที่
ข่มขู่ข่มเหงประชาชน พร้อมขอให้ช่วยด าเนินการเรื่องดังกล่าว โดยเหตุเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๓.๒)  นายสงคราม เอื้อนยศ ได้ร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา ขอให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในกรณีที่มีกลุ่มนายทุนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุกรุก ยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง แผ้วถาง
พ้ืนที่ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต และออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งติดตาม  
ความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินและกรมสอบสวนคดีพิเศษ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  



 ๑๙๙  

 
 

 ๓.๓) นายทองเจือ  อุดร ประธานสถาบันการเงินชุมชนต าบลหนองพันจันทร์ ได้ร้องเรียน
ต่อสมาชิกวุฒิสภา กรณีเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินชุมชนต าบลหนองพันจันทร์  จ านวน ๒ คน  
ทุจริตเงินของสถาบันฯ เป็นเงินประมาณ ๒๒ ล้านบาท ท าให้สถาบันฯ ถูกผู้ฝากฟ้องร้องด าเนินคดีตาม
กฎหมาย โดยขอความอนุเคราะห์ให้มีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมถึงให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่สถาบันฯ เพ่ือให้ทราบแนวทาง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากทางสถาบันฯ 
ขาดความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งเรื่องดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ฝากเงินจ านวนมาก  

บทวิเคราะห์ และข้อเสนอ 

จากประเด็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอดังกล่าวข้องต้น สมาชิกวุฒิสภา ได้พิจารณา
และมีความเห็นในแต่ละประเด็น พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อด าเนินการต่อไป ดังนี้ 

๑) ประเด็นเกี่ยวกับที่ดินท ากินของเกษตรกร 

 ปัญหาที่ดินท ากินในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี อ าเภอวังขนาย อ าเภอบ้านทวน และอ าเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และมีหน่วยงานฝ่ายบริหารที่ เกี่ยวข้อง คือ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และกองทัพบก 
กระทรวงกลาโหม ซึ่งปัญหาดังกล่าว คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ก าหนด
มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินท ากินให้มีการพิสูจน์สิทธิ์ โดยประชาชน
สามารถแสดงพยานหลักฐานการอยู่อาศัยในที่ดินของตนก่อนมีการประกาศเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือ ให้ได้มา 
ซึ่งสิทธิในที่ดินท ากินได้ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ อนุมัติมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ โดยให้กรมธนารักษ์พิจารณาในเรื่องที่ราษฎรได้บุกรุกที่ดินของ
รัฐดังกล่าว ซึ่งกรมธนารักษ์ได้เสนอโครงการรัฐเอื้อราษฎร์เพื่อให้ผู้ที่บุกรุกพื้นที่และไม่โต้แย้งสิทธิ์มาท า
สัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ โดยก าหนดคุณสมบัติว่าต้องเป็นราษฎรที่อยู่ก่อนวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
และมีสิทธิได้รับการเช่าจากรัฐตามจ านวนเนื้อที่ที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ หากเป็นการบุกรุก  
เข้าถือครองท าประโยชน์ภายหลังวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๕๖ กรมธนารักษ์จะไม่รับรองสิทธิโดยการจัดให้เช่า
และจะด าเนินคดีตามกฎหมายเพ่ือผลักดันให้ผู้บุกรุกออกจากพ้ืนที่และป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่
เพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม ได้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เข้ายึดถือครอบครองที่ดิน  
ที่ราชพัสดุของอ าเภอสวนผึ้งเป็นจ านวนมาก และเรื่องดังกล่าวนี้เกิดเป็นปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน และหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล  ประกอบกับปัจจุบันนโยบาย 
และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมีการก าหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ  



 ๒๐๐  

 
 

และการบังคับใช้กฎหมายจะอยู่ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึงวัตถุประสงค์ 
ของกฎหมายนั้น ๆ โดยไม่มีการท างานร่วมกันท าให้การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการที่ดิน 
และทรัพยากรดินของประเทศไม่เป็นเอกภาพและไม่มีกรอบแนวทางเพ่ือให้การก าหนดแนวทางการ
พัฒนา ภารกิจ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 

 กรณีดังกล่าวสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับ 
เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดิ นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดย คทช. จะน าเอาที่ดินของรัฐทุกประเภท  
มาพิจารณาถึงความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความ
มั่นคงมากน้อยเพียงใด ถ้ารัฐไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ ก็จะน าที่ดินของรัฐมาจัดสรร ให้กับประชาชน 
ที่ไม่มีที่ดินท ากิน โดยการบูรณาการการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน  
และภูมิสังคม ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ให้มีประสิทธิภาพ ประโยชน์สูงสุด  สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากิน และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ 

 ดังนั้น ปัญหาที่ดินท ากินในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับ 
บังคับใช้กฎหมายหรือการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือเป็นกรณีที่สามารถใช้มาตรการ 
ทางบริหารในการแก้ไขปัญหาได้ จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือพิจารณาเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง เพือ่ด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

๒) ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าและระบบสาธารณูปโภค 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา ๗๒ ก าหนดให้รัฐพึงด าเนินการเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรน้ า โดยวางแผนการใช้ที่ดินของ
ประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัด ให้มี
มาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพ่ือให้ประชาชนสามารถมีที่ท ากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ
จัดให้มีทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาการ
บริหารทรัพยากรน้ าในหลายด้านโดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้องที่มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายหลายฉบับ 
ถึงแม้รัฐบาลจะได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติท าหน้าที่ในการบูรณาการและบริหาร



 ๒๐๑  

 
 

ทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบในทุกมิติแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงมีความจ าเป็นที่สมควรจะมีกฎหมาย 
ในการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา  การฟ้ืนฟู 
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และสิทธิในน้ า เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารทรัพยากรน้ า 
ให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งวางหลักเกณฑ์ในการประกัน  
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ าสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน้ า และระดับองค์กรผู้ใช้น้ าซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือร่วมกันบริหารทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งกรณีดังกล่าว 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เว้นแต่บทบัญญัติ 
ในหมวด ๔ การจัดสรรน้ าและการใช้น้ า และมาตรา ๑๐๔ ให้บังคับใช้ เมื่อพ้นก าหนด ๒ ปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้เป็นต้นไป กฎหมายฉบับดังกล่าว ก าหนดให้มี “คณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กนช.” มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ าเพ่ือใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การ
ฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าให้เกิดความเป็นเอกภาพ โดยได้แบ่งการใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะ 
เป็น ๓ ประเภท คือ การใช้น้ าประเภทที่หน่ึง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพ่ือการด ารงชีพ  
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพ่ือยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม และการใช้น้ าในปริมาณ
เล็กน้อย การใช้น้ าประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพ่ือการอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอื่น การใช้น้ าประเภทที่สาม 
ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพ่ือกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ าปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบข้ามลุ่มน้ า หรือครอบคลุมพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง  

    ดังน้ัน ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าและระบบสาธารณูปโภค ภายในจังหวัด
ราชบุรี ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วหรือเป็นการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือพิจารณาเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามการออกกฎหมายล าดับรองของฝ่ายบริหารหรือ
ด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

 

 



 ๒๐๒  

 
 

๓) ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

 เห็นว่า ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
หรือไม่ด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหา
ดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือพิจารณาเสนอเรื่อง 
ไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๓  

 
 

  
 

จังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองชัยนาท  

วิธีการด าเนินกิจกรรม    แบ่งกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 

   
 

   
           

ผลการด าเนินการ  
คณะสมาชิกวุฒิสภาได้พบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 

ของประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และประเด็นปญัหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่น่าสนใจ 

โดยนายวิทยา  ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รูปแบบที่มาและการท าหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา วุฒิสภามหีนา้ที่
และอ านาจในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน เพ่ือที่จะได้น าข้อเสนอแนะไปสู่การ
ด าเนินนโยบายของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาในการตรวจสอบกลั่นกรองกฎหมายและ
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 

ครั้งที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๑๓  กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชัยนาท 



 ๒๐๔  

 
 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมายซึ่งต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วต่อไป  

 ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเป็นจ านวนมากต้องมีการท าความเข้าใจว่ามีกฎหมายบังคับ
ใช้เรื่องต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งวันนี้จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เสนอแนะแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาของจังหวัดชัยนาทที่เกี่ยวกับการขายฝากที่ดินและปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ย 
ของ Non-Bank  

  จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เปิดสื่อวีดีทัศน์เพ่ือแนะน าหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  นายจเด็จ  อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา ในการจัดท าโครงการครั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาจะได้น า
ความรู้ทางกฎหมายมาให้ความรู้แก่ประชาชน และมารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ การบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๓ วรรค ๒ ที่บัญญัติว่า “การยกเลิกต าแหน่งก านันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระท ามิได้” แต่ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองและ 
เขตเทศบาลนครหลายแห่งไม่มีก านันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๔ บัญญัติว่า “เมื่อพ้นก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตร
ก านันในท้องถิ่นน้ัน และให้บรรดาบุคคลที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล และสารวัตรก านันพ้นจากต าแหน่งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นน้ัน” ส่งผลให้การเลือก
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร มิได้ด าเนินการเลือกตลอดมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  
ซึ่งในวันนี้จะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นนี้กันต่อไป 

 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าววัตถุประสงค์โครงการต้องการ 
ให้ความรู้ ความเข้าใจประชาชนและรับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย เนื่องจาก
ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจะไม่ค่อยรู้ถึงสิทธิของตนตามกฎหมาย ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมารัฐบาลในสมัย 
พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการตรากฎหมายออกมาเป็นจ านวนมาก กฎหมาย
ที่ออกมามุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ในเรื่องการปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องที่ก็ ให้โอกาส
ท้องถิ่นในการปกครองตนเอง โดยล่าสุดได้มีกฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่นออกมาใหม่จ านวน 
 ๗ - ๘ ฉบับ น ามาสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗,๘๐๐ กว่าแห่ง 
และทุกที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งนั้นอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบอ านาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ช่วยในการจัดการเลือกตั้งระดับ



 ๒๐๕  

 
 

ท้องถิ่นได้ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเป็นหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นหัวใจในการ
กระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น ให้หน่วยงานระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน มีโอกาสที่จะเลือกผู้น าของตน 
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสอดคล้องกับวัฒนธรรมของตนได้ 

 พลเอก ดนัย  มีชูเวท สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสรุปได้ดังนี้ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ ได้ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมาย 

เพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 
และเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา 
ท่ีก าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป ในการจัดโครงการวุฒิสภาพบประชาชนครั้งนี้ก็จะน ามา
เป็นข้อสังเกตเพื่อที่จะมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 จังหวัดชัยนาท มีประเด็นปัญหาของเกษตรกร นอกจากปัญหาภัยพิบัติ และยังมีประเด็น
เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยมีหลักการและเหตุผลว่า โดยที่พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการควบคุมการเช่าที่นาที่ไม่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สมควรก าหนดมิให้น าพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับการเช่าที่ผู้เช่า 
เป็นนิติบุคคล ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
และก าหนดระยะเวลาการเช่านาและค่าเช่านา เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้เช่าและผู้ ให้เช่า 
ตลอดจนการก าหนดห้ามคนต่างด้าวเช่าที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม และก าหนดหน้าที่ของ
นายอ าเภอในการส ารวจนาที่ทิ้งว่างไว้โดยไม่ได้ให้เช่าเพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 โดยมีมาตราที่ส าคัญ คือ มาตรา ๕/๒ ห้ามมิให้คนต่างด้าวเช่าที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม 
หรือด าเนินการ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีการบัญญัติ
กฎหมายห้ามคนต่างด้าวเข้ามาเช่าที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรมครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีบทลงโทษ 
ที่ถือว่าค่อนข้างหนักและมีผลต่อหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บุคคลต่างด้าวเช่าที่ดิน เช่น เจ้าของที่ดิน
หรือ ผู้ครอบครองที่ดินรายใดให้บุคคลอื่นเช่า ที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมโดยรู้อยู่แล้วว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว หรือเป็นผู้แทนของคนต่างด้าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หรือคนต่างด้าวผู้ใด ฝ่าฝืนมาตรา ๕/๒ หรือใช้ให้ผูม้ีสัญชาติไทย



 ๒๐๖  

 
 

ด าเนินการเช่าที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมแทนตน ต้องระวาง โทษจ าคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๓ ปี  
และปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาคนต่างด้าว 
เข้ามาลงทุนเช่าที่ดินเกษตรกรรม โดยอาศัยกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การถือหุ้นแทนกันนั้น กฎหมายได้บัญญัติ
มาตรการป้องกันไว้ โดยการก าหนดโทษกรณีผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คนต่างด้าวตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้คนต่างด้าวได้เช่าที่ดิน 
เพ่ือประกอบเกษตรกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕/๒ ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับผู้กระท าความผิด
ตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ดังนั้น คนต่างด้าวจะมาใช้พ้ืนที่เกษตรกรรมไม่ได้ 

 และมีกฎหมายอีกฉบับที่น่าสนใจ คือ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘  
มีสาระส าคัญโดยสรุปได้ดังนี้ 

 มาตรา ๙ การทวงถามหนี้ให้ผู้ทวงถามหนี้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (๒) เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทอื่น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา 
และในวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๐๐ ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา หากไม่สามารถติดต่อตามเวลาดังกล่าวได้
หรือช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม ให้ติดต่อได้ในช่วงเวลาอื่นตาม หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ผู้ทวงถามหนี้ขอรับช าระหนี้  ผู้ทวงถามหนี้ต้องแสดงหลักฐาน 
การรับมอบอ านาจให้รับช าระหนี้จากเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพ่ือการทวงถาม 
หนี้ด้วย และเมื่อลูกหนี้ได้ช าระหนี้แก่ผู้ทวงถามหนี้แล้ว ให้ผู้ทวงถามหนี้ออกหลักฐานการช าระหนี้ 
แก่ลูกหนี้ด้วย 

 มาตรา ๑๓ ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระท าการทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม ดังต่อไปนี้  
 (๑) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด  
 (๒) การเสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
 มาตรา ๓๐ เพ่ือประโยชน์ในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ให้ที่ว่าการอ าเภอ 

และสถานีต ารวจเป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ได้ด้วย รวมทั้งให้หวัหนา้หนว่ยงาน
ดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารเพ่ือส่งเรื่องต่อไปยังที่ท าการปกครองจังหวัด หรือ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 จากประเด็นปัญหาจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชัยนาท เสนอให้ยกเลิกกฎหมายขายฝาก 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การท าสัญญาขายฝาก เมื่อท าสัญญาขายฝากที่ดิน และ
เลยก าหนดระยะเวลา ท าให้ที่ดินตกเป็นของผู้ซื้อฝาก 



 ๒๐๗  

 
 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่
อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระส าคัญดังนี้ 

 มาตรา ๗ ได้ก าหนดว่า การขายฝากถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เป็นโมฆะ ในการจดทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้ในสารบัญ
ส าหรับจดทะเบียนให้ชัดเจนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัย  

 มาตรา ๘ ได้ก าหนดให้หนังสือสัญญาขายฝาก อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้  
 (๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา 
 (๒) รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก  
 (๓) ราคาที่ขายฝาก  
 (๔) จ านวนสินไถ่  
 (๕) วันที่ขายฝากและก าหนดวันที่ครบก าหนดไถ่  

 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือสัญญาขายฝากว่ามีรายการครบถ้วน  
ตามวรรคหนึ่ง แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้ใดจะอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะเพราะเหตุมีรายการ 
ไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมิได้ จ านวนสินไถ่จะก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้ แต่เมื่อค านวณ 
เป็นดอกเบี้ยแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ค านวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบก าหนดเวลาไถ่ 

 ไม่ว่าในสัญญาจะมีข้อความระบุไว้เป็นประการใด หากผู้ซื้อฝากได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ 
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ขายฝากอันเนื่องมาจากการซื้อฝาก รวมทั้งค่าตอบแทนที่ 
ผู้ซื้อฝากได้รับจากการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้ถือว่า
เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ หรือค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ช าระแล้ว  

 เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและคุ้มครองผู้ขายฝาก กรมที่ดิน  
จะจัดให้มีแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการท าสัญญาขายฝากก็ได้ 

 มาตรา ๑๗ ได้ก าหนดให้ก่อนวันครบก าหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า ๓ เดือนแต่ไม่มากกว่า  
๖ เดือน ให้ผู้ซื้อฝาก แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพื่อให้ผู้ขายฝาก
ทราบก าหนดเวลาไถ่ และจ านวนสินไถ่ พร้อมทั้งแนบส าเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ในกรณีที่ผู้แจ้ง 
มิใช่ผู้ซื้อฝากเดิม ต้องแจ้งไปด้วยว่าผู้ขายฝากจะต้องไถ่กับผู้ใดและสถานที่ที่จะต้องช าระสินไถ่ 

 ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากไม่ได้ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝากภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามวรรคหนึ่งหรือมิได้ส่งส าเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก 
ได้ภายใน ๖ เดือนนับแต่วันครบก าหนดไถ่ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก โดยผู้ขายฝากมีหน้าที่ช าระสินไถ่
ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในสัญญา  



 ๒๐๘  

 
 

 มาตรา ๑๘ ได้ก าหนดให้ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากภายในเวลาที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาหรือภายในเวลาที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดยอาจช าระสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อฝาก หรือวางทรัพย์
อันเป็นสินไถ่ ต่อส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียน 
การขายฝาก ทรัพย์สินนั้น โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้  

 ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่กับผู้ซื้อฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็นความผิดของ  
ผู้ขายฝาก ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ดินจังหวัด 
หรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้น ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันถึง
ก าหนดเวลาไถ่ หรือนับแต่วันที่เหตุที่ท าให้ไม่อาจใช้สิทธิไถ่ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี และให้ถือว่า
ผู้ขายฝากได้ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากตามก าหนดเวลาไถ่แล้ว  

 ให้ทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ช าระสินไถ่
หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี  

 ในกรณีที่ได้วางทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานของส านักงานวางทรัพย์
หรือ ส านักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซื้อฝาก
ทราบถึงการวางทรัพย์โดยพลัน โดยผู้ขายฝากไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๓๓ วรรคสาม แห่งประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 นายลักษณ์  วจนานวัช  สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ภาพรวมของ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ประเภทท่ี ๑ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ประเภทที่ ๒ เป็นของภาครัฐ ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME-bank) นอกจากนี้ จะมีสหกรณ์  
๗ ประเภท ดังนี้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อยู่ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ ก ากับดูแลโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์
การเกษตร  

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 มาตรา ๖๕๔ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ย เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ถ้าในสัญญา
ก าหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละ ๑๕ ต่อปี” 

 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นมาใช้บังคับแทน 
โดยก าหนดอัตราโทษให้สูงขึ้นเป็นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ



 ๒๐๙  

 
 

ทั้งจ าทั้งปรับ ดังนั้น การที่บุคคลทั่วไปให้กู้ยืมโดยตกลงคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ข้อตกลงเรื่อง
ดอกเบี้ย ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ก าหนดว่าเป็นความผิดและมีโทษอาญา ดอกเบี้ยจึงเป็นโมฆะ 
ไปทั้งหมด ไม่ใช่เป็นโมฆะเฉพาะดอกเบี้ย ส่วนที่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี 

 กรณีผู้ให้กู้ยืมเงินเป็นสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ผูใ้หกู้้ สามารถเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปีได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ทั้งนี้  ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 
ประเภทใหม่ คือ “สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ ” ซึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ตอป
(effective rate) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร 
ทางสังคม โดยเฉพาะการเขถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ประกอบอาชีพ และส่งเสริมการหารายได้ เพื่อน าไปสู
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อยู่
ภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ ๕๘ (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ) อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๗ 
ข้อ ๘ และข้อ ๑๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ในการออกประกาศฉบับนี้ โดยประกาศ 
ฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับผูป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 
 ๑. เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
 ๒. เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อในระบบประเภทผู้ให้บริการทางการเงิน ท่ีไม่ใช่ธนาคาร  

(Non - Bank)  
 ๓. ให้บริการได้เฉพาะในจังหวัดที่ส านักงานใหญ่ตั้งอยู ่ 
 ๔. ผูกู้้เป็นบุคคลธรรมดาที่มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับผูใ้ห้กู้  
 ๕. ให้สินเชื่ออเนกประสงค ์วงเงินไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
 ๖. คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี (effective rate)  
 ๗. มีหรือไม่มีหลักประกัน 

 "Non-Bank" หมายถึง ผูใ้ห้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินแบ่งเป็น ๒ ส่วน  

 ๑. Non-Bank ถูกก ากับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้ให้บริการบัตรเครดิต  
ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ผู้ให้บริการสินเชื่อเพ่ือประกอบอาชีพส าหรับบุคคล 
รายย่อย (นาโนไฟแนนซ์) ผู้ให้บริการทางการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผู้ให้บริการ 
ด้านการแลกเปลี่ยนเงินหรือโอนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งวิธีการค านวณอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ภายใต้ก ากับของ



 ๒๑๐  

 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ล่าสุดมีหนังสือ สนส. ๒/๒๕๖๒ เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับส าหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ  
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน ลงวันที่ ๓  มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
ประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายขอบเขตการก ากับดูแลธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
ให้ครอบคลุมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อ
ได้ด้วยราคาที่เหมาะสมและได้รับการปฏิบัติจากผู้ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้น 

 ๒. Non-Bank ที่ยังไม่มีการก ากับดูแล เช่นการเช่าซื้อรถที่เป็นการประกอบการค้าปกติ  
จะไม่มีกฎหมายเข้าไปควบคุมดูแล มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขปรับปรุง     
พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาและลักษณะ
สัญญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์
และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจ 
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพ่ือคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
จากเงื่อนไขสัญญาเช่าที่ไม่เป็นธรรม  

 จากนั้น ได้มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูล ตลอดจนเสนอสภาพ
ปัญหาและข้อร้องเรียนจากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ  

 กลุ่มที่ ๑ ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ 

   นายวิชัย  โพธิ์ชน ก านันต าบลบ้านเชี่ยน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในฐานะประธาน
ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ได้เสนอความคิดเห็นในประเด็น ดังนี้ 

   ๑. ขอให้พิจารณาการบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓ วรรค ๒ ที่บัญญัติว่า “การยกเลิกต าแหน่งก านันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระท ามิได้” แต่ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองและเขตเทศบาล
นครหลายแห่งไม่มีก านันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔ 
บัญญัติว่า “เมื่อพ้นก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็น
เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วน 



 ๒๑๑  

 
 

ที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน  
ในท้องถิ่นน้ัน และให้บรรดาบุคคลที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
และสารวัตรก านันพ้นจากต าแหน่งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นน้ัน”  

 ในประเด็นดังกล่าวข้างตันนี้สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยขอให้ส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งขณะนี้
ยังไม่สมารถด าเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากการตีความตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔ ทั้งนี้ ภายหลังที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓ วรรคสอง มีผลบังคับใช้แล้วยังไม่มีกฎหมายอื่นใดที่ได้ประกาศใช้ในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และในส่วนการเลือกก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
ก็มิได้ด าเนินการเลือกตลอดมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ดังนั้น สมาคมก านัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชัยนาท ขอน า
เรียนปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพ่ือจะได้ให้มีการด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นล าดับต่อไป 

๒. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลในพ้ืนที่ 
ที่มีความใกล้ชิดกับราษฎรในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐบาล และเป็น 
ผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ มีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พระพุทธศักราช 
๒๔๕๗ โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรณีต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง
ท าหน้าที่เป็นคนกลางในการไกลเกลี่ย ประนีประนอม และระงับปัญหาความคัดแย้งในท้องที่   
ดังนั้น สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชัยนาท ขอน าเรียนเสนอให้มีต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา
ความสงบ (ผรส.) ในทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหา 
ในพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ  

  นอกจากนี้ ยังมีการน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้ 
  โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ และ ๓๑  

ได้ก าหนดห้ามขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ 
 (๑) วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่การดื่มนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ

พิธีกรรมทางศาสนา 
 (๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ

ร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นกรณีการดื่มสามารถดื่มได้ในบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล 
 (๓) สถานที่ราชการ ยกเว้น กรณีการขายสามารถขายได้ในบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือ

สโมสร ส่วนกรณีการดื่มสามารถดื่มได้ในบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยง
ตามประเพณี 



 ๒๑๒  

 
 

 (๔) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่กรณีการดื่มสามารถดื่ม  
ในบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอน
การผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

  (๕) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง หรือร้านค้า
ในบริเวณสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

  (๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
   (๗) ห้ามมิให้ขายในสถานที่หรือบริเวณของหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  
  (๘) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  บทบัญญัติดังกล่าวเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาทหรือจังหวัดอื่น ๆ 
ในชนบท การจัดงานประจ าปี งานตามประเพณี หรืองานรื่นเริง มักจะมีการขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการเพ่ือ
จัดงาน เนื่องจากผู้จัดงานไม่มีพ้ืนที่เพียงพอ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ และ ๓๑  

  ดังนั้น ขอเสนอว่า ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือยกเว้นให้การจัดงานประจ าปี งานตามประเพณี หรืองานรื่นเริง ที่จัดขึ้นโดยได้รับ
อนุญาตถูกต้อง และจัดขึ้นในสถานที่ราชการ ในบางกรณี ให้ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ และ ๓๑ 

 ประเด็นอื่น ๆ 
 - ขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน้อย

หมู่บ้านละ ๑ เครื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ าแล้ง และเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกร 

 กลุ่มที่ ๒ ประเด็นปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑  ข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังน้ี  

    ๒.๑.๑ ประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



 ๒๑๓  

 
 

มาตรา ข้อกฎหมายเดิม ประเด็นที่ขอแก้ไข 
๓๕/๒ - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ใน

ต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
- ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปี ก็ให้ถือว่า
เป็นหนึ่ งวาระและเมื่ อ ได้ด ารงต าแหน่ ง 
สองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีก
เมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 

เห็นควรยกเลิกประเดน็การจ ากัด
ระยะเวลาของวาระในการด ารง
ต าแหนง่ของผู้บริหารท้องถิน่ควรให้
ประชาชนผูม้ีสิทธิเลอืกตั้งเปน็ผู้
ตัดสนิใจในการเลือกตั้งผูบ้รหิาร
ท้องถิน่ 

๓๖ วรรคสี ่ ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึง
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

- เจตนารมณ์ของกฎหมายบัญญัติให้
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
บริหารและพัฒนาท้องถิ่น เมื่อครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง เห็นควรให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่า
คณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง จะ
ประกาศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคน
ใหม่ 
หรือหากไม่สามารถด าเนินการได้ 
ก็ควรเป็น 
- กรณีนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริ ห ารส่ วนจั งหวั ด ได้ เ ป็ นการ
ชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 



 ๒๑๔  

 
 

   การเสนอให้ยกเลิกประเด็นการจ ากัดระยะเวลาของวาระในการด ารงต าแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่นนั้น หากพิจารณาเปรียบเทียบกับผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้บริหาร
สูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ บัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรี
จะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่  
แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง” 
  ส าหรับประเด็นเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น มีทั้งข้อดี
และข้อเสีย ดังนี้         

               ข้อด ี                          ข้อเสยี 
๑. มีความต่อเนื่องในดา้นนโยบายในการบรหิาร
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
๒. มีความต่อเนื่องในการดแูลและจดัท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

 

๑. เกดิการผูกขาดอ านาจในการบริหาร 
    องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
๒. เกดิระบบอุปถัมภ์ในองคก์รปกครอง 
   สว่นทอ้งถิน่ 
๓. มแีนวโน้มในการทุจริตในองคก์ร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยาก    
    ต่อการตรวจสอบ 
๔. ขาดความกระตือรือรน้ในการแกไ้ขปัญหา 

             
ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากประเด็นเรื่องวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นมีนัยส าคัญต่อการจัดท า

บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในท้องถิ่น จึงควรพิจารณาข้อดีข้อเสียให้รอบคอบ โดยควรเสนอ
ประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกครองท้องถิ่น เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๕  

 
 

 ๒.๑.๒ ประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 
มาตรา ข้อกฎหมายเดิม ประเด็นที่ขอแก้ไข 

๔๘ สัตต - นายกเทศมนตรีมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละสี่ปีนบัแต่วนัเลือกตัง้ แตจ่ะด ารงต าแหนง่
ติดต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้
- ในกรณีนายกเทศมนตรดี ารงต าแหนง่ 
ไม่ครบระยะเวลาสี่ปกี็ให้ถือว่าเปน็หนึ่งวาระ 
และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกนั
แล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่
ปีนับแตว่ันพน้จากต าแหน่ง 

เห็นควรยกเลิกประเดน็การจ ากัด
ระยะเวลาของวาระในการด ารง
ต าแหนง่ของผู้บริหารท้องถิน่  
ควรใหป้ระชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เป็นผูต้ัดสนิใจในการเลือกตัง้
ผู้บริหารท้องถิ่น 

๔๘ ปัญจทศ 
วรรคหนึ่ง (๑) 
ประกอบ  
วรรคสี ่

กรณีนายกเทศมนตรีออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ก าหนดใหป้ลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่
นายกเทศมนตรเีท่าที่จ าเป็นได้เป็นการ
ชัว่คราวจนถึงวนัประกาศผลการเลือกตัง้
นายกเทศมนตร ี

- เจตนารมณข์องกฎหมายบญัญตัิให้
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ประชาชนเป็นผูร้ับผดิชอบในการ
บริหารและพัฒนาท้องถิ่นเมือ่ครบ
วาระการด ารงต าแหนง่  
เห็นควรให้นายกเทศมนตรปีฏิบัติ
หน้าทีเ่ป็นการชั่วคราวจนกว่า
คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะ
ประกาศผู้ทีไ่ดร้ับการเลือกตัง้เป็น
นายกเทศมนตรคีนใหม ่
หรือหากไม่สามารถด าเนินการได ้
ก็ควรเป็น 
- กรณีนายกเทศมนตรีออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ ก าหนดให้
ปลัดเทศบาลปฏิบัตหินา้ที่
นายกเทศมนตรไีดเ้ป็นการชั่วคราว
จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตร ี

  



 ๒๑๖  

 
 

ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ไม่มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศ  
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใหม่  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๘ บัญญัติว่า “ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งตาม
มาตรา ๑๖๗ (๑) เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๖๐ (๔) 
หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ 

 (๒) ในกรณีพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๔) คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งจะอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ตาม (๒) หรือคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปลาออกทั้งคณะ และเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใดหรือยังด าเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ไม่แล้วเสร็จ ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ  เฉพาะเท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเอง
ให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี” 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๙ บัญญัติว่า “คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามมาตรา ๑๖๗ (๒) และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา ๑๖๘ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพัน
ต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่ที่ก าหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 (๒) ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าหรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือพ้นจากต าแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก่อน 

 (๓) ไม่กระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

 (๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระท าการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง 
และไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด” 



 ๒๑๗  

 
 

ข้อเสนอแนะ 
การให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการ

เลือกตั้งจะประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใหม่นั้น อาจจะท าให้
เกิดการกระท าที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด
ว่า “ให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็น” เป็นถ้อยค าที่ไม่ชัดเจนว่าอะไรท าได้หรือท าไม่ได้ในระหว่างการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นการชั่วคราว จึงอาจจะท าให้เกิดการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้ง เช่น การใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือให้เกิดความนิยมต่อตนเองในการเลือกตั้ง การใช้อ านาจครอบง าเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้ง การใช้อ านาจกลั่นแกล้งผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่น  ๆ 
เป็นต้น 

๒.๑.๓ ประเด็นการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

มาตรา ข้อกฎหมายเดิม ประเด็นที่ขอแก้ไข 
๕๘/๑  
 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่ามธัยมศึกษาตอน
ปลายหรอืเทียบเทา่ หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ต าบล สมาชกิสภาท้องถิ่น ผูบ้ริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกรัฐสภา 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคย
เป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา
ท้องถิน่ ผู้บริหารท้องถิ่น หรอืสมาชิก
รัฐสภา 
(เพ่ือใหเ้ป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 
กับนายกเทศมนตรี ตามมาตรา ๔๘ 
เบญจ วรรคหน่ึง (๒) แห่ง พ.ร.บ. 
เทศบาลฯ และนายองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๓๕/๑ (๒)  
แห่ง พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วน
จังหวัด) 

๕๘/๒ - นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลมีวาระอยู่ใน
ต าแหนง่คราวละสี่ปนีับแตว่นัเลือกตั้งแต่จะ
ด ารงต าแหน่งตดิต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  
- ในกรณีที่นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล
ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให ้
ถือว่าเป็นหนึง่วาระและเมื่อไดด้ ารงต าแหน่ง

เห็นควรยกเลิกประเดน็การจ ากัด
ระยะเวลาของวาระในการด ารง
ต าแหนง่ของผู้บริหารท้องถิน่  
ควรใหป้ระชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เป็นผูต้ัดสนิใจในการเลือกตัง้
ผู้บริหารท้องถิ่น 



 ๒๑๘  

 
 

มาตรา ข้อกฎหมายเดิม ประเด็นที่ขอแก้ไข 
สองวาระติดต่อกนัแล้ว จะด ารงต าแหนง่ได้อีก
เมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปนีับแตว่ันพ้นต าแหน่ง 

๖๔ วรรค
สี ่

- ในระหว่างที่ไมม่ีนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล ให้ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลปฏิบตัิ
หน้าทีข่องนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล
เท่าที่จ าเปน็ได้เป็นการชัว่คราวจนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกตัง้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- เจตนารมณข์องกฎหมายบญัญตัิให้
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ประชาชนเป็นผูร้ับผดิชอบในการ
บริหารและพัฒนาท้องถิ่นเมือ่ครบ
วาระการด ารงต าแหนง่  
เห็นควรให้นายกองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลปฏิบัตหินา้ที่เปน็การชั่วคราว
จนกวา่คณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
จะประกาศผูท้ี่ได้รับการเลือกตั้ง 
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
คนใหม ่
หรือหากไม่สามารถด าเนินการได ้
ก็ควรเป็น 
- กรณีนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ก าหนดใหป้ลัดองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลปฏิบัตหินา้ที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้เป็นการชั่วคราว
จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

 
 ประเด็นเรื่องคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งเสนอให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรี ทั้งนี้ เพ่ือให้คุณสมบัติทางการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 หากพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
รัฐมนตรี จะพบว่า 



 ๒๑๙  

 
 

                (๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้ก าหนดคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นคุณสมบัติในการสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (๒) สมาชิกวุฒิสภา ไม่ได้ก าหนดคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาวุฒิสภา 
  (๓) รัฐมนตรีผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

ข้อเสนอแนะ 
ประเด็นเรื่องคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

ควรเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

๒.  ปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพ่ือบริการสาธารณะ 
 นายเจษฎา  อินสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา 

จังหวัดชัยนาท ได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการทางธุรการของหน่วยงานที่มีอ านาจในการพิจารณา
อนุญาต เช่น อ าเภอ จังหวัด ส านักงานป่าไม้จังหวัด ส านักงานที่ดินจังหวัด ด าเนินการล่าช้าไม่ทันการ
บริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการจัดท าโครงการตามข้อบัญญัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะถูกด าเนินคดีฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบันนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมีการก าหนดไว้

ในกฎหมายหลายฉบับและการบังคับใช้กฎหมายจะอยู่ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ โดยไม่มีการท างานร่วมกันท าให้การควบคุมดูแลและการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไม่เป็นเอกภาพและไม่มีกรอบแนวทางเพ่ือ ให้การก าหนด 
แนวทางการพัฒนา ภารกิจ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดีย วกัน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินทั้งระบบ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดย คทช. จะน าเอาที่ดิน
ของรัฐทุกประเภทมาพิจารณาถึงความความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงมากน้อยเพียงใด ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ และการ
ขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐแต่ละประเภท ควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อ คทช. เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

 



 ๒๒๐  

 
 

กลุ่มที่ ๓ ประเด็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขายฝากที่ดิน 

นางสาวกัญญา  นิลก าแหง ประชาชน ได้เสนอข้อร้องเรียนว่าขอแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมที่บัญญัติว่า “มาตรา ๑๐ สัญญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าหนึ่งปีหรือ 
เกินสิบปีมิได้ . ..” แก้ไขเป็น “มาตรา ๑๐ สัญญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าสามปีหรือ 
เกินสิบปีมิได้” เนื่องจากระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในการขายฝากขั้นต่ า  ๑ ปี ถือเป็นเวลาที่น้อยเกินไป  
ไม่เพียงพอที่จะสามารถหาเงินมาไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ 

พ.จ.ท. เฉลียว  น้อยแสง ผู้แทนสภาเกษตรกรชัยนาท ได้สนับสนุนขอร้องเรียนดังกล่าว  
โดยให้เหตุผลว่าการท านาปรังใช้ระยะเวลา ๔ เดือน การท านาจะคืนต้นทุนเมื่อท านาเป็นระยะเวลา ๓ ปี 
ขึ้นไป 

นายส าเริง  ม่วงสังข์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ส านักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ได้ให้
ความเห็นในเรื่องดังกล่าวว่า การเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าว อาจจะมีผลให้ผู้ซื้อฝากบางรายไม่
ต้องการซื้อฝาก ไม่ยอมจดทะเบียน ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการขายฝากหาแหล่งเงินยากขึ้น 

กลุ่มที่ ๔ ประเด็นปัญหาเกีย่วกับอตัราดอกเบี้ยของผู้ใหบ้ริการทางการเงินอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่
สถาบันการเงิน (Non – Bank) ผู้ให้บริการโฮมสเตยแ์ละโรงแรม     

๔.๑ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของผู้ ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (Non - Bank) 

  นางสาวพรเพ็ญ  โตประเสริฐ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงาน
จังหวัดชัยนาท ได้เสนอข้อร้องเรียน ให้บริษัทไฟแนนซ์เลิกคิดดอกเบี้ยล่วงหน้าในการเช่าซื้อรถยนต์ 
และลดอัตราค่าติดตามทวงถามหนี้ซึ่งปัจจุบันมีอัตราที่สูงเกินไป 

  นางสาวธนิตา แก่นเฟ่ือง รองเลขาธิการหอการค้า จังหวัดชัยนาท ได้เสนอข้อร้องเรียน 
การคิดอัตราดอกเบี้ยของบริษัทไฟแนนซ์ที่ปัจจุบันมีอัตราที่สูงเกินไป 

ข้อเสนอแนะ  

ปัจจุบันกระทรวงการคลังเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย โดยจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชนไป
ด้วยในเวลาเดียวกัน จึงได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ ได้แก่ สินเชื่อราย
ย่อยระดับจังหวัดภายใต้ การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย 
ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
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เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาต ตามขอ้ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ (เรื่อง สินเชื่อรายย่อย
ระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ)  

ธุรกิจเช่าซื้อไม่ว่าจะเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าอะไรก็ตาม ไม่อยู่
ในการก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะไม่ได้เป็นการกู้ยืมเงิน ดังนั้น จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ย
ได้เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแพ่ง มาตรา ๖๕๔  ดังนั้น จึงมีนายทุนเงินกู้นอก
ระบบอาศัยช่องว่างของกฎหมายปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี โดยอาศัยการท าสัญญา
เช่าซื้อบังหน้า ปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในสัญญาต้องแสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี 
(Effective Interest Rate) (ลดต้นลดดอก) และอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) (ลดต้น
ไม่ลดดอก) ให้ผู้บริโภครับรู้ด้วย แต่กฎหมายมิได้บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปลี่ยนมาใช้อัตราดอกเบี้ย
แบบลดต้นลดดอก และดอกเบี้ยค่าปรับกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดช าระค่างวด ให้คิดจากอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญาเช่าซื้อที่แปลงเป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี บวกร้อยละ ๓ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี 

๔.๒  ประเดน็ปัญหาโรงแรม     
  นางสาววรรณาชิด  ดวงยิหวา เจ้าของกิจการโรงแรมชัยนาทอินน์ ได้เสนอข้อร้องเรียน

ปัญหาการสร้างถนนที่แคบและไม่มีท่อระบายน้ า และเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าที่เกะกะไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณถนนหน้าโรงแรม 

ประเด็นปัญหาอื่นๆ โดยสรปุได้ดังน้ี 

นางประวงษ์ กานนท์รังสี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และนางกิตติยา  กิตติรัตน
สุนทร รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ได้เสนอข้อร้องเรียน สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

  

ในการนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันตอบชี้แจงข้อร้องเรียนในเบื้องต้น และชี้แจงขั้นตอน
กลไกของวุฒิสภาที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ จากนั้นจะมีการตอบชี้แจงความคืบหน้า
และผลการด าเนินงานกลับมายังผู้เสนอข้อร้องเรียนในพ้ืนที่ต่อไป 

บทวิเคราะห์และข้อพิจารณา 
จากประเด็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณา

และมีความเห็นในแต่ละประเด็นพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
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๑. ประเด็นข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมาย 

  ๑.๑ ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ 

   ๑.๑.๑ การยกเลิกต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองและ
เทศบาลนคร นั้น เนื่องจากเป็นประเด็นปัญหาการตีความกฎหมายที่ขัดแย้งกันระหว่างพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า “เมื่อพ้นก าหนด
หน่ึงปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาล
นครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันในท้องถิ่นน้ัน และให้บรรดา
บุคคลที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันพ้นจาก
ต าแหน่งและหน้าที่ เฉพาะในเขตท้องถิ่น น้ัน” กับพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่   
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า  
“การยกเลิกต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
จะกระท ามิได้” และมีข้อเสนอให้มีต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผสร.) ในทุกหมู่บ้าน  

   เนื่องจากประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น 
โดยต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ถือเป็น 
ฝ่ายปกครองที่ช่วยเหลืองานของราชการส่วนภูมิภาคในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน ส าหรับ
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีจ านวนประชากรและรายได้  
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองและ  
เทศบาลนคร มีภารกิจในด้านการพัฒนาพ้ืนที่ การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  
ในท้องถิ่น โดยก าหนดให้ประชาชนเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเข้ามาบริหารและ
ติดตามตรวจสอบการบริหาร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ท าให้ภารกิจ
ของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาจจะทับซ้อนกันและเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงเห็นควรเสนอประเด็นดังกล่าว
ต่อคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น เพื่อพิจารณาศึกษาข้อดี ข้อเสีย เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
ให้ครบถ้วนรอบด้าน และด าเนินการแก้ไขปัญหาตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป 

      ส าหรับข้อเสนอให้มีต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผสร.)  
ในทุกหมู่บ้านนั้น เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุกหมู่บ้านของประเทศ และเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
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งบประมาณเป็นค่าตอบแทนของต าแหน่งที่ขอให้เพ่ิมขึ้น จึงเห็นควรเสนอประเด็นดังกล่าวต่อ
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือพิจารณาศึกษาข้อดี ข้อเสีย เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว  
ให้ครบถ้วนรอบด้าน และด าเนินการแก้ไขปัญหาตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป   

  ๑.๑.๒  การเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือยกเว้นการจัดงานประจ าปี งานตามประเพณี หรืองานรื่นเริง ในพื้นที่ของส่วนราชการ 
ที่จัดขึ้นโดยได้รับอนุญาตถูกต้องจากส่วนราชการ ให้ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑  

    เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข จึงเห็นควรเสนอปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการสาธารสุข วุฒิสภา 
เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาดังกล่าวให้ครบถ้วนรอบด้าน และด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป    

 ๑.๒ ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๑.๒.๑ ประเด็นเรื่องวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 
     เนื่องจากประเด็นเรื่องวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นมีนัยส าคัญ

ต่อการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในท้องถิ่น จึงควรพิจารณาข้อดีข้อเสียให้รอบคอบ 
โดยควรเสนอประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

  ๑.๒.๒ ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ไม่มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    การให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คนใหม่นั้น อาจจะท าให้เกิดการกระท าที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดว่า “ให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็น” เป็นถ้อยค าที่ไม่ชัดเจนว่าอะไรท าได้หรือ
ท าไม่ได้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว จึงอาจจะท าให้เกิดการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ใน
การเลือกตั้ง เช่น การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดความนิยมต่อตนเองในการเลือกตั้ง การใช้อ านาจ
ครอบง าเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้ง การใช้อ านาจกลั่นแกล้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่น ๆ เป็นต้น ดังนั้น เห็นควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เพ่ือพิจารณาศึกษาให้ครบถ้วนรอบด้านและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 



 ๒๒๔  

 
 

  ๑.๒.๓ ประเด็นเรื่องคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

    ประเด็นเรื่องคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ถือเป็นการยกระดับของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในด้านคุณวุฒิการศึกษา อย่างไร 
ก็ตามเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล  
ในบางพื้นที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจจะ
ท าใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงเห็นควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น 
วุฒิสภา เพื่อพิจารณาศึกษาให้ครบถ้วนรอบด้านและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

  ๑.๒.๔ ปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพ่ือบริการสาธารณะ 
    กรณีนายเจษฎา  อินสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง ต าบล 

ไพรนกยูง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการทางธุรการของหน่วยงาน 
ที่มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาต เช่น อ าเภอ จังหวัด ส านักงานป่าไม้จังหวัด ส านักงานที่ดินจังหวัด 
เนินการล่าช้าไม่ทันการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการจัดท าโครงการ
ตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะถูกด าเนินคดีฐาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 

     ปัจจุบันนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศมีการก าหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับและการบังคับใช้กฎหมายจะอยู่ภายใต้กรอบอ านาจหนา้ที่
และความรับผิดชอบรวมถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ โดยไม่มีการท างานร่วมกันท าให้การ
ควบคุมดูแลและการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไม่เป็นเอกภาพและไม่มีกรอบ
แนวทางเพ่ือให้การก าหนดแนวทางการพัฒนา ภารกิจ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินทั้งระบบ 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ โดย คทช. จะน าเอาที่ดินของรัฐทุกประเภทมาพิจารณาถึงความความจ าเป็นต้องใช้ 
เพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  และความมั่นคงมากน้อยเพียงใด ดังนั้น  
เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ และการขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐแต่ละประเภท จึงเห็นสมควร
เสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่
และอ านาจต่อไป   

 



 ๒๒๕  

 
 

 ๑.๓ ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายขายฝาก 
  การเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการ

ท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมที่บัญญัติว่า “มาตรา ๑๐ 
สัญญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปีมิได้...” แก้ไขเป็น “มาตรา ๑๐ สัญญา 
ขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าสามปีหรือเกินสิบปีมิได้” เนื่องจากระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในการขาย
ฝากขั้นต่ า ๑ ปี ถือเป็นเวลาที่น้อยเกินไป ไม่เพียงพอที่จะสามารถหาเงินมาไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ 

  การแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ าในการไถ่ทรัพย์ที่ขายฝากจากไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 
เป็นไม่ต่ ากว่า ๓ ปี นั้น ถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ขายฝาก ในการมีระยะเวลาในการหาเงิน  
มาไถ่ทรัพย์ที่ขายฝาก อย่างไรก็ตาม การแก้ไขระยะเวลาดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อฝาก  
และท าให้ผู้ซื้อฝากไม่รับซื้อฝาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในการเข้า ถึงแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป    

 ๑.๔ ประเด็นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
(Non-Bank) 

  ส าหรับปัญหาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (Non-Bank) นั้น ในปัจจุบันกระทรวงการคลังเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมช่องทาง 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย โดยจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
หนี้นอกระบบแก่ประชาชนไปด้วยในเวลาเดียวกัน จึงได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
ประเภทใหม่ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาต ตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๕๘ (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ)  

  ส าหรับธุรกิจเช่าซื้อไม่ว่าจะเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสินค้า
อะไรก็ตาม ท่ีไม่อยู่ในการก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะไม่ได้เป็นการกู้ยืมเงิน จึงมีสิทธิ 
คิดดอกเบี้ยได้เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี และไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแพ่ง มาตรา ๖๕๔  ปัจจุบันมี
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในสัญญาต้องแสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งต่อปี (Effective Interest 
Rate) (ลดต้นลดดอก) และอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) (ลดต้นไม่ลดดอก) ให้ผู้บริโภค
รับรู้ด้วย แต่กฎหมายมิได้บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปลี่ยนมาใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 
และดอกเบี้ยค่าปรับกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดช าระค่างวด ให้คิดจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อที่ 
แปลงเป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี บวกร้อยละ ๓ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ดังนั้น  



 ๒๒๖  

 
 

จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา  
พบประชาชน เพ่ือพิจารณาเสนอเรื่องไปธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป          

๒. ประเด็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

 ๒.๑ ประเดน็ปญัหาเกี่ยวกับโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย ์    
     ๒.๑.๑ กรณีนางสาววรรณาชิด  ดวงยิหวา เจ้าของกิจการโรงแรมชัยนาทอินน์  

ได้เสนอข้อร้องเรียนปัญหาการสร้างถนนที่แคบและไม่มีท่อระบายน้ า และเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าที่เกะกะ  
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนหน้าโรงแรม  

                   เนื่องจากสภาพปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง  เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา 
โดยการใช้มาตรการในทางบริหาร ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือพิจารณาเสนอเรื่องไปยังหน่วยงานของรัฐที่ก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

    ๒.๑.๒  กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหา เนื่องจากได้
ก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ท ในพ้ืนที่ที่ต้องห้ามตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย
ผังเมือง และประชาชนที่น าเอาบ้านพักอาศัยมาให้บริการในรูปแบบโฮมสเตย์ ขอให้แก้ไขเรื่องจ านวน
ห้องพักของโฮมสเตย์ จากไม่เกิน ๔ ห้อง เป็นไม่เกิน ๘ ห้อง โดยไม่ให้ถือว่าเป็นโรงแรมตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗         

      ปัญหาเรื่องการประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้น ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ซึ่งมีสาระส าคัญ เป็น
การผ่อนปรนให้ โรงแรม ๒ ประเภท คือ ๑) โรงแรมที่บริการเฉพาะห้องพัก ๒) โรงแรมที่ให้บริการ
ห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่ส าหรับบริการอาหาร หรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร ได้รับ
ยกเว้นการบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง และข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเรื่องการก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ๒ ประเภท ดังกล่าว แจ้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นถึงการฝ่าฝืนประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง 
ฝ่าฝืนดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนใช้อาคารประเภทควบคุม ฝ่าฝืนเปลี่ยนการใช้อาคาร 
โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารให้เข้าลักษณะเป็นโรงแรมให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย โดยจะได้รับยกเว้นโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยผังเมือง 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔   
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      เมื่อพ้นวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากสถานที่พักที่มีจ านวนห้องพักในอาคาร
เดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน ๔ ห้อง และมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็น
การประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด ซึ่งไม่
ถือว่าเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ ของบทนิยาม ค าว่า “โรงแรม” (๓) เช่น 
บ้านพัก รีสอร์ท โรงแรมขนาดเล็ก โฮมสเตย์ แห่งใด ไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพ
อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือมีข้อจ ากัดตาม
กฎหมายอื่น เช่น กฎหมายป่าไม้ กฎหมายปฏิรูปที่ดิน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย รวบรวม
ข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข เสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพ่ือให้มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

      ดังนั้น ปัญหาของผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่ก่อสร้างในพ้ืนที่ที่ต้องห้าม
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง นั้น เป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย  
ที่จะต้องชั่งน้ าหนักระหว่างการส่งเสริมให้มีการลงทุนเพ่ือให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กับการ
รักษาสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน จึงเป็นประเด็นที่จะต้องศึกษา ให้เกิดความ
รอบคอบ จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือพิจารณาเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

      ส าหรับการขอให้แก้ไขเรื่องจ านวนห้องพักของโฮมสเตย์ จากไม่เกิน ๔ ห้อง 
เป็นไม่เกิน ๘ ห้อง โดยไม่ให้ถือว่าเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น จะต้องแก้ไข
กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑ ซึ่งการแก้ไข
กฎกระทรวงถือเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหา
ดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องไป
ยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป                     

 ๒.๒ สภาวัฒนาธรรมจังหวัดชัยนาทขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม  

  กรณีนางประวงษ์ กานนท์รังสี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และนางกิตติยา  
กิตติรัตนสุนทร รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ได้เสนอข้อร้องเรียน สภาวัฒนธรรมจังหวัด
ชัยนาทขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

   เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยใช้มาตรการในทางบริหาร จึงเห็นสมควร
เสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
เพ่ือพิจารณาเสนอเรื่องไปยังหน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแลส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท  
เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
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  ๒.๓ ประเด็นการหลอกลวงซื้อสิทธิการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 

    นายอภิชัย รุ่งพ่ึง ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
จังหวัดชัยนาท ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา เรื่อง “ขอความเป็นธรรมและประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอ านวยความเป็นธรรมในการด าเนินคดีในคดีที่มีประชาชนได้รับความเสียหายจ านวนมาก” 
โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า มีการหลอกซื้อสิทธิเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากผู้ เช่าซื้อ  
ซึ่งนายอภิชัยฯ เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งจากขบวนการนี้ โดยมีพฤติการณ์ในการกระท า คือ ผู้ถูกกล่าวหาจะ
มาติดต่อขอซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จากผู้เสียหายที่ผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อหรอืไมส่ามารถผอ่นช าระ
ค่าเช่าซื้อและได้ประกาศขายสิทธิเช่าซื้อ (ขายดาวน์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์) ผ่านทางสื่อต่าง ๆ  
เมื่อได้รับมอบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาจะไม่ผ่อนช าระค่าเช่าซื้อให้กับผู้ให้เช่าซื้อ 
และเมื่อผู้เสียหายติดตามทวงถามและขอให้ผู้ถูกกล่าวหาน ารถยนต์มาคืน ปรากฏว่าไม่พบรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์และไม่สามารถติดตามรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กลับคืนมาได้ ซึ่งการกระท า 
ในลักษณะดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นกับผู้เสียหายหลายรายในหลายจังหวัด และมีมูลค่าความเสียหายเป็น
จ านวนมาก จึงน่าเชื่อว่าเป็นการกระท าอย่างเป็นขบวนการ แต่เมื่อผู้เสียหายไปร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนรับแจ้งไว้เป็นหลักฐานในรายงานประจ าวันเท่านั้นแต่ไม่ได้รับแจ้ง
ความเป็นคดีอาญาเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย โดยพนักงานสอบสวนให้เหตุผลว่าการกระท าดังกล่าว
เป็นการสมยอมกันระหว่างผู้ขายสิทธิเช่าซื้อกับผู้ถูกกล่าวหา และเป็นข้อพิพาททางแพ่ง  

---------------------------------------- 
 

จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมส านักงานชลประทานที่ ๑๒ เขื่อนเจ้าพระยา อ าเภอสรรพยา  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ศึกษาดูงานสภาพปัญหา สถานการณ์น้ า และการจัดการน้ าเขื่อนเจ้าพระยา 
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ผลการด าเนินการ  

สมาชิกวุฒิสภา ได้ศึกษาดูงานและและประชุมร่วมกับผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๒ 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นสภาพปัญหา สถานการณ์น้ า และการจัดการน้ าเขื่อนเจ้าพระยาโดย
รับทราบสถานการณ์น้ าในปัจจุบันของเขื่อนเจ้าพระยา แนวทางการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูฝน ปี 
๒๕๖๒ ตามแนวทางของกรมชลประทานมีมาตรการในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้ปริมาณน้ าต้นทุนในอ่าง
เก็บน้ ามีเพียงพอส าหรับการใช้น้ าตลอดฤดูฝนและเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งต่อไป  

 
 

 
-------------------------------------------- 
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จังหวัดสุพรรณบุรี ณ เทศบาลต าบลแหลมพัฒนา อ าเภอบางปลาม้า และเทศบาลต าบล 
ย่านยาว อ าเภอสามชุก  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  เปิดเวทีรับฟังและเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

.  

 

 

ผลการด าเนินการ  
คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 

ของประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และน าเสนอกฎหมายที่น่าสนใจ  

ครั้งที่ ๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุพรรณบรุ ี
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โดยนายวิทยา  ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง ได้กล่าวทักทายพูดคุยกับพ่ีน้องประชาชน พร้อมทั้ง
อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จากนั้น นายวิทยา  
ผิวผ่อง ได้กล่าวเชิญให้ นายลักษณ์  วจนานวัช และพลเอก ดนัย  มีชูเวท ตัวแทนคณะกรรมการฯ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะน าข้อกฎหมายให้แก่ประชาชนในต าบลบ้านแหลมพัฒนา อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

 พลเอก ดนัย  มีชูเวท สมาชิกวุฒิสภา ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้ประชาชนได้รับฟัง ได้แก่  

  ๑. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพ่ือ
ก าหนดระยะเวลาการเช่านาและค่าเช่านาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เชา่ ตลอดจนการ
ห้ามคนต่างด้าวเช่าที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมด้วย 

 ๒. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทวงถามหนี้ ป้องกันการกระท าที่ไม่เหมาะสมต่อลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การใช้ถ้อยค าที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรง การคุกคามโดยขู่เข็ญ การใช้ก าลังประทุษร้าย 
หรือการท าให้เสียชื่อเสียง และการสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้แก่บุคคลอื่น 

  ๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่
อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพ่ือการควบคุมสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่
อาศัย และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่  

 นายลักษณ์  วจนานวัช สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวทักทายรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน และกล่าวว่าการลงพ้ืนที่ในจังหวัด
สุพรรณบุรีในครั้งนี้ เป็นนโยบายที่ส าคัญที่จะท าให้สมาชิกวุฒิสภาเข้าถึงและเข้าใจประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 
และสามารถท างานประสานกับประชาชนเพ่ือพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้ จากนั้นได้กล่าวถึง
เป้าหมายของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๗ 
ซึ่งได้แก่ ๑. ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
๒. สังคมมีความสงบสุขเป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า ๓. ประชาชน 
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง พร้อมกล่าวว่า 
การร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
อีกด้วย 



 ๒๓๒  

 
 

 นายอนุศักดิ์  คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาต าบล
ซึ่งเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง โดยการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลาง
เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และกล่าวถึงความส าคัญของการลงพ้ืนที่รับทราบปัญหาและ
แนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนในพ้ืนที่ โดยได้แบ่งสภาพปัญหา  
ที่เกิดขึ้นออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ 

 ๑. ด้านการเกษตร  
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม  
 ๓. ด้านทรัพยากรน้ า สิ่งแวดล้อม 
 ๔. ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๕. ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
 ๖. ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 โดยแบ่งเป็น ๖ กลุ่มย่อย เพ่ือให้ประชาชนได้บอกกล่าวถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมี
สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมรับฟังสภาพปัญหาในแต่ละด้าน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้น ตลอดจนน าประเด็นปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองและต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพื่ออาศัยกลไกของวุฒิสภาในการด าเนินการต่อไป  

 นายวิทยา  ผิวผ่อง ได้กล่าวสรุปการเสวนาระดมความคิดเห็นพร้อมกล่าวขอบคุณประชาชน 
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และฝากข้อคิดเอาไว้ว่าทุกปัญหาย่อมมีหนทางแก้ไขขึ้นอยู่กับว่าทุกคน
ได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง ส าหรับปัญหาที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขได้ด้วยตนเอง ก็ให้หาคนมาช่วย
แก้ไขปัญหานั้นเสีย นอกจากนี้ นายลักษณ์  วจนานวัช ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สมควรจะมีวิทยากรอาสาสมัครคอยให้ค าแนะน าแก่ประชาชนให้ประชาชนได้มี
ความรู้ เพ่ือที่จะสามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว  

 ต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาถึงเทศบาลต าบล 
ย่านยาว อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

 โดยมีนายจิรศักดิ์  ช านาญภักดี นายอ าเภอสามชุก กล่าวต้อนรับคณะ 

 นายอนุศักดิ์  คงมาลัย กรรมการ ได้กล่าวทักทายประชาชนและได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภา 
ที่ได้เดินทางมาในการลงพ้ืนที่พบปะประชาชนในครั้งนี้  

 นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง ได้กล่าวทักทายพูดคุยกับประชาชน พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งกล่าวถึงการแสดงออกถึงการมี



 ๒๓๓  

 
 

ส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบันว่า นอกจากจะมีบทบัญญัติของกฎหมายขึ้นมารองรับแล้ว ประชาชนเอง
ยังตื่นตัวและแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน จากนั้นได้กล่าวเชิญให้นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร และพลเอก ดนัย  มีชูเวท ตัวแทนคณะกรรมการฯ 
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะน าข้อกฎหมายให้แก่ประชาชนในต าบลบ้านย่านยาว อ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

 นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร ได้กล่าวทักทายประชาชนและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และ
กล่าวถึงหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่า
วุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักมีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน การให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง นอกจากนี้ ตามบท
เฉพาะกาลยังก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตทิี่วุฒิสภาหรือสาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ของรัฐธรรมนูญ 
และการพิจารณาให้ความเห็นชอบของบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย 

 พลเอก ดนัย  มีชูเวท ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวันของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรให้ประชาชนได้รับฟัง ได้แก่ 
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดจนได้ให้ค าแนะน าให้ประชาชนศึกษา 
หาข้อมูลด้านกฎหมายเพิ่มเติมด้วยตนเองโดยการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยประชาชนได้โต้ตอบ
และร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดการบรรยาย 

 นายอนุศักดิ์  คงมาลัย ได้กล่าวทักทายประชาชนและกล่าวถึงความส าคัญของการลงพ้ืนที่
ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือรับทราบปัญหาและแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชนในพื้นที่ โดยได้แบ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ 

 ๑. ด้านการเกษตร  
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม  
 ๓. ด้านทรัพยากรน้ า สิ่งแวดล้อม 
 ๔. ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๕. ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
 ๖. ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 



 ๒๓๔  

 
 

 เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา กิจกรรมระดมความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น ๖ กลุ่มย่อย เพ่ือให้ประชาชน
ได้บอกกล่าวถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมรับฟังสภาพปัญหาในแต่ละด้าน 
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ตลอดจนน าประเด็นปัญหาที่ประชาชน
ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองและต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา 
เพ่ืออาศัยกลไกของวุฒิสภาในการด าเนินการต่อไป  
 

 
-------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๕  

 
 

 
 

จังหวัดสมุทรสาคร ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัดกลางอ่างแก้ว อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  พบกลุ่มเปา้หมายตามวตัถปุระสงค์ เพื่อพบปะ เยี่ยมเยือน และรบัฟัง
ความคิดเหน็ 

 

   
 

   
 

ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และน าเสนอกฎหมายที่น่าสนใจ อาทิ 

นายวิทยา  ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รูปแบบ ที่มา และบทบาท
หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา โดยการรับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากประชาชน
ในครั้งนี้จะน าไปสู่การด าเนินนโยบายของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาในการตรวจสอบ

ครั้งที่ ๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๒๓  กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุร ี



 ๒๓๖  

 
 

กลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมายซึ่งต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วต่อไป 

จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เปิดสื่อวีดีทัศน์เพื่อแนะน าหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

นายจเด็จ  อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีกฎหมายเป็นจ านวนมากและจ าเป็นต้องท าความเข้าใจว่ากฎหมายแต่ละฉบับได้บังคับใช้ในเรื่องใด 
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้น าความรู้ทางกฎหมายมาเผยแพร่แก่ประชาชนและเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย โดยกฎหมายฉบับหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความจ าเปน็ทีป่ระชาชน
ต้องรับรู้เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ บิดเบือน หรือปลอมแปลง  
อันสร้างความเสียหาย วุ่นวาย และลุกลามเป็นประเด็นในโลกสังคมออนไลน์หรือฟ้องร้องเป็นคดีความกัน 
และหากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ก็คือ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐” ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยบทบัญญัติที่ส าคัญ คือ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ซึ่งมี
หลักการว่า ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลง
แหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และหากการส่งข้อมูลนั้นมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้รับข้อมูลโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์
เพ่ือปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ถ้าการกระท าความผิด
ดังกล่าวเป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑ - ๗ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

นอกจากนี้ มาตรา ๑๔ ยังก าหนดว่า ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกิน ๕ ป ีหรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
ประชาชน อันมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๒) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง



 ๒๓๗  

 
 

เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) น าเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี ่ยวกับ  
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) น าเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที ่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม  (๑) 
(๒) (๓) หรือ (๔) 

ถ้าการกระท าความผิดตาม (๑) มิได้กระท าต่อประชาชน แต่เป็นการกระท าต่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ผู้กระท า ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

พลเอก ดนัย  มีชูเวท สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวว่า หากจะนับกฎหมายในระดับพระราช บัญญัติ
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันแล้วจะพบว่ามีจ านวนประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าฉบับ โดยในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) มีกฎหมายที่เสนอเพ่ือพิจารณาจ านวน
ทั้งสิ้น ๕๑๐ ฉบับ แต่ที่ผ่านความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายมีจ านวน ๔๔๔ ฉบับ โดยเป็น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๒ ฉบับ และพระราชบัญญัติ ๔๓๒ ฉบับ ทั้งนี้ กฎหมายฉบับที่มี
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเรื่องหนี้สินของเกษตรกรที่ควรรับรู้ คือ “พระราชบัญญัติการทวง
ถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘” โดยบทบัญญัติที่ส าคัญ คือ 

มาตรา ๕ ก าหนดให้บุคคลท่ีจะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวง
ถามหนี้ต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที่ก าหนด และเมื ่อจดทะเบียนแล้ว 
ต้องประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประกาศก าหนด  
และมาตรา ๑๔ ได้ก าหนดห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถาม
หนี้ซึ่งมิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามีภริยา บุพการีหรือผู้สืบสันดานของตน หรือในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ านาจกระท าได้ตามกฎหมาย รวมทั้งก าหนดวิธีการทวงถามหนี้ไว้ในมาตรา ๙ 
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ โดยก าหนดให้ผู้ทวงถามหนี้ต้องติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการ
ทวงถามหนี้เท่านั้น และให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา แต่ถ้าเป็นวันหยุดราชการ
ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา ทั้งนี้ เมื่อลูกหนี้ได้ช าระหนี้แก่ผู้ทวงถามหนี้แล้ว 
ผู้ทวงถามหนี้ต้องออกหลักฐานการช าระหนี้แก่ลูกหนี้ด้วย และในทวงถามหนี้ห้ามกระท าการในลกัษณะขม่ขู ่



 ๒๓๘  

 
 

ใช้ความรุนแรง หรือกระท าอื่นใดที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้
หรือผู้อื่น หรือใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น 

นอกจากนี้ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างเสริมความเป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะการขาย
ฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนจ านวน
มากที่ปรากฏว่าผู้ขายฝากมีอ านาจต่อรองน้อยกว่าผู ้ซื ้อฝากอันเนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจ 
ที่แตกต่างกัน และผู้ขายฝากอาจได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียที่ดินท ากินหรือที่อยู่อาศัย จึงได้ตรา 
“พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ขึ้น เพ่ือก าหนด ให้มีการควบคุมสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ โดยบทบัญญัติที่ส าคัญ คือ 

มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ ซึ่งก าหนดให้การขายฝากถ้ามิได้
ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ โดยจ านวนสินไถ่จะก าหนดไว้สูงกว่าราคาขาย
ฝากก็ได้ แต่เมื่อค านวณเป็นดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี และไม่ว่าในสัญญาจะมีข้อความ
ระบุไว้เป็นประการใด หากผู้ซื้อฝากได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
จากผู้ขายฝากอันเนื่องมาจากการซื้อฝาก รวมทั้งค่าตอบแทนที่ผู้ซื้อฝากได้รับจากการ ให้บุคคลอื่น 
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝาก ให้ถือว่าเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ หรือค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของสินไถ่ที่ได้ช าระแล้ว ส่วนสัญญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่า ๑ ปี หรือเกิน ๑๐ ปี มิได้ แต่ผู้ขายฝาก 
มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลาไถ่ โดยก่อนวันครบก าหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน 
แต่ไม่มากกว่า ๖ เดือน ผู้ซื้อฝากจะต้องแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝาก
เพื่อให้ผู้ขายฝากทราบก าหนดเวลาไถ่และจ านวนสินไถ่ พร้อมทั้งแนบส าเนาสัญญาขายฝากไปด้วย  
ซึ่งผู้ขายฝากอาจช าระสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อฝากหรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานวางทรัพย์หรือ
ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้น โดยสละสิทธิถอนทรัพย์
ที่ได้วางไว้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่กับผู้ซื้อฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็นความผิด  
ของผู้ขายฝาก ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ดินจังหวัด 
หรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้นได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันถึงก าหนดเวลาไถ่ 
หรือนับแต่วันที่เหตุที่ท าให้ไม่อาจใช้สิทธิไถ่ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าผู้ขายฝากได้ไถ่
ทรัพย์สินที่ขายฝากตามก าหนดเวลาไถ่แล้ว ซึ่งทรัพย์สินที่ขายฝากจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝาก
ตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ช าระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี และในกรณีที่ได้วางทรัพย์
ดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานของส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ดินมีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซื้อฝากทราบถึงการวางทรัพย์โดยพลัน  



 ๒๓๙  

 
 

นายลักษณ์  วจนานวัช สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวว่า  
ในปัจจุบันมีการน าสารเคมีหรือวัตถุอันตรายมาใช้ในกิจการประเภทต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และวัตถุอันตราย
บางชนิดได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อก าหนด
มาตรการก ากับดูแลวัตถุอันตรายอยา่งเคร่งครัดและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งมีหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ 
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการควบคุมวัตถุอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒” ขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้ ได้แบ่งวัตถุอันตราย
ออกเป็น ๔ ชนิด ตามความจ าเป็นแก่การควบคุม ดังนี้ 

(๑) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมี
ไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

(๒) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมี
ไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดด้วย 

(๓) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมี
ไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต 

(๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก  
การน าผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง 

โดยสารเคมีป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือแมลงพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งเป็น
ประเด็นปัญหาที่ได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ถูกจัดให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เพราะถือว่าอันตรายและ 
มีความเสี่ยงสูง โดยสารเคมีดังกล่าวแม้จะมีความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ แต่เมื่อค านึงถึงผลกระทบทีม่ตีอ่
สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยเฉพาะพาราควอต ที่มีพิษเฉียบพลันสูงต่อมนุษย์และ 
มีผลกระทบเรื้อรังต่อสุขภาพ เช่น ก่อให้เกิดโรคพาร์กินสัน สมองเสื่อมหรือระบบประสาท และแม้จะใส่
อุปกรณ์ป้องกันก็ยังสามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสัมผัสทางผิวหนัง ซึ่งหากมีบาดแผลจะซึมเข้าสู่
ร่างกายอย่างรวดเร็วท าให้เกิดโรคหนังเน่าและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต รวมทั้งยังพบการตกค้างในอาหาร 
สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ด้วย คณะกรรมการวัตถุอันตรายจึงมีมติให้จ ากัดการใช้ โดยหากจะผลิต น าเข้า 
ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาตก่อน 

พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวว่า
วัตถุประสงค์ของการเดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนั้น 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา
และกลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ตลอดจน



 ๒๔๐  

 
 

สะท้อนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา โดยเฉพาะภารกิจด้านการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ ที่ก าหนดให้วุฒิสภา
มีหน้าที่และอ านาจในการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ 
ตลอดจนเสนอแนะและเร่งรัดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ 

ทั้งนี้ กลไกของวุฒิสภาประการหนึ่งที่จะท าให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จได้ก็คือ “การตั้ง
คณะกรรมาธิการ” เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เกี่ยวข้อง 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย ซึ่งปัจจุบัน
วุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาเพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีจ านวน 
๒๖ คณะ และตนได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น “ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น” ซึ่งมีหน้าที่
และอ านาจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ผ่านมา
จะพิจารณาเห็นได้ว่ามีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นออกมาเป็นจ านวนมาก แต่ฉบับที่ส าคัญ
และควรรับรู้ก็คือ “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒” 
เพราะจะเป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภากรุงเทพมหานคร และสภาเมืองพัทยา 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยท่ีบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง และผู้บริหารท้องถิ่นให้มา
จากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษจะมาโดยวิธีอื่นก็ได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการจัดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
ดังกล่าวถือเป็นหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นหัวใจในการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น 
ให้หน่วยงานระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน มีโอกาสที่จะเลือกผู้น าของตนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ 

 
 

-------------------------------------------- 
 
 
 



 ๒๔๑  

 
 

จังหวัดเพชรบุรี ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด อ าเภอบ้านลาด  

วิธีการด าเนินกิจกรรม    พบกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ เพ่ือพบปะ เยี่ยมเยือน และรับฟัง
ความคิดเห็น 

 

  

  
 

ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของเกษตรกรและ
ประชาชนโดยทั่วไป  

นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวว่า การเดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะ
ประชาชนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
เพชรบุรีในครั้งนี้นั้น เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบในการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมี
ผลใช้บังคับแล้ว ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือรว่มกนั
ขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่าง
สอดคล้องกันและเป็นระบบ อันจะน าไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคม  



 ๒๔๒  

 
 

ที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นายวิทยา  ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง บทบาทหนา้ทีแ่ละอ านาจของ
วุฒิสภา โดยเฉพาะในด้านนิติบัญญัติหรือการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายต่าง ๆ จากสภาผู้แทนราษฎร 
รวมทั้งหน้าที่และอ านาจในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน เพ่ือที่จะได้น าข้อเสนอแนะไปสู่
การด าเนินนโยบายของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาในการตรวจสอบกลั่นกรองกฎหมายและ
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 

นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจหลายประการ แต่หน้าที่และอ านาจในประการ
ที่ส าคัญก็คือ “การพิจารณาและกลั่นกรองร่างกฎหมาย” โดยก าหนดให้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบและเสนอมาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้น
เกี่ยวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติพระราชก าหนดด้วย 
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่และอ านาจใน “การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน” ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาสามารถ
กระท าได้โดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ การเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ในวุฒิสภาเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคญัเกีย่วกบัการบรหิารราชการแผน่ดนิโดย
ไม่มีการลงมติ และการตั้งกรรมาธิการเพ่ือกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา เรื่อง
ใด ๆ และรายงานผลการพิจารณาให้วุฒิสภาทราบตามระยะเวลาที่วุฒิสภาก าหนด ตลอดจนหน้าที่และ
อ านาจใน “การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ” เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การ
ปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

พลเอก ดนัย  มีชูเวท สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ได้ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว 
รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการจัดโครงการวุฒิสภาพบประชาชนในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณา
และกลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพ่ือพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 



 ๒๔๓  

 
 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของเกษตรกรและ
ประชาชนโดยทั่วไป จึงเห็นควรสรุปสาระส าคัญของ “พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘” และ 
“พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 
๒๕๖๒” ให้รับทราบ กล่าวคือ 

ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕ ก าหนดให้บุคคลท่ีจะประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนด และเมื่อจดทะเบียนแล้วต้องประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ “คณะกรรมการ
ก ากับการทวงถามหนี้” ประกาศก าหนด ซึ่งมาตรา ๙ ได้ก าหนดให้ผู้ทวงถามหนี้ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานที่ติดต่อ ให้ติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้ หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถาม
หนี้ได้แจ้งให้เป็นสถานที่ติดต่อ 

(๒) เวลาในการติดต่อ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา แต่ถ้า
เป็นวันหยุดราชการให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา  

(๓) จ านวนครั้งที่ติดต่อ ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวง
ถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อ ๑ วัน 

มาตรา ๑๑ ก าหนดห้ามผู้ทวงถามหนี้กระท าการทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็นการข่มขู่ การใช้
ความรุนแรง หรือการกระท าอื่นใดที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของ
ลูกหนี้หรือผู้อื่น หรือการใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น 

มาตรา ๑๔ ก าหนดห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และห้ามทวงถามหนี้หรือ
สนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน
ของตน หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ านาจกระท าได้ตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๕ ก าหนดให้มี “คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้” ซึ ่งมีร ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการทวงถามหนี้ของผู้ทวงถามหนี้ 
รวมถึงการออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๗ ก าหนดให้ในจังหวัดหนึ่ง ให้มี “คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประจ า
จังหวัด” ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกในพ้ืนที่  
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด คลังจังหวัด ประธานสภาทนายความจังหวัด เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  
และผู้แทนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 
ส่วนกรุงเทพมหานคร ให้มี “คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประจ ากรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีผู้บัญชาการ
ต ารวจนครบาล เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนส านักงาน



 ๒๔๔  

 
 

อัยการสูงสุด ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ผู้แทนสภาทนายความ และผู้แทนองค์กรพัฒนาภาคเอกชน 
ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งผู้บัญชาการต ารวจนครบาลแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 

มาตรา ๓๐ ก าหนดให้เพื่อประโยชน์ในการรับเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับการทวงถามหนี้  
ให้ที่ว่าการอ าเภอ และสถานีต ารวจเป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ ได้ด้วย รวมทั้ง
ให้หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังที่ท าการ
ปกครองจังหวัด หรือกองบัญชาการต ารวจนครบาล แล้วแต่กรณี  

ส่วน “พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ  
ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒” นั้น มีบทบัญญัติที่ส าคัญ คือ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๑๘ ซึ่งก าหนดให้การขายฝากถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นโมฆะ จ านวนสินไถ่จะก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้ แต่เมื่อค านวณเป็นดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี และไม่ว่าในสัญญาจะมีข้อความระบุไว้เป็นประการใด หากผู้ซื้อฝากได้รับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ขายฝากอันเนื่องมาจากการซื้อฝาก รวมทั้งค่าตอบแทน
ที่ผู้ซื้อฝากได้รับจากการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝาก ให้ถือว่าเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ 
หรือค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ช าระแล้ว ส่วนสัญญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่า ๑ ปี 
หรือเกิน ๑๐ ปี มิได้ แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลาไถ่ โดยก่อนวันครบ
ก าหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน แต่ไม่มากกว่า ๖ เดือน ผู้ซื้อฝากจะต้องแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพื่อให้ผู้ขายฝากทราบก าหนดเวลาไถ่และจ านวนสินไถ่ พร้อมทั้งแนบ
ส าเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ซึ่งผู้ขายฝากอาจช าระสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อฝากหรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อ
ส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้น 
โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่กับผู้ซื้อฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็นความผดิของ
ผู้ขายฝาก ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ดินจังหวัด หรือ
ส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้นได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันถึงก าหนดเวลาไถ่ 
หรือนับแต่วันที่เหตุที่ท าให้ไม่อาจใช้สิทธิไถ่ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าผู้ขายฝากได้ไถ่
ทรัพย์สินที่ขายฝากตามก าหนดเวลาไถ่แล้ว ซึ่งทรัพย์สินที่ขายฝากจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝาก
ตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ช าระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี  และในกรณีที่ได้วางทรัพย์
ดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานของส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ ดินมีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซื้อฝากทราบถึงการวางทรัพย์โดยพลัน 

นายลักษณ์  วจนานวัช สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวว่า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๓ ได้ก าหนด 



 ๒๔๕  

 
 

ให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่ า และสามารถแข่งขันในตลาดได้ 
และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ท ากินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด โดยกลไกของวุฒิสภาที่จะท าให้
ภารกิจดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย ตลอดจนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
บรรลุผลส าเร็จได้ก็คือ “การตั้งคณะกรรมาธิการ” ซึ่งปัจจุบันวุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ า
วุฒิสภาเพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒๖ คณะ โดยตนได้รับเลือกและแต่งตั้งเป็น 
“รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ คนที่สี่” และมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ 
เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์จะมีบทบาทส าคัญในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม 
สนับสนุน แก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดิน น้ าและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร การสหกรณ์ การพัฒนาการผลิต 
การแปรรูป ธุรกิจการเกษตรและการเกษตรสร้างมูลค่า พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะประชาชนในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ช่วยสะท้อนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาดังกล่าว 

 

 
-------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๖  

 
 

 
 

จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมือง
สมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง     

วิธีการด าเนินกิจกรรม    เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 

 

ครั้งที่ ๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 



 ๒๔๗  

 
 

ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาระส าคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีบทบัญญัติ
หลายมาตราที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตควรต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติ ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย  
หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดทางอาญา เช่น การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น 
อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้รับ และการน าเข้า หรือเผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จ
โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน
อันเป็นประโยชน์สาธารณะ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจะโพสต์
หรือแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้ควรต้องตรวจสอบในเบื้องต้นก่อน หากพบว่าไม่ มีที่มาหรือเกี่ยวกับ 
ความรุนแรงหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแล้ว นั้น ก็ไม่ควรโพสต์หรือแชร์ไปยังบุคคลอื่น 

  โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ความต้องการ
ในพ้ืนที่ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ประเด็นที่ ๑ ขอให้ภาครัฐช่วยผลักดันการสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล (Monorail)  
 ประเด็นที่ ๒ ขอให้ภาครัฐช่วยผลักดันให้จังหวัดสมุทรปราการเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการ

ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หรือเข้าสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC: Eastern Economic Corridor) 

 ประเด็นที่ ๓ ขอให้ภาครัฐช่วยผลักดันโครงการกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
 ประเด็นที่ ๔ ขอให้ภาครัฐด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสื่อยุคดิจิทัล 
 ประเด็นที่ ๕ ขอให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาการจราจรตดิขัดบริเวณถนนสขุสวัสดิ์ อ าเภอพระประแดง  
 ประเด็นที่ ๖ ขอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการท าประมงพ้ืนบ้านและ

ประมงพาณิชย ์

จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจัดแบ่งกลุ่มผู้แทนในระดับผู้น าของ  
ทุกภาคส่วนตามประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และประมง การบริหารจัดการ
เส้นทางคมนาคม และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวข้อง เพ่ือ ให้ผู้แทน
ประชาชนได้บอกกล่าวถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมรับฟังสภาพปัญหา
ในแต่ละด้าน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ตลอดจนน าประเด็น



 ๒๔๘  

 
 

ปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองและต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐเข้าสู่
กระบวนการที่อาศัยกลไกของวุฒิสภาในการด าเนินการต่อไป  

ทั้งนี้ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และผู้น าท้องถิ่นน าคณะกรรมการฯ เดินทาง  
ไปศึกษาสภาพปัญหา ณ พ้ืนที่โครงการสร้างตลาดเชิงท่องเที่ยวและศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะ 
เป็นศูนย์กลางจ าหน่ายผลผลิตทางการประมงและผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ 
ชาวสมุทรปราการจากนั้น จึงเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่โครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
ซึ่งจะเป็นกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกเหนือแม่น้ าเจ้าพระยา โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและไม่ส่ง  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแนวทางการส่งเสริมการคมนาคมแบบไร้มลพิษ เชื่อมต่อ 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเข้าด้วยกัน  

 

 

 
-------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๔๙  

 
 

 
 

จังหวัดนครปฐม ณ วัดสาลวัน ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  

วิธีการด าเนินกิจกรรม    เปิดเวทรีับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
จากประชาชนในพ้ืนที่ 

 

 

   

   
 

ครั้งที่ ๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครปฐม 



 ๒๕๐  

 
 

ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาระส าคัญของกฎหมายและประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
กับประชาชน  

นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายพูดคุยกับพ่ีน้อง
ประชาชน พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
กลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

จากนั้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยสรุปว่า แต่เดิมการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ มีปัญหาและข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
ฐานภาษี อัตราภาษี และการลดหย่อนภาษีที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผล ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอส าหรับพัฒนาท้องถิ่น รัฐบาลจึงต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
อุดหนุนเพ่ิมเติม กล่าวคือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะใช้ “ค่ารายปี” หรือ “ค่าเช่าต่อปี” เป็นฐานในการ
ประเมินภาษี จึงซ้ าซ้อนกับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน และการประเมินค่ารายปีก็
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการก าหนดค่าเช่าที่สมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ นอกจากนี้ อัตราภาษีก็
ก าหนดไว้สูงมาก คือ ร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี ส่วนภาษีบ ารุงท้องที่จะใช้ “ราคาปานกลางของที่ดิน” 
ดังนั้น จึงได้มีการปรับปรุงและมีพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปฏิรูประบบโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความทันสมัย เป็นสากล และแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างภาษีเดิม กระตุ้นการใช้ประโยชน์การใช้ที่ดิน เพิ่มความเป็นอิสระและประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการบริหารการคลงั
ของท้องถิ่น และท าให้ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาความเจริญของพ้ืนที่ในระยะยาว โดย
กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่การจัดเก็บภาษีส าหรับที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงไม่ใช่การเก็บภาษี
ประเภทใหม่ แต่เป็นการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่มีอยู่เดิมและน ามาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินและภาษีบ ารุงท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน รายได้จากการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป โดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของรัฐบาล   
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ในส่วนของการจัดเก็บภาษีที ่ดินและสิ่งปลูกสร้างต ามพระราชบัญญัติภาษีที ่ด ินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ได้ก าหนดยกเว้นการเสียภาษีไว้ในมาตรา ๔๐ และ มาตรา ๔๑  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเป็นกรณีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม และใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการ
ค านวณภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท กล่าวได้ว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนี้ จะไม่มี
ผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยรวมถึงเจ้าของที่พักอาศัยส่วนใหญ่ แต่หากค านวณ
แล้วมูลค่าทรัพย์สินมีมูลค่าเกิน ๕๐ ล้านบาท ก็จะต้องเสียภาษีเฉพาะในส่วนที่เกินตามอัตราที่กฎหมาย
ก าหนด ทั้งนี้ ในสองปีแรกกฎหมายก าหนดให้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราภาษีตามมูลค่า
ของฐานภาษี อาทิ กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม มีมูลค่าของฐาน
ภาษีไม่เกิน ๗๕ ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๑ มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๗๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๓ มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๑๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ 
ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๕ มูลค่าของฐานภาษีเกิน ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐  
ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๐๗ แต่หากมีมูลค่าของฐานภาษีตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป  
ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ ๐.๑  โดยมีอัตราเพดานของการจัดเก็บภาษีอยู่ที่ร้อยละ ๐.๑๕ อย่างไรก็ตาม 
กรมธนารักษ์ได้เลื่อนการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ออกไปอีก ๑ ปี จากเดิมท่ีต้องประกาศใช้
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยในระหว่างนี้ให้ใชฐ้านราคาประเมินเดิม
ไปก่อน 

พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ได้กล่าวให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดบทเฉพาะกาลในส่วนของการก าหนด
อัตราภาษีไว้เพื่อเป็นการลดหย่อนการจ่ายภาษีแก่ประชาชน ดังปรากฏในมาตรา ๙๔ ที่ระบุให้ที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ซึ่งมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๗๕ ล้านบาท ให้ใช้
อัตราภาษีที่ต้องจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๐๑ และขอให้ประชาชนค านึงถึงเนื้อหาสาระที่ปรากฏใน
มาตรา ๓๗ ซึ่งเป็นมาตราที่ก าหนดอัตราภาษีที่ประชาชนจะต้องจ่ายจริงภายหลังจากการจัดเก็บภาษีใน
สองปีแรก ซึ่งในส่วนของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมได้ก าหนดให้มี
การจัดเก็บภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๑๕ ท้ังนี้ กฎหมายก าหนดให้ยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดาส าหรับ
มูลค่าที่ดิน ๕๐ ล้านบาทแรก พร้อมทั้งยกเว้นใน ๓ ปีแรกที่กฎหมายบังคับใช้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวได้มีการจัดแบ่งประเภทท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างออกเป็น ๔ กลุ่ม ตามลักษณะของการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน ได้แก่ ๑) ประเภทเกษตรกรรม ๒) ประเภทที่อยู่อาศัย ได้ลดหย่อน ๕๐ ล้าน ๓) ประเภทพาณิช
ยกรรมและอุตสาหกรรม และ ๔) ประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ นอกจากนี้ ในหมวด ๒ มาตรา ๑๕ กฎหมายยังได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัย
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าวจะสามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้  

นายลักษณ์  วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีซึ่งถือเป็นรายได้ของท้องถิ่นที่จะ
น ามาบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป พร้อมทั้งได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดชุมชนว่าในปัจจุบัน
รัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะเป็นการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ อีกทั้งจะเป็นคณะกรรมการที่จะมาดูแลโฉนดชุมชนรวมถึงในส่วนที่ยังค้าง
การพิจารณาอยู่ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของวุฒิสภา นั่นคือ การติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยเฉพาะการเกษตรสร้างมูลค่าซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมลูคา่ 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย ๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ๒) เกษตรปลอดภัย ๓) 
เกษตรชีวภาพ ๔) เกษตรแปรรูป และ ๕) เกษตรอัจฉริยะ ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่ได้
ร่วมกันพัฒนาสินค้าการเกษตรของตนเอง เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการสร้างการแข่งขัน อาทิ การผลิตข้าว
ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หรือการผลิตข้าวปลอดภัย รวมทั้งขอให้หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้
ก าหนดไว้  

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการ ได้กล่าวถึงความรู้สึกภาคภูมิใจที่เคยด ารงต าแหน่ง 
ผู้ว่ าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมทั้ งได้กล่าวถึ งประเด็นการจัดตั้ งสนามบินนครปฐมว่า 
คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร  จะเป็นช่องทางส าคัญที่ประชาชนจะสามารถ 
ขอค าชี้แนะและพึ่งพาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านร่วมกันปกป้องสถาบัน 
อันศักดิ์สิทธิ์ของชาติ ไม่ให้ใครดูหมิ่นและไม่แบ่งแยกชนรุ่นเก่าหรือชนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ประเทศชาติด ารง 
คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งได้ฝากถึงประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนที่บ้านคลองโยง ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา 
เพื่อเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  

พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม กรรมการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งสนามบินนครปฐม 
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีแนวคิดมานานพอสมควร มีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้าน แต่เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นไปที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยเฉพาะการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา สนามบิน
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สุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง รวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน แบบไร้รอยต่อ 
ดังนั้น ในขณะนี้การจัดตั้งสนามบินนครปฐมจึงยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสม ทั้งนี้  
ได้แนะน าให้ส่งเรื่องดังกล่าวพร้อมตัวแทนไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร 
เนื่องจากมีหน้าที่และอ านาจที่จะสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง และจะสามารถ ให้ข้อมูลแก่
ประชาชนได้มากขึ้น 

พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ กรรมการ ได้กล่าวถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใย
เป็นอย่างมาก จึงได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิม
กฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ โดยแก้ไขความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยก าหนดให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนของนโยบาย 
งบประมาณ และอาสาสมัคร ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างส านักงานต ารวจ
แห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดภาคประชาชนที่จะมาร่วมมือกัน ดังนั้น 
จึงขอเชิญชวนภาคประชาชนโดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
เยาวชน หรือกลุ่มเกษตรกร เข้ามาเป็นหูเป็นตาร่วมกันส่งต่อข้อมูลให้แก่ต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือฝ่าย
ปกครอง เพ่ือจะได้ช่วยกันป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมหรือยาเสพติด พร้อมทั้งรักษาความ
สงบเรียบร้อยในพื้นที่และป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 

นายสมเดช  นิลพันธุ์ กรรมการ ในคณะกรรมการอ านวยการฯ ได้กล่าวทักทายประชาชน
และกล่าวถึงความส าคัญของการลงพ้ืนที่ในจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นคนจังหวัดนครปฐม จึง
พร้อมที่จะท าหน้าที่ประสานงานและน าพาปัญหาของประชาชนไปสู่การแก้ไขให้ดีที่สุดต่อไป 
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จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต าบลหนองบัว 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  

วิธีการด าเนินกิจกรรม    เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
จากประชาชนในพ้ืนที่ 

 
 

  
 

  
 

ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ครั้งที่ ๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี 



 ๒๕๕  

 
 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาระส าคัญของกฎหมายและประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
กับประชาชน  

โดยนายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายกับประชาชน 
ชาวจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงหน้าที่หลักของวุฒิสภา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การติดตามการ
บังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งวุฒิสภายังมีหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญในการติดตามการท างาน
และเร่งรัดผลส าเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น ได้จัดให้มีโครงการ แผนงาน หรือการใช้งบประมาณ 
ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ ซึ่งวุฒิสภาจ าเป็นที่จะต้องลงมาติดตามในพ้ืนที่เพ่ือพบปะ  
กับพ่ีน้องประชาชนโดยตรง เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานหรือหากมีข้อขัดข้องสามารถน าข้อมูล  
ไปให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงต่อไป พร้อมนี้  ได้แจ้งช่องทางในการติดตามข่าวสาร 
ของสมาชิกวุฒิสภา โดยจัดท าเป็น QR CODE LINE กลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้ประชาชนเข้าร่วม 
ในกลุ่มไลน์ดังกล่าวและร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

นายจเด็จ  อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวถึงหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาในการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎร การพิจารณากลั่นกรองกฎหมายใหม่ ๆ  
ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับมีทั้งคุณและโทษ พร้อมนี้ ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมาย
ใกล้ตัวที่ประชาชนควรรู้ ซึ่งมีบทบัญญัติหลายมาตราที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตควร
ต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดทางอาญา เช่น การ
น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็น
เท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน หรือน าเข้าข้อมูลลักษณะ
อันลามกและข้อมูลนั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ดังนั้น การจะโพสต์หรือการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้ควรต้องตรวจสอบใน
เบื้องต้นก่อน หากพบว่าไม่มีที่มาหรือเกี่ยวกับความรุนแรงหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ควร
โพสต์หรือแชร์ข้อมูลนั้นไปยังบุคคลอื่น  

พลเอก ดนัย  มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม ได้กล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ ว่า รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุง



 ๒๕๖  

 
 

กฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบท
กฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
พร้อมนี้  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒  
ซึ่งมีมาตราส าคัญ ๆ เช่น มาตรา ๗ การขายฝาก ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นโมฆะ ในการจดทะเบียน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้ในสารบัญส าหรับจดทะเบียนให้ชัดเจนว่าเป็น
การขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัย มาตรา ๘ การท าหนังสือสัญญาขายฝาก 
อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ (๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา (๒) รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สิน 
ที่ขายฝาก (๓) ราคาที่ขายฝาก (๔) จ านวนสินไถ่ (๕) วันที่ขายฝากและก าหนดวันที่ครบก าหนดไถ่   
และมาตรา ๑๐ สัญญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปีมิได้ ในกรณีที่ก าหนดเวลาไถ่
ต่ ากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปี แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลาไถ่ในกรณีที่ 
ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลาไถ่ และจ านวนสินไถ่ก าหนดไว้สูงกว่าราคาที่ขายฝาก 
ให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงกว่านั้นลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง แต่ผู้ซื้อฝากมีสิทธิเรียกค่าเสียโอกาส
ได้ไม่เกินร้อยละสองต่อปีของจ านวนราคาที่ขายฝากค านวณตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนถึงก าหนดเวลาไถ่ 
มีตัวอย่างที่ดี คือ มีกลุ่มประชาชนให้ข้อมูลว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวสมควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม
ก าหนดเวลาไถ่ จากเดิมก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่า ๑ ปี หรือเกิน ๑๐ ปี มิได้ เป็น ต่ ากว่า ๒ ปี (หรือ ๓ ปี) 
หรือเกิน ๑๐ ปี มิได้ เพื่อเพ่ิมโอกาสให้ผู้ขายฝากมีโอกาสหาเงินมาไถ่คืน ทั้งนี้ ยังมีกฎหมายส าคัญหลาย
ฉบับที่เกี่ยวข้องหรือเป็นกฎหมายใกล้ตัว ซึ่งประชาชนสมควรทราบสามารถใช้สมาร์ทโฟนมือถือค้นหาจาก 
Google และดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ปรากฏได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวถึงหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และวัตถุประสงค์ในการลงพ้ืนที่
วุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาและประชาชนมีความใกล้ชิด 
เข้าใจ เข้าถึงและได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงปัญหาส าคัญของประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี คือปัญหาที่ดินท ากิน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  
ซึ่งรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้ออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า 
“คทช.” มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ที่ดินของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน ทั้งด้านการอนุรักษ์ การดูแลรักษา การสงวนหวงห้าม การกระจายการ
ถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ซึ่งวุฒิสภาจะได้ติดตามการท างานของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงข้อกฎหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน



 ๒๕๗  

 
 

ให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง 
ของวุฒิสภา นั่นคือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติภาคการเกษตร  
ซึ่งได้ก าหนดให้สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันภาคเกษตร อาทิ เพ่ือให้ประเทศไทยผลิตสินค้าเกษตรอย่างปลอดภัย ผลิตสินค้าที่มีต้นทุน 
ที่สามารถแข่งขันได้ และประการส าคัญคือภาคเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน น าผลผลิต
ขั้นปฐมภูมิมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นเพ่ือสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน  

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวทักทายประชาชนและกล่าวถึง
จังหวัดกาญจนบุรีว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทาง
ธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ อาทิ สะพานข้ามแม่น้ าแคว เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ ทั้งนี้ 
ในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประสานงานและ
น าพาปัญหาของประชาชนไปสู่การแก้ไขให้ดีที่สุด 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวถึงรูปแบบการท างานของวุฒิสภา 
สภาผู้แทนราษฎร และรัฐบาล ซึ่งเห็นว่าทั้ง ๓ ฝ่ายต่างท างานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ซึ่งวุฒิสภาเองก็ได้มีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งเป็นเวที ให้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นปัญหา
หรือข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับประชาชน สิ่งที่วุฒิสภาได้รับฟังปัญหาหรืออุปสรรคที่เป็นข้อกฎหมาย 
หรือเชิงโครงสร้าง วุฒิสภาจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาทั้ง ๒๗ คณะ เพื่อเร่งรัด 
ติดตาม และขับเคลื่อนให้การแก้ไขส าเร็จลุล่วงต่อไป ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชน สิทธิ เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ ให้ความส าคัญกับ 
กองทุนยุติธรรม ซึ่งเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือให้กับประชาชนได้มีเงินใช้ในการด าเนินคดีความต่าง ๆ  
ซึ่งคณะกรรมาธิการชุดนี้จะติดตามการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมเพ่ือ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

จากนั้นคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคกลาง เข้าเยี่ยมชม 
"โรงงานกระดาษไทย กาญจนบุรี" ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุให้เป็นพ้ืนที่
สีเขียว และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์สถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ให้กับ
คนรุ่นหลัง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  



 ๒๕๘  

 
 

โดยโรงงานกระดาษกาญจนบุรี หรือโรงงานกระดาษทหารไทย เปิดท าการอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๔๘๑ โดยพระยาพหลพลพยุหเสนา รักษาการนายกรัฐมนตรี ขณะนั้น  
เป็นประธานเปิดงาน แต่โรงงานกระดาษได้เปิดท าการ และเดินเครื่องอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ถือเป็นโรงงานผลิตกระดาษที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้น เป็นโรงงานผลิตกระดาษเพ่ือพิมพ์
ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยได้ท าการผลิตกระดาษกระดาษที่ท าจากเยื่อไม้ไผ่มาตลอด ต่อมาชื่อมี
การเปลี่ยนชื่อโรงงานกระดาษไม่มีค าว่าทหารต่อท้าย โรงงานกระดาษแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ ๖๙ ไร่ 
และมีอาคารที่เป็นที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมไปถึงก าแพงเมืองเก่าซึ่งก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ 
โดยประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์โบราณสถานที่มีคุณค่า 
ทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของโรงงานกระดาษแห่งนี้ และเพ่ือเป็นสมบัติ
ของชาติและคนเมืองกาญจนบุรี 

จากการด าเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อ 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  และได้รับทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ได้แจ้งให้คณะกรรมการโครงการฯ ทราบถึงปัญหากฎหมาย ความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนี้ ประชาชนยังได้แสดงความต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่ในจังหวัด
กาญจนบุรีอีกในโอกาสต่อไป 
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จังหวัดสิงห์บุร ีณ หอประชมุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสงิห์บรุี อ าเภอเมอืงสงิหบ์ุร ี 

วิธีการด าเนินกิจกรรม    เปิดเวทรีับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
จากประชาชนในพ้ืนที่ 

 

 
 

 
 

 
 

ผลการด าเนินการ  
คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 

ของประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาระส าคัญของกฎหมายและประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชน  

ครั้งที่ ๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสิงห์บรุ ี



 ๒๖๐  

 
 

โดยนายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายพูดคุยกับพ่ีน้อง
ประชาชน พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคกลาง และกล่าวถึงหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การติดตามการบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งวุฒิสภายังมีหน้าที่
ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญในการติดตามการท างานและเร่งรัดผลส าเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ  
ส่วนท้องถิ่น ได้จัดให้มีโครงการ แผนงาน หรือการใช้งบประมาณ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ 
ซึ่งวุฒิสภาจ าเป็นที่จะต้องลงมาติดตามในพ้ืนที่เพ่ือพบปะกับพ่ีน้องประชาชนโดยตรง เพ่ือรับทราบ  
ผลการด าเนินงานหรือหากมีข้อขัดข้องสามารถน าข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
พร้อมนี้ได้กล่าวแนะน า LINE กลุ่ม สว.พบประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สมาชิกวุฒิสภาสามารถ  
ตอบค าถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ แก่ประชาชน และประชาชนก็สามารถติดตามข่าวสารและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ในโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาและประชาชนมีความใกล้ชิด เข้าใจ เข้าถึงและได้รับ
ข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วน พร้อมกล่าวถึงกลไกส าคัญในการดูแลประชาชน โดยหากเป็น
ประเด็นปัญหาที่ไม่ซับซ้อน วุฒิสภาจะช่วยประสานไปยังเจ้าภาพระดับจังหวัดหรือส่วนกลาง  
พร้อมติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แต่หากเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนและ
จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติม จะน าส่งไปยังคณะกรรมาธิการเพ่ือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ให้
ความเห็นและหาข้อยุติรวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป  

จากนั้น ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมี
เจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาของเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร พัฒนา
ความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
เกษตรกร และพัฒนาศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร โดยในส่วน
ของการฟ้ืนฟูได้มีการด าเนินการตามกรอบกฎหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมกล่าวถึงการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่มีสาระส าคัญ คือ การให้อ านาจกับกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรสามารถจัดการหนี้สินของเกษตรกรได้ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่
เกษตรกร ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และได้ใช้กฎหมาย  
ในการแก้ไขปรับปรุง โดยมีประเด็นปัญหา ดังนี้ ๑) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการ
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ด าเนินงานของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พบว่ามีการน าเงินไปใช้โดยไม่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์และขาดความโปร่งใส ๒) มีความเห็นต่างของกรรมการในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
โดยเฉพาะกรรมการที่มาจากผู้แทนของภาคการเกษตร จึงท าให้เกิดปัญหาและข้อติดขัดในการด าเนินงาน 
และ ๓) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบสาระส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวและมี
ข้อท้วงติงว่า กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่สามารถใช้เงินจากกองทุนไปช าระหนี้แทนให้กับสถาบัน
การเงินได้โดยเฉพาะหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งโดยหลักการแล้วกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะเข้าไป
เจรจาหนี้และช าระหนี้แทน พร้อมทั้งย้ายหนี้และทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของเกษตรกรมาอยู่ที่กองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยให้เกษตรกรผ่อนช าระกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรแทน  
ในขณะเดียวกันก็มีการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมและฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น  
การน าเงินจากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไปช าระหนี้แทนในกรณีที่เป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน  
ในกรอบกฎหมายเดิมนั้นไม่สามารถท าได้ จากข้อท้วงติงของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในกรณี
ดังกล่าว จึงท าให้การด าเนินงานของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรต้องหยุดชะงักลง ดังนั้น ในรัฐบาล
ชุดที่แล้วจึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาทั้ง ๓ เรื่องดังกล่าว โดยในส่วนของส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร รัฐบาลได้เสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติในขณะนั้นใช้มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูเดิมนั้น 
ยุติการด าเนินงานลงก่อนเป็นการชั่วคราว และจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
เฉพาะกิจขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ไปพลางก่อน มิเช่นนั้นกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะท าหน้าที่ไม่ได้
เนื่องจากเกิดความเห็นต่างที่ค่อนข้างรุนแรง ในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวกับข้อท้วงติงของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยท าให้
เกิดความชัดเจนโปร่งใสขึ้น เนื่องจากในท้ายที่สุดแล้วกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะมีแหล่งรายได้ 
ท่ีส าคัญจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจึงต้องด าเนินการด้วย 
ความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ นี่เป็นแผนในการพัฒนาหรือปรับปรุงกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรซึ่งต้องท าคู่ขนานกันไป อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีชุดที่แล้ว ได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยสาระส าคัญ คือ แก้ไขเพ่ิมเติมให้กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรรับภาระช าระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่มีบุคคลค้ าประกันได้  ซึ่งขณะนี้ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบถ้อยค าจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ 
ได้น าส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จากนั้น จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป 

นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงโครงการประกันรายได้พืชผลทางการเกษตรของรัฐบาล ซึ่งเป็นโครงการ 
ท่ีมุ่งไปที่ ๕ พืชเศรษฐกิจหลัก ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด ยางพารา มันส าปะหลัง และปาล์ มน้ ามัน  
ทั้งนี้ ต้องการทราบว่าเกษตรกรได้รับเงินครบถ้วนหรือไม่ มีการตกหล่นตรงไหนบ้าง ขอให้เกษตรกร
ร่วมกันให้ข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริง 
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ประการส าคัญคือ ขอให้เกษตรกรทุกคนไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกเว้นเกษตรกร
ยางพาราที่ต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย เพื่อจะได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ของ
รัฐบาลอย่างถูกต้องครบถ้วน  

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม  คชินทร กรรมการ ในคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ได้กล่าวถึงหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
รวมทั้งในบทเฉพาะกาลที่ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่พิเศษ คือ การติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องการแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบว่าหน้าที่ในส่วนนี้ของวุฒิสภาเป็น
กลไกอันหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศมีการพัฒนาไปยังจุดมุ่งหมายท่ีรัฐบาลตั้งไว้ และส่วนราชการต่าง ๆ  
ก็ต้องด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเช่นกัน นอกจากนี้ ได้กล่าวถึง ๒ ประเด็นส าคัญ คือ ๑) การ
เตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับด้านดิจิทัล ซึ่งคนใน
วัยท างานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมตนเองให้พร้อมรองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เพ่ือจะได้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่ดีตอบสนองผู้ประกอบการได้ และ ๒) ผู้สูงอายุ ซึ่งจะ
เป็นประเด็นใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. ๒๕๗๖ ที่ผู้สูงอายุของประเทศไทยจะเพ่ิมขึ้นเป็น 
๒๕% ของประเทศ และคนวัยท างานจะลดลง ดังนั้น รัฐบาลต้องเตรียมการและวางแผนรองรับว่าจะท า
อย่างไรท่ีจะให้ผู้สูงอายุได้ท างานในบริบทที่เหมาะสมและมีรายได้ตามสมควรเพ่ือแบ่งเบาภาระของ
ลูกหลาน  

พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวถึงหน่วยงานปกครองท้องถิ่น  
ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน ๗,๘๕๒ แห่ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีก็เป็นหนึ่งในนั้น อีกทั้ง 
มีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลอีกหลายแห่งที่ท าหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน กล่าวได้ว่า
การปกครองท้องถิ่นมีปรัชญามาจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง ซึ่งพยายามให้ท้องถิ่น 
ได้ปกครองกันเอง โดยมีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายหลัก พร้อมนี้ได้กล่าวว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้ก าหนดให้รัฐบาลต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับ 
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการด้วย 

นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ กรรมการ ได้กล่าวถึงหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งได้ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่หลัก 
คือ การกลั่นกรองกฎหมาย การตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร อีกประการหนึ่งคือหน้าที่ตามบท
เฉพาะกาล ๕ ปี ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่าให้สมาชิกวุฒิสภาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปตามที่
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รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาของประชาชนที่พบเป็นอันดับต้น ๆ นั่นคือ ๑) เอกสารสิทธิ์
ที่ดินท ากิน ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขยาก เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก และใช้กฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับที่ดินแตกต่างกัน กฎหมายแต่ละฉบับใช้อัตราส่วนแตกต่างกัน ก่อให้เกิดปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนกนั 
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมาท าหน้าที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ ๒) ทรัพยากรน้ าเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นช่องทางในการแก้ไขและบูรณาการร่วมกัน และ ๓) ถนน ซึ่งเป็นความต้องการและ 
เป็นปัญหาใหญ่ของประชาชน ด้วยเหตุนี้ สมาชิกวุฒิสภาจึงลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังเรื่องต่าง ๆ พร้อมเก็บ
รวบรวมข้อมูลและน าไปประกอบการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  

นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร กรรมการ ได้กล่าวถึง สถิติการเลือกตั้งของจังหวัดสิงห์บุรีที่มี
ประชาชนไปเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก รวมทั้งสถิติของผู้ว่างงานที่มีจ านวนน้อย พร้อมกล่าวแนะน า
ช่องทางการหางานของผู้ว่างงาน นั่นคือ Job Box ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของกระทรวงแรงงาน โดยเป็น 
ตู้ที่จะอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานท า สามารถจับคู่คน ให้ตรงกับงาน หางานได้ 
ตรงใจ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการหางาน ภายในตู้บรรจุข้อมูลต่าง ๆ ครบครัน  
ซึ่งคนหางานสามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินรายได้ เพียงปลายนิ้วกดสัมผัส
ท ารายการจะเชื่อมโยงไปถึงระบบการสมัครงาน สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา โดยจะตั้งบริการ 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถหางานได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
โฮมสเตย์ โดยส่วนตัวเห็นว่าจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวและไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นส่วนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จึงเห็นว่าการมีโฮมสเตยเ์ปน็ทีพั่ก
ส าหรับนักท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเนื่องจากเป็นที่พักที่มีราคาไม่แพง ดังนั้น จึงขอ ให้
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เร่งด าเนินการขออนุญาตและแก้ไขปรับปรุง  
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท  

จากนั้น ได้มีการแบ่งกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม เพ่ือระดมความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูล 
ตลอดจนเสนอสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนจากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเกษตร โดยสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้  

กลุ่มที่ ๑ ภาคราชการ/ท้องถิ่น  

นายช านาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้น าเสนอภาพรวมการบริหารราชการ
ของจังหวัดสิงห์บุรีโดยสรุปว่า จังหวัดสิงห์บุรีได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า "ศูนย์กลางอาหารและ



 ๒๖๔  

 
 

เกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข" ซึ่งจากวิสัยทัศน์ดังกล่าว สามารถอธิบาย  
การด าเนินงาน ได้ดังนี้  

๑. ด้านศูนย์กลางอาหารและเกษตรปลอดภัย จังหวัดสิงห์บุรีได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริม
การเกษตรปลอดภัย ก าหนดให้มีการใช้สารเคมีได้ในระดับมาตรฐาน แต่ในอนาคตอาจมีการทบทวน 
ว่าจะสามารถเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ได้อย่างไร เนื่องจากมีปัจจัยและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
หลายประการ อาทิ การบริหารจัดการน้ า ต้นทุนการผลิต รวมทั้งการบูรณาการการท างานร่วมกัน  
ของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จึงขอฝากทางวุฒิสภาให้มีการออกกฎหมายที่จะส่งเสริม 
ให้มีการท าเกษตรอินทรีย์  

๒. ด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาด้านท่องเที่ยวของ จ.สิงห์บุรี คือ 
“เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐาน” ขณะนี้ได้จัดท าโครงการ  
“๒ น่อง ท่องเมืองสิงห์” พาคนนอกชุมชนมาเที่ยวในชุมชน ให้ชุมชนได้พัฒนาตนเอง โดยสร้าง 
อัตลักษณ์ของชุมชน ใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาสร้างเป็นนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน  
โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมาก แต่ใช้ความรักและความร่วมมือของคนในชุมชน นอกจากนี้ เรื่องของธุรกิจ
โรงแรมและโฮมสเตย์ ซึ่งจะมาสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และจะช่วยสร้างรายได้ ให้แก่คนในชุมชน 
จะต้องมีการก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานส่วนท้องถิ่นต้องเข้าไปดูแลให้ทุกแห่งมีมาตรฐาน
และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

๓. ด้านการสร้างสังคมเป็นสุข ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้างสังคมเป็นสุขของจังหวัด
สิงห์บุรี คือ ปัญหายาเสพติด ปัจจุบันผู้ต้องขังของจังหวัดสิงห์บุรี มากกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นคดียาเสพติด  
ซึ่งผู้กระท าความผิดส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง ๒๕-๕๐ ปี ซึ่งเป็นวัยท างาน ท าให้สูญเสียบุคลากรที่เป็น 
วัยแรงงาน ทางจังหวัดจึงต้องหามาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้ชุมชนเข้ามาบ าบัดยาเสพติด
นอกจากนี้ ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาอุบัติเหตุ เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีมีทางหลาวง
หมายเลข ๓๒ ตัดผ่านกลางเมือง ในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่งผลให้ความสามารถในการ
ขับขี่และความสามารถในการมองเห็นลดลง ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการขับรถตัดหน้าในระยะ
กระชั้นชิด ทางจังหวัดจึงต้องมีการหามาตรการมาแก้ไขเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุดังกล่าว 

 โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ซึ่งมี
ปัจจัยส าคัญที่จะมาช่วยสนับสนุนคือ การบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการท าธนาคารน้ า
ใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันสะท้อน
ทั้งประเด็นโรงงานอุตสาหกรรม ประเด็นด้านการศึกษา และอื่น ๆ วุฒิสภาจะได้น าไปพิจารณาและ
ประสานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 



 ๒๖๕  

 
 

กลุ่มที่ ๒ ภาคการเกษตร 

 นายค ารณ  ศรีสุนทร เกษตรกร ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี ได้เสนอแนะให้  
๑) จัดให้มีสวัสดิการชาวนา เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ชาวนาหรือผู้สูงอายุเป็นรายเดือน ๒) ขอให้มี
พระราชบัญญัติข้าว เพ่ือคุ้มครองข้าวและชาวนา ๓) ชาวบ้านหรือเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการท านา 
หรือไม่ได้ท านาตามที่ภาครัฐประกาศให้งดเว้นท านา ควรมีนโยบายช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรบ้าง  
๔) การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูล
ข่าวสารของกองทุนหรือเข้าไม่ถึงข้อมูลดังกล่าว ๕) ขอความกรุณาปรับราคาข้าวพันธุ์ กข. ๗๙  
ซึ่งทางโรงสีในจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อในราคาที่ถูกกว่าจังหวัดอื่น ขอให้ช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวพันธุ์  
กข. ๗๙ ให้สูงขึ้น เนื่องจากเป็นข้าวพันธุ์ดี ข้าวนิ่ม ซึ่งกรมการข้าวให้การรับรองและส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกข้าวพันธุ์ดังกล่าว 

 นายชมเจริญ ลีลาวิไลลักษณ์ ได้เสนอให้ ๑) หน่วยงานของรัฐส่งเสริมการปลูกพืชหลัง 
ท านา เพ่ือให้ชาวนาได้มีรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว และขอให้รัฐบาลสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ค่าไถนา 
ค่าเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น และ ๒) เสนอให้สร้างแหล่งกักเก็บน้ า และช่วยขุดลอกคูคลองหนองบึงในชุมชน  

 นายสมลักษณ์ ชาตเจริญ อดีตเกษตรอ าเภอ ได้เสนอปัญหาของโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องจากการชดเชยส่วนต่างราคาไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น ข้าวเปลือกเจ้า  
ได้รับการชดเชยเกินราคาประกัน ในขณะที่ข้าวหอมปทุมกลับได้ส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ 
กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในอัตราที่น้อยกว่าข้าวเจ้า ดังนั้น ขอให้ปรับค่าชดเชยส่วนต่างข้าวหอมปทุม
ให้สูงกว่าเดิมในการประกันราคาครั้งต่อไป 

 นางสาวปาริยา เพ็ชรด้วง เกษตรกร ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจัน เสนอให้  
๑) ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งการบริหารจัดการน้ ากับให้กับเกษตรกร/ภาคการเกษตร ๒) แก้ไขปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ าการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ๓) ช่วยเหลือปัจจัยต้นทุนการผลิต เนื่องจากปัจจุบัน
ต้นทุนการผลิตของชาวนาสูงมาก เช่น ราคาพันธุ์ข้าว ค่าแรงงานสูง ปุ๋ยยาราคาแพง น้ ามันเชื้อเพลิงราคา
แพง เป็นต้น ๔) แก้ไขปัญหาหนี้สินพัวพัน และเกษตรกรมีรายได้ไม่สม่ าเสมอ 

 นายอุทัย  บัวศรีตัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี เสนอให้ 
ช่วยแก้ไขปัญหาเกษตรกรไม่มีรายได้ในช่วงหน้าแล้ง ขอให้มีโครงการช่วยเหลือหรือส่งเสริมอาชีพให้กับ
เกษตรกรที่ว่างเว้นจากการท านา โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม  

 พันโท สุนทร นพกุลสถิต เสนอให้ช่วยผลักดันโครงการขุดลอกสันดอนกลางแม่น้ า
เจ้าพระยาที่มีสันเนินดินกลางล าน้ า บริเวณ ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ บริเวณพ้ืนที่อ าเภออินทร์บุรี ช่วงที่ ๒ 
บริเวณต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และช่วงที่ ๓ บริเวณหน้าวัดสว่างอารมณ์ อ าเภอเมือง
สิงห์บุรี 



 ๒๖๖  

 
 

 นายเอกราช บุญมี เกษตรกร ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน เนื่องด้วยส านักงาน
ทรัพยากรน้ าบาดาล ได้มาขุดเจาะบ่อบาดาลในชุมชน แต่ปรากฏว่ามีปัญหาสูบน้ าไม่ขึ้น และมีน้ า 
ไม่พอใช้ส าหรับท าการเกษตร จึงขอให้ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเข้ามาด าเนินการแก้ไขให้ชาวบ้าน 

 ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันตอบประเด็นข้อเสนอแนะในเบื้องต้น และให้ผู้แทน 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ นายชุมพล ปาลวัฒน์ หัวหน้า 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และทางส านักงานเกษตรจังหวัด
สิงห์บุรีมีแผนงานและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชในช่วงหน้าแล้ง ให้แก่เกษตรกรไว้เรียบร้อยแล้ว 
นางสาวศิริลักษณ์ อุตเถิน หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ชี้แจง
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และขอน าเรื่องที่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรียังไม่ได้รับค่าชดเชย 
ไปตรวจสอบข้อมูลเพ่ือความถูกต้อง และนางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาลว่าอยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี และให้แจ้งปัญหาไปยังหน่วยงาน
ดังกล่าวเพื่อให้มาด าเนินการแก้ไขต่อไป  

กลุ่มที่ ๓ ภาคเอกชน 
๑. การบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี 
นายศราวุฒิ ชนะถาวราลักษณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี นายวิจิตร  

เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
และนายส าเนา โพธิระ ต าบลโพกรวม อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เสนอขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด
สิงห์บุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) โดยขอให้สนับสนุนการบังคับใช้ผังเมืองรวม จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นพ้ืนที่สี 
ตามสิทธิ์และสถานะที่เป็นอยู่เดิมให้กับสถานประกอบการโรงงาน อาคาร รวมถึงสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนทีเ่ดมิ
ท่ีได้รับใบอนุญาตและก่อตั้งก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมของจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ เพื่อให้
การด าเนินธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดมีการพัฒนาภาคธุรกิจการลงทุนและน าประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
มาพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้มีการจัดท าผังเมืองเฉพาะที่ไม่มีความซับซ้อน 
และก าหนดเขตพ้ืนที่โรงงานเดิมเป็นพ้ืนที่สีม่วง เพ่ือให้โรงงานสามารถด าเนินการพัฒนาหรือขยาย
โรงงานได้ภายในเขตพ้ืนที่ของตนเองตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งขอให้ภาคราชการออกกฎหมายท่ี
ค านึงถึงความเชื่อมโยงและความเป็นไปได้ในการใช้งานจริงด้วย 

 



 ๒๖๗  

 
 

ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดท าผังเมืองที่ภาครัฐต้อง 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
โดยวุฒิสภาจะได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพ่ือประสานไปยังหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. โฮมสเตย์และการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี  

- นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดสิงห์บุรี  
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีการน าอาคารที่พักมาท าเป็นโฮมสเตย์ และ
บางส่วนใช้ชื่อโฮมสเตย์แต่มีลักษณะเป็นรีสอร์ท และยังด าเนินการแบบไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด   

 ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ค าแนะน าว่าโฮมสเตย์ที่มีลักษณะเป็นรีสอร์ทควรจะปรับเป็น 
รีสอร์ทและด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ได้ยกตัวอย่างการด าเนินการของกลุ่มท่องเที่ยว
ชุมชนต าบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้น าบ้านทรงไทยมาท าเป็นโฮมสเตย์ และได้รับความ
ร่วมมือจากเพ่ือนบ้านในละแวกเดียวกันร่วมเป็นเครือข่าย จึงก่อให้เกิดการสร้างงานและเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างแท้จริง มีการกระจายรายได้ และได้ให้ค าแนะน าในการจัดระบบโครงการสร้างภาคเอกชนที่
ควรรวมตัวกันระหว่างผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร หรือส่วนอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประสานการท างานระหว่างกัน  

- การส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณ “เทวาลัยพระพรหม”  

นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดสิงห์บุรี   
และนางธนิสร แจ้งสนอง ประธานโอทอปเทรดเดอร์ จังหวัดสิงห์บุรี และกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด ขอให้พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณ “เทวาลัยพระพรหม” โดยจัดสรรพ้ืนที่ใช้สอย 
ให้มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดพักรถ ร้านของฝาก และขอให้มีการเชื่อมโยง
ระหว่างคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและองค์กรทางด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
อย่างตรงจุด แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างตรงประเด็น  ทั้งนี้ นายช านาญวิทย์ เตรัตน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ส่งเสริมให้ประชาชนไปค้าขายในบริเวณดังกล่าว แต่ด้วยโครงสร้าง 
ทางสถาปัตยกรรม ท าเลที่ตั้ง ถนนที่มีแบริเออร์กั้น ทางเข้ามีชัยภูมิที่ไม่เหมาะสม มีหลายเจ้าของ  
และไม่มีความเหมาะสมจะเป็นจุดพักรถหรือขายของ จึงท า ให้ไม่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ บริเวณดังกล่าวยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน ก่อให้เกิด
ความสับสนในการประสานงาน จึงขอให้มีความชัดเจนในการมีหน่วยงานหลักเป็นผู้รับผิดชอบ 
เพียงหน่วยงานเดียว เพื่อให้เกิดความสะดวกในการประสานงานหรือด าเนินการตา่ง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 



 ๒๖๘  

 
 

 ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรน ากลไกประชารัฐ มาเป็นตัวการแก้ไข
ปัญหา เน้นกลไกให้เกิดประโยชน์ โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงสภาองค์กรชุมชนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี ที่จะสามารถ 
ช่วยแก้ไขปัญหา และน าเสนอแนวทางการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องได้  

 

 
-------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๙  

 
 

 
 

จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมอ าเภอวิเศษชัยชาญ  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  

วิธีการด าเนินกิจกรรม    เปิดเวทรีับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
จากประชาชนในพ้ืนที่ 

 

 
 

   
 

   
 
 

ครั้งที่ ๑๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอา่งทอง 



 ๒๗๐  

 
 

ผลการด าเนินการ  
คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาระส าคัญของกฎหมายและประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชน  

โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคนายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายกับประชาชน 
ชาวจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงหน้าที่หลักของวุฒิสภา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การ
ติดตามการบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งวุฒิสภายังมีหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญในการติดตาม
การท างานและเร่งรัดผลส าเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในวาระการด ารงต าแหน่ง ๕ ปี 
สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จึงมีความตั้งใจที่จะท าหน้าที่และสร้างความใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุด 

ส าหรับการลงพ้ืนที่ในจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้สร้างช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น โดยจัดท าเป็น QR CODE LINE กลุ่มจังหวัดอ่างทอง  
โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) ไลน์กลุ่มจังหวัดอ่างทอง ส าหรับแลกเปลี่ยนข่าวสารทั่วไป และ  
(๒) LINE @ ซึ่งเป็นไลน์ส าหรับแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเป็นการเฉพาะโดยตรงกับแอดมิน ทั้งนี้ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนั้น คณะกรรมการฯ จะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) ข้อเสนอที่เป็น 
ข้อปฏิบัติ กรณีที่ต้องการให้หน่วยงานราชการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในพื้นที่ คณะกรรมการ 
จะประสานไปยังหน่วยงานนั้นเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป (๒) ข้อเสนอเชิงกฎหมาย เนื่องจากสมัย 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการออกกฎหมายจ านวนมากกว่า ๔๐๐ ฉบับ ซึ่งเป็นความตั้งใจดี 
ที่จะดูแลทุกข์สุขของประชาชน แต่กฎหมายบางฉบับอาจมีข้อขัดข้องหรือควรปรับปรุงแก้ไข การมา  
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรงเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว สมาชิกวุฒิสภาจะส่ง
ข้อเสนอไปยังคณะกรรมาธิการหรือสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการพิจารณาศึกษาเพ่ือแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าว และ (๓) ข้อเสนอเชิงนโยบาย เกี่ยวกับนโยบายหรือทิศทางในการบริหารประเทศ 
ของคณะรัฐมนตรี วุฒิสภาจะด าเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับการลงพ้ืนที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน วุฒิสภาจะเป็นสะพาน
เชื่อมในการหาค าตอบ แสวงหาความก้าวหน้าเพ่ือมาชี้แจงกับประชาชน ตามช่องทางการสื่อสาร  
ในไลน์กลุ่มก็ดีหรือช่องทางอื่น ๆ ของวุฒิสภาในโอกาสต่อไป 



 ๒๗๑  

 
 

พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวว่าในฐานะสมาชิกวุฒิสภา  
รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง การลงพ้ืนที่มาพบปะกับพ่ีน้อง
ประชาชนท าให้รับทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง สามารถน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ศึกษาเรื่องต่าง ๆ ของวุฒิสภา และส่งไปยังรัฐบาลเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้วุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชาวชาวไทย ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ  
ซึ่งในกระบวนการพิจารณากฎหมาย วุฒิสภามุ่งเน้นการออกกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์
มากที่สุด ส่วนกฎหมายที่ยังเป็นอุปสรรคก็ควรได้รับการแก้ไขหรือยกเลิกไป ในส่วนของงานด้านกรรมาธิการ 
ได้ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ  
การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นว่า การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง ไม่แต่เฉพาะนักการเมืองท้องถิ่น หรือผู้ที่จะสมัครเป็นผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความส าคัญกับประชาชนทุกคน รัฐบาลได้มีนโยบายในการ
กระจายอ านาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะสร้างบริการสาธารณประโยชน์ควบคู่ไปกับ
ส่วนราชการระดับภูมิภาคในแต่ละจังหวัดได้ ดังนั้น เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถและให้ความส าคัญกับประชาชน มีความมุ่งมั่นในการ
ท างานเพ่ือดูแลทุกข์สุขของประชาชน และสามารถบริหารให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า ส่วนการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อใดนั้น ต้องรอมติจากคณะรัฐมนตรีก่อน คาดว่าหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านกระบวนการพิจารณาจากรัฐสภาและ 
มีผลบังคับใช้แล้ว จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  

นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติส าคัญอีกฉบับที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกมาบังคับแทน
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง คือ (๑) ผู้ที่จัดเก็บภาษี ได้แก่ 
เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
โดยรายได้จากภาษีที่จัดเก็บได้นั้นจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าหน้าที่จัดเก็บเพ่ือน าไปใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น (๒) ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ อย่างไร 
ก็ตาม ส าหรับประชาชนหรือเกษตรกรที่มีที่ดินมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทไม่ต้องเสียภาษี แต่ทั้งนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าหนา้ที่จัดเก็บภาษีส่วนนี้จะมีรายไดล้ดลง ต้องขอรับการชดเชยจากรัฐบาลต่อไป   

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวถึงอ านาจและหน้าที่ 
ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทบาทการควบคุมการบริหาร



 ๒๗๒  

 
 

ราชการแผ่นดินโดยอาศัยกลไกของคณะกรรมาธิการของสภา และวัตถุประสงค์ในการลงพ้ืนที่ 
ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาและประชาชนมีความใกล้ชิด เข้าใจ เข้าถึง
และได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วน พร้อมนี้ ได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ในคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมข้าวทั้งประเทศว่าประเทศไทย 
มีการท านา รวมทั้งสิ้น ๗๒ ล้านไร่ แบ่งเป็นการท านา รอบที่ ๑ ประมาณ ๖๐ ล้านไร่ และรอบที่ ๒ 
ประมาณ ๑๒-๑๓ ล้านไร่ มีเกษตรกรชาวนาขึ้นทะเบียนเกษตรกรครั้งล่าสุด ประมาณ ๔.๕๗ ล้านราย 
สามารถผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ ๓๒-๓๔ ล้านตันข้าวเปลือก จ านวนนี้เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือกไว้ท าพันธุ์ประมาณ ๑.๕-๒ ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนที่เหลือจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็น
ข้าวสารประมาณ ๓๐-๓๒ ล้านตันข้าวเปลือก เมื่อสีแปรสภาพเป็นข้าวสารแล้วจะได้ประมาณ ๑๘-๑๙ 
ล้านตันข้าวสาร ใช้ส าหรับบริโภคภายในประเทศ ประมาณ ๘ ล้านตันข้าวสาร ส่วนที่เหลือจะส่งออกไป
ต่างประเทศ ประมาณ ๙-๑๐ ล้านตันข้าวสาร ในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลมีการใช้นโยบายเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวนา นโยบายที่รู้จักกันดี คือโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ซึ่งเป็นการแทรกแซงราคาข้าว 
โครงการนี้เกิดปัญหาในหลายจุด โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการสต็อกข้าวที่สะสมเพ่ิมมากขึ้น  
และไม่สามารถระบายข้าวออกสู่ตลาดได้ ท าให้ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและราคาข้าวในประเทศ 
ส่วนการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน รัฐบาลชุดนี้ใช้นโยบายการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนการผลิตใหก้บั
เกษตรกรชาวนาโดยตรง ด้วยการให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และรัฐบาล
จ่ายเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งในปี ๒๕๖๒  
มีการจ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้วทั้งสิ้น ๔.๗๕ ล้านราย ใช้งบประมาณไป ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และเมื่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมในโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิต ให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓ เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 
ไร่ละ ๕๐๐ บาท ไม่เกิน ๒๐ ไร่ (ได้สูงสุด ๑๐,๐๐๐ บาท) และเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ไร่ละ ๕๐๐ บาท ไม่เกิน ๒๐ ไร่ (ได้สูงสุด ๑๐,๐๐๐ บาท) คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินก้อนนี้
ประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ อีกนโยบายหนึ่งที่ด าเนินการควบคู่ คือ นโยบายการประกันรายได้
พืช ๕ ชนิด คือ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ ามัน ในส่วนของข้าว  
ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันราคารายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การก าหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ (งวดที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
สามารถรับเงินชดเชยส่วนต่างจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้โดยตรง  นอกจากนี้ 
ยังมีนโยบายอื่น ๆ เช่น การรวมกลุ่มบริหารจัดการข้าวต้นฤดูของสหกรณ์การเกษตรให้มีสภาพคล่อง 
ในการบริหารจัดการข้าวเปลือก หรือการให้เกษตรกรที่มียุ้งฉางรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ชุมชนในการเก็บ



 ๒๗๓  

 
 

ข้าวเปลือกช่วงต้นฤดู เป็นต้น ส่วนเรื่องการท านารอบที่ ๒ ได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องน้ าต้นทุนมีจ านวนจ ากัด ท าให้การท านาในรอบที่ ๒ จ านวน ๑๒-๑๓ ล้านไร่ มีความจ าเป็นต้อง 
ลดพ้ืนที่การท านาลงเหลือเพียง ๔.๕ ล้านไร่ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา  
จะมีการเชิญรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป นอกจากนี ้
ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าว ในสมัยของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ข้าว พ.ศ. ....  แต่ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณา หากมีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ในโอกาสต่อไป  
จะเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการพิจารณากลั่นกรอง ให้ตรงกับความต้องการ 
ของเกษตรกรชาวนาให้มากที่สุด  

นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร กรรมการ ได้กล่าวทักทายประชาชนและรู้สึกยินดีในฐานะที่เป็น
ลูกหลานคนอ่างทอง ซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ และเห็นว่าจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัด  
ที่มีศักยภาพ สามารถส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์เพ่ือน ารายได้มาเข้าสู่ชุมชนได้ 
เนื่องจากมีวัดที่ส าคัญและสวยงาม และมีฟาร์มเกษตรหลายแห่งที่สามารถพัฒนาเป็นแห่งท่องเที่ยว 
ใหม่ ๆ ได้ อาทิ ฟาร์มเมล่อน ฟาร์มนกกระทา และฟาร์มเกษตรแปลงรวม ซึ่งชาวบ้านหรือชุมชนที่จะ
ประกอบกิจการโฮมสเตย์ต้องศึกษากฎหมายระเบียบของโฮมสเตย์ ให้ดี ส่วนผู้ที่มีกิจการโฮมสเตย์ 
อยู่แล้วแต่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ยังมีเวลาในการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง เนื่องจากมีค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม  
บางประเภท ได้ขยายเวลาจนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ในคณะกรรมาธิการ
การบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นคณะกรรมาธิการคณะเดียวที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาศึกษา 
ด้านการผังเมือง โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ 
มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีทั้งผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ มีการก าหนด
พ้ืนที่สีต่าง ๆ โดยจังหวัดอ่างทองมีการประกาศเป็นพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับประชาชน 
บางกลุ่ม อาจมีการอุทธรณ์หรือปรับแก้ไข คณะกรรมาธิการชุดนี้จะท าหน้าที่พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
และยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากจังหวัดอ่างทองเพ่ือด าเนินการแก้ไขตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป นอกจากนี้  ยังได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจ าวันและ 
เป็นกฎหมายใกล้ตัว จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตราส าคัญ 
คือ หมวด ๓ สุขลักษณะของอาคาร มาตรา ๒๑ อาคารหรือส่วนอาคารใดมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  
หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย หมวด ๕ เหตุร าคาญ เช่น มาตรา ๒๕  กรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือน
ร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ประสบเหตุนั้น ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ (๑) แหล่งน้ า  
ทางระบายน้ า หรือสถานที่ที่อยู่ในท าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ (๒) การ
เลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 



 ๒๗๔  

 
 

(๓) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ  
การระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ (๔) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด
กลิ่น แสง เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรืออื่นใด จนเป็นเหตุ ให้
เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เช่น นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เป็นต้น ให้ด าเนินการออกค าสั่ง 
เป็นหนังสือเพ่ือระงับ ก าจัด หรือควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ ได้ และ (๒) พระราชบัญญัติการอ านวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดขั้นตอน 
ในการติดต่อราชการให้กับประชาชนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น   

นายกิตติ วะสีนนท์ กรรมการ ได้กล่าวทักทายประชาชนและกล่าวในฐานะที่เป็นคนอ่างทอง
ว่ารู้สึกผูกพันและยินดีที่ได้กลับมาเยือนจังหวัดอ่างทองอีกครั้ง และเห็นว่าจังหวัดอ่างทองเป็นเมือง 
ที่น่าอยู่ สงบ มีภาคการเกษตรพื้นฐานที่เป็นจุดแข็ง พร้อมนี้ ได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ในคณะกรรมาธิการ
ของวุฒิสภา ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง เนื่องจากในอดีตรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ เกษียณราชการ 
ในต าแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร จากนั้น ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกวุฒิสภาตามล าดับ จากการท างานด้านต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในเวทีอาเซียน ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ได้มีส่วนช่วยผลักดันเรื่องความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน 
อีกทั้งประเทศไทยอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียน เรียกว่า Mainland Southeast 
Asia และจังหวัดภาคกลางของไทยจะเป็นจุดตัดระหว่างภาคเหนือ-ภาคใต้ ภาคตะวันออก-ภาคตะวันตก 
ดังนั้น การพัฒนาของจังหวัดอ่างทองเกี่ยวกับการสร้างทางหลวงเส้นใหม่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๑๙๕ สายสุพรรณบุรี-ป่างิ้ว  เพ่ือไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) เพ่ือเป็น
เส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงไปยังเมืองทวาย จึงเห็นว่ามีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสม   
(๒ ) คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ท าหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่หนึ่ง ซึ่งคณะกรรมาธิการชุดนี้มีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลในด้านงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการรับ การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งวุฒิสภามีความตั้งใจในการ
ก ากับดูแลพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับองค์กรอิสระ
เหล่านี้เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
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จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ โดย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน โดยกล่าวว่า
ปัญหาของเกษตรกรเป็นปัญหาเชิงระบบ จากฤดูกาลสู่ฤดูกาล ต้องช่วยกันแก้ไขโดยเริ่มจากสร้างฐาน
ความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม 
สภาการท่องเที่ยว ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของคนในพ้ืนที่ มองปัญหาเป็น
โอกาส เช่น เรื่อง โลจิสติกส์ เป็นต้น ดังนั้น การลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากประชาชนในครั้งนี้ วุฒิสภาจะรวบรวมและจัดหมวดหมู่เพ่ือเสนอไปยังหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะที่เป็นประเด็นด้าน
กฎหมาย และขอให้ประชาชนมีหลัก ๓ ประการ ในการมีส่วนร่วมกับวุฒิสภา คือ ต ส ร กล่าวคือ (๑) ต 
หมายถึง ติดตาม ประชาชนสามารถติดตามการท างานของวุฒิสภาจากช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม 
เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น (๒) ส หมายถึง เสนอแนะในเรื่องที่ต้องการ 
ให้ปรับปรุง เช่น เรื่องปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐ เรื่องข้อกฎหมาย (๓) ร หมายถึง เร่งรัดในเรื่องที่ได้เสนอ
ไปแล้ว เพ่ือให้หน่วยงานได้เร่งด าเนินการตามที่เสนอ พร้อมนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมสภาองค์กรชุมชน  
ต าบลไผ่ด าพัฒนา อ าเภอวิเศษชัยชาญ ที่มีการจัดท าแผนพัฒนาต าบลที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและทุนในชุมชน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
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จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น ๔ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี อ าเภอเมืองลพบุรี  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  เปิดเวทีรับฟังแนวทางและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัด
ลพบุรี ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ 

 

 
 

    
 

    
 

ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีรับฟังแนวทางและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัด
ลพบุรี ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยนายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้บรรยายข้อมูลสรุปของ

ครั้งที่ ๑๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จงัหวัดลพบุร ี
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จังหวัดลพบุรีให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดลพบุรี
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด และการน า
ยุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดที่เป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

 ๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
 จังหวัดลพบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ อ าเภอ ๑๒๑ ต าบล ๑,๑๒๒ หมู่บ้าน  

๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒๓ เทศบาล (๓ เทศบาลเมือง ๒๐ เทศบาลต าบล) ๑๐๒ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน ๗๕๗,๑๑๑ คน  

 ๒. ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๐ คิดเป็น ๑๑๑,๙๒๑ ล้านบาท และเป็น
อันดับที่  ๒๒ ของประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว ปี ๒๕๖๐ คิดเป็น ๑๔๔,๐๔๑ บาท/
คน/ปี และเป็นอันดับที่ ๒๓ ของประเทศ 

 มีพ้ืนที่ ๖,๑๙๙.๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๘๗๔,๘๔๖ ไร่ เป็นพ้ืนที่ท า
การเกษตร ๒,๘๗๓,๒๕๖ ไร่ พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ปลูกข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด และเลี้ยงสัตว์ 
โดยเป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตชลประทาน ประมาณ ๖๕๔,๐๐๐ ไร่ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ที่ใหญ่
ระดับประเทศ มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญในพ้ืนที่ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการผลิต
ไก่เนื้อมากเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ ผลิตสุกรเป็นอันดับ ๓ ของประเทศ และโคนมเป็นอันดับ ๓ ของ
ประเทศ  

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี คือ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณคดี  
วิถีชีวิตชุมชนและธรรมชาติ 

 วิสัยทัศน์ของจังหวัดลพบุรี “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
สู่เมืองแห่งความสุข” 

 เป้าประสงค์ 
  (๑) เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้ได้รับ

การพัฒนาสู่มาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น 
  (๒) เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
  (๓) ลพบุรีเป็นเมืองสะอาด ปลอดภัย และมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี

ประสิทธิภาพ  



 ๒๗๘  

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 (๑) สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
 (๒) บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 (๓) พัฒนาเมืองลพบุรีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมที่ดีพัฒนาสังคมคุณภาพเสริมสร้าง

ความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข 

 ๔. งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ 
   ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๒๔๔,๙๗๙,๒๐๐ บาท 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๙๘,๕๔๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๔ 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๓๖,๑๗๒,๖๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน ๑๐,๒๗๑,๒๐๐ บาท 

 ๕. ผลการด าเนินงานสร้างมูลค่าเพ่ิมอาหารปลอดภัย  

๕.๑ พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ๘ แห่ง พ้ืนที่การเกษตร ๑๔,๘๕๐ไร่ 
เกษตรได้รับประโยชน์ ๓,๗๔๓ ราย/ครัวเรือน  

๕.๒ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค  ๔๐ บ่อ และก่อสร้างระบบ
ผันน้ าจากเขื่อนป่าสัก ๑ แห่ง 

๕.๓ การจัดการธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม โดยเป็นการเก็บน้ า 
ที่ท่วมขังไว้ใต้ดิน ช่วยเพ่ิมความชุ่มชื้นให้ผิวดิน ๒,๕๐๓ บ่อ 

๕.๔ การปรับปรุงบ ารุงดิน ผลิตปุ๋ยหมักให้กลุ่มเกษตรกร ๔๖ ตัน ผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
๑๔,๐๐๐ ขวด แจกจ่ายให้กับเกษตรกร ๗,๐๐๐ ราย ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ย ปรับปรุงดินกรด ๔๐๐ ไร่   
เกษตรกร ๑๒๐ ราย และไถกลบตอซัง ๓๗ แปลง ๓๗๐ ไร่ เกษตรกร ๑,๙๒๖ ราย 

๕.๕ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 (๑) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่เหมาะสม โดยให้ความรู้ 

ด้านการผลิตเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูดินต้นแบบ ๘๐ ราย การใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ๔๐๐ ราย  
การผลิตอาหารสัตว์ TMR ๒๐๐ ราย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๒๐๐ ราย การบริหารจัดการ
กลุ่ม ๙๐ ราย และการพัฒนาเครือข่าย ๒๔๐ ราย ทั้งนี้ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๗๗ แปลง เกษตรกร ๔,๖๘๔ ราย พ้ืนที่ ๙๖,๕๓๗ ไร่ จ าแนกเป็น ข้าว 
๔๑ แปลง มันส าปะหลัง ๑๒ แปลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑๐ แปลง อ้อยโรงงาน ๔ แปลง พืชผัก ๕ แปลง 
และโคนม ๕ แปลง 

 (๒) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน ๑๕ แปลง 
เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ทางการเกษตร จัดซื้อปัจจัยการผลิต สามารถลดต้นทุนได้ ร้อยละ ๗.๑๓ – ๑๒.๘ ขึ้นอยู่
กับชนิดสินค้า 



 ๒๗๙  

 
 

 (๓) การพัฒนาคุณภาพสินค้ากลุ่มผู้ผลิตเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน จ านวน ๑,๓๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๔ มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน อาทิ ข้าว  
การผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูป ท า MOU กับสหกรณ์การตลาดเพื่อเกษตรกร มันส าปะหลัง ตกลงซื้อขาย
กับบริษัท ทรัพย์ทิพย์ โดยเกษตรกรจะได้ราคาที่สูงกว่าปกติ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ท า MOU กับสหกรณ์
การตลาดเพ่ือเกษตรกร และบริษัท เบทาโกร และพืชผัก ท าสัญญากับบริษัทรับซื้อแล ะจ าหน่าย 
ในโรงพยาบาลในจังหวัดลพบุรี ๑๑ แห่ง 

 (๔) การพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่เข้าร่วม จ านวน ๕๖๓ ราย ผ่านการ
รับรองพืชเกษตรอินทรีย์ ๘๔ ราย ข้าวอินทรีย์ ๓๙ ราย เปิดพ้ืนที่ส าหรับจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะในโรงพยาบาล 

๕.๖ การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้าและ Logistic 

 (๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทางล าเลียงสินค้าเพ่ือการเกษตร  โดยเป็น 
การก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม ๘ เส้นทาง 

 (๒) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistic และระบบขนส่งสาธารณะ
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยเป็นการปรับปรุงผิวทางจราจร ๑ เส้นทาง  

 (๓) โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเป็น
การปรับปรุงเส้นทางเลี่ยงเมือง ระยะทาง ๔.๕ กม. ๑ เส้นทาง 

๕.๗ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 (๑) โครงการสร้างพ้ืนฟูและพัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  
โดยเป็นการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ๕ เส้นทาง และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาปรับปรุงพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ฟื้นฟูภูมิทัศน์ คลังเก็บโบราณวัตถุ  

 (๒) โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยและฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาป่าสัก โดยเป็นการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ๒ เส้นทาง การปรับปรุงโบราณสถาน และการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

 (๓) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยอบรมการผลิตสื่อการประชา
สัมพันธ์ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว OTOP จ านวน ๒๓๐ ราย 

 (๔) โครงการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านการท่องเที่ยว (OTOP) โดยจัดอบรม
ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่  



 ๒๘๐  

 
 

 (๕) โครงการตลาดเชิงรุก เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว อาทิ งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์ ประเพณีขึ้นเขาวงพระจันทร์ หรือกิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาด ชมวัง โดยมี
จ านวนนักท่องเที่ยว ๒.๐๗ ล้านคน รายได้จากการท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๒ คิดเป็น ๒,๙๖๑.๐๘ ล้านบาท 
และเป็นล าดับที่ ๓๖ ของประเทศ 

๖. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 ๖.๑ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีจังหวัดลพบุรี  

• เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ฟ้ืนฟูธรรมชาติและระบบนิเวศน์ เพาะช ากล้าไม้ขนาดใหญ่ ๑๙๒,๘๖๑ 
ต้น ในพ้ืนที่เขาซับแกงไก่ เขาพระยาเดินธง และมูลนิธิชัยพัฒนา  

• สร้างจิตส านึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เยาวชนในสถานศึกษา  
๒๖ แห่ง นักเรียน ๓๔๐ คน  

• จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจ าถิ่นของจังหวัด/ข้าวด าละโว้/
น้อยหน่าทะเลชุบศร (พระที่นั่งเย็น)  

 ๖.๒ การบริหารจัดการขยะ  

 โครงการขับเคลื่อนคัดแยกขยะครัวเรือนสู่ระบบการจัดการสวัสดิการอย่างยั่งยืน  

 - ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งใช้หลักการจัดการขยะ 
๓R (Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมทั้งมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน  

 - การจัดตั้งธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน  

 - การบริหารจัดการขยะ ส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม อาทิ เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ 
KL๑-KL๔ ปัจจุบันได้พัฒนาไปถึง KL๕ และก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์/มูลสัตว์ 

 ๖.๓ การลดภาวะโลกร้อน เรือนกระจกสู่สังคมคาร์บอนต่ า 

 (๑) การจัดการขยะตกค้างอย่างถูกต้อง ๑๐๘,๙๗๑ ตัน/ปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
๒๕๒,๘๑๒ ตันคาร์บอน 

 (๒) ขยะมูลฝอยที่ก าจัดถูกหลัก (สถานที่ก าจัดถูกหลัก ๒ แห่ง) ๑๓,๘๗๐ ตัน/ปี ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๓๒,๑๗๘ ตันคาร์บอน 

   (๓) ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ ๑๕๓,๙๒๗ ตัน/ปี ลดปริมาณก๊าซเรือน



 ๒๘๑  

 
 

กระจก ๓๕๗,๑๑๒ ตันคาร์บอน 

๗. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทาง
สังคม 

 ๗.๑ การบริการด้านสาธารณสุข  
  การดูแลด้านสุขภาพแม่และเด็ก ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานด้านโภชนาการ 

พัฒนาการ และกิจกรรมทางกายของเด็ก พัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก คลินิกฝากครรภ์ คลินิก
สุขภาพเด็กดี และขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต (การดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์-
เด็กช่วยอายุ ๕ ปี) 

 ๗.๒ การลดความเหลือมล้ าทางสังคม 
   การดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ อาทิ การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ๒,๕๕๑ ราย การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๒๕๐ หลัง และงานกองทุนต่าง ๆ ของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๔ กองทุน  

 ๗.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
   จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว สานสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
   ๗.๔ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและผู้พิการและผู้สูงอายุ  
   อบรมให้ความรู้ด้าน IT อบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ และอบรมให้ความรู้ด้านมัคคุเทศก์ 

๘. ด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรม 
  ๘.๑ การลดปัญหาอาชญากรรม สถิติการเกิดคดีอาชญากรรม จ านวน ๖,๔๒๐ คดี จับกุมได้ 

๖,๒๖๘ คดี แยกเป็น ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน และความผิด
พิเศษ โดยได้ด าเนินการเร่งรัดสืบสวนหาผู้กระท าความผิด ออกตรวจนับ กวาดล้างและด าเนินการเพ่ือให้
เกิดความสงบสุขในสังคม 

  ๘.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   จังหวัดลพบุรี ไม่มีแหล่งผลิตและแหล่งพักยาเสพติดในพ้ืนที่  โดยปี ๒๕๖๒ จังหวัด

ลพบุรีด าเนินการหมู่บ้านประชารัฐ ๙ ขั้นตอน ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ๑,๑๙๘ หมู่บ้านชุมชน แบ่งออกเป็น 

• หมู่บ้านที่ไม่มีปัญหายาเสพติด จ านวน ๗๘๖ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๙ 

• หมู่บ้านที่มีปัญหาน้อย ๓๒๓ หมู่บ้าน ร้อยละ ๒๖.๙๖  

• หมู่บ้านที่มีปัญหาปานกลาง ๗๙ หมู่บ้าน ร้อยละ ๖.๕๙  

• หมู่บ้านที่มีปัญหามาก จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน ร้อยละ ๐.๘๓  
 
 



 ๒๘๒  

 
 

 ๘.๓ เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจ าวันให้แก่ 

• นักเรียน/นักศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร การป้องกันตนเองไม่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม และการตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในสถานศึกษาและให้ความรู้  

• ผู้ต้องขัง/ผู้ถูกคุมประพฤติ แนะแนวอาชีพหลังพ้นโทษ 

• หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริหารจัดการภัยพิบัติและการช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

๙. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

  ๙.๑ โครงการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

• ปรับปรุงทางระบายน้ าพร้อมวางท่อบริเวณริมถนนพระยาพิชัยดาบหัก แก้ปัญหา
ให้ประชาชนในพื้นที่ ๒๐๐ ครัวเรือน  

• ขุดลอกรางระบายน้ า สี่แยกอานันทมหิดล – ท่อลอดถนนพระยาพิชัยดาบหัก ๑ แห่ง 

• ปรับปรุงแนวคลองระบายน้ า มทบ.๑๓ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน
โดยรอบ ๗,๕๐๐ ครัวเรือน 

 ๙.๒ การแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยแล้ง รวม ๔๘ 
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ โครงการ  

 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเพื่อการเกษตร ๓๓ โครงการ 
 การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค ๑๒ โครงการ 
 การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างแรงงาน ๒ โครงการ 
 การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและ

อุทกภัย ๑ โครงการ 

 ๑๐. ปัญหาส าคัญของจังหวัดลพบุรี 

   ๑๐.๑.ปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐและพ้ืนที่ทับซ้อน พระราชกฤษฎีกา  
พ.ศ. ๒๔๗๙ และพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๘๓ จ านวน ๒ แปลง คือ ๒๓,๐๔๔ไร่ และ ๘๙,๘๑๔ ไร่  
ที่ราษฎรไม่สามารถออกโฉนดได้ 

   ๑๐.๒ ปัญหาความเดือดร้อนจากจ านวนประชากรลิงเพ่ิมขึ้น จังหวัดลพบุรีได้ประสาน
ความร่วมมือกับส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  ๑ สาขาสระบุรี กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์ พืช  
เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้      

    ๑) ควบคุมจ านวนประชากรโดยการท าหมันแล้ว จ านวน ๑,๑๓๕ ตัว จาก
ประชากรลิงในจังหวัดลพบุรี ประมาณ ๑๑,๑๑๑ ตัว  



 ๒๘๓  

 
 

    ๒) จัดสร้างสวนลิง เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับอนุบาลลิงที่เจ็บป่วย หรือลิงที่มี
พฤติกรรมก้าวร้าว ตั้งอยู่พ้ืนที่ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองฯ 

    ๓) ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ด าเนินโครงการศึกษา ส ารวจ ออกแบบ วางผังและประมาณการสิ่งก่อสร้าง พ้ืนที่ป่า ธรรมชาติ  
เพื่อรองรับลิงที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เกษตรจังหวัดลพบุรี  ในพื้นที่เขาพระยาเดินธง อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา  

    ๔) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี 
สนับสนุนงบประมาณในการท าหมันลิง จ านวน ๓๐๐ ตัว  

   จากนั้น พิธีกรได้เรียนเชิญคณะกรรมการฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
ขึ้นบนเวที เพ่ือด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ทั้งนี้ สาระส าคัญของการ
แลกเปลี่ยนความเห็นกับประชาชนสามารถสรุปได้ดังนี้ 

พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ในฐานะประธานกรรมการ  
ได้กล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดไว้ พร้อมกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการลงพ้ืนที่พบปะประชาชนของสมาชิก
วุฒิสภา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของส่วนราชการ เยาวชน ประชาชน สื่อมวลชนและอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ในการกลั่นกรองกฎหมายที่จะมีการ
ประกาศบังคับใช้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงอีกหน้าที่หนึ่งของวุฒิสภา มาตรา ๒๗๐ ของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิกวุฒิสภา 
ได้เห็นถึงความส าคัญของแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการผลักดัน  
ให้เกิดการปฏิรูปประเทศเพ่ือก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป  

นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวทักทายประชาชน พร้อมกล่าวถึง
นโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือต้องการจะสนับสนุนให้จุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ประเทศประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ โครงการของจังหวัดมีจ านวนมาก จึงเห็นว่าการด าเนินการควรจะต้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความร่วมแรงร่วมใจกันและได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ 
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชน นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและการส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา 
พร้อมทั้งกล่าวแนะน าช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมเชิญชวน
ให้ประชาชนเข้าร่วมไลน์กลุ่มจังหวัดลพบุรี เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยและรับส่งข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์  



 ๒๘๔  

 
 

นายลักษณ์  วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวทักทายประชาชนและชื่นชม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีที่น าเสนอแผนงานหรือโครงการของจังหวัดที่มีการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติมาสู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา ทั้งในส่วนของ
การกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และหน้าที่ตามบทเฉพาะกาล 
ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยการติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาเป็นกลไกส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่  

นอกจากนี้ โครงการและแผนงานต่าง ๆ ของจังหวัดลพบุรีตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  
ได้น าเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับการเกษตรและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน นั่นคือ การยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย  
โดยเฉพาะการเกษตรสร้างมูลค่า ซึ่งให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย ๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ๒) เกษตรปลอดภัย  
๓) เกษตรชีวภาพ ๔) เกษตรแปรรูป และ ๕) เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้น าหลัก
ดังกล่าวมาสู่แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาจังหวัด นอกจากนี้ ในส่วนของแผนงานการยกระดับคุณภาพ
และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย ซึ่งมีจุดแข็ง คือ การเลี้ยงไก่เนื้อ สุกร โคนม แพะ และการผลิต
พืชเศรษฐกิจส าคัญ อาทิ ข้าว ต้นทานตะวัน และอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนา จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง 
และเหมาะสม อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานด้านการเกษตร
เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ การรวมตัวของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือปลดปล่อยศักยภาพของเกษตรกร และ
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ท้องถิ่น รวมทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อมซึ่งจังหวัดมีฟาร์มปศุสัตว์จ านวนมาก
และก่อให้เกิดก๊าซมีเทนที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยจังหวัดได้มีแนวทางในการน าสิ่งปฏิกูลไปหมักเป็น
ก๊าซชีวภาพ แล้วน าไปเป็นพลังงานทดแทนและท าเป็นปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการเกษตรและลดผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน และประการส าคัญพ่ีน้องเกษตรกรยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องของการ
ประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ ๕ ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือก ปาล์มน้ ามัน ยางพารา มันส าปะหลัง และล่าสุด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ในส่วนของปัญหาส าคัญของจังหวัดลพบุรี ซึ่งมี ๒ เรื่องหลัก ได้แก่ ๑) จ านวนประชากรลิง 
ที่เพ่ิมขึ้น ขอยกตัวอย่างกรณีการบริหารจัดการศูนย์พ่ึงพิงสุนัขจรจัดของเทศบาลนครรังสิต ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงาน โดยรวบรวมสุนัขจรจัดมาไว้ที่ศูนย์ฯ พร้อมประกาศเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ลดภาระทางสังคม ลดการรบกวนของสุนัขจร
จัดที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนในพ้ืนที่ได้ ซึ่งจังหวัดลพบุรีอาจน าแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับปัญหาลิงของ
จังหวัดได้ และ ๒) การบุกรุกที่ดินของรัฐและพ้ืนที่ทับซ้อนนั้น ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่ประชาชน  
ซึ่งปัญหาที่ดินเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่  



 ๒๘๕  

 
 

นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่อ านวย
ความสะดวกในด้านสถานที่ รวมทั้งบุคลากรทุกท่านที่อ านวยความสะดวกให้แก่คณะสมาชิกวุฒิสภา 
ในทุกด้าน พร้อมทั้งกล่าวอวยพรแก่นักศึกษา  

นายสาธิต  เหล่าสุวรรณ  กรรมการ กล่าวเห็นด้วยกับหอการค้าจังหวัดลพบุรีที่เสนอให้มีการ
ผลักดันการเชื่อมโยงการคมนาคม เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดลพบุรีเป็นเมืองที่เป็นจุดส าคัญทางเศรษฐกิจ 
การเกษตร พลังงานและอื่น ๆ แต่เนื่องจากการคมนาคมของจังหวัดลพบุรียังมีอุปสรรคค่อนข้างมาก  
จึงเป็นเรื่องที่ควรมีการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้จังหวัดลพบุรีเป็นจุดส าคัญของโครงข่ายการคมนาคม
ภาคกลาง โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟทางคู่ เนื่องจากจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท  
ไม่มีสถานีรถไฟส าหรับขนส่งสินค้า ท าให้ต้องมาใช้บริการการขนส่งที่จังหวัดลพบุรี แต่ยังติดปัญหาว่า
เส้นทางการคมนาคมยังไม่มีความเชื่อมโยงเท่าที่ควร จึงเห็นควรผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงการคมนาคม
ที่สมบูรณ์ต่อไป  

พลเอก บุญธรรม โอริส กรรมการ ในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จั งหวัดภาคใต้  ได้กล่าวว่าประเด็นเกี่ ยวกับการคมนาคมที่มีประชาชนน า เสนอนั้น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีได้ยื่นเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
เรียบร้อยแล้ว อาทิ ถนนสายเอเชีย-อ่างทอง และถนนสายท่าวุ้ง-บายพาส-โคกส าโรง นอกจากนี้ ในส่วน
ของปัญหาที่ดิน คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.จังหวัดลพบุรี) ได้มีการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังพบปัญหาความซ้ าซ้อน ปัญหาบางเรื่อง
ติดขัดทางข้อกฎหมาย ซึ่งอาจจะน าไปสู่การแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ทั้งนี้ 
ในบางพ้ืนที่ก็ไม่สามารถออกโฉนดให้แก่ประชาชนได้ จึงขอให้ประชาชนรอหลักเกณฑ์การปรบัปรงุแผนที่
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ(one map) ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะดูแลด้านกฎหมายและขับเคลื่อน
เรื่องดังกล่าวอย่างเต็มก าลัง 

นายระวี  รุ่งเรือง  กรรมการ ได้สอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ของ “ธนาคารน้ าใต้ดิน” ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน ๒,๕๐๓ แห่ง  

นายอนุศักดิ์  คงมาลัย  กรรมการ กล่าวถึงหลัก “ต.ส.ร.” (ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด) ซึ่งเป็น
หลักการที่ใช้ได้ดีกับทุกสถานการณ์และในชีวิตจริง ขอให้ประชาชนมีหลัก ๓ ประการ ในการมีส่วน
ร่วมกับวุฒิสภา คือ ต ส ร กล่าวคือ (๑) ต หมายถึง ติดตาม ประชาชนสามารถติดตามการท างานของ
วุฒิสภาจากช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น  
(๒) ส หมายถึง เสนอแนะในเรื่องที่ต้องการให้ปรับปรุง เช่น เรื่องปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐ เรื่องข้อ
กฎหมาย (๓) ร หมายถึง เร่งรัดในเรื่องที่ได้เสนอไปแล้ว เพื่อให้หน่วยงานได้เร่งด าเนินการตามที่เสนอ 



 ๒๘๖  

 
 

นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  กรรมการ กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๘๐) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าว่าต้องการเห็นประเทศเป็นอย่างไร โดยเฉพาะการเป็น
ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน มีความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ า เด็กและเยาวชน
เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบราชการที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ ทั้งนี้ ยังได้กล่าวถึงจังหวัดลพบุรีว่าเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นจุดแข็งของจังหวัด 
และมีผ้าฝ้ายลพบุรีที่มีความสวยงาม คุณภาพดี ดูแลได้ง่าย 

จากนั้น สมาชิกวุฒิสภา ได้แบ่งการด าเนินงานเป็น ๒ คณะ ดังนี้ 

คณะที่ ๑ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง  ในฐานะประธาน
กรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง  และนายอนุศักดิ์ คงมาลัย 
สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง  
จัดกิจกรรม "วุฒิสภาพบเยาวชน" ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น ๔ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดยเป็นการพบปะพูดคุยกับร่วมกับหัวหน้าและตัวแทนนักศึกษาจาก
สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน ๑๒๐ คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา 
เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  
ร่วมรับฟังในกิจกรรมดังกล่าว 

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภา  
พบประชาชน ได้ก าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือลงพ้ืนที่พบประชาชนใน ๗ ภูมิภาค ได้แก่  
กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคตะวันออก กลุ่มภาคใต้ กลุ่มภาคเหนือตอนบน กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลงพ้ืนที่พบปะประชาชน  
ทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา ๕ ปี และมีคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ลงพ้ืนที่พบกับกลุ่มเยาวชน เนื่องจากได้เล็งเห็นความส าคัญของการสื่อสารและพบปะกับกลุ่มเยาวชน  
ซึ่งเป็นบุคลากรที่ส าคัญของประเทศ จึงจัดให้มีกิจกรรมวุฒิสภาพบเยาวชนขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมหรือ 
ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างเยาวชนกับวุฒิสภา  

ช่วงแรกของกิจกรรมวุฒิสภาพบเยาวชน ณ จังหวัดลพบุรี เป็นการชวนพูดชวนคุยกับนักศึกษา  
ในประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทอ านาจของวุฒิสภา ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา   
แผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้มีการตั้งค าถามให้นักศึกษาได้ร่วมกันแสดง 
ความคิดเห็น อาทิ รู้จักสมาชิกวุฒิสภา (สว.) หรือไม่ ประชาธิปไตยตามความเข้าใจของนักศึกษา 



 ๒๘๗  

 
 

เป็นอย่างไร โดยแต่ละประเด็นค าถามได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจ  
และสมาชิกวุฒิสภา ได้อธิบายและให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อให้เข้าใจในแต่ละประเด็นมากขึ้น 

จากนั้น ได้เปิดให้นักศึกษาได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกวุฒิสภาในประเด็น 
ต่าง ๆ อาทิ การลดขั้นตอนทางราชการ วัตถุประสงค์ของการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกฎหมาย  
การจัดสร้างจุดบริการประชาชนในทางเชื่อมระหว่างจังหวัด ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้ตอบค าถามและ  
ให้ข้อคิดเห็นในแต่ละประเด็น เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษา จากนั้น พลเอก สิงห์ศึก 
สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวปิดกิจกรรมวุฒิสภาเยาวชน ณ จังหวัดลพบุรี และ
ขอขอบคุณลูกหลานเยาวชนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

คณะที่ ๒ นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ 
และนายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู ต าบลโก่งธนู อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายบรรหาร 
เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู  
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี น าโดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติ
การ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ และก าหนดระยะเวลาว่าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี โดยใช้หลัก 3 Rs ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู จึงก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหาร
จัดการขยะ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการขยะ 
๑. หลักความรับผิดชอบ ส่งเสริมและให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการคัด

แยกขยะครัวเรือนอย่างเป็นระบบ โดยก่อตั้งธนาคารขยะประชารัฐ “เพ่ือนช่วยเพื่อน” ซึ่งทุกหมู่บ้านได้
ท าบันทึกข้อตกลงกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู โดยช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า ๑,๗๐๐ คน มีสวัสดิการจากธนาคารขยะมากกว่า ๘๐,๐๐๐ 
บาท/คน โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะคัดแยกขยะแล้วน ามาขายฝากกับธนาคารขยะทุกเดือน ๆ 
ละ  ๑ ครั้ง และมีสิทธิได้รับสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต โดยต้องน าขยะที่คัดแยกมาแล้ว มาฝากขาย
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๖ เดือน และมียอดฝากขายสะสมเป็นจ านวน ๓๐๐ บาท อนึ่งคือ จ านวนสมาชิก
ที่ได้รับความคุ้มครองทั้งหมดคูณ ๕๐ บาท เท่ากับจ านวนเงินที่จะได้รับ  

๒.  หลักการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู 
จนสามารถลดปริมาณขยะได้เดือนละประมาณ ๓๐ ตัน มีเยาวชนและประชาชนสมัครเป็นอาสาท้องถิ่น
รักษ์โลกกว่า ๑,๗๐๐ คน ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในต าบล ท าให้เกิดสุขภาวะที่ดีในชุมชน  



 ๒๘๘  

 
 

๓. หลัก “บวร” ใช้หลักการบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินการบริหาร
จัดการขยะ โดยหลัก “บวร” ประกอบด้วย  

 - บ = บ้าน ได้แก่ ทุกครัวเรือนในต าบล 
  - ว = วัด ได้แก่ วัดทุกวัดในเขตต าบล 
 - ร = ราชการ ได้แก่ หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในเขตต าบล อาทิ องค์การบริหารส่วน

ต าบลโก่งธนู โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดบ้านดาบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโก่งธนู 

๔. หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ วางแนวทางให้กองทุนธนาคารขยะประชารัฐด าเนินการ
ประชุมชี้แจง รายงานยอดรายรับรายจ่าย ก าหนดราคากลางการซื้อขาย ให้คณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะประชารัฐทราบเป็นประจ า เดือนละ ๒ ครั้ ง (ก่อนวันรับซื้อขยะและหลังวันรับซื้อขยะ)  
พร้อมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ปิดประกาศเผยแพร่ทุกหมู่บ้าน เผยแพร่ในเว็บไซต์ มีคณะกรรมการ 
น าฝาก–ถอนชัดเจน อีกทั้งมีการน าฝากเงินจากการขายขยะที่สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
บ้านท่าเกวียน เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการบริหารจัดการทางการเงินด้วยตนเอง  

การบริหารขยะตามหลัก ๓ ช. ได้แก่  

๑. ใช้น้อย รณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต แทนการใช้ถุงพลาสติก และใช้ใบตอง  
ใบบัว จาน ชาม แทนการใช้โฟม การใช้หรีดจักสานลดปริมาณขยะแทนพวงหรีดแบบเดิม ซึ่งนวัตกรรม  
พวงหรีดจักสานสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน จ านวนมากกว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ปี ลดปริมาณ
ขยะที่มาจากพวงหรีดแบบเดิมตามวัดต่าง ๆ จ านวนมากกว่า ๕๐๐ พวง/ปี 

๒. ใช้ซ้ า ให้ความรู้การด าเนินการใช้ซ้ า ให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมมูลค่าของขยะทั่วไป 
ที่ขายไม่ได้ เช่น กระป๋อง น ามาท าตะกร้าและกระเช้า ขวดพลาสติกน ามาท ากระถางต้นไม้ ยางรถยนต์
น ามาท าสิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ กระถางต้นไม้หรือท าธนาคารน้ าใต้ดิน เป็นต้น 

๓. ใช้ใหม่ ให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ เพ่ือถ่ายทอด 
ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมเชิญชวนประชาชนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ธนาคารขยะ ซึ่งสามารถคัดแยกขยะมาขายอย่างสม่ าเสมอทุกเดอืน ตามแนวคิดที่ว่า “ขยะมีค่า อย่าทิ้ง”   

การบริหารจัดการขยะ ๔ ประเภท ได้แก่  

๑. การจัดการขยะอินทรีย์ รณรงค์ให้ประชาชนจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนจ าพวกเศษอาหาร  
มาท าเป็นปุ๋ยเพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงต้นไม้และแปลงผักสวนครัว อบรมให้ความรู้การจัดท าสารบ ารุง
ดิน จากถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในทุกครัวเรือน ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยไส้เดือนดินกินขยะ  
และชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของมูลนิธิชัยพัฒนา  
โดยประชาชนจะได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักทุกหลังคาเรือน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า  



 ๒๘๙  

 
 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการขยะเปียก 
สู่แปลงผักปลอดสารพิษ ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีในชุมชน 

๒. การจัดการขยะอันตราย จัดท าจุดรวมขยะอันตรายที่ใช้ยางรถยนต์มาใช้ซ้ า โดยไม่ได้ใช้
งบประมาณของทางราชการ จัดท าไว้ทุกหมู่บ้านและสถานที่ราชการภายในต าบลทุกแห่ง พร้อมรณรงค์
ให้ประชาชนรวบรวมขยะอันตรายที่คัดแยกตั้งแต่ต้นทาง มารวมกันที่จุดรวบรวมขยะอันตรายภายใน
หมู่บ้านของตนเอง ทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพ่ือให้รวบรวมส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีด าเนินการ
ส่งบริษัทจัดการตามหลักวิชาการต่อไป 

๓. การจัดการขยะทั่วไป จัดอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากขยะทั่วไปที่คัดแยกภายใน
ครัวเรือนแล้วไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือฝากกับธนาคารขยะได้ เช่น ซองกาแฟท าเป็นกระเป๋า 
กล่องเหล้าหรือกล่องน้ าผลไม้ท าเป็นหมวก หลอดกาแฟท าเป็นหมอนและที่นอนส าหรับผู้ ป่วยติดเตียง 
เป็นต้นพร้อมทั้งณรงค์ให้ประชาชนรวบรวมขยะทั่วไปที่คัดแยกตั้งแต่ต้นทางมารวมกันที่จุดรวบรวม
ภายในหมู่บ้าน ทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพื่อรวบรวมส่งบริษัทที่มารับไปผลิตน้ ามัน 

๔. การจัดการขยะรีไซเคิล จัดตั้งธนาคารขยะตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้กระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเข้าบริหารจัดการหมู่บ้านละ ๗ คน ทั้งหมด ๙๘ คน ซึ่งคณะกรรมการทุกหมู่บ้าน  
ท าข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนูว่าจะด าเนินการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 
ด าเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐–ปัจจุบัน มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจ านวนกว่า ๑,๗๐๐ คน 
ลดปริมาณขยะลงได้มากกว่า ๖๐๐ ตัน คิดเป็นเงินประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกมีสวัสดิการ 
เมื่อเสียชีวิต ทายาทผู้รับผลประโยชนจ์ะได้รบัเงินสวัสดิการ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท/ราย  

๕. การจัดการขยะติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนูได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโก่งธนู ด าเนินการเก็บขยะติดเชื้อ โดยให้ประชาชนน าขยะติดเชื้อไปทิ้งที่ 
จุดรวบรวมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโก่งธนูที่ได้จัดเตรียมไว้ และในทุกวันพุธ เจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จะด าเนินการรวบรวมไปท าลายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 

๖. การบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน จัดท าธนาคารน้ าใต้ดินให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านที่มีปัญหาน้ า
ท่วมขัง อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการขยะได้ โดยน ายางรถยนต์ และขวดพลาสติกที่ใช้
แล้วมาท าธนาคารน้ าใต้ดิน ซึ่งแต่ละจุดจะใช้ยางรถยนต์ จ านวน ๒๑ เส้น ขวดน้ าพลาสติก ขนาด ๖๐๐ 
มิลลิลิตร จ านวน ๑,๕๐๐ ขวด สามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีต่อประชาชน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารงานขยะ ประกอบด้วย  



 ๒๙๐  

 
 

๑. คนพร้อม-ใจพร้อม กล่าวคือ ทีมงานมี “หัวใจ” อยากท างาน อยากเห็นต าบลปลอดขยะ  
มีเป้าหมายเดียวกัน หน่วยงานเราเองต้องคัดแยกขยะก่อน และพร้อมจะเป็นแบบอย่างให้ประชาชนท า
ตาม 

๒. กลยุทธ์การหาแนวร่วม มีการลงพ้ืนที่อย่างจริงจัง ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพ่ือท า
ความเข้าใจพร้อมจูงใจให้ทุกครัวเรือนร่วมกันคัดแยกขยะ 

๓. สร้างเครือข่ายมาช่วยงาน ประกอบด้วย พระ ครู หมอ และจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ   

๔. ประชาชนตื่นตัวพร้อมปรับพฤติกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชักจูง ให้ประชาชนร่วมมือ 
คัดแยกขยะ และสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกครอบคลุมทั้งต าบล จัดประกวดหมู่บ้านสะอาด  
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แต่ละหมู่บ้านร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนูเป็นประจ าทุกปี 

ปัจจุบันนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู ไม่ต้องมีรถขยะและถังขยะ แต่มีคนช่วยเก็บขยะ 
และไม่ต้องพึ่งพางบประมาณของทางราชการ 

สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชมเชยและแสดงความประทับใจในวิธีการบริหารจัดการขยะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามและเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ การขยายผลการบริหารจัดการขยะและธนาคารน้ าใต้ดินไปยังหมู่บ้าน ต าบล และจังหวัดต่อไป 
หรือการก าหนดให้หน่วยงานที่มาศึกษาดูงานที่ต าบลโก่งธนูรายงานผลการด าเนินงานกลับมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลโก่งธนูให้ได้รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ในช่วงท้าย นายวิทยา  
ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลโก่งธนูที่ได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปให้ได้รับทราบ 

 

 

-------------------------------------------- 
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จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว  

วิธีการด าเนินกิจกรรม    เปิดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา รับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจากประชาชนในพื้นที่ 

 

 
 

         
 

.      
 

ครั้งที่ ๑๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จงัหวัดปทุมธานี 
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ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่น่าสนใจ 

โดยนายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายกับประชาชนชาว
จังหวัดปทุมธานี พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ที่มา หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดจนหน้าที่ของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ ได้แนะน าช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก
วุฒิสภาและชาวจังหวัดปทุมธานี พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมไลน์กลุ่มจังหวัดปทุมธานี  
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยและรับส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

นายจเด็จ  อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวถึงอ านาจและหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ 
งานด้านการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงหน้าที่ในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ตามบทเฉพาะกาลตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด อีกทั้งวุฒิสภา  
ยังมีกลไกในการท างาน คือ คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาทั้ง ๒๖ คณะ ที่มีความเกี่ยวข้อง
แผนการปฏิรูปประเทศทุกด้าน หากประชาชนมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นสามารถส่งมายัง
คณะกรรมาธิการแต่ละคณะที่ เกี่ยวข้องได้  นอกจากนี้  ยังได้ ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลที่บิดเบือน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือข้อความลามกนั้น 
มีโทษทั้งจ าทั้งปรับ ดังนั้น การที่จะโพสต์หรือการแชร์ข้อมูลอะไรก็ตาม ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อน 
หากพบว่าไม่มีที่มาหรือเกี่ยวกับความรุนแรงหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ควรโพสต์หรือ 
แชร์ข้อมูลนั้นไปยังบุคคลอื่น 

พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว 
รอเพียงงบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านกระบวนการพิจารณาจากรัฐสภาและมีผลบังคับใช้แล้ว และรอมติจาก
คณะรัฐมนตรี คาดว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ในช่วงกลางปี ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึง
พระราชบัญญัติส าคัญอีกฉบับที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับประชาชนหรือเกษตรกรที่มีที่ดินมูลค่า 
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ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ไม่ต้องกังวลกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพราะไม่ต้องเสียภาษี  

 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการ ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้กลับมาเยือนจังหวัด
ปทุมธานีอีกครั้ง และยังมีความผูกพันเนื่องจากเคยรับราชการในต าแหน่งรองผู้ว่าราชการปทุมธานี  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ เป็นเวลา ๔ ปี และเห็นว่า ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความเจริญ 
จึงขอให้ชาวปทุมธานีช่วยกันธ ารงรักษาบ้านเมืองให้มีความสงบสุขเรียบร้อยให้สมกับค าขวัญของจังหวัด
ปทุมธานี ที่ว่า “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ พระต าหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้า
อุตสาหกรรม” ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของจังหวัด และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบสานประเพณี
นิยมและปณิธานของคนรุ่นเก่า เพ่ือน าพาชาติไปสู่คนรุ่นอนาคตต่อไป 

 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวชื่นชมผลงานของจังหวัด
ปทุมธานีที่ได้คะแนน ๙๒.๖๙ จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมนี้ 
ได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นใน ๒ ประเด็น คือ (๑) เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งกรมปศุสัตว์มีแผนยุทธศาสตร์
การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จากการติดตามบริหาร
จัดการศูนย์พ่ึงพิงสุนัขจรจัดของเทศบาลนครรังสิต ซึ่งประสบผลส าเร็จในการควบคุมดูแลสุนัขจรจัด  
ท าให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข จึงเห็นว่า หน่วยงานท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการแก้ปัญหา
สุนัขจรจัดในพ้ืนที่ ดังนั้น หากจะก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้องค์กร
ส่วนท้องถิ่นเข้ามาบริหารจัดการสุนัขในชุมชน และ (๒) เรื่องการเกษตร ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การเกษตร ต้องการให้ภาคการเกษตรมีความสามารถในการแข่งขัน จึงให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลผลิต
ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย ๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืน
ถิ่น ๒) เกษตรปลอดภัย ๓) เกษตรชีวภาพ ๔) เกษตรแปรรูป และ ๕) เกษตรอัจฉริยะ โดยก าหนดให้มี
การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ
มูลค่าสินค้าเกษตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
ภาคเกษตร และประการส าคัญคือการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์
การเกษตร มีการน าผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นเพ่ือสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน 

 พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ ได้กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ในคณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา ได้มีการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้ง
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และมีการเก็บเงินเข้ากองทุนกว่า ๖ หมื่นล้านบาท และเห็นว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง
ที่มีการปลูกพืชปาล์มน้ ามันมาก หากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนสนใจที่จะท าโครงการ
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เกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากพืชน้ ามัน สามารถจัดท าเป็นโครงการในรูปของนิติบุคคล เสนอไปยัง
พลงังานจังหวัด เพ่ือเสนอต่อไปยังส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดังกล่าวได้  

 จากนั้น เป็นการแบ่งกลุ่ม จ านวน ๓ กลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนเสนอสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนจากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเกษตร ในพ้ืนที่
อ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอใกล้เคียงของจังหวัดปทุมธานี โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
กรรมการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่  โดยมีประเด็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้  

ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว มีความต้องการที่จะพัฒนาและส่งเสริม ให้อ าเภอ 
ลาดหลุมแก้ว เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของประชาชน แต่พบปัญหาและอุปสรรคในหลายประการ ได้แก่ 

๑. ด้านกฎหมาย ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่ เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยก าหนดให้พ้ืนที่ในอ าเภอลาดหลุมแก้ว เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว้  
๕ ต าบล ได้แก่ ต าบลคูบางหลวง ต าบลคูขวาง ต าบลลาดหลุมแก้ว ต าบลหน้าไม้ และต าบลระแหง  
ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการให้อ าเภอลาดหลุมแก้วเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้งอ าเภอ  
จึงเสนอให้ขยายพ้ืนที่เพ่ิมอีก ๒ ต าบล ได้แก่ ต าบลบ่อเงิน และต าบลคลองพระอุดม รวมเป็น ๗ ต าบล  
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งอ าเภอลาดหลุมแก้ว เพ่ือให้การประสานงานและการพัฒนาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๒. ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดปทุมธานี 
ในภาพรวมยังไม่ค่อยคืบหน้า จึงเสนอแนวทางให้มีการด าเนินการในระดับชุมชน เนื่องจากการตัดสินใจ 
ในระดับชุมชนจะมีความคล่องตัวมากกว่า จะท าให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น แล้วจึงค่อยขยายเป็น 
ในภาพใหญ่ระดับจังหวัด นอกจากนี้ เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานกลางที่มีอ านาจหน้าที่ 
ในการบริหารจัดการในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยเฉพาะ เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

๓. ด้านงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศมีไม่เพียงพอ รวมทั้งมีข้อเสนอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกัน
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มิเตอร์ไฟฟ้า น าเงินในส่วนดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เอื้อต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
อาทิ การน างบประมาณมาด าเนินการน าสายไฟฟ้าลงดิน หรือน ามาจัดสรรปันเงินบางส่วนคืน ให้แก่
ผู้ประกอบการเพื่อน าไปลงทุนต่อไป 

โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้แสดงความชื่นชมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ร่วมกันขบคิด 
และหาทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น และเห็นควรให้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงปัญหางบประมาณ
ที่ถูกจัดสรรให้แก่ส่วนกลางมากกว่าส่วนภูมิภาค จึงมีนโยบายให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ ดังนั้น สิ่งที่จังหวัดต้องให้
ความส าคัญเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาของจังหวัด
ในอนาคต คือ การจัดท า “แผนพัฒนาจังหวัด” โดยต้องค านึงถึงความต้องการและศักยภาพของ
ประชาชนในท้องถิ่น ในจังหวัด รวมถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์
ระดับชาติ 

๒. การส่งเสริมและยกระดับสินค้าทางการเกษตร 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง และนายระวี รุ่งเรือง กรรมการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรอ าเภอลาดหลุมแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระแหง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้  

๑. เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปัญหาเรื่องราคาพืชผลการเกษตร โดยเฉพาะราคาข้าวตกต่ า  
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการช่วยเหลือชดเชยราคาส่วนต่างแล้วก็ตาม ขอให้มีนโยบายในการช่วยเหลือ 
ในระยะยาว เช่น ควรให้มีการประกันราคาข้าวอย่างน้อยตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท และลดหลั่นตามความชื้น 
เป็นต้น  

๒. ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าส าหรับท าการเกษตร เห็นว่าการบริหารจัดการน้ าของกรม
ชลประทานยังไม่ชัดเจน ไม่ปล่อยน้ า ท าให้บางพ้ืนที่ไม่มีน้ าส าหรับการท าการเกษตร อีกทั้งคลองส่งน้ า 
ยังตื้นเขิน ไม่มีการดูแลรักษา นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องเกษตรกรไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง ต้องเช่า
ที่ดินท านา ท าให้ไม่สามารถขุดบ่อน้ าหรือปรับพ้ืนที่เพ่ือปลูกพืชชนิดอื่นได้  

ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เช่น ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ด้วยการ ให้
เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และรัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงไปยังเกษตรกร 
ไร่ละ ๕๐๐ บาท ไม่เกิน ๒๐ ไร่ (ได้สูงสุด ๑๐,๐๐๐ บาท) อีกนโยบายที่ด าเนินการควบคู่กันไป คือ 
นโยบายการประกันรายได้พืช ๕ ชนิด คือ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์ม
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น้ ามัน เห็นว่าเกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยท าการเกษตรในรูปแบบเกษตร
แปลงใหญ่ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การปลูก รวมถึงแบ่งปันปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิต เช่น ควรใส่ปุ๋ย
ตามความต้องการของพืช การใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี การใช้สูตรปุ๋ยหรือยาก าจัดศัตรูพืชที่เป็น
สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการวิเคราะห์คุณภาพดินเพ่ือหาธาตุอาหาร  
ที่เหมาะสมกับชนิดของพืชที่ปลูกด้วย  

ส าหรับเรื่องน้ าส าหรับท าการเกษตร จากการติดตามข้อมูลจากกรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ทราบว่าปี ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ าฝนน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ๑๕% ท าให้
น้ าในเขื่อนมีจ านวนจ ากัด มีความแห้งแล้ง ขอให้เกษตรกรงดเว้นการปลูกข้าวในรอบที่ ๒ และขอให้
เกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ ช่วยกันให้ข้อมูลแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าฤดูแล้ง 
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง และควรพัฒนาแหล่งน้ าเพิ่มเติม 

๓.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ พลต ารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ กรรมการ พลเอก 
สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ และนายปัญญา งานเลิศ กรรมการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทน 
ภาคการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีประเด็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้ 

นายวินัย มีมิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว นายวีระ ขาวข า  
รองนายกเทศมนตรีต าบลคูขวาง และนายดุสิต คงสุข แสดงความคิดเห็นและขอให้ภาครัฐจัดสร้าง
สะพานข้ามแยกนพวงศ์ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ถนนปทุมธานี-บางเลน ตัดผ่านกับถนน
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ถนนบางบัวทอง–สุพรรณบุรี ซึ่งสี่แยกดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุจนท าให้แขวงการ
ทางไทรน้อย ได้ท าการปิดบริเวณสี่แยกดังกล่าว ปัจจุบันนี้การกลับรถเป็นปัญหาส าคัญท าให้เกิดอุบัติเหตุ
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งต้องไปกลับรถในระยะไกล ดังนั้น ประชาชนในพ้ืนที่จึงต้องการ ให้มีการสร้าง
สะพานข้ามแยกดังกล่าว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ  

โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้สอบถามรายละเอียดและทราบว่าขณะนี้โครงการสร้างสะพาน 
ข้ามแยกดังกล่าวอยู่ระหว่างการท าประชาพิจารณ์ และเป็นการด าเนินการโดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
ท่ี ๓ ปทุมธานี 

นายภคไชย บางจริง ประธานเครือข่ายชมรม OTOP ลาดหลุมแก้ว และผู้ประสานงานชมรม
ท่องเที่ยวลาดหลุมแก้ว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
อ าเภอลาดหลุมแก้วมีประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกัน ประกอบด้วย ชาวมอญ ชาวจีน 
ชาวไทยพุทธ และชาวมุสลิมมลายู ประกอบกับในพ้ืนที่ของอ าเภอลาดหลุมแก้วมีสถานที่ท่องเที่ยว  
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เชิงวัฒนธรรมเป็นจ านวนมาก อาทิ ตลาดระแหง ๑๐๐ ปี วัดเจดีย์หอย วัดบัวแก้วเกสร วัดบ่อทอง  
วัดบัวขวัญ ทุ่งนามอญ นอกจากนี้ ยังมีมัสยิดเราะห์มาตุลเลาะห์ ซึ่งมีอายุ ถึง ๒๐๐ ปี ปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสซาลาม เดินทางมาเที่ยวทุกปี จึงต้องการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดพิพิธภัณฑ์การรวมกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์และ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ one day trip หรือ backpack โดยสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ทั้งทางเรือ ทางบก หรือการปั่นจักรยาน  

   โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อแนะน า โดยขอให้มีการบูรณาการ
โครงการให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน ร้อยเรียงสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทางที่มีความเชื่อมโยงกัน 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องมีอัตลักษณ์ของตนเองและมีจุดเด่น นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อแนะน าอีกทาง
หนึ่งว่า สามารถขอรับการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งจะมีการรับสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละปีงบประมาณ 
โดยหากผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ชุมชนจะได้รับการฝึกอบรมและสนับสนุนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม อีกทั้งจะได้รับการสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ อาทิ องค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของแหล่งเรียนรู้/พิพิธภัณฑ์ชุมชน 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
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จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชัน้ ๔ ศูนย์ราชการจงัหวัดสระบุร ี และบริษัท  
ปูนซเิมนตไ์ทยแกง่คอย จ ากดั (SCG)  

วิธีการด าเนินกิจกรรม    เปิดเวทีสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดสระบุรี 
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดสระบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ 

 

 
 

    
 

    
 

    

ครั้งที่ ๑๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จงัหวัดสระบุร ี



 ๒๙๙  

 
 

ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดสระบุรี 
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดสระบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่   
โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี บรรยายข้อมูลสรุปของจังหวัดสระบุรี  
ให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ จากนั้น นายอลงกต มีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัด
สระบุรี ได้น าเสนอข้อมูลและแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดสระบุรีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด รวมทั้งการน ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาจังหวัดที่เป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด 
 จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด ๓,๕๗๖,๔๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๒๓๕,๓๐๔ ไร่  

คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ ของพ้ืนที่ประเทศ มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๖๓๗,๖๘๑ คน แบ่งเป็นชาย ๓๑๔,๔๔๑ 
คน และหญิง ๓๒๓,๒๔๐ คน โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อ าเภอ ๑๑๑ ต าบล ๙๗๓ หมู่บ้าน 
(หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ๑๕ หมู่บ้าน) ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔ เทศบาล
เมือง ๓๔ เทศบาลต าบล และ ๗๐ องค์การบริหารส่วนต าบล  

๒. ศักยภาพด้านการเกษตรกรรมของจังหวัดสระบุรี 
  จังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งผลิตโคนม ไก่เนื้อและไก่ไข่ โดยอยู่ในอันดับที่ ๒ และ ๕ ของ

ประเทศตามล าดับ จังหวัดสระบุรีมีศักยภาพสูงในการเลี้ยงโคนมและไก่เนื้อ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศเหมาะสม เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปไก่เนื้อ  
เพื่อการส่งออกขนาดใหญ่ มีศูนย์รับซื้อน้ านมดิบจากเกษตรกรในราคาประกันที่กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ที่มีการเลี้ยงโคนม 

๓. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  จังหวัดสระบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี ๒๕๖๐ มีมูลค่าเท่ากับ ๒๓๖,๖๓๖  

ล้านบาท และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรอยู่ที่ ๓๓๐,๗๕๐ บาท/คน/ปี อยู่ล าดับที่ ๑๐ 
ของประเทศ และเป็นล าดับที่ ๒ ของภาคกลางตอนบน โดยมูลค่าเศรษฐกิจ ๓ ล าดับแรก ได้แก่ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว 

 



 ๓๐๐  

 
 

๔. แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี 

  วิสัยทัศน์ : เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรม 
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิต
สินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและ 
มีคุณภาพมาตรฐาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดสระบุรีขอรับงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๗,๑๖๔,๐๐๐ บาท 
โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ 

๑) ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๕ โครงการ ๑๕ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๗,๑๔๐,๐๐๐ บาท 
ประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐานส่งเสริมการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรม การส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีระดับจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
บริการ และการติดตั้งราวกันอันตรายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 

๒) ด้านสังคม จ านวน ๕ โครงการ ๘ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๐๒๔,๐๐๐ บาท 
ประกอบด้วย การเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี การติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างในเขตชุมชนเพ่ืออ านวยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ
ครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสระบุรีเมืองแห่งความสุข คนดี คุณภาพชีวิตดี 
และการพัฒนาขีดสมรรถนะการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะ  
สู่ความทันสมัย 

๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา จังหวัดสระบุรีสามารถบริหาร
โครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี โดยแบ่งเป็น  ๑) งบปกติ 
(Function) ได้รับงบประมาณจ านวน ๕,๖๐๔ ล้านบาท ซึ่งสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๑ 
และ ๒) งบประมาณพัฒนาพ้ืนที่ (Area) ได้รับงบประมาณจ านวน ๒๓๕.๘๗ ล้านบาท ซึ่งสามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๐๐ ถือเป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ 



 ๓๐๑  

 
 

๕. สภาพข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนา แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ 
  - ระบบการวางแผน จังหวัดจัดท าแผนล่วงหน้า ๒ ปี แต่บริบทของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว จึงควรมีการทบทวนแผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  - ระบบงบประมาณ มีการเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ แต่จังหวัดไม่ได้รับ 

การตอบสนองจากหน่วยงานที่พิจารณางบประมาณ 
  - ระเบียบราชการ ระเบียบข้อบังคับของราชการมีรายละเอียดมาก ท า ให้เกิดความล่าช้า 

ควรมีการวางแผนการด าเนินการล่วงหน้าและติดตามการด าเนินการอย่างใกล้ชิด  
  - การขอใช้พ้ืนที่ มีความยุ่งยากของการขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการ โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขต

ชลประทาน อุทยาน/ป่า จึงเห็นควรให้เชิญหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เข้าเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการร่วมกัน 

๖. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
 ๖.๑ มีการด าเนินงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของจิต

อาสาในพื้นที ่อาทิ การพัฒนาถนน แม่น้ า และสิ่งแวดล้อมอื่นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพื่อเป็นการสร้างพลัง
จิตอาสาและสังคมที่เข้มแข็ง รวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาในทุกงานรัฐพิธีของจังหวัด  ผวจ.มีนโยบายให้
จัดกิจกรรมจิตอาสา และจังหวัดยังได้สนับสนุนงบประมาณให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงาน
ในการจัดอบรมเกีย่วกับเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ จิตอาสา ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖.๒ ให้ความส าคัญและมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ การเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ โดยก าหนดเป้าหมายให้จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองไร้ฝุ่น พร้อมทั้งได้ก าหนดมาตรการส าคัญ 
เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM10/PM2.5 ในพ้ืนที่ ได้แก่ ๑) ด าเนินการควบคุมผู้ประกอบการอย่างเข้มงวด 
โดยก าหนดให้คลุมผ้าใบ จ ากัดความเร็วของรถบรรทุก การปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง ติดตั้งระบบ 
การล้างล้อ และก าหนดให้ภาคเอกชนท าแผนแก้ไขปัญหา และ ๒) สร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน 
โดยการจัดตั้งกองทุนจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่ ประชาชนร่วมเฝ้าระวัง งดการเผา และรณรงค์การท า
ความสะอาดถนน 

 ๖.๓ จังหวัดสระบุรีร่วมผลักดันและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นจังหวัดสระบุรี 
๔.๐ เพื่อเป็นการตอบสนองการเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ โดยน านวัตกรรมรูปแบบใหม่มาใช้ พร้อมทั้งปรับปรุง
และพัฒนาฐานข้อมูล/เว็บไซต์ของจังหวัดให้มีความทันสมัย รวมทั้งมีการสร้างแอปพลิเคชันและเชือ่มโยง
ข้อมูลของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐได้ดียิ่งขึ้น  

 ๖.๔ ในด้านของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาทุจริต จังหวัดได้มีการ
พัฒนาระบบ one stop service โดยผลักดันผ่านทางศูนย์ด ารงธรรม ซึ่งจะเป็นหน่วยงานในการรับเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน การเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ งานให้ค าปรึกษา การประสาน 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเมื่อต้องลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน 
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 ๖.๕ สนับสนุนภาคการเกษตรกรรม โดยเฉพาะด้านการปศุสัตว์ ซึ่งสนับสนุนการเลี้ยงโคนม  
โคเนื้อ และไก่ และผลักดันการเลี้ยงแพะให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง พร้อมทั้งเน้นนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ 
ตลอดจนมุ่งเน้นในเรื่อง Smart Farms/Smart Farmers พัฒนาศูนย์วิจัยและขอความร่วมมือจาก
สถาบัน การศึกษาในพื้นที่ 

 ๖.๖ สนับสนุนการเป็นเมืองสมุนไพร โดยจังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดน าร่องที่จะได้รับ
การผลักดันให้เป็นเมืองสมุนไพรโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลเสาไห้เป็นโรงพยาบาลน า
ร่อง และจังหวัดสระบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงงานและการผลิตสมุนไพร  

 ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรีได้รับรางวัลแห่งความส าเร็จสู่ระบบราชการ ๔.๐ (รางวัลเลิศรัฐ) ซึ่งจะ
พิจารณาใน ๓ มิติ ได้แก่ ๑) การตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ๒) การตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน และ ๓) การพัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัด ๔.๐  

จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการและ
ประชาชน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวทักทายประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน บทบาทหน้าที่ของ
วุฒิสภา พร้อมทั้งกล่าวแนะน าช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและชาวจังหวัดสระบุร ีพรอ้ม
เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมไลน์กลุ่มจังหวัดสระบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยและรับสง่ขอ้มลู
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  

พลเอก ดนัย  มีชูเวท  รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวแนะน าประชาชนให้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย www.thaigov.go.th ซึ่งน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชน โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรี  ขอยกตัวอย่างมติคณะรัฐมนตรีข้อที่ส าคัญ ได้แก่   
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ที่สนับสนุนงบกลางในการแก้ปัญหาภัยแล้ง อาท ิโครงการ
ตามงบประมาณของหน่วยงานหรืองบปกติมีจ านวน ๑,๓๓๗ โครงการ ใช้งบประมาณ ๒,๙๕๐ ล้านบาท 
และมีโครงการที่เสนอของบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับการแก้ปัญหาภัยแล้งอีก จ านวน ๒,๐๔๑ โครงการ  
ใช้งบประมาณ ๓,๐๗๙.๔๙ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นในพ้ืนที่เขตบริการการประปา และนอกพ้ืนที่เขตบริการ
การประปา ตัวอย่างเช่น การขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน ๑,๑๐๐ โครงการ ด าเนินการโดยหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ๑๘๗ โครงการ กองทัพบก ๒๐๙ โครงการ และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ๗๐๔ โครงการ 
วงเงิน ๑,๓๐๐ ล้านบาท การจัดหาแหล่งน้ าผิวดิน ๒๓๐ โครงการ ด าเนินการโดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ๒๓๐ โครงการ วงเงิน ๑๔๕ ล้านบาท และการซ่อมแซมระบบน้ าประปา จ านวน ๖๕๔ โครงการ 
ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๕๔ โครงการ วงเงิน ๔๕๐ ล้านบาท 
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นอกจากนี้ ได้กล่าวแนะน าให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “air4thai” ซึ่งจะมีรายละเอียด
ของดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ที่เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบ 
ที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนได้รับทราบถึง
สถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพ้ืนที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่  
พร้อมทั้งกล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องการยกระดับมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 ในสถานการณ์วิกฤต ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
มาตรการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ อาทิ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติออก
ข้อบังคับเพื่อ ๑) ขยายเขตพ้ืนที่จ ากัดรถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป ห้ามเดินรถเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ 
จากวงแหวนรัชดาภิเษกขยายเป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก ๒) การออกข้อบังคับหรือระเบียบตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป เข้ามาในพ้ืนที่ชั้นในของ
กรุงเทพฯ ในวันคี่ ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส าหรับวันคู่ให้เข้าได้ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
๓) ยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ควันด าอย่างเคร่งครัด ในส่วนของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ให้ด าเนินการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ท าให้เกิดฝุ่นละออง หากตรวจสอบแล้ว 
ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่ก าหนด ให้สั่งปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือสั่งหยุดการ
ประกอบกิจการ และขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมลดก าลังการผลิตในช่วงวิกฤตสถานการณ์  
ฝุ่นละออง และสนับสนุนแรงจูงใจ (Incentive) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือ 

นายลักษณ์  วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพ้ืนที่
พบปะประชาชน หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา ทั้งในส่วนของการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน และหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภามีส่วนช่วยในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือ ให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) พร้อมทั้งได้กล่าวถึง
กระบวนการทางด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งวุฒิสภาได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาศึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวคู่ขนานไปกับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือที่จะได้มีเวลา  
ในการพิจารณาศึกษาได้อย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน และน าสู่การลงมติในท้ายที่สุด 

จากนั้น ได้กล่าวถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งขณะนี้ต้องเผชิญกับปัญหาการระบาดของโรคปาก
เท้าเปื่อยที่มีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น จึงได้ท าการสอบถามไปยังกรมศุสัตว์ถึงแนวทางการแก้ปัญหา 
และได้รับแจ้งว่าได้มีการท าแผนเผชิญเหตุไว้แล้ว ซึ่งในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้มีการเชิญตัวแทนผู้เลี้ยง  
โคนมมาพูดคุยและด าเนินการยกระดับแผนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้โรคดังกล่าวจะไม่มีการ
ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน แต่ก่อให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง โดยเฉพาะโคนม 
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ที่ติดโรคจะไม่สามารถส่งไปรีดนมได้ ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา 
จะได้มีการเชิญผู้แทนจากกรมปศุสัตว์มาแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่เห็นว่า 
มีความจ าเป็น วุฒิสภาสามารถจะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มาตอบกระทู้ในเวที
ของรัฐสภา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

โอกาสนี้ ได้กล่าวชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและทีมงานที่ได้น ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่ 
การปฏิบัติ โดยเฉพาะในการที่จังหวัดได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดน าร่องด้านสมุนไพร 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร ซึ่งประกอบด้วย ๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ๒) เกษตร
ปลอดภัย ๓) เกษตรชีวภาพ ๔) เกษตรแปรรูป และ ๕) เกษตรอัจฉริยะ โดยสมุนไพรถือเป็นเกษตร
ชีวภาพ เป็นภูมิปัญญาที่น่าส่งเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน โดยการน า
พ้ืนที่การเกษตรส่วนหนึ่งมาผลิตสมุนไพร เพ่ือน าส่งไปยังโรงพยาบาลเสาไห้ และท าการแปรรูป ให้เป็น
สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรักษาหรืออาจจะส่งไปขายในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป  

พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดสระบุรีที่แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในส่วน 
ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้า 
และบริการสู่มาตรฐานสากล ปรากฏว่าไม่มีโครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าว จึงต้องการทราบว่าไม่ได้รับการอนุมัติในขั้นตอนใดหรือไม่ได้รับงบประมาณเลย ทั้งนี้   
หากโครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ ขอให้จังหวัดแจ้งยืนยันไปว่าเป็นแผนงานหรือ
โครงการที่มีประโยชน์ พร้อมเน้นย้ าให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความล่าช้าหรืออาจจะมีการเลื่อนการประกาศใช้ จังหวัดสระบุรีจะได้รับ
ผลกระทบหรือติดขัดในเรื่องใดบ้าง ขอให้จังหวัดแจ้งให้ทราบ เพ่ือจะได้น าข้อมูลในส่วนนี้ไปแจ้งให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางได้รับทราบต่อไป นอกจากนี้ ได้กล่าวแนะน าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีศึกษา
วิธีการบริหารงบประมาณรายจ่ายในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดของการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายซึ่งจังหวัดสามารถด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้
แผนงานบูรณาการเดียวกันได้ และในช่วงท้ายได้กล่าวถึงจังหวัดสระบุรีว่าเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ 
เป็นของตนเอง จะท าอย่างไรให้จังหวัดสระบุรีไม่ใช่เมืองทางผ่าน จึงควรสร้างเอกลักษณ์หรือจุดขาย 
ของตนเอง หากท าได้จะท าให้เกิดคุณค่ากับจังหวัด โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อาทิ วัดพระพุทธบาท ซึ่งจังหวัดสามารถประชาสัมพันธ์สถานที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่แห่งความทรงจ า
และเป็นสถานที่ที่มีคุณค่า 
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นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ชี้แจงว่าจังหวัดสระบุรีได้ด าเนินการ
ของบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ในส่วน  
ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่ระบุว่าไม่มีโครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ 
เป็นการพิจารณาไม่อนุมัติงบประมาณโครงการของส านักงบประมาณ ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนการเข้าสู่
การพิจารณาของรัฐสภา โดยหน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความเห็นว่าโครงการที่จังหวัดเสนอนั้นเป็นการ
ด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนกับงานของหน่วยงานอื่นที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว อาทิ เป็นโครงการที่มีกระทรวง  
ที่รับผิดชอบในด้านนั้น ๆ เป็นผู้ด าเนินการอยู่แล้ว หรือมีหน่วยงานท้องถิ่นด าเนินโครงการอยู่   
ส่วนประเด็นความล่าช้าของงบประมาณในปีนี้ คาดว่าจังหวัดจะต้องด าเนินการบริหารงบประมาณ  
ที่ได้รับอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้ทันการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนี้ 

พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่  กรรมการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางในการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งกองทุนดังกล่าว มีการ
พิจารณาโครงการปีละ ๒ ครั้ง ถ้าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนสนใจที่จะท าโครงการเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทน ขอให้เสนอโครงการผ่านพลังงานจังหวัด หรือส่งตรงไปยังส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดังกล่าวได้ 

นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  กรรมการ กล่าวแสดงความชื่นชมการเบิกจ่ายงบประมาณของ
จังหวัดสระบุรีที่มีการด าเนินการเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ พร้อมทั้งแสดงความประทับใจในวิสัยทัศน์
ของจังหวัดที่ก าหนดให้เป็นสังคมแห่งความสุข ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการดูแลประชาชน นอกจากนี้ 
จังหวัดยังได้มีมาตรการในการควบคุมให้จังหวัดสระบุรี เป็นเมืองไร้ฝุ่น และขอฝากให้จังหวัด 
ให้ความส าคัญกับสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในประเด็นของการมีงานท าของผู้สูงอายุด้วย 

นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ กล่าวถึงการบริหารจัดน้ าของโครงการแก้มลิงที่อ าเภอ
บ้านหมอ ซึ่งบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด ได้มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์เพ่ือเป็นแหล่งน้ าส ารอง 
พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้ลงพ้ืนที่จังหวัด
สระบุรีในช่วงที่ผ่านมา และพบว่ามีปัญหาบุคลากรขาดแคลนในระดับท้องถิ่น  ซึ่งจะได้น าสู่การแก้ไข
ต่อไป พร้อมนี้ได้กล่าวขอบคุณจังหวัดสระบุรีในการอ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฯ ที่ได้ลง
พ้ืนที่ศึกษาดูงาน 

จากนั้นสมาชิกวุฒิสภา น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการโครงการฯ  
คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จ ากัด 
(SCG) จังหวัดสระบุรี โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับโซลาร์ ฟาร์ม (Solar Farm) และการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ฉุนชื่นจิตต์ วิศวกรอาวุโส นายอภิรักษ์ ศรีชัยสันติกุล 
วิศวกร และนายจีระศักดิ์ โอสถ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการท าโซลาร์ ฟาร์ม ในระบบอุตสาหกรรม 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ ประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์ที่สูง 
มีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่ ๑๘.๒ เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน โดยจังหวัดสระบุรีมีค่าความเข้มรังสี
ดวงอาทิตย์เฉลี่ยที่ ๑๘.๕ เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ส าหรับการผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์ ถือเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีข้อดีคือ ช่วยลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก เป็นแหล่งพลังงานที่มีไม่จ ากัด สร้างเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ  
ลดการน าเข้าเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า เป็นการพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน ามารีไซเคิลได้เมื่อสิ้นอายุโครงการ จากนั้น สมาชิกวุฒิสภา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ิมเติม โดยจะน าข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้  
ไปประกอบการพิจารณา เพื่อส่งเสริมโครงการพลังงานทดแทนตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป 

 

 

-------------------------------------------- 
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จังหวัดนนทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนนทบุรี 
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 

 

 

   

   
 

ครั้งที่ ๑๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนนทบุรี 
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ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนนทบุรี 
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับคณะ
สมาชิกวุฒิสภาและบรรยายข้อมูลจังหวัดนนทบุรี และน าเสนอแนวทางการด าเนินงานของจังหวัด
นนทบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ ดังนี้  

จังหวัดนนทบุรีมีประชากรรวมทั้งสิ้น ๑,๒๒๙,๗๓๕ คน เป็นชาย ๕๗๔,๕๐๐ คน (ร้อยละ 
๔๖.๗๒) และหญิง ๖๕๕,๒๓๕ คน (ร้อยละ ๕๓.๒๘) ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล มีร้อยละ ๕๕.๗๙ 
ส่วนร้อยละ ๔๔.๒๑ อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ ๑,๙๗๕ คนต่อ
ตารางกิโลเมตร (อันดับ ๒ ของประเทศ) จ านวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน เท่ากับ ๔ คน และจ านวน
ประชากรเฉลี่ยต่อหมู่บ้านเท่ากับ ๓,๕๒๕ คน/บ้าน  

จังหวัดนนทบุรี มีประชากรแฝงทั้งสิ้น ๖๐๖,๕๐๐ คน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐) ประกอบด้วย ประชากร
แฝงกลางคืน ๓๕๐,๐๐๐ คน (ล าดับ ๔ ของประเทศ) และประชากรแฝงกลางวัน ๒๕๖,๕๐๐ คน (ประชากร
แฝงกลางวันที่เข้ามาเรียน ๔๒,๕๐๐ คน เป็นล าดับ ๑ ของประเทศ และประชากรแฝงที่เข้ามาท างาน 
๒๑๔,๐๐๐ คน เป็นล าดับ ๑ ของประเทศ) มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุและประชากรแฝงเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มี
การขยายตัวของชุมชนเมือง และมีหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด จ านวน ๑,๕๒๓ โครงการ 

โครงสร้างเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนนทบุรี ณ ปี ๒๕๖๐ มีมูลค่า ๓๑๖,๖๒๕ ล้านบาท 
อยู่ในล าดับที่ ๑๐ ของประเทศ จ าแนกเป็นภาคการเกษตร ๕,๔๗๕ ล้านบาท และนอกภาคการเกษตร 
๓๑๑,๑๕๐ ล้านบาท ประกอบด้วย สาขาที่เป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ สาขาการขาย
ส่ง ขายปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต และสาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์  

ภาคการเกษตร 

จังหวัดนนทบุรีมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งสิ้น ๑๓,๕๔๔ ครัวเรือน มีพ้ืนที่ท า
การเกษตรทั้งสิ้น ๑๑๔,๓๙๙ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑ ของพ้ืนที่จังหวัด ในจ านวนนี้ เป็นพ้ืนที่ปลูก
ข้าวมากที่สุดจ านวน ๙๗,๕๓๑ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๕ ของพ้ืนที่การเกษตร รองลงมาเป็นพ้ืนที่
ปลูกทุเรียน ไม้ดอกไม้ประดับ ผักและกล้วยไม้ ตามล าดับ 

 



 ๓๐๙  

 
 

การท่องเที่ยว 
ในปี ๒๕๖๑ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในจั งหวัดจ านวน 

๒,๖๖๔,๖๐๖ คน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๓ อีกร้อยละ 
๘.๖๗ เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ส าหรับรายได้จากการท่องเที่ยวในปี ๒๕๖๑ จังหวัดนนทบุรี 
มีรายได้จากการท่องเที่ยวจ านวน ๔,๓๖๘ ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจากปี ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๑ มีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖ ร้อยละ ๔.๖ และร้อยละ ๘.๑ ตามล าดับ 

วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี 
๑. พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่ (๑) พัฒนาโครงสร้างการขนส่งสาธารณะ  

(๒) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน/
สาธารณสุข/การศึกษา และ (๔) พัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว 

๒. พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ (๑) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ 
ฐานราก (๒) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและสุขภาพ (๓) เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรกรรม 
ที่มีคุณภาพ และ (๔) พัฒนาศักยภาพแรงงาน 

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
๑. การพัฒนาด้านสังคม ได้แก่ (๑) ระบบสาธารณสุข/ผู้สูงอายุ Long Term Care จัดให้มี

ระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่ม Active Aging เน้นการยืดอายุ/
ร่างกายแข็งแรง กลุ่มพึ่งพิง เน้นลดการพ่ึงพิง อบรม care giver/ระบบคัดกรองสุขภาพ (๒) ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา 
(๓) แก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสถานศึกษา อบรมกลุ่มเสี่ยง/ค่ายเยาวชน 
ยกระดับการเฝ้าระวัง/ออกตรวจในชุมชน (๔) โครงข่ายจราจร ยกระดับมาตรฐานทางเป็น concrete 
เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย (๕) สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ าเสีย (๖) การศึกษา 
ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษา และ (๗) การเทิดทูนสถาบัน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สร้างเครือข่ายความมั่นคง 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ (๑) เศรษฐกิจชุมชน เช่น การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดย
เพ่ิมช่องทางการตลาด/Packaging การเชื่อมโยงตลาดสินค้าชุมชน OTOP/SMEs (๒) การเกษตร เช่น 
การผลิตข้าว/พืชผักปลอดภัย รวมถึงการปรับเปลี่ยนการใช้สารเคมีเป็นชีวภัณฑ์ การตลาดน าการผลิตสู่
มาตรฐาน Nonthaburi Guarantee การสร้างแบรนด์และสร้างการเชื่อมโยง การอนุรักษ์ทุเรียนเมืองนนท์ 
Nonthaburi GI เช่น มะม่วงยายกล่ า เป็นต้น (๓) ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการการท่องเที่ยว 



 ๓๑๐  

 
 

เชิงวัฒนธรรมชุมชนให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ ชุมชนริมแม่น้ า การส่งเสริม start-up  
ด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (๔) อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมด้วยมาตรฐาน Zero waste (การควบคุมเสียง/กลิ่น/น้ าเสีย) การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริม SMEs  

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านความมั่นคง  
- การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง สาเหตุเนื่องจากในรอบ ๑๐ ปี จังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัว 

ของประชากรและบ้านจัดสรร ๑,๖๐๐ โครงการ และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเป็นพื้นที่ลุ่มต่ า แนวทาง 
การแก้ไขปัญหา ขจัดอุปสรรคในการระบายน้ าในระยะเร่งด่วน ได้แก่ การลอกท่อระบายน้ าทุกปีก่อนถึง
ฤดูฝน การขุดลอกคูคลอง และการก าจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ า ระยะกลาง คือการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
น้ าท่วมขังซ้ าซาก ๒๖ จุด ได้แก่ การปรับท่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าที่ไหลผ่าน เช่นจากเดิมขนาดท่อ 
๑.๒ เมตร เป็นขนาด ๑.๖ เมตร การก่อสร้างแนวคันกั้นน้ าในพ้ืนที่ที่เป็นฟันหลอ และการเพิ่มศักยภาพ
เครื่องจักรในการสูบน้ า รวมถึงการบริหารจัดการน้ าท่วมขังด้วยระบบ CCTV ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะ
ยาว คือ การเพ่ิมทางเลือกในการระบายน้ า ได้แก่ (๑) การเชื่อมท่อระบายน้ าใต้ทางด่วนงามวงศ์วานกับ
สถานีสูบน้ าเทศบาลนครนนทบุรี (๒) ท่อขนส่งน้ าจากคลองบางตลาด ใต้ทางด่วนงามวงศ์วานออกสู่
คลองบางเขน (๓) อุโมงค์ระบายน้ าลอดใต้ใต้ถนนทางด่วนแจ้งวัฒนะออกสู่คลองส่วย-คลองบางตลาด
และ (๔) ไซฟ่อนระบายน้ าลอดใต้ถนนศรีสมานออกสู่คลองส่วย-คลองบ้านใหม่-คลองบางพูด 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สาเหตุเกิดจากการขนส่ง การเผาไหม้ในพ้ืนที่

การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม พ้ืนที่สีเขียวลดลง การก่อสร้าง และอื่น ๆ แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ 
การควบคุมการเผาที่ก่อให้เกิดควัน และให้มีการปรับโดยพนักงานท้องถิ่นโดยถือเป็นเหตุเดือดร้อน
ร าคาญตรวจสอบค่าควันด า ฝุ่น ของเสียจากรถ โรงงาน การก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน กวาดล้างฝุ่นละออง 
บนถนน และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

- การแก้ไขปัญหาขยะ การบริหารจัดการขยะของจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันใช้วิธีฝังกลบ ซึ่งยังมี
พ้ืนทีใ่ห้ฝังกลบได้อีกประมาณ ๑๐ ปี แต่การบริหารจัดการที่ยังต้องด าเนินการคือการคัดแยกขยะตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง การเก็บขน และปลายทาง พ้ืนที่บ่อฝังกลบมูลฝอย และการจัดการบ่อฝังกลบ 

- การแก้ไขปัญหาน้ าเค็ม จังหวัดนนทบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จะประสบปัญหาภัยน้ าเค็มทุกปี  
แต่ในปีนี้มีความรุนแรงมากกว่าทุกปี ส าหรับมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ าเค็มของ
จังหวัดนนทบุรี ระยะสั้น คือ (๑) การใช้น้ าประปาเจือจางให้ความเค็มลดลง โดยขอสนับสนุนจากการ
ประปานครหลวงในการลดค่าน้ าประปาในอัตราคงที่ (๒) ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 ๓๑๑  

 
 

จัดท าแผนแจกจ่ายน้ าเกษตรกรจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือปรับเก็บน้ ารองรับไว้ในภาชนะต่าง ๆ ระยะกลาง  
ส่วนราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหางบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาแหล่งน้ าในพ้ืนที่เพ่ิมเติมขอให้กับประชาชนโดยเฉพาะ
เกษตรกรจัดหาแหล่งน้ า 

ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 

(๑) การพัฒนาพ้ืนที่การเกษตร โดยสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีต้องมี
ความหลากหลายในการผลิต ด้านการเกษตร เป็นการอนุรักษ์ และการผสมผสานการผลิต Farm to 
table เป็นการผลิตที่ถูกควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย  
เป็นสินค้าทางการเกษตรที่มีการตรวจสอบคุณภาพ โดย Central Lab และมีการการันตีสินค้าด้าน
การเกษตรภายใต้แบรนด์นนทบุรีการันตีที่รับเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน (๒) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สวนเกษตรอินทรีย์ เรือ และสามล้อถีบ การพัฒนาเกาะเกร็ด  
การจัดงานประจ าปีการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ การจัดงานประมูลทุเรียน  

นอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพด้านการศึกษา มีโรงเรียนที่ได้มาตรฐานระดับอาเซียน  
๒ โรงเรียน และระดับประเทศ ๓ โรงเรียน ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีได้ ให้
ความส าคัญกับการศึกษามาก 

จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการและ
ประชาชน ในประเด็นส าคัญ  

นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพ้ืนที่
ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ที่มา หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดจนหน้าที่ของวุฒิสภาตามบทเฉพาะ
กาลของรัฐธรรมนูญ ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ ได้แนะน า
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและชาวจังหวัดนนทบุรี พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วม
ไลน์กลุ่มจังหวัดนนทบุรี เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยและรับส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

นายจเด็จ  อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพ้ืนที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (๑) เพื่อท าหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย 
(๒) ท าหน้าที่ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) 
การเยี่ยมเยือนประชาชนในฐานะกัลยาณมิตร นอกจากนี้ ยังได้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลที่
บิดเบือน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือข้อความลามก ซึ่งจะมีฐานความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยมีโทษทั้งจ าทั้งปรับ จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนโพสต์หรือแชร์ข้อมูลนั้นไปยังบุคคลอื่น 
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พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ในฐานะ
ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณาศึกษา
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น การกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศโดยส่วนรวม รวมถึงการปกครองรูปแบบพิเศษ 
ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับงบอุดหนุนจากรัฐบาล สามารถด าเนินการเบิกจ่ายหรือจัดท าโครงการต่าง ๆ ได้ต่อไป นอกจากนี้ 
ได้กล่าวถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาว่าเป็นเรื่องที่ดี 
เพราะเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบมากขึ้นเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับชุมชน
ในพ้ืนที่ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ 

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวว่า จากการรับฟังสรุป 
แนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนนทบุรี เห็นว่า มีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน และ
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งจากการขยายตัวของชุมชนท าให้จังหวัดนนทบุรีมีปัญหาคล้ายคลึง
กับกรุงเทพฯ เช่น ปัญหาจราจร ปัญหาน้ าท่วมขัง เป็นต้น ซึ่งทางจังหวัดต้องด าเนินการและใช้
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างทางระเบียบพัสดุ โดยเฉพาะวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ด าเนินการพอสมควร อาจท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไปด้วย ทั้งนี้ จะได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วขึ้น 

พลตรี โอสถ  ภาวิไล กรรมการ ได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ในคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา 
ประกอบด้วย รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา รองประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ทั้งนี้ ในฐานะที่
เป็นเจ้าภาพโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดนนทบุรี ยินดี ให้ความช่วยเหลือและรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ต่อไป  

จากน้ัน เป็นการน าเสนอประเด็นของจังหวัดนนทบุรีต่อสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๔ ประเด็น  
โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. ประเด็นการจราจร 
 นายโสภณ สังข์แป้น รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การจราจรของจังหวัดนนทบุรีว่า โครงข่ายคมนาคมของจังหวัดนนทบุรีมีทั้งทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๙ 
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(ถนนกาญจนาภิเษก) ทางพิเศษ ทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถิ่น โดยมีโครงการก่อสร้าง 
ที่ด าเนินการปัจจุบัน ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า 
(FLOOD WAY) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (๒) โครงการซ่อมสะพานนวลฉวี ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ 
สะพานนนทบุรี (๓) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M ๘๑) 
ตอน ๑-๔  โครงการก่อสร้างทางถนนในอนาคต ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 
กรมทางหลวง ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถนนกาญจนาภิเษก 
(ปี ๖๓-๖๕) (๒) โครงการก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๔๕ ถนนบางบัวทอง-บางคูวัด 
(ปี ๖๓-๖๕) (๓) โครงการก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๔๐ ถนนบางบัวทอง-
สุพรรณบุรี (ปี ๖๓-๖๕) (๔) โครงการศึกษารูปแบบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙  
(ทางยกระดับ) (ปี ๖๓) และโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบกรมทางหลวงชนบท ได้แก่ (๑) โครงการ
ต่อเชื่อมถนนนนทบุรี ๑-ถนนกาญจนาภิเษก (ส ารวจออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ) (๒) โครงการต่อเชื่อม
ถนนนครอินทร์ -ศาลายา (ส ารวจออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ) และ (๓) โครงการศึกษา 
ความเหมาะสมและส ารวจออกแบบถนนต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย ๓-ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐  
(ขอปีงบประมาณ ๖๔)   

 ส่วนโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย (๑) รถไฟฟ้าสายสีม่วง  
บางซื่อ-บางใหญ่ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ ๕๔,๐๒๘ คน  
(๒) รถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (กรกฎาคม ๒๕๖๑-ตุลาคม ๒๕๖๔) และ  
(๓) รถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล แคราย-ล าสาลี อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ธันวาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๙) 
ทั้งนี้ ระบบการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า (Feeder) มีจ านวน ๒๐ เส้นทาง เส้นทางที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า
แล้ว จ านวน ๑๕ เส้นทาง และเส้นทางที่อยู่ระหว่างปรับปรุงให้เชื่อมต่อ มีจ านวน ๕ เส้นทาง  

ส าหรับท่าเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี มีจ านวน ๑๐ ท่า 
ประกอบด้วย ท่าเรือวัชรีวงศ์ ท่าเรือประชาอุทิศ ท่าเรือนครปากเกร็ด ท่าเรือบางศรีเมือง ท่าเรือนคร
นนทบุรี ท่าเรือสะพานพระราม ๕ ท่าเรือเรือด่วนเหนือ ท่าเรือเรือด่วนใต้ ท่าเรือวัดเขมา ท่าเรือวัด
ค้างคาวและท่าเรือสะพานพระราม ๗ และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก ๑ ท่า คือ ท่าเรือพระนั่งเกล้า  

 ปัญหาการจราจรในจังหวัดนนทบุรี ปริมาณการจราจรบนทางหลวงสายหลักในปัจจุบัน  
มีการจราจรเต็มพ้ืนที่ โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ได้แก่ (๑) ทางหลวงหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) 
บริ เวณเส้นคลองมหาสวัสดิ์ -บางบัวทอง (๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ ถนนงามวงศ์วาน- 
ถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณแคราย-พงษ์เพชร และพระนั่งเกล้า-แคราย (๓) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖  
(ถนนติวานนท์) บริเวณพระราม ๕-แคราย และปากเกร็ด-แคราย และ (๔) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔  
(แจ้งวัฒนะ) บริเวณปากเกร็ด-คลองประปา  

 ส าหรับจุดเสี่ยงที่มีความจ าเป็นต้องเร่งแก้ไข ได้แก่ จุดที่ ๑ บริเวณแยกแคราย ทางหลวง
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หมายเลข ๓๐๒ (ถนนรัตนาธิเบศร์ -งามวงศ์วาน) ตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์)  
แนวทางการแก้ไขระยะยาวคือการสร้างอุโมงค์ ๔ ช่อง ตามแนวถนนติวานนท์ ซึ่งกรมทางหลวงมี
แผนงานเดิมที่จะก่อสร้างอุโมงค์แคราย แต่ไม่ผ่านการท าประชาพิจารณ์ ท าให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว 
และจุดที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ (ถนนงามวงศ์วาน) บริเวณใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน แนวทางการ
แก้ปัญหาระยะสั้น คือ การขยายวงเลี้ยวปากซอยงามวงศ์วาน ๒๑ ขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้า 
ส่วนการแก้ปัญหาจราจรบริเวณทางลงทางด่วนถนนงามวงศ์วาน ได้เสนอแนวทางไว้ ๓ แนวทางคือ (๑) 
สร้างเส้นทางลัดบริเวณใต้ทางพิเศษศรีรัช (๒) สร้างทางลงแยกแคราย โดยใช้พ้ืนที่ระหว่างทางลงด่วน
งามวงศ์วานและเส้นทางหลักมาบรรจบกับทางโค้งยกระดับที่ขึ้นจากถนนงามวงศ์วาน และ (๓) สร้างทาง
ลงแยกแคราย โดยใช้พ้ืนที่ระหว่างทางลงด่วนงามวงศ์วานและเส้นทางหลัก มาบรรจบกับทางขึ้นทาง
ด่วนขาเข้ากรุงเทพฯ 

 พลตรี โอสถ ภาวิไล กรรมการ ได้กล่าวถึงปัญหาการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงในช่วง
ชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งมีผู้โดยสารจ านวนมาก ในขณะที่มีตู้โดยสารเพียง ๓ โบกี้เท่านั้น จึงขอให้การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพิจารณาเพ่ิมตู้โดยสารในช่วงเช้าเพื่อให้เพียงพอกับจ านวนผู้โดยสาร  

 นายปกรณ์ เกตุแย้ม หัวหน้าแผนกวางแผนโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) ขอรับข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณา และจะไปตรวจสอบความถี่ของ
ขบวนรถในชั่วโมงเร่งด่วน 

 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ มีข้อซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
บนถนนติวานนท์ ช่วงต่อแคราย-ถนนรัตนาธิเบศร์ ตามที่มีแนวคิดเรื่องจัดท าอุโมงค์บริเวณแยกแคราย 
จะมีการน ากลับมาท าใหม่หรือไม่ หรือมีแผนการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างไร 

 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ได้กล่าวว่า การแก้ไขปัญหา
การจราจรบริเวณดังกล่าว ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโครงการที่จะแก้ไขปัญหามาโดย
ตลอด เช่น โครงการก่อสร้างอุโมงค์แครายของกรมทางหลวง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยาไปยังสนามบินน้ า ของกรมทางหลวงชนบท แต่มีการต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่   
แต่ทางจังหวัดจะพยายามท าความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ด าเนินโครงการต่อไปได้ โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาไปยังสนามบินน้ า ซึ่งหากด าเนินการได้จะช่วยแก้ปัญหาจราจร  
ได้อีกส่วนหนึ่ง 

 นายโสภณ สังข์แป้น รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
โครงการก่อสร้างอุโมงค์แคราย กรมทางหลวงมีแผนงานที่จะด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ แต่ไม่ผ่านการ
จัดท าประชาพิจารณ์ เนื่องจากประชาชนสองข้างทางคัดค้านการก่อสร้าง ท าให้ต้องยกเลิกโครงการไป 
แต่ถ้าสามารถจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่และผู้ใช้เส้นทางได้ กรมทางหลวงก็พร้อม
ด าเนินการโครงการดังกล่าว  
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 นายเสมา เบ้าพูนทอง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ได้ชี้แจงว่า โครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาไปยังสนามบินน้ านั้น ทางกรมทางหลวงชนบทมีแผนการด าเนินงาน
ออกเป็น ๓ เฟส เฟสท่ี ๑ ช่วงราชพฤกษ์-ติวานนท์ เฟสที่ ๒-๓ ช่วงราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก และช่วง 
ติวานนท์-วิภาวดีรังสิต กรมทางหลวงชนบทได้มีการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นไปแล้ว แต่ต้องชะลอ
โครงการไปก่อน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน แต่ทางกรม
จะพยายามท าความเข้าใจกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและเดินหน้าโครงการต่อไป 

๒. ประเด็นการจัดการพ้ืนที่น้ าท่วมขัง 

 นายสมชาย ลีหล้าน้อย หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่น้ าท่วมขังว่า จังหวัดนนทบุรีมีบริเวณจุดเสี่ยงน้ าท่วมขัง จ านวน ๒๖ จุด 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมี
แนวทางแก้ไขออกเป็นระยะเร่งด่วน ได้แก่ การขุดลอกท่อระบายน้ า การก าจัดวัชพืช และขยะโดยจะท า
ต่อเนื่องทุกปี ระยะกลางคือ การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ าท่วมขังทั้ง ๒๖ จุด โดยปรับปรุงระบบระบายน้ า 
ปรับปรุงท่อระบายน้ า การติดตั้งระบบสูบน้ า ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น (๑) บริเวณหน้าสถานีหน้า
สถานีต ารวจภูธรปากเกร็ด ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด ซึ่งสภาพพ้ืนที่เป็นแอ่งกระทะเมื่อเกิดฝนตก
เกิน ๓๐ นาที ท าให้น้ าท่วมขังเต็มผิวจราจรสูงประมาณ ๒๐ เมตร และท่อระบายน้ าเก่ามีขนาดเล็ก 
ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันแนวทางการแก้ไข เทศบาลนครปากเกร็ดได้มีการปรับปรุงร่วมกับแขวงทางหลวง 
และโยธาธิการจังหวัดจัดท าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและติดตั้งสถานีสูบน้ าบริเวณถนนศรีสมาน
และติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าขนาด ๐.๑ ลูกบาศก์เมตร จ านวน ๒ เครื่อง เพื่อระบายน้ าลงสู่คลองบ้านเก่า 
(๒) ท่อลอดสี่แยกศรีสมาน ถนนคลองประปา อ าเภอปากเกร็ด สภาพปัญหาคือน้ าจากคลองส่วยที่จะไหล
ไปคลองบ้านใหม่ ข้ามสี่แยกศรีสมาน ท าได้ล่าช้า เนื่องจากมีสภาพตื้นเขินและเป็นคอขวด เวลาฝนตก
หนักท าให้น้ าล้นคลอง แนวทางการแก้ไข เทศบาลนครปากเกร็ดได้ดันท่อลอดขนาด ๑.๕๐ เมตร ใต้ถนน
ศรีสมาน และเพิ่มเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าขนาด ๐.๒ ลูกบาศก์เมตร จ านวน ๒ เครื่อง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓) ท่อลอดเมืองทองธานี ปากทางติวานนท์ ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๓๙ 
สภาพปัญหา เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร ๒ โครงการ ท าให้เกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่บริเวณ
ดังกล่าว แนวทางการแก้ไข มีการสร้างสถานีสูบน้ าใหม่ ๑ จุด ติดตั้งท่อระบายน้ าขนาด ๑.๒๐ เมตร  
โดยเพิ่มปลายท่อก่อนออกสู่ถนนติวานนท์เป็น ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร โดยมีสถานีส่งน้ าสูบน้ า
อยู่ต้นทางเพ่ือส่งน้ าจากโครงการใหม่ มีบ่อหน่วงน้ าและสถานีสูบระบายน้ าท าการสูบลง เพ่ือผันน้ า 
ลงคลองบางพังต่อไป ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น แขวงทางหลวงนนทบุรีมีโครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๒ ช่วง กม.๔๐+๑๐๐-กม.๔๑+๓๐๐ ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ คาดว่าจะเริ่มด าเนินการได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕   
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๓. ประเด็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5   
 นางสาวทิพอาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวถึงสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกิดจากการคมนาคม
ขนส่ง การเผาไหม้น้ ามันดีเซลและการจราจรที่ติดขัด การเผาในที่โล่งจากวัสดุเหลือใช้ของภาคการเกษตร 
การเผาป่า การเผาขยะ ฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง ตลอดจนหมอกควันข้ามแดน  
ทั้งนี้ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดนนทบุรี 
ให้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (Warroom PM2.5)” 
เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ อ านวยการ สั่งการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน ส่วนราชการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดนนทบุรี และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

(๑) คณะท างานมาตรการตรวจสอบควันด าจากยานพาหนะที่ท าให้เกิดมลพิษจากฝุ่นละออง 
โดยมีขนส่งจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะท างานฯ ซึ่งได้ด าเนินการตรวจวัดควันด ารถโดยสาร
สาธารณะรถบรรทุก รถยนต์ส่วนบุคคล ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๔๒๖ คัน  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๔๑๑ คัน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๕ คัน ส่วนรถราชการ จ านวน ๒๒๒ คัน  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๙๖ คัน และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๒๖ คัน  

(๒) คณะท างานมาตรการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือลดมลพิษจากฝุ่นละออง โดยมี
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะท างานฯ ซึ่งได้จัดท าหนังสือก าชับโรงงานให้ประกอบ
กิจการด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะการปฏิบัติเพ่ือป้องกันในเรื่องมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง  

(๓) คณะท างานมาตรการห้ามการเผาในที่โล่งแจ้งที่ท าให้เกิดมลพิษจากฝุ่นละออง โดยมี
เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะท างานฯ ซึ่งได้ด าเนินการจัดประชุมเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอเพ่ือ
มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยเร่งรัดมาตรการห้ามเผาในที่โล่งแจ้ง ให้เกษตร
อ าเภอทุกอ าเภอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงถ่ายทอดความรู้
ข้อแนะน าไม่ให้เกษตรกรเผาฟางข้าว แต่ให้ใช้วิธีหมักตอซังและไถกลบ  

(๔) คณะท างานมาตรการควบคุมการก่อสร้างที่ท าให้เกิดมลพิษจากฝุ่นละออง โดยมีโยธาธิการ
จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะท างานฯ ซึ่งได้ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการ
ควบคุมการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 
รวมทั้งก าชับหน่วยงานต่าง ๆ แจ้งเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างเพ่ือ ให้ความร่วมมือในการ 
ปิดกั้นพื้นที่บริเวณก่อสร้างและฉีดล้างท าความสะอาดพ่นละอองน้ าในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือไม่ให้เกิด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

 



 ๓๑๗  

 
 

(๕) คณะท างานเพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง โดยมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะท างานฯ ซึ่งได้เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง 
โดยจัดกิจกรรมให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนร่วมใจกัน
ปลูกต้นไม้ จ านวน ๑๐๑,๐๑๐ ต้น 

ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีได้ด าเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง คือ การฉีดล้างถนนที่เสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฉีดสเปรย์น้ าโดยเครื่องพ่นละอองน้ า การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ Line Website Facebook 
เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงระมัดระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ 

๔. ประเด็นน้ าเค็มรุกล้ าพ้ืนที่เกษตร   
 นางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้ชี้แจงถึงสาเหตุปัญหา

น้ าเค็มของจังหวัดนนทบุรี เนื่องจาก (๑) ภัยแล้ง (๒) ปริมาณน้ าที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรีมาจากพ้ืนที่
ตอนบนมีปริมาณน้อย และ (๓) ระดับการขึ้น-ลงของน้ าทะเล หากทั้ง ๓ สาเหตุเกิดขึ้นพร้อมกันจะส่งผล
ให้ประสบปัญหาภัยน้ าเค็มในจังหวัดได้ ปัญหาน้ าเค็มรุกล้ าพ้ืนที่การเกษตรจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-มิถุนายน จากน้ าทะเลหนุน ซึ่งจากวิถีชีวิตชาวสวนนนท์จะประสบปัญหาน้ าทะเลหนุนเพียง
บางปีและมีระยะเวลาประมาณ ๗-๑๐ วัน แต่สถานการณ์น้ าเค็มในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ น้ าทะเลหนุน
รุนแรงต่อเนื่องและมีระยะเวลายาวขึ้น ประมาณ ๔-๕ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ท าให้ 
ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ในสวนได้เนื่องจากมีค่าความเค็มสูง ส าหรับพ้ืนที่ที่มีผลกระทบจากปัญหาน้ าเค็ม
รุกล้ าพ้ืนที่การเกษตร ประกอบด้วย อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางกรวย และอ าเภอ
บางใหญ่ พืชเกษตรส าคัญที่เฝ้าระวัง เช่น ทุเรียน มะม่วง กระท้อน กล้วย และกล้วยไม้ เป็นต้น 

 ส าหรับแนวทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดนนทบุรี คือ (๑) การขอ
ลดหย่อนค่าน้ าประปาเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่ลูกบาศก์เมตรที่ ๕๑ ขึ้นไป ในอัตราคงที่ที่ลูกบาศก์เมตรละ 
๑๐.๕๐ บาท ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว จ านวน ๓๓๙ ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียน
และพืชที่ต้องใช้น้ าอย่างต่อเนื่อง (๒) การเฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์น้ า และค่าความเค็มของน้ า 
เพ่ือการเกษตร โดยให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอตรวจวัดค่าความเค็มของน้ าและรายงานผล  
ทุกวัน ท าแผนการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เกษตรเพ่ือวางแผนการบริหารจัดการน้ าอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
(๓) การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ โดยแนะน าการบริหารจัดการสวนและพ้ืนที่การเกษตร  
ให้เลือกใช้ระบบน้ าและการให้น้ าที่เหมาะสมกับชนิดของพืช รักษาความชื้นในดินโดยการใช้วัสดุ 
คลุมหน้าดิน (๔) การเพ่ิมทางเลือกในการจัดหาแหล่งน้ าส ารอง เช่น การขุดร่องสวนให้มีความกว้าง 
และลึก การเพ่ิมพ้ืนที่เก็บส ารองน้ าจากแหล่งธรรมชาติ ให้เพียงพอต่อฤดูการผลิต  การรวมกลุ่มและ 
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ าส ารองระยะยาว เป็นต้น 



 ๓๑๘  

 
 

 การใช้งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยน้ าเค็ม ทางกรมบัญชีกลาง  
ได้ให้ความเห็นว่าภัยน้ าเค็มส าหรับพ้ืนที่การเกษตรไม่ได้เป็นภัยพิบัติด้านการเกษตรตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ จากสภาพ
ปัญหาน้ าเค็มของจังหวัดนนทบุรี และจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจะ
ส่งผลกระทบในระยะยาวและเป็นวงกว้างมากขึ้น จึงมีข้อเสนอให้สามารถน าระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาให้ความช่วยเหลือ
แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ าเค็มได้เช่นเดียวกับภัยพิบัติด้านอื่น ๆ  ก็จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะ
ช่วยเหลือได้ 

 นายจเด็จ  อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับการประกาศ
ภัยน้ าเค็มเป็นพิบัติฉุกเฉินได้หรือไม่ และเมื่อการประกาศเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วจะสามารถน าเงินทดรอง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังมาช่วยเหลือเกษตรกรตามที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีเสนอ 
ได้หรือไม่  

 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าวทาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการหารือไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งว่าปัญหา
น้ าเค็มเป็นภัยที่สามารถทราบล่วงหน้าได้ จึงไม่สามารถประกาศเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินได้ 

 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
การช่วยเหลือภัยน้ าเค็มว่าสามารถใช้งบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้หรือไม่ 

 นายสมชาย ลีหล้าน้อย หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี  
ได้ชี้แจงว่า กรณีที่เป็นพ้ืนที่ประสบภัย สามารถช่วยเหลือได้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  
โดยท้องถิ่นใดประสบปัญหาภัยน้ าเค็ม ให้ท้องถิ่นรายงานสถานการณ์ไปยังอ าเภอ โดยประชุม
คณะกรรมการของอ าเภอ และรายงานผลมายังคณะกรรมการของจังหวัด เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัย ก็จะสามารถช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยได้  

 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า กรณีภัย
น้ าเค็มนี้ตีความว่าเป็นสาธารณภัย เนื่องจากมีผลกระทบในวงกว้าง และเป็นปัญหาที่เกิดจากการบริหาร
จัดการน้ าแต่ไม่เป็นภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ. ศ. ๒๕๖๒ แต่จะช่วยเหลือได้ตามระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ การด าเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การส่งน้ าไปบรรเทาปัญหา 
เป็นต้น 

 นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า ประเด็นการแก้ไขปัญหาน้ าเค็ม 
รวมถึงข้อเสนอให้สามารถน าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ



 ๓๑๙  

 
 

ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีฉุกเฉิน พ. ศ. ๒๕๖๒ มาให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ าเค็ม
ได้เช่นเดียวกับภัยพิบัติด้านอื่น ๆ เห็นว่า ทางจังหวัดสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)  
เพ่ือด าเนินการแก้ไขได้  ทั้งนี้  วุฒิสภายินดีรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา โดยขอ ให้ทางจังหวัด 
สรุปรายละเอียดเพ่ือประสานกับพลตรี โอสถ ภาวิไล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะเจ้าภาพโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดนนทบุรี 

 
-------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒๐  

 
 

  
 

จังหวัดสมุทรสงคราม ณ หอประชุมทองอุไร ๔ โรงเรียนศรัทธาสมุทร  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  เปิดเวทีสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัด
สมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจน
น าเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่  

 

 
 

   
 

   

ครั้งที่ ๑๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัด
สมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัด ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดย
นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้บรรยายข้อมูลสรุปของจังหวัดสมุทรสงคราม
ให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ โดยได้น าเสนอข้อมูลและแนวทางการด าเนินงานของจังหวัด
สมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด 
รวมทั้งการน ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดที่เป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ 
ดังนี้ 

๑. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด 
 จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ทั้งหมด ๔๑๖,๗๐๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๖๐,๔๔๒ ไร่ 

ร้อยละ ๖๘ ของพ้ืนที่จังหวัดเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รองลงมา คือ การประมงและอุตสาหกรรม มีแม่น้ าส าคัญ คือ แม่น้ าแม่กลอง และมีล าคลองใหญ่น้อย  
ทั้งคลองธรรมชาติและคลองขุดเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายมากกว่า ๓๐๐ คลอง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 
๑๙๓,๓๐๕ คน แบ่งเป็นชาย ๙๒,๕๕๕ คน และหญิง ๑๐๐,๗๕๐ คน โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
๓ อ าเภอ ๓๖ ต าบล ๒๘๔ หมู่บ้าน ๒๔ ชุมชน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ เทศบาลเมือง ๑ เทศบาล
ต าบล และ ๒๖ องค์การบริหารส่วนต าบล  

๒. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  จังหวัดสมุทรสงครามมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี ๒๕๖๐ มีมูลค่าเท่ากับ ๒๑,๘๘๑ 

ล้านบาท และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) ปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๑๑๔,๙๙๐ 
บาทต่อคน เป็นล าดับที่ ๓๓ ของประเทศ มีรายได้จากการท่องเที่ยว ๓,๑๓๙.๙๗ ล้านบาทต่อปี โดยมี
สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ อาทิ ตลาดร่มหุบ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดน้ าบางน้อย  
ตลาดน้ าท่าคา อุทยาน ร.๒ ค่ายบางกุ้ง และแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน 

๓. แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
  วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งวิถีชีวิต ๓ น้ าอย่างยั่งยืน แหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตร

ปลอดภัย  
 เพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้มีมูลค่าสูง มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพร้อมรับต่อการ

เปลี่ยนแปลง 



 ๓๒๒  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
   รูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคง 
   ในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
   และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรสงครามได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 
๑๕๐.๖๔๕๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ 

๑) ด้านการท่องเที่ยว จ านวน ๑๐ โครงการ ได้รับงบประมาณ ๔๕.๗๙๗๖ ล้านบาท  
๒) ด้านการเกษตร จ านวน ๔ โครงการ ได้รับงบประมาณ ๔.๘๓๐๒ ล้านบาท  
๓) ด้านคุณภาพชีวิต จ านวน ๑๐ โครงการ ได้รับงบประมาณ ๙๘.๒๒๕๒ ล้านบาท  
๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ โครงการ ได้รับงบประมาณ ๑.๗๙๒๐ 

ล้านบาท  

โดยได้รับงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  จ านวน 
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา จังหวัดสมุทรสงครามสามารถ
บริหารโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลได้ เป็นอย่างดี โดยแบ่งเป็น  
๑) งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด (Function) ได้รับงบประมาณจ านวน ๑,๕๕๒.๐๑ ล้านบาท 
ซึ่งสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๘ และ ๒) งบพัฒนาจังหวัด (Area) ได้รับจ านวน 
๑๘๕.๔๓ ล้านบาท ซึ่งสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๐.๗๘  

๔. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

 ๔.๑ โครงการแก้ไขปัญหาน้ าเสียคลองวัดประดู่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการนี้มีความส าคัญและ  
มีปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลานาน โดยคลองวัดประดู่เป็นคลองที่ไหลผ่านหลายต าบลและหมู่บ้าน  
คั่นระหว่างจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม การด าเนินการของจังหวัดจะเน้นการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนเป็นหลัก 
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 ๔.๒ โครงการแม่กลองเมืองแห่งความสุข : City of Happiness สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน รณรงค์ให้รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
ของบ้านเมือง เสริมสร้างความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง เชิญชวนประชาชนให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
โดยการรณรงค์ให้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ลดละเลิกการใช้โฟมและพลาสติก และเสริมสร้างให้ประชาชน
มีสุขภาวะที่ดี ป้องกันและลดโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) ซึ่งเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โดยเชิญชวนให้ร่วมกันออกก าลังกายและการรับประทานอาหารที่ดี 

 ๔.๓ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการโดยใช้ TPMAP Logbook ซึ่งถือเป็น
ระบบ Big Data ของภาครัฐ เนื่องจากมีการรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ผู้เปราะบางที่ประสบ
ปัญหาความยากจน ที่สามารถระบุได้ว่าคนจนนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง เช่น การศึกษา 
สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการรัฐ การเงิน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้ก าหนดนโยบาย
และหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้สามารถออกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

จากนั้น นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายประชาชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน บทบาทหน้าที่
ของวุฒิสภา พร้อมทั้งกล่าวถึงแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินการ ๓ 
แบบ คือ ๑) เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายจะน าส่งรัฐบาล ๒) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจะน าส่งคณะกรรมาธิการ
ของวุฒิสภา และ ๓) เรื่องที่เป็นการปฏิบัติจะน าส่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังได้กล่าวแนะน าช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและ  
ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมไลน์กลุ่มจังหวัดสมุทรสงคราม  
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยและรับส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  

นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวถึงที่มาและหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนหรือ 
เรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งเตือนให้ประชาชนระวังข่าวปลอม (Fake News) ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความหวาดระแวง และขอให้ระวังการใช้งานหรือการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะการแชร์ภาพ
ลามกอนาจาร หรือหากเป็นผู้ผลิตข้อมูลดังกล่าวและท าการเผยแพร่เองจะยิ่งมีโทษสูง ในช่วงท้าย  
ได้กล่าวถึงสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งอยู่ในช่วงของภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ า จึงแนะน าให้ประชาชนด ารงชีวิตอยู่โดยน้อมน าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กรรมการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน หน้าที่และอ านาจหลักของวุฒิสภา และหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยกล่าวถึงที่มาของไวรัสที่เกิดจากค้างคาว ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรก
ในโลกที่รายงานการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๘ มีผู้ติดเชื้อ ๔๗ ราย เสียชีวิต 
๑ ราย นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงวิธีการป้องกันตนเองเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ อาทิ ไม่อยู่ในที่ 
ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจ านวนมาก ล้างมือบ่อย ๆ หากไม่ได้คลุกคลีหรือใกล้ชิดกับคนหมู่มากหรือผู้ป่วย 
ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย ทั้งนี้ เชื่อว่าประเทศไทยจะต่อสู้และก้าวข้ามสถานการณ์ของโรคดังกล่าว  
ได้เป็นอย่างดี  

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการ กล่าวถึงสภาวะปัจจุบันที่มีการระบาดจากการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยกล่าวเตือนประชาชนว่าอย่าไปที่ชุมชนหรือที่ที่มีคนรวมตัวกัน
หนาแน่น และให้ระวังอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ได้ขอให้ประชาชนตระหนักถึงจารีต
ประเพณีอันดีและร่วมกันด ารงรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย ขอให้ข้าราชการเป็นหลักชัยให้บ้านเมือง  
ไม่โอนเอนตามกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม พร้อมทั้งเดินตามรอยพระยุคลบาทและแนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องของการ
รู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวทักทายประชาชนและ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รวมทั้งการท าหน้าที่ในคณะกรรมาธิการ
การเกษตร วุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญผู้รับผิดชอบด้านการเกษตรมาแลกเปลี่ยนความเห็น
เพื่อเตรียมลงพื้นที่พบปะประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน นั่นคือ การยกระดับคุณภาพและสร้ างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะ
การเกษตรสร้างมูลค่า ซึ่งให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย ๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ๒) เกษตรปลอดภัย ๓) เกษตร
ชีวภาพ ๔) เกษตรแปรรูป และ ๕) เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งแนวทางดังกล่าวเหล่านี้เป็นไปตามทิศทาง 
ที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดไว้ ซึ่งจากการลงพื้นที่ต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที ในช่วงที่ผ่านมาพบว่า 
พ่ีน้องเกษตรกรมีด าเนินการหลายเรื่องที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ การรวมตัวกันท าเกษตร
แปลงใหญ่เพ่ือเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หรือมีการยกย่อง
เชิดชูเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด พร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพสนิคา้
เกษตร และมีเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จลดหลั่นกันลงมาเป็นเครือข่ายร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข่าวสารทางการเกษตร ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสมของพื้นที่เป็นอย่างมาก
ในการพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ไม้ผล โดยเฉพาะทางส่วนเหนือของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมในการจะพัฒนาสินค้าเกษตรให้เป็นเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นได้เป็นอย่างดี  
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นอกจากนี้  ได้กล่าวถึงประเด็นของนาเกลือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาราคาเกลือตกต่ า และให้ความส าคัญกับ
มาตรการป้องกันการน าเข้าเกลือจากต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสม ซึ่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้พยายามด าเนินการออกมาตรการสนับสนุนชาวนาเกลืออย่างเต็มที่ ในส่วนของ
ด้านการประมงได้มีการออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชก าหนดการประมง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือให้การท าประมงเกิดความสมดุล มีมาตรการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม และสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
จากการสอบถามไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพ่ือดูแลความ
เดือดร้อนของชาวประมง กลั่นกรองกฎหมาย และลดผลกระทบต่าง ๆ เพ่ือ ให้การท าประมงมีความ
ยั่งยืนต่อไป  

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือศึกษาเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี  
นายสุชล สุขเกษม ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี  เป็นวิทยากรให้ความรู้และ 
น าชมศูนย์เรียนรู้ ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ได้น้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้บนเนื้อที่
เพียง ๑ ไร่ เพ่ือเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เด็ก
และเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีคือ การเลี้ยงไก่ไข่  
ในตะกร้า และการเลี้ยงไก่ชิงช้าสวรรค์ ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศ โอกาสนี้  สมาชิกวุฒิสภาได้แสดง
ความชื่นชมในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ พร้อมส่งต่อความรู้
ให้แก่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

จากนั้น เวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
ภาคกลาง เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมพ้ืนบ้านของชุมชนชาวอัมพวา และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ 
หม่อมราชวงศ์ศรีเฉลิม กาญจนภู ผู้อ านวยการกลุ่มงานแผนและติดตามประเมินผล ส านักงานมูลนิธิ 
ชัยพัฒนา พร้อมทั้งผู้น าในชุมชนอัมพวาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมน าชมเตาตาล ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ 
การท าน้ าตาลมะพร้าวแบบโบราณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมา ทั้งนี้ โครงการอัมพวา 
ชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ิมโอกาสให้คนในชุมชนร่วมแสดงออกและ
สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริม ให้คนในท้องถิ่นรู้จักรักษามรดกและ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และสานต่อภูมิปัญญา วิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่ โดยได้น้อมน าหลักการพัฒนาตาม



 ๓๒๖  

 
 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางและหลักการด าเนินงานที่ส าคัญ ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการคือ  
การมีส่วนร่วมระหว่างส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและคนในชุมชนอัมพวา เพ่ือร่ วมกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
วิถีการด ารงชีวิตชุมชนอัมพวาให้สามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง 

 

 
-------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒๗  

 
 

 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  เปิดเวทีสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจน
น าเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ 

 

   

   

   
 

ครั้งที่ ๑๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 



 ๓๒๘  

 
 

ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจน
น าเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนในพื้นที่โดยนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยายสรุปข้อมูล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และน าเสนอแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ ดังนี้  

จังหวัดประจวบคี รีขันธ์ เป็นจั งหวัดเกษตรกรรมดั้ งเดิมและเป็นเมืองท่องเที่ ยวที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ด้วยตัวจังหวัดติดชายฝั่งทะเลและติดชายแดนทั้ง ๘ อ าเภอ มีประชากร 
รวมทั้งสิ้น ๕๕๓,๕๙๒ คน เป็นชาย ๒๗๕,๓๑๓ คน และหญิง ๒๗๘,๒๗๙ คน ประชาชนมีอาชีพ 
การประมงพ้ืนบ้าน การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง และเกษตรกรรมพืช พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ สับปะรด 
มะพร้าว ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะม่วง และมีทุเรียนป่าละอู ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ส าคัญ    

ศักยภาพของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 
๑. ด้านการท่องเที่ยว  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทอ่งเทีย่วและไดร้บั

ความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาใหม่  
ซึ่งในปีที่ผ่านมา จ านวนนักท่องเที่ยว ๖,๓๘๕,๖๐๕ คน รายได้จากการท่องเที่ยว ๓๘,๔๓๒.๔๗ ล้านบาท 

๒. ด้านการเกษตร 
 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สับปะรด มะพร้าว ยางพารา 

ปาล์มน้ ามัน มะม่วง โดยสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและท ารายได้ ให้จังหวัดเป็นอันดับหนึ่ง  
มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ พ้ืนที่เพาะปลูก ๔๓๗,๘๗๖ ไร ่ปริมาณผลผลิต ๗๙๓,๒๓๔.๒๒ ตัน ราคา
เฉลี่ย (๑ กิโลกรัม) ๕.๙๐ บาท มูลค่าการผลิต ๔,๖๘๐.๐๘ ล้านบาท มะพร้าว พ้ืนที่เพาะปลูก 
๓๕๙,๕๖๖ ไร่ ปริมาณผลผลิต ๓๒๘,๐๑๓.๑๙ ตัน ราคาเฉลี่ย (๑ กิโลกรัม) ๗.๙๙ บาท มูลค่าการผลิต 
๒,๖๒๐.๘๓ ล้านบาท  

นอกจากศักยภาพทางด้านการเกษตรแล้ว จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์มีศักยภาพทางด้านการ
ประมงสูงเนื่องจากมีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลยาวถึง ๒๒๔.๘ กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดถือ
เป็นแหล่งท าการประมงที่ส าคัญและมีผลผลิตทางการประมงปริมาณสูง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ



 ๓๒๙  

 
 

และเหมาะสมในการผสมพันธุ์วางไข่ของสัตว์น้ า ซึ่งสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาทู 
ปลาลัง ปลากะตัก ปูม้า หมึก และหอยทะเล เป็นต้น โดยมีผลผลิตประมงทะเล จ านวน ๑๓๙,๖๖๙.๔ ตัน 
มูลค่าผลผลิต ๙๒๕.๗ ล้านบาท 

๓. ด้านการค้าชายแดน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจุดผ่อนปรนพิเศษที่ส าคัญคือ ด่านสิงขร 
ปัจจุบัน เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าระหว่างชายแดนไทยและเมียนมา และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยด่านสิงขรเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งไทย ที่ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง 
ประจวบคีรีขันธ์ และฝั่งเมียนมา ที่หมู่บ้านมูด่อง เมืองมะริด ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ าการค้าเพ่ิมขึ้นมากทุกปี
และอยู่ระหว่างการผลักดันให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร 

 การค้าชายแดน 
 มูลค่าสินค้าน าเข้า    ๑,๐๔๕.๖๗ ล้านบาท 
 มูลค่าสินค้าส่งออก     ๒๖๑.๑๒ ล้านบาท 
 มูลค่าการค้าชายแดนรวม   ๑,๓๐๖.๗๙ ล้านบาท 

วิสัยทัศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่ง

อนาคต สังคมผาสุก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 

ประเด็นที่ ๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่
นานาชาติ จ านวน ๔ โครงการ ๑๒ กิจกรรม งบประมาณ ๑๐๖,๗๙๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ 

๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
๓. โครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายปลอดภัย และคุ้มค่า 
๔. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว 

ประเด็นที่ ๒ เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้า
เกษตรคุณภาพสูง จ านวน ๕ โครงการ ๘ กิจกรรม งบประมาณ ๔๒,๐๘๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ 

๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
๒. พัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร 
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการและความร่วมมือของหน่วยงานภาคการเกษตร 
๔. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมของระบบการผลิตการแปรรูป และการตลาด

สินค้าเกษตร 
๕. สร้างเสริมและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรปลอดภัยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน
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เกษตรอินทรีย ์ 

ประเด็นที่ ๓ ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
เชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค จ านวน ๓ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๔,๒๔๒,๐๐๐ บาท 
ได้แก่ 

๑. พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการ 
๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรในอาเซียน 
๓. ส่งเสริมการเปิดตลาดการค้าเชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค 

ประเด็นที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวน ๔ โครงการ ๑๐ กิจกรรม ได้แก่ 

๑. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รายได้ สุขภาพ การสาธารณสุข และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม 

๒. เสรมิสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน พ้ืนที่ตอนใน และชายฝั่งทะเล  
๓. เสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคมและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
๔. ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นที่ ๕ ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน จ านวน ๔ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๓,๐๓๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ 

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
๓. บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
๔. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒๐ โครงการ ๓๘ กิจกรรม ๑ รายการ งบประมาณ ๒๐๙,๓๗๒,๑๐๐ บาท 

ล าดับต่อมา เป็นการเปิดวีดิทัศน์แนะน าหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสมาชิกวุฒิสภาได้ด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับประชาชน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายกับประชาชนชาว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และหน้าที่และอ านาจตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญในการเสนอแนะ ติดตาม 
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และเร่งรัดผลส าเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศและ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการลงพ้ืนที่พบปะประชาชนของวุฒิสภา เป็นการลงมาเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง ซึ่งข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่
พบปะประชาชนในครั้งนี้ หากข้อเสนอใดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย จะจัดส่งไปยังคณะรัฐมนตรี หรือ
กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอที่เป็นเชิงกฎหมาย จะจัดส่งไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจ า
วุฒิสภา และข้อเสนอที่เป็นเชิงข้อปฏิบัติ จะจัดส่งไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ  
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือประสานงานให้จังหวัดรับไปด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ จากการรับฟัง
แนวทางการด าเนินงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นว่าการขับเคลื่อนแผนงานของจังหวัดจะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการบูรณาการด้านงบประมาณของ  
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน พร้อมนี้   
ได้แจ้งช่องทางในการติดตามข่าวสารของสมาชิกวุฒิสภา โดยจัดท าเป็น QR CODE LINE กลุ่มจังหวัด 
เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมในกลุ่มไลน์ดังกล่าวและร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักและตามบทเฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ให้กับ
ประชาชน ทั้งนี้ได้กล่าวถึงปัญหาของเกษตรกรปลูกมะพร้าวในพ้ืนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า  
ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เกิดการระบาดของศัตรูมะพร้าว ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสวนมะพร้าวในพ้ืนที่
เป็นอย่างมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการแก้ไขตามหลักวิชาการ คือ การใช้ระบบการ
บริหารจัดการศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน โดยใช้ชีววิถีควบคู่กับการใช้สารเคมี โดยแบ่งพื้นที่ตามความ
รุนแรงของการระบาด เพื่อให้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ส าคัญ คือ เกษตรกรและชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าจัดศัตรูพืช มีการผลิตศัตรูธรรมชาติหรือศัตรูของศัตรูมะพร้าวเพ่ือเข้าไป
ควบคุมหนอนหัวด า รวมถึงการเข้าไปบริหารจัดการสวนมะพร้าวที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีเจ้าของมาดูแล  
ซึ่งรูปแบบดังกล่าวถือว่าประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาร่วมกัน 

ส่วนปัญหาอีกประการ คือ รัฐบาลได้ออกพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้บริหารจัดการการท าประมงทางทะเลไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยได้รับ
การแจ้งเตือนเรื่องการท าประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการ
ควบคุม หรือ IUU จากยุโรป ท าให้มีการออกพระราชก าหนดฉบับนี้ เพื่อแบ่งพื้นที่การท าประมง ระหว่าง
ประมงพ้ืนบ้านซึ่งก าหนดไว้ ๓ ไมล์ทะเล หรือประมาณ ๕.๔ กิโลเมตร ถ้าเกินกว่านั้นเป็นพ้ืนที่ของ
ประมงพาณิชย์ และเกินกว่านั้นไปอีกจะเป็นการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง ทั้งนี้ พ้ืนที่เขตทะเล
ชายฝั่งที่เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ ควรใช้วิธีการควบคุมเฝ้าระวังเช่นเดียวกัน แต่เป็นการควบคุมเฝ้าระวัง
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โดยชุมชน ซึ่งเจตนารมณ์ของพระราชก าหนดฉบับนี้ต้องการให้ชาวประมงพ้ืนบ้านรวมตัวกันเป็นองค์กร
ประมงท้องถิ่น สามารถก าหนดกฎกติกากันเองได้ โดยกรมประมงจะเข้ามา ให้ความรู้ทางวิชาการที่
ถูกต้องในการท าประมง โดยให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งอนุบาลสัตว์น้ า  
นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ซึ่งกรมประมงได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรประมงท้องถิ่น จึงขอฝากให้ประมงจังหวัดช่วยกัน
ดูแลโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ จะได้รับไปติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะด้านการเกษตร 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าเสนอไปยังรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร และน าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการ ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้แบ่งออกเป็น ๓ แท่ง ได้แก่ แท่งที่ ๑ การบริหารราชการส่วนกลาง แบ่งออกเป็น ๑๙ 
กระทรวง และส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหารราชการ แท่งที่ ๒ การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น ๗๖ จังหวัด และแท่งที่ ๓ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ใช้หลักการ
กระจายอ านาจ ปัจจุบันมีรูปแบบการบริหารออกเป็น อบจ. เทศบาล อบต. และราชการบริหาร  
ส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดังนั้น การบริหาร
ราชการแผ่นดินควรพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย และควรยึดหลักรู้รักสามัคคี  
ตามพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๙ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอ าเภอหัวหิน 
มีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ได้รวมเมืองปราณบุรี เมืองประจวบ และเมือง
ก าเนิดนพคุณเข้าเป็นเมืองเดียวกัน พระราชทานนามว่า เมืองปราณบุรี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้ทรง
โปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเมืองปราณบุรีเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์จนถึงปัจจุบัน และเห็นว่าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์สามารถเป็นแบบอย่างให้กับทุกจังหวัดได้ ในเรื่องความรู้รักสามัคคีและสืบสานคุณงาม
ความดีของคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่และคนรุ่นอนาคตต่อไป 

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ ได้กล่าวทักทายส่วนราชการและพ่ีน้องประชาชน 
ที่เข้ามาร่วมโครงการฯ และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ 
ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่และระบาดอยู่ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งรัฐบาล โดยส านัก
นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งที่ ๗๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์บริหารสถานการณ์ 
โควิด-๑๙” และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่  



 ๓๓๓  

 
 

และอ านาจในการก าหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ในด้านสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน 
ด้านข้อมูล ด้านการชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน ด้านการต่างประเทศ ด้านมาตรการป้องกัน  
และด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากการ  
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้มีการ
ปรับเปลี่ยนงบประมาณประจ า ร้อยละ ๑๐ เช่น ค่าเดินทางไปต่างประเทศ มาเป็นงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจ้างแรงงาน หรือการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ให้ปรับมาเป็นการด าเนินงาน
ภายในประเทศ เป็นต้น ส่วนการเบิกจ่ายงบกลาง ถ้าเกิดมีความจ าเป็นสามารถน างบประมาณดังกล่าว
มาใช้ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้ 

นายระวี รุ่งเรือง กรรมการ ได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ในฐานะเจ้าภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในการจัดกิจกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ประสานงานในการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพ่ีน้องประชาชนหรือส่วน
ราชการเพ่ือน าไปประสานงานในแต่ละด้าน เช่น ด้านนโยบาย ด้านกฎหมาย และด้านปฏิบัติ  
โดยวุฒิสภาจะรายงานความก้าวหน้าให้กับพ่ีน้องประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ ได้แนะน าให้
ประชาชนและส่วนราชการได้เข้ากลุ่ม line เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 

จากนั้น ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
เมืองหัวหิน ณ ซอยหัวหิน ๑๐๒ อ าเภอหัวหิน โดยมี นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศบาลเมืองหัวหิน  
นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายบุญเทียน จันสุข ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองหัวหิน และนางสาวมาดี รักษา หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า กองช่างสุขาภิบาล เทศบาล
เมืองหัวหิน ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเมืองหัวหิน  
ซึ่งการปรับปรุงระบบระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในช่วงฝนตกหนัก หรือช่วงมรสุม เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ต่ าคล้ายแอ่งกระทะ เวลามีฝนตกหนักต่อเนื่องไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน  
จึงท าให้น้ าท่วมขังสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน  

จากที่ได้มาดูระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเมืองหัวหิน ทางเทศบาลเมืองหัวหิน 
ได้มีการวางระบบ มีที่รวมน้ า สูบน้ าออกไปยังทะเล ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ
กับทางเทศบาลเมืองหัวหินว่า ควรมีการบ าบัดน้ าเสียก่อนที่จะปล่อยน้ าลงสู่ทะเล รวมทั้งการระบายน้ า
จืดลงสู่ทะเลโดยตรงต้องมีการระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางเทศบาลเมืองหัวหิน



 ๓๓๔  

 
 

ก็ได้กล่าวว่าค านึงถึงประเด็นปัญหานี้อยู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและของบประมาณเพ่ิมเติม 
ซึ่งการลงพ้ืนที่พบพ่ีน้องประชาชนก็ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งฝ่ายประชาชน และฝ่ายสมาชิกวุฒิสภ า  
ที่จะได้น าข้อมูลไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนในจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
_________________________________ 

 

 



๒.๖ รายงานผลการด าเนินการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 

ภาคตะวันออก  จ านวน ๙ ครั้ง ประกอบด้วย 

 

 ๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
สระแก้ว 

 ๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชลบุรี 

 ๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดระยอง 

 ๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดตราด 

 ๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดจันทบุรี 

 ๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครนายก 

 ๗. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ๘. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดระยอง 

 ๙. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดตราด 
 
 
 



 ๓๓๕  
 

 
 

จังหวัดปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร  

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม และผู้บริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทนส่วนราชการและ

ภาคเอกชน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
๑) ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการของจังหวัด  
๒) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  
๓) การจัดการน้้าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  
๔) ปัญหาการขยายพ้ืนที่ "โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC - Eastern 

Economic Corridor" ให้ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรี  
๕) ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมและก้ากับดูแลการด้าเนินการเรื่อง กัญชาตามพระราชบัญญัติ  

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

   
 

   
 

    
 

------------------------------------------------------ 

ครั้งที่ ๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออก วันท่ี ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 



 ๓๓๖  
 

จังหวัดปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลต้าบลกบินทร์  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นที่พบปะประชาชนเทศบาลต้าบลกบินทร์  

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและน้้าทะเลหนุน

แม่น้้าปราจีนบุรี 

     

     
 

 
 
 
 

------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๗  
 

จังหวัดสระแก้ว วันศุกร์ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลต้าบลป่าไร่  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพ้ืนที่พบปะประชาชน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้น้าชุมชน ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และสื่อมวลชน 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ และลงพ้ืนที่ดูงาน ๒ จุด ประกอบด้วย  

จุดที่ ๑ ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ป่าไร่) และจุดที่ ๒ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมและลานประชารัฐ 
จังหวัดสระแก้ว 

    

    

    

 
 

------------------------------------------------------ 

 

 
 
 
 

 



 ๓๓๘  
 

 
 

จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง, ท่าเรือ
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ต้าบลพลา อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพ้ืนที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลแหลมฉบัง
และลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินโครงการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา ต้าบลพลา อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิ สภาได้รับ ฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง  ๆ และติดตามความก้าวหน้ า 

การด้าเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ และติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกและโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน 
(ดอนเมือง–สุวรรณภูมิ–อู่ตะเภา) แบบไร้รอยต่อ  

 

ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
 

    
 

ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวดัชลบรุี  
และสนามบินนานาชาติอูต่ะเภา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

  
 

  
------------------------------------------------------ 

ครั้งที่ ๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออก วันท่ี ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชลบุร ี



 ๓๓๙  
 

 

จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ อ้าเภอบางละมุง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นทีพ่บประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
 

ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ อ าเภอบางละมุง 

 
 
 

------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๐  
 

 
 

จังหวัดระยอง วันพุธท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต้าบลเนินพระ 
อ้าเภอเมืองระยอง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัดระยอง 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภารับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ผลการด้าเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผู้แทน

หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
๑. การน้ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและ  

ลดความเหลื่อมล้้า โดยร่วมกับส่วนราชการในระดับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลที่เป็นรูปธรรม   
จังหวัดระยองได้มีการผลักดันโครงการตามแผนการพัฒนาจังหวัดระยอง และน้าไปประยุกต์ใช้ 
ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้้า ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมโดยได้มีการก้าหนดแผนยุทธศาสตร์ในระดับท้องถิ่น 

๒. รายงานความก้าวหน้าในการด้าเนินการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง ซึ่งจังหวัดระยองได้ก้าหนดแนวทางการด้าเนินการในการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีงานท้า 
การจัดสรรที่ดินท้ากิน การจัดสวัสดิการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๓. ความส้าเร็จของโครงการศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง 
 

 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออก วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดระยอง 



 ๓๔๑  
 

จังหวัดระยอง วันพุธท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต้าบลเนินพระ 
อ้าเภอเมืองระยอง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม การแบ่งกลุ่มเพ่ือรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภารับฟังปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยแบ่งได้เป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
๑. ประเด็นการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่จังหวัดระยอง (เทศบาลเมืองมาบตาพุด) 
  ๑.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
    จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งและการศึกษาวางผังแม่บทการแก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวดัระยอง และการวางผังท่าเรอืเพื่อรองรับการขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ชายฝั่งตะวันออกปี ๒๕๕๒ พบว่า แนวชายฝั่งทะเลดังกล่าวประสบปัญหาถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง
ประมาณ ๒๑.๗๕ กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๒ ของความยาวชายฝั่งของจังหวัด โดยในจ้านวนนี้ 
มีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต จ้านวนหลายแห่ง ได้แก่ ชายหาดแหลมเจริญถึงมาบตาพุด
ชายหาดแสงจันทร์ ชายหาดต้าบลเนินพระ เป็นต้น  

    การกัดเซาะบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เกิดจากการขาดหายไปของตะกอนที่หมุนเวียน
ในระบบ ท้าให้ระบบขาดความสมดุล สาเหตุการกัดเซาะเกิดจากหลายสาเหตุ  ได้แก่ ความรุนแรง  
ของกระแสคลื่นกระทบพ้ืนที่ชายฝั่ง การขาดหายของตะกอนที่มาจากแม่น้้า การเปลี่ยนแปลงทิศทาง  
ของคลื่นที่เข้ากระทบพ้ืนที่ชายฝั่ง การบุกรุกท้าลายป่าชายเลน การถมทะเลขณะท้าท่าเรือมาบตาพุด
เฟสที่ ๑ ซึ่งปัจจุบันก้าลังมีการถมส้าหรับท่าเรือเฟสที่ ๓ ที่จะยื่นออกไปในทะเลเกือบหนึ่งกิโลเมตร  
ยิ่งจะส่งผลกระทบถึงกระแสน้้าและระบบนิเวศน์พอสมควร 

 ๑.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 
    ตัวแทนภาคประชาชนขอให้ภาครัฐทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นเข้ามาดูแล

แก้ไข เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เท่าที่จะหางบประมาณได้ก่อน แต่ในอนาคต 
ควรมีการแก้ไขแบบยั่งยืนต่อไป การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม  
เป็นการแก้ไขโดยการสลายพลังงานคลื่นที่เหมาะสม ช่วยให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนทรายชายฝั่ง
และยึดแนวชายฝั่ง เหมาะส้าหรับบริเวณชายฝั่งที่มีปัญหาถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง โดยแบ่งออกเป็น  
๒ ประเภท คือ ๑) โครงสร้างแข็ง (hard solution) ได้แก่ ก้าแพงกันคลื่น (sea wall) เขื่อนกันคลื่น 
นอกชายฝั่ง (offshore break water) เขื่อนหินทิ้ง (revetment) เขื่อนกันทรายและคลื่น (jetty) หรือ
รอดักทราย (groin) และ ๒) โครงสร้างอ่อน (soft solution) ได้แก่ แนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เสาเข็มหรือ 
เสาคอนกรีตสลายพลังคลื่น ไส้กรอกทราย การเติมทราย (beach nourishment)  

๑.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
   ที่ประชุมได้มีมติเห็นควรให้จังหวัด ท้าการศึกษาถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ก่อน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการด้าเนินการ  



 ๓๔๒  
 

๑.๔ การด าเนินการต่อไปของสมาชิกวุฒิสภา 
   น้าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือด้าเนินการ

ต่อไป 
 

 
 

 

๒. ประเด็นการแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดและการทับซ้อนของพ้ืนที่ 
  ๒.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
    เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง มีสถานะเป็นที่ดินราชพัสดุทั้งเกาะ มีเนื้อที่ประมาณ ๔,๒๐๐ ไร่ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก้าหนดบริเวณที่ดินป่าเขาแหลมเทียน เขาเปล็ด  
เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในพ้ืนที่ต้าบลเพ อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง และต้าบลแกลง 
อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยเหลือที่ดินเพียงประมาณ ๗๐๐ไร่ ที่ยังคงเป็น 
ที่ราชพัสดุ ซึ่งก็เกิดปัญหาความไม่แน่ชัดของแนวเขตมาโดยตลอด เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานใช้แผนที่
อ้างอิงคนละฉบับ จนเป็นเหตุให้ประชาชนที่เช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์บางกลุ่มถูกกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งความด้าเนินคดีในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นปัญหา
ความไม่ เข้าใจกันระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่ที่ยืดเยื้อ ยาวนานเรื่อยมา โดยในปี  
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้มีการน้าก้าลังเข้าจับกุมผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ๔๒ ราย และในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการ
จับกุมเพ่ิมขึ้นอีก ๒ ราย ท้าให้มีประชาชนเข้าร้องเรียนและด้าเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย  
ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ได้เข้ามาด้าเนินการแก้ไขและไกล่เกลี่ย 

 ๒.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 
 - ตัวแทนภาคประชาชน ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ธนารักษ์ในพ้ืนที่และประชาชน

ร่วมกันตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ตามแนวเขตเดิม (ปี ๒๕๒๔) ที่มีการปักแนวเขตไว้ 
เนื่องจากประชาชนถูกไล่ออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เขาอาศัยอยู่เดิม  

 - ตัวแทนภาคประชาชน ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติท้าตามมติคณะกรรมการป้องกัน
และแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ที่เข้ามาไกล่เกลี่ยตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ คือ ให้ประชาชนในพ้ืนที่
สามารถเข้าอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ได้โดยการเช่าพื้นที่ 

 - ตัวแทนภาคประชาชนและธนารักษ์ในพ้ืนที่ ขอให้หน่วยงานผู้มีอ้านาจเร่งบังคับใช้
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ วรรค ๒ เพื่อยกเลิกพ้ืนที่บางส่วนออกจากกรม
อุทยานฯ และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้พ้ืนที่อยู่อาศัยกันอย่างสงบสุข  



 ๓๔๓  
 

  - ตัวแทนภาคประชาชน ได้เสนอให้มีการยกเลิกเขตอุทยานแห่งชาติ ออกจากพ้ืนที่
เกาะเสม็ด เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 

  - ตัวแทนภาคประชาชน ขอให้ภาครัฐพิจารณาน้าข้อกฎหมายจากเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก้าหนดเขตผังเมืองในพ้ืนที่เกาะเสม็ด ทั้งนี้ เพ่ือถอนพ้ืนที่ของ
ประชาชนบางส่วนบนเกาะเสม็ดออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ 

  - ตัวแทนภาคประชาชน ขอความกรุณาภาครัฐและผู้มีอ้านาจสั่งการกรมอุทยาน
แห่งชาติ ยับยั้งการจับกุมประชาชนผู้อาศัยเดิมบนพ้ืนที่เกาะเสม็ด  

 ๒.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
    ที่ประชุมได้มีมติว่า ให้กรมธนารักษ์ในพ้ืนที่เป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมเอกสาร 

รายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งรวบรวมข้อร้องเรียนจากชาวบ้านและผู้ประกอบการเสนอไปยัง
ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมและน้าส่งข้อมูลมายังวุฒิสภา เพื่อจะได้ด้าเนินการเร่งรัดและติดตามต่อไป 

  ๒.๔ การด าเนินการต่อไปของสมาชิกวุฒิสภา 
    น้าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือด้าเนินการ

ต่อไป 
 

 
 

 

๓. ประเด็นผลกระทบจากการด าเนินการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง 

  ๓.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
    เนื่องจากการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุมในหลายมิติเพ่ือ

ยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบิน ศูนย์กลางด้านการขนส่ง ศูนย์กลางด้านการค้าขาย 
ศูนย์กลางด้านการผลิตขั้นสูง ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางด้านนวัตกรรม ศูนย์กลางด้านธุรกิจ
ระดับโลก และมหานครแห่งอนาคต จึงท้าให้เกิดผลกระทบหลายอย่างต่อชาวบ้านและชุมชน ได้แก่  
การออกผังเมืองไม่เป็นไปตามหลักการผังเมือง เพราะไม่ได้จัดท้าอยู่บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของภาคตะวันออก ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเพียงพอและ
ครบถ้วน เป็นผังเมืองที่เอื้อประโยชน์กับกลุ่มคนบางกลุ่ม ท้าลายระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะแหล่งความ



 ๓๔๔  
 

มั่นคงทางอาหารที่ส้าคัญของภาคตะวันออกและทั้งประเทศ ท้าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม เศรษฐกิจของชุมชน 
และสร้างผลกระทบกับประชาชนจ้านวนมากในพื้นที่ 

 ๓.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 
  - ตัวแทนภาคประชาชน เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายผังเมืองเพ่ือก้าหนดเขตพ้ืนที่

อุตสาหกรรมสีม่วงให้ชัดเจน รวมทั้งควรมีมาตรการป้องกันกลุ่มทุนที่เข้ามาซื้อที่ดินเพ่ือหวังผลก้าไร  
  - ตัวแทนภาคขนส่ง เสนอให้ภาครัฐผลักดันและแก้ไขปัญหาภาคขนส่งสินค้าในระบบ

ทางน้้า และระบบรางให้มากขึ้น โดยการขนส่งทั้งสองระบบนี้มีต้นทุนต่้า แต่การบริหารจัดการ  
มีความล่าช้า ซึ่งหากมีการแก้ไขได้จะช่วยลดปัญหาระบบการขนส่งทางถนนในเรื่องที่จอดรถ  
และความแออัดบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี  

  - ประธานชุมชนของท้องถิ่นจังหวัดระยอง ขอให้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) โดยคืนประโยชน์กลับสู่ท้องถิ่นในรูปแบบกองทุนต่าง ๆ ได้แก่  
๑) กองทุนสนามบิน เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสนามบิน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง  ๒) ควรมี
กองทุนน้้า เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบโรงงาน และ ๓) กองทุน
โรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสดูแลและได้ประโยชน์จากกองทุนโดยทั่วถึง  

 ๓.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
  ที่ประชุมมีมติว่า ควรแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้

สอดคล้องกับบริษัทของคนในพ้ืนที่ อาทิ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างและพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดเล็กแทนรัฐได้ 

 ๓.๔ การด าเนินการต่อไปของสมาชิกวุฒิสภา 
  น้าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือด้าเนินการ

ต่อไป 
 

     
 

 
 

------------------------------------------------------ 

 



 ๓๔๕  
 

 

 

จังหวัดตราด วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมกลัด 
อ้าเภอเมืองตราด  

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัดตราด 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภารับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ผลการด้าเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผู้แทน

หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
๑. การน้ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและ  

ลดความเหลื่อมล้้า โดยร่วมกับส่วนราชการในระดับพ้ืนที่องคก์ารบริหารส่วนต้าบลที่เปน็รปูธรรม จังหวัด
ตราดได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อ้าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จ้านวน ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมคลินิกแก้จน ๒) กิจกรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ และ ๓) กิจกรรมจัดท้าสื่อสรุปผลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การด้าเนินกิจกรรม 

๒. ประเด็นปัญหาที่พบจากการหารือ 
 - การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเป็นไปได้ยาก  ควรน้าข้อมูลที่ เป็นฐานหรือ

คลังข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยมารวมกัน โดยการน้าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือจะท้าให้ได้รับทราบ
ถึงปัญหาของพ่ีน้องประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 - การแก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่้าไม่จ้าเป็นต้องน้าเงินไปช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็น
การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ควรแก้อย่างเป็นระบบด้วยการวางแผนที่ยั่งยืนได้แก่ การน้าผลผลิตมาแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร พร้อมทั้งขอให้ภาครัฐผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานสินค้า 
ของเกษตรกร โดยบังคับใช้กับเกษตรกรทุกคนที่สมัครใจเข้าร่วม เพ่ือเป็นการรับรองและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การส่งออกให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ผลิต และการตรวจสอบสินค้าส่งออก 
ควรมีความชัดเจน เพื่อป้องกันการไม่มีมาตรฐานของสินค้า 

 - การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ควรพัฒนาเพ่ิมศักยภาพทางการค้าขาย แปรรูปเพ่ิม
นวัตกรรมให้มีมูลค่ามากขึ้น เพ่ือส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้แก่ น้้ามันกฤษณา ที่ส่งออกไปยัง
ประเทศโอมานและประเทศดูไบ 

 - ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม คือ การขอใบอนุญาตทั้งโรงงานและแรงงาน ซึ่งต่างก็จ้าเป็น 
ต้องใช้ใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ใบอนุญาตเรือประมง ใบอนุญาตอื่นทางการเกษตร  

ครั้งที่ ๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออก วันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดตราด 



 ๓๔๖  
 

ซึ่งใบอนุญาตบางอย่างไม่สามารถท้าได้ในพ้ืนที่จังหวัดตราด ในส่วนนี้ควรมีการขับเคลื่อนให้สามารถ  
ขอใบอนุญาตในพ้ืนที่ได้ 

 - พิจารณาร่างกฎหมายยกระดับด่านหาดเล็ก ด่านท่าเส้น ด่านบ่อไร่ และเนิน ๔๐๐  
เป็นจุดผ่อนปรน และให้มีการผ่านแดนแบบหนองคายโมเดล และเชียงรายโมเดล  

 - งบประมาณที่พิจารณาสู่จังหวัดตราดมีไม่เพียงพอส้าหรับการพัฒนาควรมีการจัดหา 
แหล่งเงินทุนเข้าเติมในระบบการท่องเที่ยว 

 - ปัญหาประชากรแฝงที่อยู่ในจังหวัดตราดเป็นจ้านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเรื่องของการ
สาธารณสุข การศึกษา และรายได้ที่จะเข้ามาสู่จังหวัดอย่างแท้จริง 

 - ผู้ประกอบการขนาดเล็กในพ้ืนที่ หรือกลุ่มธุรกิจ SME ได้รับความเดอืดร้อนจากความไม่เป็น
ธรรมในการเสียภาษีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากกลุ่มธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade) เข้ามาประกอบธุรกิจ 
ในพ้ืนที่ แต่ไม่ได้เสียภาษีให้กับพ้ืนที่นั้น ๆ ส่งผลให้ตัวเลขภาษีที่สรรพากรจัดเก็บ มีปริมาณน้อยลง  
อย่างมาก ปัญหานี้สรรพากรแก้ไขโดยเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมจากกลุ่มธุรกิจ SME ดังนั้น ขอเรียกร้อง 
ให้เร่งด้าเนินการแก้ไข ซึ่งจะมีวิธีการใดบ้างที่ท้าให้กลุ่มธุรกิจ modern Trade ต้องเสียภาษีให้กับพ้ืนที่ 
เมื่อเข้ามาท้าธุรกิจในพื้นที่  

 

      
 

     
 

 
 

------------------------------------------------------ 

 
 
 
 



 ๓๔๗  
 

จังหวัดตราด วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมกลัด 
อ้าเภอเมืองตราด  

วิธีการด าเนินกิจกรรม การแบ่งกลุ่มเพ่ือรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภารับฟังปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยแบ่งได้เป็น ๔ ประเด็น ดังนี้ 
๑. ประเด็นการค้าชายแดน 
  ๑.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
    ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้นตั้งอยู่ที่ต้าบลแหลมกลัด อ้าเภอเมืองตราด 

จังหวัดตราด ติดกับบ้านทมอดา อ้าเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา มีประชากรประมาณ 
๓.๓ แสนคน และบริเวณชายแดนมีโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนชาวจีน อาทิ โรงแรม 
บ่อนคาสิโน อาคารที่พักอาศัย ปั้มน้้ามัน ร้านค้า เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดการขยายตัวอีกในอนาคต  
จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ท้าให้เกิดการค้าการลงทุนและเม็ดเงินหมุนเวียนบริเวณชายแดนเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งนี้ ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด ถือเป็น ๑ ใน ๔ จุดผ่อนปรนที่รัฐบาล 
ของทั้งสองประเทศจะยกระดับและเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร  

 ๑.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 
  - ตัวแทนภาคเอกชนขอให้รัฐช่วยผลักดันการเปิดด่านท่าเส้นเป็นด่านถาวร  

เพ่ือขยายการค้ากับจังหวัดพระตะบอง และจังหวัดโพธิสัตย์ ประเทศกัมพูชา และผ่านไปยั งประเทศ
เวียดนามได้ โดยปัจจุบันด่านท่าเส้นอยู่ในความดูแลของศุลกากรคลองใหญ่ 

  - ตัวแทนจังหวัด ชี้แจงว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้อนุมัติในหลักการ  
ให้เปิดใช้เส้นทางด่านท่าเส้นแล้ว แต่ให้จังหวัดด้าเนินการหารือกับภาคประชาชนเพ่ือหาแนวทาง  
ที่เหมาะสม และเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา   

  - ตัวแทนจากกรมทางหลวงชนบท ขอให้ทางจังหวัดช่วยเร่งรัดกรมป่าไม้ให้อนุมัติ  
ใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างถนนเพ่ือเชื่อมต่อไปยังชายแดนด่านท่าเส้น ระยะทาง ๒ กิโลเมตร เพ่ือใช้เป็น
เส้นทางสัญจรไปมาระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งกรมทางหลวงชนบทมีงบประมาณให้พร้อมแล้ว 

  - ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเปิด
การค้าที่ด่านถาวร โดยขอให้ประโยชน์ลงถึงชุมชนในพื้นที่ด้วย  

  - ตัวแทนภาคประชาชน แสดงความคิดเห็นในประเด็นการเปิดด่านธรรมชาติ 
บ้านท่าเส้นเป็นด่านถาวร เนื่องจากเห็นว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จะเป็นผู้ประกอบการเสียส่วนใหญ่ ชาวบ้าน 
จะได้ประโยชน์น้อยมาก จึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาบริหารจัดการให้ชาวบ้านมีความพร้อม  
ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดด่านถาวรและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

๑.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 



 ๓๔๘  
 

  - จังหวัดควรจัดเวทีหารือและจัดท้าเอกสารสรุปความต้องการของประชาชน รวมถึง
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

  - ควรให้ความรู้แก่ภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการปรับตัว และเตรียมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  

  - ภาครัฐควรสนับสนุนการเปิดช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้นให้เป็น 
ด่านถาวรเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวทางชายทะเลให้เป็นจุดขายที่ดีของจังหวัดรองรับชาวกัมพูชา  
ที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย   

 ๑.๔ การด าเนินการต่อไปของสมาชิกวุฒิสภา 
  น้าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือด้าเนินการ

ต่อไป 

     
 

     
 
๒. ประเด็นการประมง 
 ๒.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
   จังหวัดตราดมีชายฝั่งทะเลยาว ๑๖๕.๕ กิโลเมตร จรดประเทศกัมพูชา โดยได้ประกาศ

เขตทะเลชายฝั่งระยะ ๕ ไมล์ทะเล (ประมาณ ๙.๒๖ กม.) ตลอดแนวชายฝั่ ง ยกเว้นบริ เวณ 
รอบเกาะจะใช้ระยะ๓ ไมล์ทะเล (ประมาณ ๕.๕๖ กม.) แต่มักจะมีปัญหาเนื่องจากเรือประมงพาณิชย์
ลักลอบเข้ามาท้าประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ซึ่งตามกฎหมายอนุญาตให้ท้าประมงได้เฉพาะเรือประมง
พ้ืนบ้านเท่านั้น ท้าให้เกิดปัญหาข้อขดัแย้งระหวา่งกัน นอกจากนี้ มักมีเรือประมงเข้าไปจับปลาในน่านน้้า
อาณาเขตกัมพูชาโดยเสียค่าธรรมเนียมนอกระบบ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกจับกุม 

 ๒.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 
   - ตัวแทนภาคประชาชน เสนอให้มีการสร้างเขื่อนกันทราย บริเวณอ่าวละวะ เพ่ือป้องกัน

คลื่นใหญ่จากลมทะเล หรือขุดลอกร่องน้้าซึ่งขณะนี้ตื้นเขิน เพ่ือให้เรือประมงสามารถเดินเรื อผ่านได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน้้าลด 



 ๓๔๙  
 

  - ตัวแทนภาคประชาชน ได้แก่ ประมงพ้ืนบ้าน มีข้อเสนอถึงภาครัฐ ดังนี้  ๑) ขอให้
ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องการจดทะเบียนเรือประมงขนาดเล็กที่ยังไม่สามารถด้าเนินการได้ตามกฎหมาย  
๒) ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เช่นเดียวกับที่สนับสนุนภาคการเกษตรอื่น ๆ 
๓) ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาใบอนุญาตที่อยู่อาศัยริมน้้าซึ่งเป็นกรณีสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าตามพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในน่านน้้าไทย โดยปัจจุบันมีการเก็บค่าเช่าที่แพงในอัตราตารางเมตรละ ๕ บาทต่อปี  
ซึ่งชาวบ้านเห็นว่ามากเกินไปไม่สามารถจ่ายได้ และ ๔) ขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้ง 
เนื่องจากปัจจุบันราคาตกต่้ามาก 

    - ผู้แทนชุมชน เสนอให้มีกองทุนที่ดินเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านริมน้้า และขอให้
หน่วยงานรัฐสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อหรือหาทุนส้าหรับจัดซื้อที่ดินให้แก่ชาวบ้านริมน้้า 

 ๒.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
    ที่ประชุมมีมติเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง ให้มีความ

ชัดเจนมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ประกอบอาชีพในภาคการประมง ให้สามารถใช้ประโยชน์
จากกฎหมายได้ 

๒.๔ การด าเนินการต่อไปของสมาชิกวุฒิสภา 
   น้าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือด้าเนินการต่อไป 
 

    
 
๓. ประเด็นการเกษตร 
  ๓.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
    ปัจจุบันการท้าเกษตรในจังหวัดตราด  ยังพบการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิด 
การเจ็บป่วยจากสารเคมีทางการเกษตร อีกทั้งผู้บริโภคยังได้รับผลกระทบจากการบริโภคสินค้า 
ที่ใช้สารเคมีในการผลิตประกอบกับปัจจุบันกระแสการผลิตสินค้าเกษตรทั่วโลกให้ความส้าคัญ 
กับการท้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ย เคมีสังเคราะห์ สารเคมีก้าจัด
ศัตรูพืช ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช และการดัดแปลงพันธุกรรมของสินค้าเกษตร  

 ๓.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 
  - ภาคประชาชน มีความกังวลในเรื่องที่ รัฐบาลจะประกาศยกเลิกยาฆ่าหญ้า  

๓ รายการ เนื่องจากยาฆ่าหญ้าทั้ง ๓ รายการนี้ เป็นยาฆ่าหญ้าที่ดีที่สุด และยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดดีและ



 ๓๕๐  
 

ทดแทนได้ ดังนั้น ขอให้รัฐบาลจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าตัวยา ๓ รายการที่ยกเลิกไป 
โดยขอให้มีราคาที่เหมาะสม และในขณะที่อยู่ระหว่างจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนขอให้สามารถใช้ตัวยา  
ทั้ง ๓ รายการนี้ไปพลางก่อนได้ 

  - ผู้ประกอบการล้ง ได้แสดงความกังวลในปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนออกขาย ทุเรียน
ขาดคุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด ส่งผลต่อภาคการส่งออกทุเรียน และการบริโภค
ภายในประเทศ ทั้งที่ทุเรียนจังหวัดตราดเป็นที่ต้องการของตลาดโลก มีชื่อเสียงและคุณภาพ ดังนั้น   
ขอให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการส่งออกทุเรียน สร้างจิตส้านึกแก่ชาวสวนทุเรียน  
ไม่ตัดทุเรียนอ่อนออกขาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคการส่งออก  

  - ภาคประชาชนต้องการให้รัฐเข้ามาควบคุมต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร  
ซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ น้้ามันเชื้อเพลิง ปุ๋ย ค่าจ้างแรงงาน การขนส่ง เป็นต้น 

  - ผู้ประกอบการภาคการเกษตร มีความกังวลใจเรื่องการขาดแคลนแรงงานเกษตร
ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากกฎระเบียบในการขอแรงงานต่างด้าวในระบบมีความยุ่งยาก  
และไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริงทีต่้องเร่งจ้างใหท้ันกับช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงอาจท้าให้ต้อง 
พ่ึงพาแรงงานต่างด้าวนอกระบบซึ่งผิดกฎหมาย ขอให้รัฐช่วยด้าเนินการแก้ไขระบบการขออนุญาต
แรงงานให้มีความรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น  

  - ภาคประชาชน ขอให้ภาครัฐด้าเนินการเปิดตลาดกลางสินค้าการเกษตรในลักษณะ
เดียวกับตลาดไทและสี่มุมเมือง เพ่ือเป็นแหล่งกระจายสินค้าของภาคตะวันออก และลดต้นทุนการขนส่ง  

  - ภาคประชาชน ขอให้รัฐผลักดันราคาสินค้าการเกษตรให้สูงขึ้นอย่างแท้จริง  
แทนการสนับสนุน พยุงราคา หรือประกันราคา เพราะการด้าเนินการในลักษณะดังกล่าวไม่ได้สอดคล้อง
กับต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากรัฐบาลสามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิตได้ จะท้าให้เกษตรกร  
มีก้าไรมากขึ้น  

  - ภาคประชาชน ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ สปก. ให้มีความ
ยืดหยุ่น สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินเหล่านั้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเสนอให้ปรับปรุงกฎหมาย สปก. 
ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ เปลี่ยนจากป่าเสื่อมโทรมให้เป็นแหล่งชุมชน 

 ๓.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
    - ผู้แทนภาคประชาชน ให้ข้อมูลถึงความจ้าเป็นที่จะต้องใช้ยาฆ่าหญ้า เนื่องจาก

สภาพภูมิประเทศและอากาศของไทย มีผลต่อการขึ้นของวัชพืชโดยเฉพาะหญ้าเป็นจ้านวนมาก อี กทั้ง 
ยังไม่มีเครื่องมือหรือวิธีการใดที่สามารถก้าจัดวัชพืชเหล่านั้นได้โดยไม่ใช่สารเคมี  

    - ปัญหาเรื่องการตัดทุเรียนอ่อน ทุกภาคส่วนเห็นควรว่า ต้องร่วมมือกันสร้าง
มาตรฐานเกี่ยวกับทุเรียน โดยต้องมีกฎหมายบังคับชาวสวน พ่อค้าแม่ค้า ให้มีจิตส้านึกรับผิดชอบต่อ
ทุเรียนทุกลูก อาจเป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือขอการรับรองมาตรฐาน GMP โดยภาครัฐต้องก้ากับดูแล 



 ๓๕๑  
 

ไม่ให้มีการสวมสิทธิ์ รวมถึงต้องใช้มาตรการสุ่มตรวจทุเรียนอ่อนบนเส้นทางคมนาคม จะท้าให้การ
ป้องกันทุเรียนอ่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  - สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้มีการสนับสนุนทางวิชาการและทางธุรกิจ เพ่ือน้ามาใช้กับ
เกษตรกร ได้แก่ การหาตลาดและความต้องการของผู้บริโภค การส้ารวจปัจจัยการผลิต สภาพที่ดิน 
สภาพดิน พร้อมข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านวิชาการและการน้านวัตกรรมมาใช้ในการ
ควบคุมและพัฒนาสายพันธุ์พืชผลทางการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้ง
แนะน้าให้เกษตรจังหวัด น้าประเด็นที่ดินมาด้าเนินการศึกษาให้เกิดเป็นมาตรฐานแก่ประชาชนด้วย  

 ๓.๔ การด าเนินการต่อไปของสมาชิกวุฒิสภา 
  น้าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือด้าเนินการต่อไป 
๔. ประเด็นการท่องเที่ยว 
  ๔.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
    จังหวัดตราดมีนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพ่ิมขึ้นทุกปี  โดยในปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  

มีจ้านวนนักท่องเที่ยวถึง ๒,๑๖๖,๑๗๖ คน ส่งผลให้มีรายได้ที่เกิดจากภาคการท่องเที่ยวเป็นจ้านวน 
๑๙,๑๒๖ ล้านบาท เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะหมู่ เกาะต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ ยวระดับนานาชาติ  โดยเมื่ อนักท่องเที่ ยวเข้ามาท่องเที่ ยวจ้านวนมาก ส่งผลให้สินค้า  
ภาคการเกษตร อาทิ ผลไม้ มีราคาดีขึ้นและขายได้ในปริมาณเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยว  
ชาวกัมพูชายังให้ความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ้น ซึ่งต้าบลแหลมกลัด จังหวัดตราด  
มีพื้นที่ธรรมชาติ และพื้นที่เชิงประวัติศาสตร์ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกมากมาย 

 ๔.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 
    - ภาคเอกชน ต้องการให้ยกระดับด่านชายแดนจังหวัดตราด จ้านวน ๓ ด่าน ให้เป็น

ด่านผ่อนปรน ที่สามารถใช้พาสปอร์ตและได้รับวีซ่าชั่วคราวจ้านวน ๓ วัน ๒ คืน เป็นลักษณะสนับสนุน
การท่องเที่ยว ซึ่งมีตัวอย่างของจังหวัดหนองคายโมเดล  

    - ภาคเอกชน ต้องการให้รัฐสร้างสะพานและเส้นทางคมนาคม (ถนน) เข้าสู่เกาะช้าง 
จังหวัดตราด โดยขอให้ภาครัฐสนับสนุนเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) เพือ่ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว  

    - ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของจังหวัดตราดต้องการงบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐมาพัฒนาพ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยวในอัตราที่มากกว่าการจัดสรรในระบบปกติ เนื่องจาก
จังหวัดตราดสามารถจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในรูปแบบภาษี โดยน้าส่งเข้าส่ วนกลาง 
เป็นจ้านวนมากกว่าจังหวัดอื่น ในขณะที่การจัดสรรรายได้ของจังหวัดอยู่ในอัตราปกติเช่นเดียวกับ  
จังหวัดอื่น ๆ  

    - ภาคเอกชน ขอให้ภาครัฐ สนับสนุนเรื่องของครูสอนด้าน้้าที่ เป็นของคนไทย  
เพื่อน้ารายได้เข้าสู่ประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันประเทศทางแถบยุโรปได้เข้ามาเปิดโรงเรียนสอนด้าน้้า
ในพ้ืนที่จังหวัดตราดเป็นจ้านวนมาก ท้าให้รายได้รั่วไหลออกนอกประเทศเป็นจ้านวนเงินที่สูงมาก 



 ๓๕๒  
 

 ๔.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
  - ภาครัฐควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตราด โดยแบ่งกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว 
ชาวไทยได้เข้ามาร่วมเป็นช่วงเวลาฤดูท่องเที่ยว พร้อมทั้งสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และ ๒) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (กลุ่ม Hi End) โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศให้เผยแพร่ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์อาหารไทย 

  - ภาครัฐควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะพัฒนาการเชื่อมโยงสนามบิน 
ทั้ง ๓ แห่ง ให้เป็นแหล่งเชื่อมต่อการท่องเที่ยวทางภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัดตราด ซึ่งจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ  ในภูมิภาคต่อไป 

  - เสนอแนะการสร้างรายได้จากโรงเรียนสอนด้าน้้า การสอนด้าน้้า ฝึกครูสอน 
ว่ายน้้าที่ได้มาตรฐานของจังหวัดตราด โดยแนะน้าหน่วยฝึกของทหารเรือ พร้อมทั้งการสร้างโรงเรียน 
ด้าน้้าให้ได้มาตรฐานสากล 

 ๔.๔ การด าเนินการต่อไปของสมาชิกวุฒิสภา 
  น้าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือด้าเนินการต่อไป 
 

     
 

------------------------------------------------------ 

 

จังหวัดตราด วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ตลาดชายแดนบ้านท่าเส้น ต้าบลแหลมกลัด 
อ้าเภอเมืองตราด และท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ณ เทศบาลต้าบลบ้านหาดเล็ก อ้าเภอคลองใหญ่  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน  

ผลการด าเนินการ 
   สมาชิกวุฒิสภารับฟังปัญหาของประชาชนโดยสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
   ๑. ตลาดชายแดนบ้านท่าเส้น เพื่อศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน 
    ๑.๑ สาระส าคัญ/สภาพปัญหา 



 ๓๕๓  
 

     ตลาดชายแดนบ้านท่าเส้นเป็นช่องทางธรรมชาติที่ชาวบ้านทั้งสองฝั่งชายแดน
ได้มาตั้ งตลาดท้าการค้าขายทั้ งนี้ การเข้ามาอยู่ภายใต้การตรวจตราของกองร้อย ทหารพราน 
ที่ได้ด้าเนินการตรวจป้องกันไม่ให้มีการออกนอกบริเวณ เพ่ือป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง เนื่องจาก
ปัจจุบันไม่มีด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่มีการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือตรวจการเข้าออก  
ซึ่งหากพัฒนาเป็นด่านถาวรจะส่งเสริมด้านการค้าชายแดนในบริเวณดังกล่าว โดยสินค้าประเภทวัสดุ
ก่อสร้าง และสินค้าต้นทุนการเกษตร (ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ) สามารถผ่านทางช่วงทางนี้ในจ้านวนที่จ้ากัด 
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หากมูลค่าเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ประกอบการที่จะขนส่งต้องเดินทางไปติดต่อ
ศุลกากรที่อ้าเภอคลองใหญ่ ซึ่งมีระยะทางห่างออกไปประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ ชาวจังหวัดเวียลเวง 
และจังหวัดโพธิสัตว์ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวทางประเทศไทยก็ไม่ได้รับความสะดวกเช่นกันซึ่งหาก
พัฒนาเป็นด่านถาวรได้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางขนส่งสินค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง และสามารถอ้านวยความ
สะดวกในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดี 

    ๑.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 
     - หากมีการเปิดด่านชายแดน ขอให้ภาครัฐสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ 

ได้ประกอบอาชีพค้าขายเช่นเดิม เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป 
     - การกับกับดูแลช่องทางธรรมชาติบ้านท่า เส้น ปัจจุบันมีหน่วยกองร้อย 

ทหารพรานดูแลเพียงหน่วยงานเดียว ท้าให้การตรวจสอบการเข้า -ออกยังไม่ละเอียดเพียงพอ ขอให้
ภาครัฐสนับสนุนระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่หากมี
การเปิดเป็นด่านถาวรในอนาคต 

 

     
 
๒. ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ณ เทศบาลต าบลบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัด

ตราด เพ่ือส ารวจและรับฟังประเด็นข้อคิดเห็นในการเปิดใช้ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ 
  ๒.๑ สาระส าคัญ/สภาพปัญหา 
    การพัฒนาท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราดมีเหตุผลและความจ้าเป็นมา

จากการที่จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกของประเทศที่มีชายแดน 
ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งทางบกและทางทะเล หากพิจารณาศักยภาพของพ้ืนที่แล้ว การพัฒนา  
การขนส่งทางน้้าโดยการก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์พบว่ามีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะที่อ้าเภอคลองใหญ่ 
มีการใช้ท่าเรือเพ่ือการขนส่งสินค้าไปประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงเป็นจ้านวนมาก แต่ขณะนั้นยังเป็น
ท่าเรือขนาดเล็กและไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ จึงด้าเนินการก่อสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือเป็น
ประตูการค้าทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ๒) เพ่ือพัฒนาระบบการ



 ๓๕๔  
 

คมนาคมขนส่งทางน้้าพร้อมกับการสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็น
การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้การขนส่งทางน้้ามากยิ่งขึ้น และ ๓)เพื่อการขนส่งสินค้าและ
เพื่อการท่องเที่ยวอันก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของการขนส่งสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 

    การสร้างท่าเรืออเนกประสงค์ใช้งบประมาณ ๑,๒๙๕ ล้านบาท เริ่มด้าเนินการก่อสร้าง
ขึ้นในปี ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๕ เสร็จสมบูรณ์ในปี ๒๕๕๙ ขณะนั้นได้มีการจ้างที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับท่าเรืออเนกประสงค์ดังกล่าว ซึ่งเทียบเคียงจากท่าเรือเอกชนที่อยู่บริเวณโดยรอบหลายราย 

  ๒.๒ ประเด็นหารือ 
    ปัญหาการเปิดใช้ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่เกิดจากไม่มีผู้เข้ามาบริหารจัดการ

ท่าเรือ ซึ่งทางกรมธนารักษ์ได้ประกาศหาผู้บริหารแต่ก็ยังไม่มีบริษัทใดกล้าเข้ามาลงทุ น นอกจากนี้ 
ปัญหาอีกประการหนึ่งอาจเกิดจากการขนส่งที่ไม่สะดวก โดยปกติท่าเรือที่ใช้เพ่ือการขนส่งจะต้องมีเครน
ยกส้าหรับขนถ่ายสินค้าแต่ท่าเรือแห่งนี้ ไม่มี เครนการขนถ่ายสินค้า จึงไม่สามารถตอบโจทย์
ผู้ประกอบการได้ อีกทั้งปัญหาในเรื่องความลึกของบริเวณรอบ ๆ ท่าเรือที่ มีเพียง ๖ เมตร ท้าให้การ
เดินเรือที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้เนื่องจากมีความตื้นเขินเกินไป 

  ๒.๓ ข้อเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภา 
    จากปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งท่าเรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้นั้น เกิดจากการก่อสร้าง 

ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน สมาชิกวุฒิสภาให้ข้อแนะน้าว่า ควรย้อนกลับไปดูข้อมูลเดิม
ในการเริ่มด้าเนินการก่อสร้างครั้งแรกว่ามีการศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้านแล้วหรือไม่ บุคคลใด  
เป็นผู้อนุมัติโครงการหน่วยงานหรือบริษัทใดท้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้อง  
มีการตรวจสอบต่อไป  

 
 

        

 
 

------------------------------------------------------ 



 ๓๕๕  
 

 
 

จังหวัดจันทบุรี วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายตากสิน กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหาร
ราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ้าเภอเมืองจันทบุรี  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพ้ืนที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความเป็นมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้อิสรภาพ และเยี่ยมชมอาคาร
โบราณสถานต่าง ๆ  

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนา ดังนี้ 
- ควรพัฒนาให้ค่ายตากสินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมท้าการประชาสัมพันธ์ 

ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก  
- จัดท้าวีดีทัศน์บรรยายสรุป ตามข้อมูลที่น้าเสนอ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับบุคคลภายนอก 

ได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
- อาจเปิดโอกาสให้เยาวชนในพ้ืนที่ได้เข้ามาเป็นมัคคุเทศก์น้อย เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพและ

พัฒนาทางด้านภาษาให้กับเยาวชนอีกทางหนึ่ง 

    
 

     
 
 

------------------------------------------------------ 

 

ครั้งที่ ๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออก วันท่ี ๙ และ ๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดจันทบุร ี



 ๓๕๖  
 

จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อ้าเภอ
เมืองจันทบุรี  

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัดจันทบุรี 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภารับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ผลการด้าเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงาน

ภาครัฐที่เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
๑. การน ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและ 

ลดความเหลื่อมล้ า โดยร่วมกับส่วนราชการในระดับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลที่เป็นรูปธรรม 
จังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ความมั่นคง จ้านวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน และโครงการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ด้านความมั่งคั่ง จ้านวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการ ๑ ต้าบล ๑ 
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ๓) ด้านความยั่งยืน จ้านวน ๓ 
โครงการ ประกอบด้วย โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และ
โครงการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  

  แนวทางแก้ไขปัญหาส้าหรับกลุ่มที่พัฒนาไม่ได้ คือ  
  - น้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล อาทิ หน่วยงานสาธารณสุขลงไปดูแลในเรื่อง

ของสุขภาพ พร้อมทั้งน้าเงินเข้าไปช่วยเหลือถ้าพบปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัย และชุมชนจะระดมเงิน
บริจาคของคนในพ้ืนที่มาช่วยเหลือกัน โดยมีนายกเหล่ากาชาด รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้ามาร่วมสมทบด้วย หลังจากนั้นจะรายงานไปยังจังหวัดให้รับทราบ  

  - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้ง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในทุกพ้ืนที่ 

  - มีการออกบัตรผู้พิการให้กับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมี อสม. ของหมู่บ้านเข้าไปคอยดูแล 
โดยจะมีกิจกรรมไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมให้ค้าแนะน้าในการดูแลอย่างใกล้ชิด 

๒. ประเด็นปัญหาที่พบจากการหารือกับส่วนราชการ 
  - สิ่งที่ส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนมาด้วยกันตลอด คือเรื่อง “มหานคร

ผลไม้” ซึ่งยังขาดยุทธศาสตร์ในการขยายสินค้าไปสู่ต่างประเทศ ท้าให้ที่ผ่านมาต้องด้าเนินนโยบายแบบ
ตั้งรับ สิ่งที่เห็นว่ามีความจ้าเป็นอย่างเร่งด่วนในการด้าเนินการคือ การท้างานในเชิงรุก เรื่องการขยาย
ตลาดในระดับนานาชาติ เพ่ือแก้ปัญหาการผูกขาดล้งจากจีน โดยปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่มีงบประมาณ  
และติดระเบียบของทางราชการในการใช้งบประมาณซึ่งตลาดต่างประเทศมีความต้องการผลิตผล
ทางด้านผลไม้ของประเทศไทยค่อนข้างสูง แต่เราขาดความร่วมมือจากรัฐบาลในการประสานงาน 



 ๓๕๗  
 

 - การขนส่ง หรือระบบโลจิสติกส์ มีความจ้าเป็นค่อนข้างมาก ในประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ 
กัมพูชา เวียดนาม ลาว ซึ่งผู้ประกอบการต้องผ่านแดนเสมอ แต่ภาครัฐขาดความเชื่อมโยงอย่างเป็น
ทางการ ท้าให้เกิดปัญหา ซึ่งภาคเอกชนต้องด้าเนินการเอง แต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร 

 - ขอให้จังหวัดมีศูนยก์ารประชุมขนาดใหญ่ ส้าหรับรองรับการจัดการประชุมระดับนานาชาติ 
เพ่ือขยายการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี 

 - ระบบการจัดการทางด้านข้อมูลที่ขาดการบูรณาการให้สามารถเชื่อมโยงทุกระบบ 
เข้าด้วยกัน เพราะไม่มีตัวกลางในการเชื่อมข้อมูล ขอให้จั งหวัดเร่งด้าเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดี
ต่อไป 

 - ข้อเสนอแนะให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนในภาคการเกษตร ได้แก่ การส่งออกผลไม้ไปขาย 
ยังต่างประเทศ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้้า การขาดแคลนแรงงานในช่วงการเก็บเกี่ยว ซึ่งหาก
แก้ปัญหาเหล่านี้ได้จะส่งผลให้เศรษฐกิจของจันทบุรีดียิ่งขึ้น 

 - ข้อเสนอแนะด้านผังเมือง ได้แก่ ๑) ผังเมืองของจังหวัดจันทบุรีไม่สอดคล้องการขยายตัว
ของการท่องเที่ยว ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดระยองท่ีติดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และจังหวัดตราด
มีพ้ืนที่ติดชายแดน ท้าให้ได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องของผังเมือง แต่จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวและ
พ้ืนที่เหมาะสมในการสัมมนาและท่องเที่ยวมีความสามารถรองรับในเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวได้ แต่กลับ
ขาดการลงทุน เนื่องจากติดปัญหาเรือ่งของผังเมือง และ ๒) การแก้ไขปัญหาผังเมือง ควรค้านึงถึงสิ่งที่จะ
ได้รับมากับสิ่งที่เสียไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ โดยขอให้ภาครัฐพิจารณาให้ถี่ถ้วนภายใต้แนวคิด “เจริญ
ช้าแต่มั่นคงและยั่งยืน” ซึ่งต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในเรื่องของความเป็นชุมชน
เก่าแก่ที่ควรอนุรักษ์ไว้  

๓. ข้อเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภา 
  - เห็นควรให้จันทบุรีจัดท้าโมเดลในการด้าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า

เพื่อน้าเสนอเป็นตัวอย่างสู่จังหวัดอื่น ๆ ในประเทศต่อไป 
  - ทางจังหวัดควรหาข้อสรุปทางความคิด พร้อมทั้งบูรณาการความต้องการของทุกภาคส่วน

เข้าด้วยกัน ว่าต้องการให้จังหวัดจันทบุรีเป็นแบบใด จะเป็นเมืองอุตสาหกรรม เมืองมหานครผลไม้ หรือ
จะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ก็ขอให้หารือกันแล้วเดินตามแผนที่วางไว้ จะท้าให้ประสบความส้าเร็จ
อย่างยั่งยืน 

     
 
 



 ๓๕๘  
 

      
 
 

------------------------------------------------------ 

 

จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อ้าเภอ
เมืองจันทบุรี  

วิธีการด าเนินกิจกรรม การแบ่งกลุ่มเพ่ือรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภารับฟังปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยแบ่งได้เป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
๑. ประเด็นการขาดแคลนแรงงานในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
  ๑.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
    ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศไทย 

ส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตที่จะสร้างรายได้แก่เกษตรกรและประเทศชาติ 
รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญและมีนโยบายในการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องเ พ่ือลดผลกระทบและ 
สร้างรายได้ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมีแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ท้างานในพ้ืนที่มากกว่า ๑๙,๐๐๐ คน โดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตรจ้าเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว 
ในการท้างานเพราะปัจจุบันแรงงานคนไทยไม่นิยมรับจ้างท้างานภาคการเกษตร 

    ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตภาคการเกษตรจังหวัดจันทบุรีมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้
แรงงานต่างด้าวในการเก็บผลผลิต หากล่าช้าจะท้าให้ไม่สามารถกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดปลายทางได้
ตรงเวลา ส่งผลท้าให้เกิดความเสียหายมากขึ้นและยังส่งผลต่อราคาผลไม้ ทั้งนี้ ผลผลิตภาคการเกษตรใน
จังหวัดจันทบุรี สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี  

 ๑.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 
    - ตัวแทนผู้ประกอบการ ขอให้ภาครัฐช่วยเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต

แรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในขั้นตอนการตรวจสุขภาพ ซึ่งต้องด้าเนินการทุกเดือน ท้าให้เสียเวลาและ
งบประมาณในการด้าเนินการดังกล่าว  

    - ตัวแทนผู้ประกอบการ ขอให้ภาครัฐควรจัดบริการในรูปแบบ one stop service 
ในทุกกระบวนการของการขออนุญาตน้าเข้าแรงงานและการต่อใบอนุญาต  



 ๓๕๙  
 

    - ตัวแทนผู้ประกอบการ ขอให้ภาครัฐช่วยเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลน
แรงงาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวล้าไย (ระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์) และช่วงเก็บเกี่ยวผลไม้
อื่น ๆ (ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม) 

 ๑.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
    ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
    - ส้านักงานจัดหางานจังหวัดควรเร่งด้าเนินการขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน เพื่อ

จัดท้าโครงการ one stop service ในการขอและต่อใบอนุญาตน้าเข้าแรงงาน โดยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แนวทางเดียวกับการบริหารจัดการแรงงานประมงซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์
ตัวบุคคลเข้าระบบสารสนเทศกลางเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอใช้แรงงาน และแก้ไขปัญหาในด้านเวลาและระยะทาง 

    - ภาครัฐพิจารณาออกมาตรการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีก ๕ ปี ข้างหน้า เนื่องจากการพัฒนาของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมีความต้องการ
ดา้นแรงงานเช่นเดียวกัน อีกทั้งมีอัตราการจ้างงานอยู่ในระดับเดียวกับประเทศไทย 

  ๑.๔ การด าเนินการต่อไปของสมาชิกวุฒิสภา 
    น้าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือด้าเนินการ

ต่อไป 

 
 
๒. ประเด็นการขาดแคลนแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  ๒.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
    การขยายตัวของจังหวัดจันทบุรีในระยะ ๓๐ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านพืชผลทาง

การเกษตรไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรียน มังคุด มีราคาสูงขึ้น ท้าให้เกิดการขยายตัวในภาคการเกษตร อีกทั้ง
จันทบุรีมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่เป็นจ้านวนมากจึงท้าให้มกีารขยายตวัทางด้านประชากรเพ่ิมขึ้นตามไปดว้ย 
ซึ่งในอดีตปัญหาแหล่งน้้าอาจจะยังไม่มีปัญหามาก เพราะฝนตกต้องตามฤดูกาล มีการอนุรักษ์พ้ืนที่  
แหล่งน้้า แต่ในปัจจุบันการเกษตรและการท่องเที่ยวได้มีการขยายตัวขึ้นเป็นจ้านวนมากมีการบุกรุก  
ผืนป่า ท้าให้เกิดความแหง้แล้งและเริม่ประสบปัญหาภัยแล้งจนทา้ให้เกษตรกรและชาวบ้านขาดแคลนน้้า
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งใช้เพื่อการเกษตร ขณะที่ปริมาณน้้าในล้าคลองธรรมชาติ และแหล่ง
กักเก็บน้้าในชุมชน เริ่มเหลือน้อยลงจนไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้จึงท้าให้สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ 
ต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีเริ่มมีปัญหามากขึ้น 



 ๓๖๐  
 

    ข้อมูลด้านแหล่งน้้าของจังหวัดจันทบุรี มีลุ่มน้้าหลัก ๓ ลุ่มน้้า ได้แก่ ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ลุ่มน้้าโตนเลสาป และลุ่มน้้าปราจีนบุรี มีปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย ๖,๖๖๒ ล้านลูกบาตรเมตร 
มีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ ๒,๖๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บกักได้ประมาณ ๔.๖% ของปริมาณ
น้้าท่าทั้งหมดจังหวัดจันทบุรีมีอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง จ้านวน ๕ แห่ง และอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก จ้านวน 
๓๐ แห่ง มีพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมดประมาณ ๑๘๘,๙๘๐ ไร่  

 ๒.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 
  - ภาคประชาชนต้องการแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการ เกษตร 

ในฤดูแล้งและพ้ืนที่กักเก็บน้้าในช่วงอุทกภัย โดยขอให้มีโครงการวางท่อส่งน้้าจากอ่างเก็บน้้าคลองขลุง 
ไปยังพ้ืนที่ ๘ ต้าบล ได้แก่ ต้าบลตะปอน ต้าบลบางชัน ต้าบลบ่อ ต้าบลวันยาว ต้าบลซึ้ง ต้าบลตรอกนอง  
ต้าบลวังสรรพรส และต้าบลมาบไพ เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า 

  - ภาคประชาชนขอให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรค ทั้งเรื่องการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า การบริหารจัดการดินที่ขุดลอกจากคูคลอง ซึ่งไม่สามารถเอาดินออกจากพ้ืนที่ได้ 
เนื่องจากถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินโดยกรมเจ้าท่า หากขนออกไปถือว่าลักทรัพย์ของทางราชการ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 

  - ภาคประชาชนขอให้ภาครัฐมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐซึ่งถือกฎหมาย
คนละฉบับ เพ่ือให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อาทิ การก่อสร้างอ่างเก็บน้้าที่ต้องมี
หน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเกีย่วขอ้งในกระบวนการขออนุญาต เช่นกรมอุทยานฯ ป่าสงวนแห่งชาติ 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น 

  - ขอให้ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) จัดให้มียุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน้้าเพ่ิมเติมเป็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การกักเก็บและใช้ประโยชน์จากน้้าฝนก่อนไหลลงสู่ทะเลหรือ
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะท้าให้ปริมาณน้้าฝนที่มีมากน้ามาใช้ในช่วงขาดแคลนได้ 

  - ภาครัฐและภาคประชาชน มีความกังวลในระบบกระจายน้้า ซึ่งมีไม่เพียงพอส้าหรับ
พ้ืนที่การเกษตรที่ก้าลังขยายตัวขึ้น  

๒.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 - ทุกภาคส่วนควรน้าปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปทั้งระบบ พร้อมทั้งเริ่ม

ด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน 
  - กรณีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้้าซึ่งติดขัดจากการใช้พ้ืนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นั้น กรมชลประทานจะต้องพยายามด้าเนินการจัดท้า  EIA ให้ถูกต้องครบถ้วน 
เพื่อให้กรมอุทยานฯ พิจารณา หากไม่มี EIA การขออนุญาตย่อมไม่ได้รับการพิจารณา  

  - การจัดท้าเส้นทางน้้าของทางจังหวัดจันทบุรี คงต้องใช้ระบบท่อส่งน้้ามากกว่าใช้
เส้นทางคูคลอง 



 ๓๖๑  
 

 ๒.๔ การด าเนินการต่อไปของสมาชิกวุฒิสภา 
  น้าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือด้าเนินการ

ต่อไป 

 
 
๓. ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองของจังหวัดจันทบุรี 
 ๓.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
  ผังเมืองเป็นส่วนส้าคัญในการพัฒนาเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพราะ

ผังเมืองไม่ได้เป็นเพียงการจัดระเบียบพ้ืนที่เท่านั้น แต่ผังเมืองคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้
ประชาชนในพ้ืนที่สามารถอยู่ในเขตพ้ืนที่ของตนได้อย่างมีความสุข แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอาจท้าให้ความสุขของชุมชนถูกบดบังด้วยมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
ความสุขของชุมชนถูกละเลยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอดังนั้นการแก้ไขปัญหาผัง
เมือง จึงต้องมีการท้าประชาพิจารณ์ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกด้าน 
เพ่ือน้าไปสู่การออกแบบวางผังพ้ืนที่  ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนเพ่ือให้ได้ 
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต พร้อมทั้งมาตรการทางผังเมืองที่ส่งเสริมการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 
ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมแก่การเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน 

  ผังเมืองจังหวัดจันทบุรีที่ออกมานั้น เป็นไปตามความต้องการของคนในจังหวัด ซึ่งเกิด
จากการท้าประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมและตัดสินใจเป็นนโยบายในการก้าหนด
มาตรการด้านผังเมืองระดับพ้ืนที่อ้าเภอในอนาคต ๒๐ ปี เพ่ือการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ การส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการ
ด้าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันในระดับอ้าเภอและระดับจังหวัดอย่างเป็นระบบ 

 ๓.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 
  - ผู้ประกอบการ ขอให้ภาครัฐช่วยปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองให้สอดรับกับ 

ความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของจังหวัดจันทบุรี 
  - ผู้แทนภาคประชาชน ขอให้ภาครัฐช่วยพิจารณาเรื่องเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ให้เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด เช่น ปรับพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งที่หมดสภาพเป็นที่พักโฮมสเตย์ 
  



 ๓๖๒  
 

๓.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติวา่ ควรน้าเรื่องผังเมืองมาจัดท้าเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยส้ารวจความ

ต้องการของชุมชน พื้นที่ และส่วนราชการ เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เจริญอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ (พ้ืนที่สีเขียวตามกรอบผังเมือง) ดังนี้ 

 - ควรจัดท้ายุทธศาสตร์จังหวัด และก้าหนดรายละเอียดของผังเมืองให้ชัดเจน 
 - การจัดท้าผังเมือง ควรส้ารวจความต้องการของชุมชนและก้าหนดข้อยกเว้นให้สามารถ

ด้าเนินการสร้างสถานประกอบการโรงแรมได้ เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
๓.๔ การด าเนินการต่อไปของสมาชิกวุฒิสภา 
 น้าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือด้าเนินการต่อไป 

 
 
 

------------------------------------------------------ 

 

จังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริษัท จันทบุรี  ฟรุ๊ตโปรดักส์ จ้ากัด และ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล ต้าบลเขาวัว– พลอยแหวน ต้าบลเขาวัว อ้าเภอท่าใหม่  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน  

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภารับฟังปัญหาของประชาชนโดยสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
๑. บริษัท  จันทบุรี  ฟรุ๊ตโปรดักส์ จ ากัด 

  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓ เกิดสภาวะผลไม้ล้นตลาด ราคาทุเรียนกิโลละ ๕ – ๑๐ บาท นาย
บุญส่ง พฤกษากิจ เจ้าของสวนทุเรียน จึงได้คิดหาวิธีการที่จะยืดอายุทุเรียนและเพ่ิมมูลค่าทุเรียน จาก
เดิมเกษตรกรได้น้าทุเรียนสุกที่เหลือจากการขายน้ามากวนเพ่ือเป็นทุเรียนกวนส่งขาย แต่ จากกรณี
ทุเรียนล้นตลาดจึงได้คิดค้นวิธีน้าทุเรียนดิบมาทอด และเพ่ิมมูลค่าทุเรียนสุกโดยการพรีซดราย 
(Freezedried Technology) โดยจัดตั้งบริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ตโปรดักส์ จ้ากัด เพ่ือเป็นโรงงานแปรรูป
ผลไม้แห่งแรกของจันทบุรี โดยได้น้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแปรรูปผลไม้อาทิ การอบกรอบด้วย
สุญญากาศ (Vacuum Frying) ซึ่งเป็นการน้าทุเรียนไม่ได้ขนาด และทุเรียนดิบห่ามมาแปรรูป ภายหลัง
ได้มีการพัฒนาใหต้รงกับความตอ้งการของตลาดโดยเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพโดยใช้การอบแทนการทอด 
โดยปัจจุบันบริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ตโปรดักส์ จ้ากัด ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้  โดยร่วมมือกับสถาบันราชภัฎ
จันทบุรีและมีบุคลากรจากส่วนต่าง ๆ  ศึกษาดูงานเป็นจ้านวนมาก เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
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  การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ส่งขายภายในประเทศ ภายใต้ยี่ห้อ บีฟรุ๊ต (bee fruits), 
บุญเที่ยง โดยจัดจ้าหน่ายที่ Top market, Big C, ๗-๑๑  ร้าน มายช้อยส์ (My Choice) และส่งจ้าหน่าย
ยังต่างประเทศ 

  ด้านแรงงาน ใช้แรงงานประมาณ ๕๐ คน ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ   

  การผลิต  เป็นไปได้ด้วยดี มีผลผลิตประมาณวันละหลายแสนบาท คุณภาพของสินค้าเป็น
สินค้า OTOP ระดับ ๕ ดาวของจังหวัดจันทบุรี ในส่วนการจ้าหน่ายสินค้าให้กับนั กท่องเที่ยว 
ในประเทศไทย ยังมีข้อจ้ากัดไม่สามารถน้าไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญได้ เนื่องจากติดขัด  
เรื่องข้อจ้ากัดทางธุรกิจเจ้าของสถานที่ไม่เปิดโอกาสให้น้าสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่นเข้าไปวางจ้าหน่าย 

  คณะสมาชิกวุฒิสภา เสนอแนะให้ติดต่อน้าสินค้าไปจ้าหน่ายบนเครื่องบิน โดยการแนะน้า
ส่งเสริม สินค้า OTOP ๕ ดาว ของไทย  

๒. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว 

  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต้าบลเขาวัว - พลอยแหวน ภายใต้การบริหาร
จัดการโดยนายอุทัย เพ่งจิตน์ นายกเทศมนตรีต้าบลเขาวัว - พลอยแหวน ร่วมมือกับท้องถิ่นจังหวัด
จันทบุรี และพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่ ด้านที่อยู่อาศัย สุขลักษณะ 
ฉุกเฉิน - ภัยพิบัติ  คุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาของประชาชนในเขตพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด วิธีการพัฒนา
จังหวัดได้ส้ารวจข้อมูลของประชาชน และส่งต่อข้อมูลให้กับท้องถิ่นจังหวัด เพื่อจะได้ด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือทันทีหากมีปัญหา เช่น คุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาให้ทุนเรียนดีแต่ยากจนโดยได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนจากกาชาดจังหวัดจันทบุรี ภาคเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ ภายในจังหวัดจันทบุรี ให้ความ
ช่วยเหลือ โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ และการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและทุพพลภาพ ท้องถิ่นเซ็น MOU 
กับ สปสช. ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน มีโครงการต่าง ๆ เช่น การออกก้าลังกายให้คนมีสุขภาพ
แข็งแรง ส่วนคนป่วยจะแบ่งคัดเลือก เป็น ๔ กลุ่ม มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด และท้องถิ่น 
มีข้อมูลอย่างชัดเจน มีการติดตามโดยภาคประชาชนและชุมชน มีทะเบียนเป็นรายบุคคล   

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ค้าชื่นชมในการบริหารจัดการที่มีความร่วมมือกันระหว่าง ท้องถิ่น 
ท้องที่ พัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องที่อย่างชัดเจน และสามารถ
น้าไปเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ ได้ อย่างชัดเจน 

 

     
 

------------------------------------------------------ 
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   จังหวัดนครนายก วันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก  

   วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัดนครนายก 

 

    
 

            
    

ผลการด าเนินการ 

   สมาชิกวุฒิสภารับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ผลการด้าเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

   ๑. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดนครนายกและ
การน้าแผนฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้้า และปัญหาต่าง ๆ  
ในระดับจังหวัด อ้าเภอ ท้องถิ่น และท้องถิ่น ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมโดยตรง   
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดนครนายกโดยน้าวิสัยทัศน์ของประเทศไทยมาเป็นกรอบหลัก 
และได้ยึดแนวทาง ๖ ประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการบริหารและ
ด้าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย การ Empower 
ให้กับหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง การบูรณาการด้านการข่าว การดูแลพ้ืนที่เปราะบางความปรองดอง 
โดยโครงสร้างกอ.รมน. จังหวัดและกอ.รมน. อ้าเภอ และการจัดโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด  
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ประกอบด้วย การเกษตรสร้างมูลค่า  
การส่งเสริมการตลาดผลไม้พื้นถิ่น โครงการระบบกระจายน้้าสู่ชุมชนในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านนา (โมเดลคลอง

ครั้งที่ ๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออก วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครนายก 
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ห้วยถ่าน) การสนับสนุนแหล่งน้้าในไร่นา (บ่อจิ๋ว) การสนับสนุนให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าคลองมะเดื่อ 
และโครงการอ่างเก็บน้้าคลองบ้านนา ด้านการท่องเที่ยว และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนนและประปา)  
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงชีวิต โดยร่วมกับกองทุนเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจัดท้าโครงการศึกษา
เชิงพ้ืนที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กและเยาวชนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษาของเด็กอายุ ๒ – ๒๑ ปี ให้ได้เข้าศึกษาต่อและมีงานท้าเพ่ือสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย  (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒)  
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย การลดความเหลื่อมล้้า
ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนคนด้อยโอกาส โครงการดูแลผู้สูงอายุ โครงการดูแลผู้ด้อยโอกาส โครงการดูแล 
ผู้พิการ การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การพัฒนาด้านการดูแลน้้าเสีย ด้านผังเมือง ด้านการก้าจัด
ขยะ ๒ Cluster ด้านการปลูกต้นไม้ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมีการกระจายอ้านาจและการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  และบูรณาการ 
ด้านข้อมูล หรือ big data  

   ๒. การใช้งบประมาณในการบูรณาการตามแผนพัฒนาจังหวัด ตั้งแต่ระดับ หมู่บ้าน/
ชุมชน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาคของจังหวัดนครนายก โดยเป็นการบูรณาการ
กระบวนการจัดท้าแผนในลักษณะ One Stop Service คือท้าแผนครั้งเดียว ประชาคมครั้งเดียวเพ่ือ
ไม่ให้เป็นภาระของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค พร้อมทั้ง
บูรณาการจัดท้าแผนที่มีประสิทธิภาพ และเอกภาพในการท้างาน คือ (๑) Data (๒) Organization (๓) 
Plan เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความจ้าเป็น (Need) ของประชาชนในทุกระดับ และทุกปัญหาโดย
จัดเตรียมค้าตอบในลักษณะของคลังข้อมูลโครงการ (Project Bank) ไว้รองรับมาตรการ/แนวทาง/
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในทุกสถานการณ์ และจัดท้าข้อมูลโครงการส้าคัญทั้งระยะสั้น (Quick win) 
และโครงการระยะปานกลาง 

------------------------------------------------------ 
 

 จังหวัดนครนายก วันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก  

  วิธีการด าเนินกิจกรรม การแบ่งกลุ่มเพ่ือรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

  ผลการด าเนินการ 
  สมาชิกวุฒิสภารับฟังปัญหาของประชาชนที่ไดร้ับผลกระทบโดยแบ่งไดเ้ป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑. ประเด็นด้านการเกษตร (ดินเปรี้ยว) อุทกภัย ภัยแล้ง เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากิน 
    ๑.๑ สาระส าคัญ/ความเป็นมาของปัญหา 
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     ด้านดินเปรี้ยว  
     จังหวัดนครนายกมีพื้นที่ดินเปรี้ยวประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ เกิดจากการสะสมของ

สารประกอบจาโรไซท์ (Jarosite) ซึ่งมีลักษณะเหมือนผงก้ามะถัน ส่งผลให้มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 
เพื่อการเกษตร ท้าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่สามารถใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างเต็มที่ 
ปัจจุบันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พยายามด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้
ที่ดินเพื่อการเกษตรได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้แล้วจ้านวน ๙๐,๐๐๐ ไร่  

     การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ที่จังหวัดได้ด้าเนินการให้กับประชาชน ได้แก่ 
     - การใช้น้้าชะล้าง 
     - การขังน้้าก่อนปลูก 
     - การใช้ปูนมาร์ล   
     ซึ่งวิธีการดังกล่าวต้องอาศัยงบประมาณ ในการจัดซื้อปูนมาร์ลเพ่ือแจกจ่ายต่อ

ประชาชน รวมทั้งต้องอาศัยแหล่งน้้าในการด้าเนินการชะล้างความเป็นกรดของดิน  
     ด้านการเกษตร จังหวัดนครนายกมีปัญหาทางด้านการเกษตร ได้แก่ 
     - เกษตรกรไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท้านาเป็นแบบไร่นาสวนผสมได้ 

เนื่องจากประสบกับปัญหาราคาค่าเช่าแพง จึงต้องเร่งท้านาให้ได้จ้านวนหลายครั้ง  
     - การเผาตอซังนาข้าว ซึ่งรัฐบาลได้สั่งการห้ามเผาต่อซังเพราะจะท้าให้เกิด  

ฝุ่นละออง PM 2.5 ชาวบ้านขอให้ทางจังหวัดช่วยแก้ปัญหา หากจะใช้น้้าย่อยสลายตอซังก็จะต้องใช้
สารชีวภาพช่วยเพื่อให้น้้าไม่เน่าเสีย หรือหากจะใช้เครื่องจักรกลช่วย ก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 
ขอให้ภาครัฐเข้ามาดูแล 

     - สินค้าประเภทไม้ดอกไม้ประดับชาวบ้านไม่ต้องการให้ส่วนราชการเข้าไปดูแล
เพราะกลัวว่าจะต้องเสียภาษี แต่เมื่อไม่เข้าไปดูแล ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถส่งสินค้าออกไปขาย
ต่างประเทศได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกสินค้า และไม่สามารถเก็บเงินได้  

     ด้านอุทกภัย ภัยแล้ง เกษตรกรไม่มีที่ดินท้ากิน 
     - ปัญหาขาดแคลนน้า้ นครนายกเป็นเมืองเกษตรกรรม และปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่  

เมื่อประสบปัญหาข้าวขาดน้้าจะท้าให้ได้ผลผลิตข้าวไม่เต็มเมล็ด เวลาสีข้าวจะแตกเสียหาย ขายไม่ได้ราคา 
ซึ่งระเบียบการช่วยเหลือของรัฐบาลต้องเสียหาย ๑๐๐% เท่านั้นถึงจะได้รับการช่วยเหลือหากเสียหาย
บางส่วนจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลด้วย 

     - ปัญหาการเกิดอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ราบลุ่มของแม่น้้านครนายกซึ่งเป็นพ้ืนที่ในเขต
ตัวเมืองนครนายก และพ้ืนที่ชลประทานของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษานครนายก รวมถึงปัญหา  
การขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาสภาพที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยวไม่สามารถท้าการเพาะปลูกได้ 
ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องด้าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้้าคลองมะเดื่อ เพ่ือแก้ปัญหา
อุทกภัย ภัยแล้ง ดินเปรี้ยวในเขตอ้าเภอเมือง และการสร้างอ่างเก็บน้้าบ้านนา ในการแก้ปัญหาในเขต



 ๓๖๗  
 

อ้าเภอบ้านนา ซึ่งหากด้าเนินการส้าเร็จจะสามารถบริหารจัดการน้้าร่วมกับโครงการเขื่อนขุนด่าน
ปราการชลได้เป็นอย่างดี  

    ๑.๒ การด าเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ด้านการเกษตร (ดินเปรี้ยว)  
     - จังหวัดด้าเนินการจัดซื้อปูนมาร์ลเพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนในการน้าไป

ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในที่ดินของตนเอง 
     - สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ จัดท้าโครงการ

ทุ่งรังสิต ต้าบลทองหลาง อ้าเภอบ้านนา ในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยการจัดท้าระบบส่งน้้า 
กระจายน้้า เพ่ือควบคุมความเปรี้ยวของดิน และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาที่ดิน จ้านวน ๓๐๐ ไร่ ในเขต
ต้าบลทองหลาง ภายในระยะเวลา ๓ ปี ให้สามารถใช้ที่ดินปลูกข้าวหรือท้าการเกษตรได้ ซึ่งต้องประสาน
กับกรมชลประทานในการร่วมกันด้าเนินการ ใช้งบประมาณของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งทางสถานีพัฒนา
ที่ดินให้ข้อคิดเห็นว่า หากมีน้้าเป็นต้นทุนจะท้าให้ใช้งบประมาณไม่มาก  

     - มูลนิธิชัยพัฒนา ด้าเนินการศึกษาและทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ซึ่งจาก
การด้าเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีพืชหลายชนิดที่สามารถขึ้นได้ดีในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวและได้สรุปผล
การศึกษาทดลอง เพ่ือเผยแพร่แก่เกษตรกร รวมถึงจัดการฝึกอบรมให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาดูงานได้มากยิ่งขึ้น 

     ด้านอุทกภัย ภัยแล้ง เกษตรกรไม่มีที่ดินท้ากิน 
     จังหวัดได้มีการแผนด้าเนินโครงการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาด้านอุทกภัย ภัยแล้ง 

ซึ่งยังไม่สามารถด้าเนินการได้แล้วเสร็จ ดังนี้ 
     - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าคลองมะเดื่อ  
     - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าบ้านนา เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านนา

อย่างยั่งยืน 
     - โครงการเพ่ิมช่องทางการระบายน้้าในพ้ืนที่อ้าเภอองครักษ์ โดยผันน้้าไปลง

ประตูจุฬาลงกรณ์เพ่ือออกแม่น้้าเจ้าพระยา โดยเร่งก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้้า เพ่ิมจ้านวน ๕ บาน ในพ้ืนที่
จังหวัดปทุมธานีซึ่งเรื่องนี้ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของจังหวัดแล้ว 

     - โครงการขุดลอกคลองยาง ซึ่งกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และชาวบ้าน
ต้องการเสริมคันคลองยากอีก ๓๐ เซนติเมตร ซึ่งทางฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีด้าเนินการเสริมเรียบร้อยแล้ว  

     - ขุดลอกร่องน้้านครนายก เนื่องจากแม่น้้านครนายกที่กรมเจ้าท่ารับผิดชอบ 
มีความยาวประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตรยังไม่เคยได้ขุดลอก จึงต้องการให้กรมเจ้าท่าช่วยดูแลในเรื่องของ
การขุดลอกแม่น้้าเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอุทกภัยได้ 



 ๓๖๘  
 

     - โครงการเพ่ิมเครื่องสูบน้้าขนาดใหญ่ เพ่ือผันน้้าออกไปคลองหกวาเจ้าพระยา 
ไชยานุชิตที่จังหวัดสมุทรปราการ ถ้าสามารถตั้งเครื่องสูบน้้าตรงนั้นได้ จะท้าให้คนองครักษ์น้้าไม่ท่วมขัง 
ถือเป็นการปรับระบบการบริหารจัดการน้้า 

     - โครงการวางระบบระบายน้้าลงสู่แก้มลิงที่ทุ่ งสาธารณประโยชน์เขียวด้า  
ถ้าสามารถวางระบบตรงนี้ได้จะใช้เป็นแผนแม่บทในการแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ลุ่มน้้าตาปีได้ 

     - โครงการจัดซื้อเครื่องขุดบ่อจิ๋ว เพ่ือน้าไปสนับสนุนในส่วนของท้องถิ่นและ 
ในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้้า พร้อมจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลแนะน้าว่าสามารถขุดได้หรือไม่ และต้องขุด  
กี่เมตรถึงจะสามารถใช้น้้าได้ 

     - โครงการบริหารจัดการเชิงลุ่มน้้าของ ๓ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  
และนครนายกให้เป็น Single Command ในการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ให้เข้ามารับผิดชอบทั้งระบบ เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเกิดปัญหาน้้าท่วมจังหวัดนครนายกแต่ มวลน้้า 
ยังเดินทางไปไมถ่ึงจังหวดัฉะเชิงเทรา หากจะติดตั้งเครื่องสูบน้า้ที่แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเรง่ผันน้า้
ก็ไม่สามารถท้าได้ เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของระเบียบด้าเนินการ ด้วยเหตุผลว่าน้้ายังท่วมไม่ถึง  
แต่หากเร่งผลักดันน้้าจากจังหวัดนครนายกไปลงแม่น้้าบางปะกง จังหวัดปราจีนบุรี ก็จะต้องรอน้้าจาก
จังหวัดปราจีนบุรีระบายออกหมดก่อน จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้้าเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนทั้ง ๓ จังหวัด และเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

    ๑.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน 
     - ส่วนราชการขอให้ช่วยผลักดันงบประมาณในการด้าเนินงานในทุกโครงการ 

ให้แล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการสร้างระบบกระจายน้้าเข้าแปลงเกษตร โครงการสูบน้้าด้วยพลังไฟฟ้า
เครื่องวัดปริมาณน้้าการขุดลอกร่องน้้านครนายก เป็นต้น 

     - ส่วนราชการขอให้ช่วยผลักดันในส่วนของการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าคลองมะเดื่อ  
และอ่างเก็บน้้าคลองบา้นนา ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ในการสรา้งอ่างเกบ็ทั้ง ๒ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ซึ่งถูกประกาศเป็นมรดกโลก และอยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และทาง
จังหวัดก้าลังด้าเนินการถวายฎีกาขอให้การสร้างอ่างเก็บน้้าคลองบ้านนาเป็นโครงการในพระราชด้าริ  
ซึ่งวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๖๒ จะมีการประชุมของคณะองคมนตรีว่าจะรับหรือไม่รับการถวายฎีกาในครั้งนี้ 

     - ประชาชนขอให้ช่วยผลักดันงบประมาณ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
    ๑.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
     - แนะน้าให้จังหวัดด้าเนินการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

พร้อมทั้งวางแผนแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการระหว่างส่วนราชการ ชาวบ้าน ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการ
วิเคราะห์ให้ครอบคลุมในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 



 ๓๖๙  
 

     - ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ควรศึกษาหาแนวทาง
ในการเก็บน้้าในฤดูฝนมาใช้ในฤดูแล้ง เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อช่วงฤดูฝนที่มีน้้าเยอะก็จะปล่อยน้้าทิ้ง  
ลงสู่ทะเล หากสามารถหาวิธีเก็บน้้าเหล่านี้เอาไว้ใช้ในยามขาดแคลนก็จะสามารถลดปัญหาภัยแล้งได้ 

     - สมาชิกวุฒิสภาจะน้าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการรวบรวมแยกเรื่อง
และติดตามเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เพื่อด้าเนินการต่อไป 

 

     
 
   ๒. ประเด็นด้านระบบไฟฟ้า ประปา โครงข่ายพ้ืนฐานไม่เพียงพอ 
    ๒.๑ สาระส าคัญ/ความเป็นมาของปัญหา 
     จังหวัดนครนายกได้ด้ าเนินการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและปัญหา 

ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในทุกท้องถิ่น อาทิ เรื่องไฟฟ้า เรื่องประปา การคมนาคม  
และโครงข่ายพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกอ้าเภอใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท้าแผนพัฒนาอ้าเภอ 
๔ ปี โดยสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนขั้นพ้ืนฐาน ได้ดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหาและความต้องตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ต าบลและอ าเภอ 
 

อ าเภอ ปัญหา ความต้องการ 
อ าเภอเมืองนครนายก ๑. ถนนช้ารุด ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

อ าเภอบ้านนา ๑. ถนนช้ารุด 
๒. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 
๓. ระบบประปาไม่ทั่วถึง 
 

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
๒. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
๓. ขุดเจาะบ่อบาดาล/ 
 ก่อสร้างระบบประปา 

อ าเภอองครักษ์ ๑. ถนนช้ารุด 
๒. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 
๓. ระบบประปาไม่ทั่วถึง 

 

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
๒. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 
๓. ขุดเจาะบ่อบาดาล/ 
    ก่อสร้างระบบประปา  

อ าเภอปากพลี ๑. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง ๑. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 

 



 ๓๗๐  
 

   เส้นทางคมนาคมในการเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครนายก พบปัญหาการจราจรแออัด
ช่วงถนนสายนครนายก-องครักษ์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการจราจรจากกรุงเทพมหานคร และ
เป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ปัจจุบันถนนเส้นดังกล่าวนี้มีปัญหารถติดขัด 
และเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง รวมถึงระบบสัญญาณจราจรที่ติดตั้งในจังหวัดนครนายกไม่ทั่วถึง 

    ๒.๒ การด าเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ด้านไฟฟ้า 
     - จังหวัดได้งบประมาณสนับสนุนจ้านวน ๒๐๐ ล้านบาท ในคณะรัฐมนตรีสัญจร 

ที่ผ่านมา เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟตกไฟดับ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในได้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากมีนักท่องเที่ยว  
และประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้ามีปริมาณมากขึ้น จึงท้าให้ยังเกิดปัญหาไฟตกไฟดับอยู่บ้าง 
ทั้งนี้  ได้รับการยืนยันจากผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า ปี ๒๕๖๓ จะไม่ให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับ  
โดยจะท้าการเพิ่มหม้อแปลงและการเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายหุ้มเคเบิล 

     ด้านประปา 
     - จังหวัดนครนายกและการประปาส่วนภูมิภาค ได้ เสนอของบประมาณ 

ส้าหรับก่อสร้างระบบประปาในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ในคณะรัฐมนตรีสัญจร ในวงเงิน ๖๒๐ ล้านบาท 
เพ่ือท้าระบบจ่ายน้้าไปให้บริการแก่ชุมชนรอบนอกและชุมชนเมืองมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพ่ือรองรับ 
ความต้องการใช้น้้าของประชาชนและชุมชนในอนาคต และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของระบบ
น้้าดิบ ระบบผลิตน้้าและระบบจ่ายน้้า 

     ด้านคมนาคม 
     - จังหวัดนครนายกร่วมกับกรมทางหลวงได้จัดท้าแผนพัฒนาเส้นทาง เ พ่ือเพ่ิม

มาตรฐานทางหลวงให้เป็น ๔ ช่องจราจร และเพ่ือก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ โดยกรมทางหลวง 
ได้ด้าเนินการส้ารวจแหล่งพ้ืนที่อาศัยตั้งแต่บริเวณริมคลองรังสิต เชื่อมโยงไปยังจังหวัดนครนายก  
และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ใกล้เคียงตามแนวสายทาง ปทุมธานี-รังสิต-อ.องครักษ์ เพ่ือก่อสร้างถนนรองรับ
การจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหาอุบัติเหตุที่มีในปัจจุบัน  

    ๒.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน 
     ด้านไฟฟ้า 
     - ส่วนราชการขอให้พิจารณาช่วยผลักดันเงินงบประมาณจัดสรรให้รัฐวิสาหกิจ 

ที่ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าสาธารณะของจังหวัดที่ได้ขอไปในการแก้ปัญหาไฟตก ไฟไม่พอใช้  
และปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดที่ยังเป็นไฟนีออนให้เป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ให้ได้รับการอนุมัติ 

     ด้านประปา 
     - ส่วนราชการขอให้ สมาชิกวุฒิ สภาพิจารณางบประมาณทั้ งในรู ปแบบ

คณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ ในการให้ผ่านงบประมาณ ๖๒๐ ล้านบาท ที่ทางจังหวัดได้เสนอไป 



 ๓๗๑  
 

ในการที่จะน้ามาปรับปรุงระบบประปาโดยใช้น้้าจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเป็นงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓– ๒๕๖๕ และเรื่องได้ผ่านส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว 

     - ส่วนราชการขอให้สนับสนุน เชิ งนโยบายให้สามารถตั้ งงบกลุ่มจังหวัด  
ในการขยายเขตการประปาภูมิภาค ในการจ้าหน่ายน้้าประปาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  
ซึ่งบางจังหวัดสามารถท้าได้แต่บางจังหวัดท้าไม่ได้ดังนั้นขอให้มีมาตรฐานเดียวกัน และควรมีการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการในนโยบายให้ชัดเจน  

     ด้านคมนาคม 
     - ส่วนราชการและประชาชน ได้เสนอความต้องการในการแก้ไขในปัญหา 

ด้านคมนาคม ดังนี้  
      ๑) ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกถ้าจากแยกเจริญผลไปแยกสามสาว ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการผลักดันเข้าสู่แผนของคณะกรรมการผังเมือง  
      ๒) ขยายไหล่ทาง เพื่อลดอุบัติเหตุการจราจร  
      ๓) ต้องการถนนเส้นทางจักรยาน เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและ 

ใช้ส้าหรับออกก้าลังกายของคนในพ้ืนที่ได้ 
    ๒.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
     - สมาชิกวุฒิสภาจะช่วยผลักดันให้ เกิดโครงการก่อสร้างทางยกระดับจาก 

ถนนองค์รักษ์ วงแหวนตะวนัออก เชื่อมกับทางด่วนโทลเวย์ข้ามไปยังวงแหวนตะวันตก ซึ่งเห็นว่าสามารถ
ท้าได้ และเสริมด้วยการขนส่งระบบราง เพ่ือเพ่ิมช่องทางที่ใช้สัญจรมากขึ้น ส้าหรับเส้นทางกลับรถ
บริเวณคลอง ๑ – ๕ ขอให้จังหวัดด้าเนินการชี้แจงให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ได้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน 
และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าว ทั้งนี้  ได้แจ้งให้จังหวัดจัดส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา โดยเร็ว เพ่ือจะน้าเข้าสู่วาระการประชุมครั้งต่อไป 

     - ในเรื่องของไฟฟ้า และประปานั้น สมาชิกวุฒิสภาจะน้าเสนอข้อมูลดังกล่ าว 
ไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวมแยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อด้าเนินการต่อไป 

 

    
 
 



 ๓๗๒  
 

   ๓. ประเด็นด้านสังคม 
    ๓.๑ สาระส าคัญ/ความเป็นมาของปัญหา 
     ปัญหาด้านสังคมของจังหวัดนครนายก แบ่งเป็น ๓ ด้าน หลัก ๆ คือ 
     ๑) ด้านการศึกษา 
       ปี ๒๕๖๒ จังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมโครงการความเสมอภาคทางการศึกษา

กับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยด้าเนินการค้นหาช่วยเหลือเยาวชนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา ๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ  

       - กลุ่มเด็ก อายุเฉลี่ยประมาณ ๒-๖ปี กลุ่มเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรือโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีการส้ารวจข้อมูลเด็กในศูนย์เด็กเล็กทุกคน ส้ารวจครูประจ้าศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และได้มีการช่วยเหลือดูแลในเรื่องของอาหารเช้าและอาหารกลางวัน เพ่ือให้ได้รับประทาน
อาหารทุกคน รวมทั้งให้การช่วยเหลือเด็ก ๆ ในด้านอื่น ๆ และมีการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กให้มีการปรับแนวความคิดในการดูแลเด็กเล็กให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีวินัย ปลูกฝังพฤติกรรมให้มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป 

       - กลุ่มเด็ก อายุเฉลี่ยประมาณ ๒-๒๑ ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษาด้าเนินการ
ให้มี เจ้าหน้าที่ของส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.)  
เป็นผู้ส้ารวจ และได้มีการส่งข้อมูลที่ได้ส้ารวจส่งกลับให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต้าบล 
(พชต.) ได้พิจารณาตรวจสอบและจัดเรียงล้าดับความส้าคัญเพ่ือที่จะได้รับการช่วยเหลือ เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.) ให้ความช่วยเหลือ 
น้าเข้ามาสู่ระบบการศึกษาต่อไป 

     ๒) ด้านยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
       ปัญหาเรื่อง ยาเสพติดในกลุ่มเด็ก และเยาวชน พบว่า  
       - บิดา มารดา แยกทางกัน เด็กและเยาวชนอยู่ในการอุปการะดูแลจากบุคคลอื่น

ในครอบครัว เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่ี ป้า น้า อา 
       - บิดา มารดา ไม่มีเวลาให้กับลูก เนื่องจากต้องออกไปประกอบอาชีพในจังหวัดอื่น ๆ  
       - เด็ก และเยาวชน ไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว ขาดการเอาใจใส่  

ขาดความห่วงใย จึงไปเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ชักชวนให้มีการเสพยาเสพติด 
     ๓) ด้านเจ้าหน้าที่ภาครัฐขาดการเอาใจใส่ สอดส่องดูแล ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา 

เรื่องยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
       - ปัญหาที่พบในระดับต้าบล และระดับอ้าเภอเกี่ยวกับยาเสพติด คือ เริ่มต้น

จากการเสพยา เลื่อนระดับไปเป็นผู้ค้ายาเสพติด และผนวกกลายเป็นท้ังผู้เสพและผู้ขาย อีกทั้งยังพบว่า  
เมื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ไปจับกุมต่อมาก็ถูกปล่อยตัวอย่างง่ายดาย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่  
เป็นลูกหลานคนรู้จักกับก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือมีความใกล้ชิดรู้จักกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอง 



 ๓๗๓  
 

    ๓.๒ การด าเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมกัน แก้ไขปัญหาและป้องกัน 

เพ่ือไม่ให้เยาวชนมีการเสพยาหรือติดยาเสพติด ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งเจ้าหน้าที่ ต้ารวจ
และทหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   

    ๓.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน 
     - ประชาชนขอให้จัดเจ้าที่ทหารเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจในการ

รักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมทั้งสอดส่องดูแลประชาชนดังเช่นในยุครัฐบาล คสช.  
ซึ่งพบว่าช่วยลดปัญหาได้หลายประการ 

     - ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นว่า ในกรณีเจ้าหน้าที่ต้ารวจจับกุมผู้เสพยาเสพติด
ได้ยังไม่ควรลงโทษโดยการกล่าวโทษให้เป็นผู้ต้องหา แต่ควรหาวิธีบ้าบัดให้เลิกยาเสพติด เพ่ือที่จะได้
สามารถไปประกอบอาชีพได้โดยไม่มีประวัติติดตัว  

    ๓.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
     - สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อแนะน้าในทุกภาคส่วน ตั้งแต่สถาบันครอบครัวว่าเป็น 

สิ่งส้าคัญ ควรเอาใจใส่ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด ให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว ชี้น้าแนวทางข้อดี ข้อเสีย 
ที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลในครอบครัวพร้อมทั้งสนับสนุนให้เยาวชนสนใจกีฬา เพ่ือเป็นการหักเหไม่ให้ไป
มุ่งยาเสพติด สถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ ควรแนะน้า อบรม สั่งสอนให้เยาวชนได้รับทราบถึงข้อดี 
ข้อเสีย จากการเสพยา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 
สังคม ควรร่วมด้วยช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหา สอดส่องดูแลร่วมกัน 

     - แนะน้าให้จังหวัดบูรณาการให้ความรู้ สร้างอาชีพที่สุจริต เพ่ือให้มีรายได้และไม่มี
เวลาไปมุ่งเน้นยาเสพติด หรือประกอบสิ่งที่ไม่ดีและสร้างความเสียหายแก่ตนเองและสังคม และเห็นควร
ส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับการจับกุมผู้เสพยาว่าควรจะน้าไปสู่การบ้าบัดรักษา และสร้างอาชีพเพ่ือให้มีรายได้ใน
การเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยไม่ไปมุ่งการเสพยาอีก ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงจะมีการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายไม่ให้มีประวัติที่สังคมไม่ยอมรับเพ่ือสามารถไปสมัครงานประกอบอาชีพอื่นได้    

     - สมาชิกวุฒิสภาจะน้าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการรวบรวมแยกเรื่อง
และติดตามเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพื่อด้าเนินการต่อไป 

 

     
 

------------------------------------------------------ 



 ๓๗๔  
 

  จังหวัดนครนายก วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
บ้านคีรีวัน ต้าบลศรีนาวา อ้าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และโครงการศึกษาทดลองการแก้ไข
ปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชด้าริในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑ ต้าบลบ้านพริก อ้าเภอบ้านนา  

  วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน  

  ผลการด าเนินการ 
  สมาชิกวุฒิสภารับฟังปัญหาของประชาชนโดยสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
  ๑. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคีรีวันหมู่ที่ ๑ ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก 
   เป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างชุมชนจังหวัด 

และภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาหมู่บ้านควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  
ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน น้าเสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม  
และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ท้าให้รายได้กระจายอยู่ภายในชุมชนอย่างทั่วถึง แตกต่าง
จาก OTOP รูปแบบเดิมที่ผลักดันให้ชาวบ้านน้าสินค้าออกไปจ้าหน่ายภายนอกชุมชน 

   ๑.๑ ความเป็นมา 
    ตามที่รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้้าของสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ 

และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้เอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้าเนินการ
ร่วมกับภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการหนึ่งต้าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ด้าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆและภาคีการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ให้พร้อมเพ่ือจ้าหน่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างตลาดในชุมชนดึงประชาชนเข้าหมู่บ้าน
ด้วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ อ้าเภอ
เมืองนครนายก ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด้าเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ้านวน 
๕ หมู่บ้าน ดังนี้ 

    ๑. บ้านคีรีวัน หมู่ที่ ๑ ต้าบลศรีนาวา  
    ๒. บ้านเขาแดงหมู่ที่ ๑๑ ต้าบลสาริกา  
    ๓. บ้านวังต้น หมู่ที่ ๗ ต้าบลพรหมณี  
    ๔. บ้านเขาทุเรียน หมู่ที่ ๕ ต้าบลเขาพระ  
    ๕. บ้านกดุรัง หมู่ท่ี ๔ ต้าบลสาริกา  
   ๑.๒ การด าเนินงาน 
    ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก มีเป้าหมายการด้าเนินงานให้ครบ  

๒๐ หมู่บ้านโดยจุดหลักในการพัฒนา คือการค้นหาสิ่งดี  ๆ ที่มีอยู่จริงในชุมชนออกมาเป็นจุดขาย  
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้  โดยผ่านการด้าเนินงานที่เน้นให้ชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง  



 ๓๗๕  
 

จุดต้อนรับนักท่องเที่ยว จุดถ่ายภาพ ปรับปรุงบริเวณบ้านเรือน ป้ายแผนที่หมู่บ้าน ป้ายบอกทางเพ่ือพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มีความสวยงาม ปลอดภัย มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ชุมชน สร้างฐานการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอาชีพ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ือยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พัฒนาของฝาก ของที่ระลึก 
อาหารพ้ืนถิ่น จัดท้าโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะกับแต่ละพ้ืนที่จัดท้าเส้นทางเชื่อมโยงเส้นทาง  
การท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก เมืองรอง และชุมชน 

   ๑.๓ ข้อมูลการท่องเที่ยวบ้านคีรีวัน หมู่ที่ ๑ ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก 

    ศูนย์การเรียนรู้ภูกระเหรี่ยงเป็นไร่นาสวนผสม เนื้อที่โครงการจ้านวน ๖๐ ไร่เศษ 
แบ่งเป็นที่นา ๕๐ ไร่ สวน ๑๐ ไร ่โดยภูกะเหรี่ยงเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรและวัฒนธรรม เน้นการท้านา 
ท้าสวน เลี้ยงสัตว์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ ๙ เราจึงได้เห็นทุ่งนาเขียว ๆ บ่อเลี้ยงปลา สวนผลไม้ แปลงผัก และมีกิจกรรมเชิงเกษตร 
ให้นักท่องเที่ยวไปท้า เช่น การปลูกต้นกล้า การด้านา การสีข้าว และการท้าขนมข้าวยาคู 

    ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่  
    ข้าวยาคู (ขนมจากยอดข้าว) เป็นเมนูที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์มากมาย เพราะมี 

คลอโรฟีลสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระ มีคุณค่าทางสารอาหารสูง  ใช้ยอดข้าวที่เติบโตประมาณ ๑๔ วัน  
ยอดข้าวอ่อนนี้จะน้ามาสกัดสีเขียวเพ่ือให้ขนมมีสีเขียวสด จากนั้นก็น้าข้าวที่ปลูกในไร่นาแห่งนี้มาโม่เป็นแป้ง 
ผสมรวมกับสีเขียวที่ได้จากยอดข้าวอ่อน น้ามาท้าเป็นขนมข้าวยาคู ทานคู่กับน้้ากะทิ โรยข้าวพอง  
และงาด้านิดหน่อยเพ่ือสร้างสีสัน เนื้อสัมผัสจะคล้าย ๆ พุดดิ้ง แต่มีความเหนียวนุ่ม  ลื่นคอ เคี้ยวง่าย  
กลิ่นหอมติดจมูก ความแตกต่างจากของที่อื่นคือทุกอย่างท้าจากข้าว สีเขียวก็มาจากข้าว (บางที่ใช้ใบเตย) 
แป้งก็โม่เองจากข้าวที่ปลูกในไร่นา 

 

      
 
 

    พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านรัตนจัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ เก็บสะสมข้าวของเครื่องใช้ในอดีต 
ของบรรพบุรุษ ๒ ตระกูล คือ จันลา และ รัตนสุนทร ซึ่งท่านเหล่านั้นเป็นเกษตรกร ช่างไม้และแพทย์ 
แผนโบราณ รวมถึงสิ่งของโบราณที่ได้รับมอบมาจากชาวบ้านใกล้เคียง น้ามาจัดแสดงเพ่ือสานต่อ
วัฒนธรรมไทยเวียง (คนลาวจากเวียงจันทร์ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในไทย) นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่วาง
จ้าหน่ายสินค้าทางการเกษตร หัตถกรรม ซึ่งเป็นของที่ผลิตโดยภูกระเหรี่ยงเอง รวมถึงสมาชิกของกลุ่ม
ผู้ผลิตหลายรายในจังหวัดนครนายก 



 ๓๗๖  
 

   ๑.๔ ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
    สมาชิกวุฒิ สภาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของความยั่งยืนของการบ ริหารจัดการ  

พร้อมแนะน้าถึงการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับ  
คนในชุมชน และเสนอแนะว่าควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ 
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี บ้านคีรีวัน อีกทั้งควรพัฒนาในเรื่องของสินค้าที่ขายในชุมชนให้มีมาตรฐานและเกิดความยั่งยืน
ต่อไป 

 

    
 

   
 
  ๒. โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในที่ดิน

มูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านพริก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

 
 

   โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปญัหาดินเปรี้ยว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งด้าเนินงานโดยมูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่
ส้าหรับศึกษาและทดลองวิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ทั้งวิธีทางธรรมชาติและการใช้ปูนมาร์ล รวมทั้ง 
ได้น้าน้้าจากภายนอกมาใช้แก้ปัญหา นอกจากนี้ ยังขยายผลไปสู่การศึกษาและทดลองการเพาะปลูก
พืชผักที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ดินเปรี้ยว ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานและอาชีพต่างๆ ที่ใช้วัสดุหาได้
ในท้องถิ่น เพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร รวมไปถึงประชาชนในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  
อีกด้วย 



 ๓๗๗  
 

   ๒.๑ ความเป็นมา 
    เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๐ ณ พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสกับ ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว  
ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต้าบลบ้านพริก อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 

    ๑. แปลงที่ ๑ (เนื้อที่ ๕๐ไร่) ให้ด้าเนินการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
โดยวิธีธรรมชาติ คือ ใช้น้้าฝนชะล้างความเปรี้ยวเพียงอย่างเดียว โดยการขุดบ่อ ๒ บ่อ บ่อละ ๖ ไร่  
ลึก ๔ เมตร รอบ ๆ บ่อให้ทดลองปลูกแฝก จากนั้นให้ถ่ายน้้าออกเพื่อชะล้างความเป็นกรดจากบ่อหนึ่ง  
ไปยังอีกบ่อหนึ่งหลาย ๆ ครั้งในฤดูฝน ตรวจสอบความเป็นกรดของน้้าว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ายัง 
ไม่เปลี่ยนแปลงให้เติมวัสดุปูน เพ่ือปรับค่าความเป็นกรดเล็กน้อยและเติมปุ๋ยยูเรียลงไป จากนั้นให้สังเกต
ดูว่ามีสาหร่ายขึ้น และความเป็นกรดของน้้าลดลงหรือไม่ 

    ๒. ในแปลงที่ ๒ (เนื้อที่ ๓๐ ไร่) ให้ขุดสระ ๒ สระ เพ่ือไว้เก็บน้้าและให้น้าน้้าจาก
ภายนอกโครงการมาด้าเนินการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวควบคู่ไปกับการใช้วัสดุปูน เพ่ือจัดท้าแปลงเกษตร
ตามแนวพระราชด้าริทฤษฎีใหม่ 

    ๓. ในแปลงที่ ๓ (เนื้อที่ ๔๐ไร่) ให้ด้าเนินการจัดท้าศูนย์ฝึกอาชีพ และฝึกอบรมให้แก่
เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ 

    ๔. ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชด้าริเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ ๒๖พฤศจิกายน ๒๕๔๐โดยให้ทดลองปลูกต้นกก 
ต้นกระจูด พืชน้้า และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนให้น้าพันธุ์ไม้จากป่าพรุ 
ที่จังหวัดนราธิวาส และไม้เสม็ดมาทดลองปลูกในพ้ืนที่ลุ่มต่้า ที่มีลักษณะคล้ายพ้ืนที่พรุ และเมื่อวันที่  
๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๑ ให้น้าผลไปขยายในแปลงเกษตรกร เพ่ือเป็นตัวอย่างในการท้าแปลงทฤษฎีใหม่  
บนดินเปรี้ยว 

   ๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ/เป้าหมาย 
    ๑. เพื่อศึกษาทดลองหาวิธีทางธรรมชาติในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว และน้้าเปรี้ยว 

ด้วยการใช้น้้าฝน ชะล้างความเปรี้ยวให้ออกไปจากดิน และท้าให้น้้าเปรี้ยวในสระเปรี้ยวน้อยลง ซึ่งทรง
รับสั่งว่าเป็นทฤษฎีใหม่ขั้นต้น (Pre-new theory) 

    ๒. เพ่ือศึกษาทดลองการท้าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่บนพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด โดยใช้
รูปแบบแตกต่างกันเพ่ือปลูกพืชโดยมีวิธีการจัดการดินและน้้าที่เหมาะสม 

    ๓. เพ่ือให้ทราบทางเลือกในการจัดการดินและน้้าที่เหมาะสมส้าหรับท้าการเกษตร
บนพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดโดยยึดแนวพระราชด้าริเป็นหลัก 

    ๔. เพื่อจัดท้าศูนย์ฝึกอบรม และฝึกอาชีพส้าหรับเกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยว ให้มีการ
ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น 
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    ๕. เพ่ือจัดท้าเป็นศูนย์บริการทางวิชาการ และเป็นศูนย์สาธิตการแก้ไขปัญหา 
ดินเปรี้ยว ส้าหรับใช้ท้าการเกษตร และใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ 

   ๒.๓ ลักษณะโครงการ/กิจกรรม 
    ศึกษาทดลอง แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว น้้าเปรี้ยว ด้วยวิธีธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่

บนพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดศูนย์ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก และปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นรายได้เสริม 

    ๒.๔ สถานที่ตั้งโครงการและข้อมูลติดต่อ 
    ที่ตั้งโครงการ : ม.๑ บ้านหนองคันจาม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 

 

 

 
 

   ๒.๕ ข้อเสนอแนะของสมาชกิวุฒสิภา 
    สมาชิกวุฒิสภากล่าวขอบคุณ ดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ผู้อ้านวยการโครงการศึกษา

ทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาที่ได้ศึกษาและ
พัฒนาโครงการจนประสบความส้าเร็จ สามารถแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวที่เกิดขึ้นจนสามารถเพาะปลูก
พืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ ได้งอกงาม และน้าความรู้ที่ ได้มาช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่เกิดขึ้นในจังหวัด
นครนายก พร้อมจะช่วยผลักดันโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าต่าง ๆ ให้ประสบความส้าเร็จ เพ่ือเป็นการ
ช่วยแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการเกษตร การพัฒนาดินเปรี้ยว อุทกภัยและภัยแล้ง โดยจะน้าเรื่องดังกล่าว
ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ช่วยผลักดันต่อไป    

   
 

------------------------------------------------------ 
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   จังหวัดฉะเชิงเทรา วันศุกร์ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  

   วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัดนครนายก 

   ผลการด าเนินการ 
   สมาชิกวุฒิสภารับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ผลการด้าเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผู้แทน

หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
   การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทราและการ 

น้าแผนฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้้า และปัญหาต่าง ๆ  
ในระดับจังหวัด อ้าเภอ ท้องถิ่น และท้องถิ่น ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมโดยตรง 

   จังหวัดฉะเชิงเทราน้ายุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความมั่นคง ๒) ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ด้านคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
๖) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการบริหารและด้าเนินการภายใต้
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และน้าแผนพัฒนาฉบับที่  ๑๒  คือ การพัฒนาภาค และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ  
มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก ซึ่งมี ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) พัฒนาให้เป็น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยในอาเซียน ๒) พัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานสากล ๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ๔) พัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ ๕) แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษจนสามารถน้ามาจัดท้าเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

    เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
    ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรม

และพาณิชยกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมต่อแผน EEC 
    ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้

มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน 
    ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : เกษตรปลอดภัย โดยพัฒนาองค์กรภายในจังหวัดให้ออก

ใบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GMP)  

ครั้งที่ ๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออก วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
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    ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม เพ่ิมทักษะการใช้
ชีวิตแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 

    ประเด็นการพัฒนาที่  ๕ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    จากการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา ท าให้พบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งส่วนราชการ
ได้น้าเสนอแก่สมาชิกวุฒิสภา สรุปได้ดังนี้ 

    ๑. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต คือ ด้านสาธารณสุข โดยในปี ๒๕๖๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ติดอันดับ ๒ ของประเทศในปัญหาสถิติด้านผู้ป่วยไข้ เลือดออกสูง ซึ่งพบผู้ เสียชีวิตถึง ๒ ราย  
แต่หลังจากทุกหน่วยงานช่วยกันเข้ามาแก้ไขปัญหา ท้าให้ปัจจุบันลดอันดับลงมาอยู่ที่ ๓๕ ควบคุมการ
เกิดโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่พบผู้เสียชีวิตอีกเลย 

    ๒. ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรามีป่าเขาอ่างฤาไน 
เป็นป่าสงวนทั้งหมด ปัญหาใหญ่ที่พบคือเรื่องช้างป่า ซึ่งปัจจุบันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ 
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นองค์ประธาน 
ในโครงการป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้มีการด้าเนินงานเร่งแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ 
คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้ในป่านี้อย่างสมดุล  

    ๓. ปัญหาทางด้านการเกษตร ภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณน้้ าฝนที่มี ไม่ เพียงพอ 
ในการเกษตร โดยในรอบปีที่ผ่านมาปริมาณน้้าฝนตกมาเพียง ๖๐% จากที่เคยตก จึงท้าให้ปริมาณน้้า 
มีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคในหน้าแล้งปี ๒๕๖๓ นี้ โดยปัจจุบันส่วนราชการ โดยเฉพาะ 
กรมชลประทานเขตและจังหวัด เข้ามาดูแลประชาชน โดยมีเป้าหมายว่าในครึ่งปี ๒๕๖๓ จะต้องไม่มี
ปัญหาเรื่องน้้าส้าหรับอุปโภคและบริโภค แต่ในส่วนเรื่องน้้าส้าหรับการเกษตรอาจยังมีปัญหา เนื่องจาก
ต้นทุนของน้้าภายในจังหวัดมีไม่เพียงพอ 

    ๔. ปัญหาการขาดแคลนน้้าของจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้้า
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า โดยหอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา น้าเสนอแผนผันน้้าส่วนเกินจากอ่างเก็บน้้าคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว มาลงอ่างเก็บน้้า
คลองสียัด ซึ่งอ่างเก็บน้้าคลองสียัดนี้ออกแบบให้มีความจุถึง ๔๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าปริมาณ
น้้าท่าเฉลี่ย ซึ่งมีปริมาณปีละ ๒๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และจะท้าให้สามารถผันน้้าเก็บได้ปีละประมาณ 
๑๒๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในพ้ืนที่ในยามเกิดวิกฤติขาดแคลนน้้าได้ 

    ๕. ปัญหาด้านอุตสาหกรรม ไม่ใช่ปัญหาความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมแต่เป็น
ปัญหาเกี่ยวกับการน้าขยะรีไซเคิลเข้ามาด้าเนินการในพ้ืนที่ของโรงงานอุตสาหกรรม โดยปัจจุบัน
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ได้น้าเสนอข่าวถึงการที่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ถูกจับด้าเนินคดีในเรื่อง
ดังกล่าว โดยปัญหานี้ส่วนราชการมีความหนักใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีอ้านาจในการด้าเนินการ 
โดยอ้านาจทั้งหมดอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทางจังหวัดเป็นเพียงผู้ดูแลทุกข์สุขและบรรเทา
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ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งทุกหน่วยงาน ได้แก่ ต้ารวจ อุตสาหกรรมจังหวัด สรรพากร 
แรงงานจังหวัด พยายามส่งตัวแทนเข้าไปตรวจสอบตลอด แต่ติดขัดในข้อกฎหมายบางประการ  
จึงไม่สามารถท้าได้เต็มที่  

    ๖. การจัดเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสร้าง
ปัญหามลพิษให้อย่างมากมาย หากเก็บภาษีและน้าเข้าจังหวัดได้ จะสามารถน้าเงินมาพัฒนาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และยังน้ามาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

    ๗. ปัญหาการบริหารจัดการตลาดบ่อบัวที่เกิดขึ้น ท้าให้ประชาชนที่เป็นผู้ประกอบ
อาชีพค้าขาย ไม่มีที่ท้ากิน จึงมีความต้องการให้รัฐเข้ามาจัดท้าตลาดประชารัฐ ส้าหรับให้ประชาชน 
มีที่ท้ากิน 

    ๘. ปัญหาการรับถ่ายโอนพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้แก่ ถนน ล้าคลอง แต่ไม่มอบอ้านาจให้ด้าเนินการ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น อาทิ การซ่อมแซม
ถนนหนทาง การขุดลอกคูคลอง ไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากต้องขออนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่มีอ้านาจรับผิดชอบ อีกทั้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาก็ไม่เพียงพอ ขอฝากสมาชิกวุฒิสภาในการ
ผลักดันงบประมาณและโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย 

    ๙. ปัญหาน้้ากัดเซาะชายฝั่ง และแผ่นดินทรุดตัวบริเวณ ต้าบลสองคลอง อ้าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะทางกว่า ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก จึงขอเสนอให้ตัดถนนเลียบชายทะเล ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งได้ 

    ความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น  
    จากการรับฟังแผนพัฒนาของจังหวัดที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ท้าให้ 

พบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้ช่วยกันให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา สรุปได้ดังนี้ 

    ๑. ปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรม ในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒ ที่ได้ประกาศใช้แล้ว โดยให้อ้านาจในการจัดเก็บภาษีแก่ท้องถิ่น
ด้าเนินการ จัดเก็บได้ จึงแนะน้าให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เพื่อน้าไปใช้ด้าเนินการต่อไป 

    ๒. ปัญหาการบริหารจัดการตลาดบ่อบัว ทางคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา ได้รับ
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ด้าเนินการในเบื้องต้นโดยเชิญการรถไฟ บริษัท 
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดบ่อบัวพัฒนา และประชาชนในพ้ืนที่ มาประชุมร่วมกัน ๒-๓ ครั้ง เพ่ือขอดูสัญญา 
ที่การรถไฟท้าไว้กับบริษัทฯ ซึ่งติดประเด็นในข้อกฎหมายหลายประการ และในช่วงบ่ายทางคณะฯ  
จะลงพ้ืนที่ไปดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร ซึ่งทางสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ทอดทิ้ง และพร้อมจะช่วย
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง 



 ๓๘๒  
 

    ๓. ปัญหาเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมน้าขยะรีไซเคิลเข้ามาด้าเนินการในพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา หน่วยงานภาครัฐควรด้าเนินการแก้ไขปัญหาให้ เป็นรูปธรรม โดยก้าหนดค่า BOD 
(Biochemical Oxygen Demand) ในการวัดค่าความเน่าเสียจากน้้าที่ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ 
พร้อมทั้งก้ากับดูแลและสร้างวินัยให้เจ้าของโรงงานไม่ให้ปล่อยน้้าเสียทิ้งลงสู่แหล่งน้้า วางเครือข่าย 
โดยให้ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแล นอกจากนี้ยังแนะน้าว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้าหนังสือร้องเรียน
เข้ามายังวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาจะช่วยผลักดันให้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่  

  

 
 

    
 
 

------------------------------------------------------ 
 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา วันศุกร์ที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  
   วิธีการด าเนินกิจกรรม การแบ่งกลุ่มเพ่ือรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบ 
   ผลการด าเนินการ 
   สมาชิกวุฒิสภารับฟังปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยแบ่งได้เป็น ๔ ประเด็น 

ดังนี้ 
   ๑. ประเด็นการบริหารจัดการตลาดบ่อบัว 
    ๑.๑ สาระส าคัญ/ความเป็นมาของปัญหา 
     ข้อเท็จจริงของตลาดบ่อบัว 
     ตลาดบ่อบัว เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า ๖๐ ปี ก่อสร้างขึ้นโดยความ

ร่วมมือกันของคนในชุมชน ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เดิมใช้สัญญาเช่าที่ดินกับ  



 ๓๘๓  
 

การรถไฟฯ มีพ่อค้าแม่ค้าขายของกันมายาวนานตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น มีร้านค้ามากกว่า ๔๐๐ ร้านค้า ตั้งขาย
ตั้งแต่ริมถนน ทางเท้า ยาวตลอดมาจนถึงตัวตลาด  

     ปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าเกิดขึ้นเมื่อช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ที่การรถไฟฯ  
ไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินให้กับชุมชน แต่กลับไปท้าการเปิดประมูลเพ่ือจัดหาผู้บริหารจัดการตลาดแทน  
ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดการพิพาทเรื่องที่ดินกับทางชุมชน   โดยบริษัทฯนายทุนร่วมกับการรถไฟฯ 
ด้าเนินการฟ้องร้องด้าเนินคดีกับชาวบ้าน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดี  

     ปัจจุบัน ทางการรถไฟฯ ให้บริษัทห้างหุ้นส่วนจ้ากัดบ่อบัวพัฒนาท้าสัญญาเช่า
ที่ดินของการรถไฟโดยท้าสัญญาระยะยาว เพ่ือให้ท้าการพัฒนาพ้ืนที่เป็นตลาดที่บริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารเอง 
โดยที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่และค้าขายในพ้ืนที่นั้นมาเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการที่ดิน  
ทั้งที่มีมติจากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ให้บริษัทถอนคดีความชาวบ้าน 
ที่อยู่ในศาลเสียทั้งสิ้น และที่ผ่านมาชุมชนเองก็พยายามหาทางออกร่วมกันโดยมีการเจรจาร่วมกัน
ระหว่างบริษัทนายทุน การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานรัฐ (อปท.) แต่ก็ยังไม่ประสบผลส้าเร็จ 

     ที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ค้าชุมชนตลาดบ่อบัวจ่ายค่าเช่าที่ให้กับบริษัทห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
บ่อบัวพัฒนามาโดยตลอดแต่พ้ืนที่ตลาดไม่ได้มีการพัฒนาใด ๆ ทั้งเรื่องบ่อน้้าทิ้ง สิ่งปฏิกูล การจัดการ
ขยะ และการปรับปรุงแผงร้านค้า ซึ่งอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมมาก ไม่มีความสะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ  
ท้าให้ตลาดอยู่ในภาวะซบเซา ผู้ซื้อไม่อยากเดินเข้าตลาด และหันกลับไปเดินตลาดที่มีการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้วที่ด้านหน้าและติดกับตลาดเก่าแห่งนี้ ทั้งนี้ ตลาดด้านหน้ามีการเก็บค่าเช่าแผงในอัตร า 
ที่แพงมาก คือ ๒ ตารางเมตรในราคา ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน และเก็บค่าเช่ารายวันอีกด้วย 

     ข้อมูลในส่วนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
     เมื่อเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้รับข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ว่าจะด้าเนินการจัดท้าสัมปทานรอบใหม่ โดยประมาณปี ๒๕๕๗ เทศบาลได้ส่งหนังสือไปยังการรถไฟ
แห่งประเทศไทย เพ่ือขอกันพ้ืนที่ส่วนหนึ่งให้กับเทศบาลก่อสร้างตลาดในพ้ืนที่การรถไฟฯ เพ่ือประโยชน์
ของพ่ีน้องประชาชน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กันพ้ืนส่วนหนึ่งให้เทศบาล แต่เป็นพ้ืนที่  
ที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก และต้องจ่ายค่าเช่าให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย เทศบาล 
จึงไม่สามารถน้ามาท้าเป็นตลาดได้ และได้ส่งพ้ืนที่ดังกล่าวให้ ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัย  

     ต่อมา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดบ่อบัวพัฒนาได้รับสัมปทานเข้าท้าสัญญาเช่าที่การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย แต่ก็มิได้ด้าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา ไม่มีการก่อสร้างปรับปรุงตลาดตามที่ 
ระบุในสัญญา จากนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยได้บอกเลิกสัญญาและฟ้องร้องห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  
บ่อบัวพัฒนาที่ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ไม่ก่อสร้างอาคารตลาดตามระยะเวลาที่สัญญาก้าหนด  
ซึ่งห้างหุ้นส่วนจ้ากัดบ่อบัวพัฒนาได้ยื่นฟ้องกลับและเรียกร้องค่าเสียหายแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย 
ว่าการบอกเลิกสัญญานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีการต่อสู้คดีกันจนในที่สุดน้าไปสู่การไกล่เกลี่ย  



 ๓๘๔  
 

และยอมความ คือ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดบ่อบัวพัฒนาได้รับสัมปทานในสัญญาเช่นเดิม และได้ท้าสัญญาเช่า
ขึ้นใหม ่ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ต้องเสียค่าปรับบอกเลิกสัญญา  

     ในขณะนั้น ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ พ่ีน้องประชาชนชาวตลาดบ่อบัวได้ร้องขอให้
เทศบาลด้าเนินการช่วยเหลือ ซึ่งเทศบาลได้ท้าหนังสือเชิญบุคคลและส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุย  
เพื่อหาทางออกโดยที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าให้เทศบาลขอใช้พ้ืนที่ส่วนที่เป็นตลาดในปัจจุบันเพ่ือก่อสร้าง
เป็นตลาด (ขอใช้พ้ืนที่ฟรี) ซึ่งห้างหุ้นส่วนจ้ากัดบ่อบัวพัฒนาผู้รับสัมปทานยินดีให้ใช้พ้ืนที่ แต่มีเงื่อนไขว่า 
การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องคืนผลประโยชน์ที่การรถไฟเรียกเก็บจากส่วนที่เป็นตลาด ประกอบกับ  
ผู้อยู่อาศัยในส่วนอาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ด้านหน้าตลาดที่ได้บอกเลิกสัญญาไปก่อนหน้าแล้ว ต้องการให้
เทศบาลท้าเรื่องขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าวด้วย ดังนั้น เทศบาลจึงได้ท้าหนังสือขอใช้พ้ืนที่ส่วนที่เป็นตลาดและ  
ตัวอาคารพาณิชย์ไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย หลังจากนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ มีสาระส้าคัญ ดังนี้  

     ๑) ให้ใช้พ้ืนที่เฉพาะตลาดสด ไม่เห็นชอบในส่วนของอาคาร  
     ๒) เทศบาลต้องจ่ายค่าตอบแทนการเช่าที่ระยะก่อสร้าง ๕ ปี ค่าธรรมเนียม  

๓ ล้านกว่าบาท/ปีระยะคงที่ ๕ ปี และค่าเช่า ๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาท/ปี ปรับเพิ่มขึ้นในอัตรา ๑๕ % ทุก ๆ 
๕ ปี สัญญาเช่าก้าหนดระยะเวลา ๓๐ ปี ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้พ้ืนที่
เมื่อใดก็ได้ และเทศบาลต้องส่งคืนทันที กรณีเกิดความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นตามสัญญา เทศบาล
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  

     ๓) เทศบาลต้องจ่ายค่าชดเชยมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการตามที่ 
ได้ท้าสัญญาไว้ ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีถ้ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นตามสัญญา การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์คิดเป็นเงินโดยประมาณ ๑๔๘ ล้านบาท และชดเชยค่าความเสียหาย
ทางธุรกิจให้กับห้างหุ้นส่วนจ้ากัดบ่อบัวพัฒนา เป็นเงินจ้านวน ๑๕๐ ล้านบาท  

     อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลดังกล่าวนี้  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราขอเรียนว่า  
ไม่สามารถจัดหาเงินที่มีมูลค่าเกือบ ๓๐๐ ล้านบาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยดังกล่าวได้ เนื่องจาก
งบประมาณมีไม่เพียงพอ ซึ่งเทศบาลมีความสามารถเฉพาะค่าก่อสร้างตลาดและการบริหารจัดการตลาด  

    ๑.๒ การด าเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ในเบื้องต้นได้มีการเจรจาพูดคุยและแสวงหาทางออกร่วมกันทั้งในส่วนของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ คณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา การรถไฟแห่งประเทศไทย ต้ารวจ แต่ปัญหาหลักก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นที่พอใจของ  
ทั้งสองฝ่ายได้ 

     ส้าหรับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้เสนอทางออก ๓ ข้อ ดังนี้  
     ๑) รัฐบาลเป็นผู้ออกเงินชดเชย เพ่ือก่อสร้างเป็นตลาดประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาล  



 ๓๘๕  
 

     ๒) ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทบทวนการคิดค่าชดเชยใหม่อยู่ในอัตรา 
ที่สามารถจ่ายได้ และขอให้มีการผ่อนจ่ายระยะยาวได้  

     ๓) ขอให้รัฐบาลเป็นผู้ท้าเรื่องขอใช้พ้ืนที่ตลาดไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย 
โดยใช้งบประมาณของรัฐบาลก่อสร้างเองหรือมอบหมายให้ท้องถิ่นก่อสร้างและบริหารจัดการ  

    ๑.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน 
     ๑) ต้องการตลาดประชารัฐ บริหารงานโดยภาครฐั ไม่ต้องการระบบนายทุนเขา้มา

บริหารจัดการ 
     ๒) ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดที่มีความสะอาด  

เหมาะส้าหรับเข้ามาจับจ่ายสินค้า  
     ๓) ต้องการให้ค่าเช่าแผงร้านค้าอยู่ในอัตราที่เป็นธรรม ไม่แพงเกินไป 
     ๔) ต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสในการเปิดประมูลระหว่างการ

รถไฟแห่งประเทศไทย และห้างหุ้นส่วนจ้ากัดบ่อบัวพัฒนา  
    ๑.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
     สมาชิกวุฒิสภาได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาของพ่ีน้องประชาชนชาวตลาดบ่อบัว

พัฒนาเรียบร้อยแล้ว และเรื่องดังกล่าวอยู่ในชั้นคณะกรรมาธิการ (กรรมาธิการคมนาคม) อยู่ระหว่าง
พิจารณาศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้จะน้าไปประกอบการพิจารณาศึกษาและ
ด้าเนินการเรียกส่วนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในเบื้องต้นจะเรียกดูสัญญาที่การรถไฟแห่งประเทศ
ไทยท้าไว้กับห้างหุ้นส่วนจ้ากัดบ่อบัวพัฒนา เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขและช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  
และหากได้บทสรุปจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไป 

 

 
 
   ๒. ประเด็นด้านการเกษตร 
    ๒.๑ สาระส าคัญ/ความเป็นมาของปัญหา 
     สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี และก้าลัง  

ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกขณะ เกษตรกรชาวนาร้องขอไปยังชลประทานจังหวัดเร่งส่งน้้าเข้าพ้ืนที่
การเกษตร หลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ท้าให้นาข้าวได้รับความเสียหายเนื่องจากแหล่งน้้าตาม
ธรรมชาติแห้งขอด ส่วนน้้าจากแม่น้้าบางปะกงก็ไม่สามารถน้ามาใช้ได้เพราะประสบกับภาวะน้้าเค็ม 
ดังนั้น จึงต้องอาศัยน้้าจากคลองชลประทานช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อีกทั้ง เกษตรกรชาวสวน ชาวไร่ 



 ๓๘๖  
 

รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ต่างต้องการน้้าใช้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องท้าการกักเก็บน้้าส้าหรับจัดท้า
น้้าประปาส่วนหนึ่ง และน้้าเพื่อใช้ผลักดันน้้าเค็มอีกส่วนหนึ่งด้วย 

     นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่น ๆ อาทิ ราคาสินค้าการเกษตรตกต่้า ราคาต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น ปัญหาดินเค็ม และปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ถูกแพปลาเอาเปรียบตาชั่ง โดยชั่งน้้าหนักปลาขาด
หายไป ๒๐๐-๓๐๐ กโิลกรัม ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ขอให้ภาครัฐเข้ามาดูแล 

    ๒.๒ การด าเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ ร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือพ่ีน้อง 

ชาวเกษตรกรโดยการจัดท้าแผนเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ ง แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลท้าให้น้้าในเขื่อนมีน้อย ไม่สามารถปล่อยมาช่วยเหลือให้เพียงพอ
กับความต้องการของเกษตรกรได้ 

     ทั้งนี้ ผู้แทนจากกรมชลประทานได้ชี้แจงว่า เขื่อนขุนด่านปราการชลจะระบายน้้า
เพื่อใช้ส้าหรับการประปาทุกวัน ที่ปริมาณวันละ ๑๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพ่ือการเกษตรจะก้าหนด
ระบายน้้า ๒ ช่วง ช่วงแรกระว่างวันที่ ๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ช่วงที่สองระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม –  
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่วันละ ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพ่ีน้อง
ประชาชนได้ระดับหนึ่ง 

    ๒.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน 
     ๑) ขอให้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแลและตรวจสอบมาตรฐานของแพปลา 

ให้มีระบบการชั่งน้้าหนักที่ได้มาตรฐาน ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบพ่ีน้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพ
เลี้ยงปลา  

     ๒) ขอให้ภาครัฐอุดหนุนเยียวยาพ่ีน้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 

     ๓) ขอให้ภาครัฐควบคุมให้เขื่อนขุนด่านปราการชลและอ่างเก็บน้้านฤบดินทรจินดา
ปล่อยน้้าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าแล้งและผลักดันน้้าเค็มในพื้นที่ฉะเชิงเทรา 

     ๔) บริเวณโดยรอบวัดสมานรัตนาราม ที่เรียกว่ากระเพาะหมู ขอเสนอให้เป็น
แหล่งจัดเก็บน้้าจืด ซึ่งสามารถจุน้้าได้มากกว่า ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทางวัดต้องการน้้าจืดส้าหรับ
ใช้ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว  

    ๒.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
     สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดท้าบ่อส้าหรับกักเก็บน้้าในพ้ืนที่

ของเกษตรกรเพ่ือป้องกันปัญหาน้้าแล้งอีกทางหนึ่ง และได้ให้ข้อมูลในเรื่องการบริหารจัดการเขื่อนขุนด่าน
ปราการชลและอ่างเก็บน้้านฤบดินทรจินดาถึงสาเหตุที่ไม่สามารถปล่อยน้้าปริมาณมาก ๆ เพ่ือช่วยเหลือ
พ่ีน้องเกษตรกร รวมถึงการออกกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ จะมีผลบังคับใช้
ภายใน ๕ ปีนี้ เพ่ือลดต้นเหตุของการเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย 



 ๓๘๗  
 

     ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้ คณะฯ จะรวบรวมและจัดส่งไปยังคณะอนุกรรมาธิการ
รวบรวม แยกแยะและติดตามเรื่องร้องเรียน และส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

  
 

   ๓. ประเด็นด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

    ๓.๑ สาระส าคัญ/ความเป็นมาของปัญหา 

     เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราส่งผลกระทบ 
ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะอุตสาหกรรม อากาศ ฝุ่น น้้าเสีย ทรัพยากรไม่เพียงพอ 
การเติบโตที่ไม่สมดุล เกิดปัญหาสังคมการอยู่ร่วมกันของคนในพ้ืนที่กับคนที่เข้ามา ท้าให้ ประชาชน 
ในพ้ืนที่ยังมีความไม่มั่นใจ ในโครงการ EEC ซึ่งอาจจะมาจากการประชาสัมพันธ์ท่ีน้อยเกินไปมีการโจมตี
โครงการ EEC ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดมลภาวะ การแย่งทรัพยากรในพ้ืนที่จากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ 
เป็นต้น  

    ๓.๒ การด าเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     หอการค้าจังหวัดน้าเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ที่จังหวัดได้วางแผนไว้ ๔ โครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ EEC คือ 

     ๑) โครงการสูบน้้าคืนถิ่นเก็บอ่างน้้าสียัด 

      ข้อมูลที่น้าเสนอ 

      อ่างเก็บน้้าสียัดมีปริมาณความจุน้้า ๔๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตรจากสถิติย้อนหลัง 
๕ ปี อ่างมีน้้ากักเก็บเพียงประมาณ ๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรและในปี  ๒๕๖๒ อ่างมีปริมาณกักเก็บน้้า
เพียง ๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นหอการค้าจังหวัดจึงน้าเสนอโครงการสูบน้้ากลับคืนเข้าไปเก็บไว้ 
อ่างเก็บน้้าสียัด เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าส้าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และภาคการเกษตร  
ซึ่งหากด้าเนินการส้าเร็จจะท้าให้เกิดประโยชน์มากมาย ดังต่อไปนี้  

       มีน้้าใช้เพ่ือการเกษตรของพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
       มีน้้าส้าหรับการผลิตน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคคลองท่าลาด  

การประปาบางคล้าในพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา และการประปาส่วนภูมิภาค อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 



 ๓๘๘  
 

       น้าน้้ามาใช้เพื่อควบคุมและผลักดันน้้าเค็มไม่ให้รุกล้้าเข้าสู่จังหวัดนครนายก
และจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร 

       แก้ปัญหาการขาดแคลนน้้าใช้เพ่ือการเกษตร อุปโภคบริโภค เสริมความเข้มแข็ง
ความสามารถของเกษตรกร เป็นความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ส้าคัญของเขต พัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี เป็นส้าคัญ 

     ๒) โครงการสร้างถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันอยู่ในช่วง
การศึกษาเส้นทาง คาดจะเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

      ข้อมูลที่น้าเสนอ  

      จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่ทางเหนือขนาบอยู่ติดกรุงเทพฯ มีพ้ืนที่ด้านใต้ 
ติดชลบุรีและมีพ้ืนที่ด้านตะวันออกติดจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว จึงถือว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เป็นประตูสู่ความเจริญของพ้ืนที่ EEC ที่ส้าคัญของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ขณะท่ีด้านจังหวัด
ปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วเป็นประตูทางเชื่อมต่อสู่ภาคอีสานและประตูสู่ประเทศอินโดจีนปัจจุบัน
การจราจรในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมากในรอบเกือบ ๕๐ ปี  
โดยในพ้ืนที่ไม่มีการตัดถนนเส้นใหม่เลย ซึ่งหากด้าเนินโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทราส้าเร็จ จะช่วยแก้ปัญหารถติดอย่างมากในเขตเมือง เนื่องจากรถที่ต้องการผ่านไปสู่จังหวัด
ชลบุรี ระยอง ภาคอีสานและอินโดจีนไม่ต้องขับผ่านตัวเมือง เกิดความคล่องตัวมากขึ้น สร้างความเจริญ
ด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๓) โครงการสร้างถนนเลียบชายทะเลเขื่อมต่อจาก ต้าบลบางทราย จังหวัดชลบุรี 
ผ่านต้าบลสองคลอง อ้าเภอบางปะกง ต่อเชื่อมถึง อ้าเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

      ข้อมูลที่น้าเสนอ 

      ภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศ พ้ืนที่ EEC มีแหล่ง
ท่องเที่ ยวที่ ส้าคัญท้าให้การคมนาคมมีความส้าคัญมาก แต่ปัจจุบันมี เส้นทางคมนาคม หลัก 
อยู่เพียง ๒ เส้นทางคือ ถนนบางนาตราดและถนนมอเตอร์เวย์ เท่านั้น ซึ่งเดิมมีถนนสุขุมวิท แต่ปัจจุบัน
เป็นเพียงทางเชื่อมมายังถนนบางนาตราดและมอเตอร์เวย์อีกทั้งปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีการสร้างถนน
เลียบชายทะเลมาสิ้นสุดที่ต้าบลบางทราย ท้าให้รถถูกระบายมาจากถนนบางนาตราดและมอเตอร์เวย์
ส่งผลให้การจราจรยังหนาแน่นในถนนบางนาตราดและมอเตอร์เวย์เหมือนเดิมซึ่งหากโครงการดังกล่าว
ด้าเนินการส้าเร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 

       เพ่ิมเส้นทางการการคมนาคมเชื่อมกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก  
เพื่อเศรษฐกิจในเขต EEC และการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

       เป็นการเพ่ิมศักยภาพของถนนสุขุมวิทที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนเลียบ
ชายทะเลท่ีสร้างขึ้น และสามารถเชื่อมการใช้ประโยชน์สถานีรถไฟฟ้าที่บางปู 



 ๓๘๙  
 

       ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ  
       การสร้างถนนเลียบชายทะเล ต่อหม้อสะพานจะช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่ง 

ท่ีท้าให้ ต้าบลสองคลองถูกน้้ากัดเซาะซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะไปแล้วประมาณ ๑๕๐๐ ไร ่

     ๔) โครงการผลิตน้้าประปาคุณภาพดื่มได้จากก๊อก 

      การผลิตน้้าประปาของจังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงงานผลิตน้้าที่ส้าคัญคือการ
ประปาฉะเชิงเทรา การประปาบางคล้า การประปาคลองท่าลาด (ก้าลังก่อสร้าง ก้าลังผลิต ๙.๗ หมื่น 
ลบ.ม./ วัน) โดยน้้าดิบที่ใช้ผลิตเป็นน้้าที่ส่งมาตามคลองธรรมชาติผ่านชุมชน แหล่งท้าการเกษตร 
อุตสาหกรรม ท้าให้น้้าดิบมีการปนเปื้อน มีค่าแมงกานีส และค่าคลอไรด์สูง ท้าให้น้้าประปามีคุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐานโดยการแก้ปัญหาในเบื้องต้นคือ ต้องวางเส้นท่อส่งน้้าดิบจากแหล่งน้้าคุณภาพเข้าถึง
โรงงานผลิตน้้าประปาฉะเชิงเทรา วางเส้นท่อจากลุ่มน้้าเจ้าพระยาไปยังประปาบางคล้าและประปา 
คลองท่าลาด รวมถึงการวางเส้นท่อรับน้้าจากอ่างสียัดไปยังประปาในบริเวณใกล้เคียงด้วย ซึ่งหาก
ด้าเนินการส้าเร็จจะส่งผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ดังนี้ 

       ท้าให้การผลิตน้้าประปามีคุณภาพลดค่าแมงกานีสที่ท้าให้เกิดตะกอนด้า  
ลดค่าคลอไรด์ที่ท้าให้น้้ามีความเค็ม 

       การใช้สารเคมีและการติดตั้งอุปกรณ์ในการผลิตน้้าประปาลดลง 
       น้้าประปาที่ผลิตได้มีคุณภาพใช้เพ่ือการบริโภคได้ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

ลดการซื้อน้้าดื่มจากขวดพลาสติกเป็นการลดขยะจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย 

    ๓.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน 

     ขอให้ช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความส้าเร็จ เพราะจะสามารถช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๓.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
      สมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นและให้ค้าแนะน้าว่า โครงการต่าง ๆ  

ที่น้าเสนอมานั้น เป็นโครงการที่ดีควรวางแผนและด้าเนินการให้เป็นระบบ  พร้อมทั้งท้าการจัด
ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  

      ควรมีแนวทางในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC ให้ครบถ้วน 
และครอบคลุมทุกด้านเพื่อรองรับความเจริญเติบโตที่ก้าลังจะเกิดขึ้น ได้แก่ 

      - การจัดการขยะ การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ระบบปลอดมลพิษ 
      - การรักษาพยาบาล โดยพิจารณาจากจ้านวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ 

รวมกับแรงงานพลัดถิ่น โดยพิจาณาจากสถิติระบบประกันสังคม 
      หน่วยงานราชการควรแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการสร้างงานให้ประชาชน 

ในพ้ืนที่จากโครงการ EEC ด้วย 



 ๓๙๐  
 

 

 
    

๔. ประเด็นการกัดเซาะชายฝั่ง 

    ๔.๑ สาระส าคัญ/ความเป็นมาของปัญหา 

     พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ตั้งแต่บริเวณหมู่ ๑ บ้านรางตาสอน หมู่ ๒ บ้านคลองเจริญวัย 
หมู่ ๓ บ้านคลองแสมขาว หมู่ ๖ คลองสอง หมู่ ๙ คลองหงส์ทอง และ หมู่ ๑๐ คลองสีล้ง ต้าบลสองคลอง 
อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาวประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการกัดเซาะมากกว่า ๑๐ เมตรต่อปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาท้าให้เกิดการสูญเสีย
พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งเป็นจ้านวนมากกว่า ๑,๕๐๐ ไร่ และยังส่งผลให้บางหมู่บ้านในพ้ืนที่สูญหายกลายเป็น
ทะเลไปจนชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัย โดยสาเหตุที่ท้าให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง คือ ๑) การบุกรุก
ท้าลายป่าชายเลน และการเปลี่ยนพ้ืนที่เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้้า ๒) การเปลี่ยนการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
และปล่อยทิ้งพ้ืนที่ให้ร้าง โดยไม่ได้มีการป้องกัน หรือปลูกป่าชายเลนเพ่ิม ๓) การทรุดตัวของแผ่นดินจาก
การสูบน้้าบาดาล (ปัจจุบันไม่ได้สูบน้้าบาดาลใช้แล้ว) และ ๔) การเพ่ิมขึ้นของระดับน้้าทะเลจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก   

    ๔.๒ การด าเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     แนวทางการแก้ไขระยะสั้น 
      การก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันคลื่นบริเวณปากคลองต่าง ๆ ตามหมู่บ้านใน

ต้าบลสองคลอง 
      การปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
      การใช้ไส้กรอกทราย 
     แนวทางการแก้ไขระยะยาวเพื่อความยั่งยืน 
      โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินคลอดแนวชายฝั่งพ้ืนที่ต้าบลสองคลอง อ้าเภอบางปะกง 
      ตรวจสอบตะกอนเลนด้านหลังโครงสร้าง 
      โครงการเพิ่มพ้ืนที่ป่าชายเลน 
      ศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางการเติมตะกอนที่ขาดหายไป  



 ๓๙๑  
 

      ด้าเนินการศึกษาวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอ
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

      บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง เพ่ือป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าชายเลน 
      ติดตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง คลื่น กระแสน ้า

ชายฝั่ง กระแสลม น ้าขึ นน ้าลง 

    ๔.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน 

     ขอให้ช่วยผลักดันงบประมาณเพ่ือน้ามาด้าเนินการในโครงการต่าง ๆ ที่ก้าลังจะ
เกิดขึ้นในระยะยาว ได้แก่ 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
      โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 
      โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 

    ๔.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

     สมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นและให้ค้าแนะน้าว่าส่วนราชการต้องเป็นหลัก  
ในการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยน้าหลักวิชาการมาใช้ร่วมกับการรับฟังข้อมูลจากชาวบ้าน 
เพราะเป็นผู้อยู่ในพ้ืนที่และได้เห็นการแก้ปัญหาของส่วนราชการมาโดยตลอด ท้าให้ทราบว่าสิ่งไหน  
ที่ภาครัฐด้าเนินการแล้วเกิดความยั่งยืนมากที่สุด พร้อมทั้งควรมีแผนระยะยาวโดยวางแผนร่วมกัน
ระหว่างส่วนราชการ ได้แก่ โยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และชุมชน  
ในลักษณะบูรณาการร่วมกัน อีกทั้งประชาชนเองต้องปรับตัวให้พร้อมในการด้าเนินการของภาครัฐ  
และต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของตนเอง โดยน้าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมาเป็นหลักยึดถอื คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุ
และมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี หากปฏิบัติได้ชุมชนก็จะเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนตลอดไป 

 

 
  

 

------------------------------------------------------ 
 
 



 ๓๙๒  
 

   จังหวัดฉะเชิงเทรา วันศุกร์ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ชุมชนตลาดบ่อบัวต้าบลหน้าเมือง 
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และพื้นที่น้้ากัดเซาะชายฝั่ง ต้าบลสองคลอง อ้าเภอบางปะกง  

   วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน  

    
   ผลการด าเนินการ 
   สมาชิกวุฒิสภารับฟังปัญหาของประชาชนโดยสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
   ๑. ชุมชนตลาดบ่อบัวต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
    คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (คณะที่ ๑) ลงพื้นที่บริเวณชุมชนตลาดบ่อบัวพัฒนา  

เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์แก่สายตา ซึ่งจากการตรวจสอบพบข้อมูล ดังนี้ 
    ๑. ตลาดบ่อบัวเป็นตลาดที่มีความเก่าแก่ ร้านค้าแผงลอยอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมมาก  

ลักษณะเป็นสังกะสี ผุพัง ไม่มีการพัฒนาใด ๆ  
    ๒. ระบบท่อระบายน้้าของตลาด มีน้้าขัง น้้าเน่าเสีย ท่อตัน ไม่มีการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี 
    ๓. ปริมาณถังขยะมีน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่มีจ้านวนมาก ท้าให้ขยะล้นถัง 

เกลื่อนกลาด ส่งกลิ่นเน่าเหม็น  
    ๔. ตรวจสอบผังการก่อสร้างอาคารที่บริษัทจัดท้าขึ้นตามสัญญา แต่ไม่พบการก่อสร้าง

ตามผังที่ก้าหนด 
    ๕. ตรวจสอบอาคารพาณิชย์ด้านหน้าตลาด มีความเก่าแก่ แต่ก็มีความแข็งแรง 
    ๖. ตรวจสอบการขายของทางเท้าและริมทาง ยังมีพ่อค้าแม่ค้าข้าขายอยู่บ้าง (ตลาดปิดแล้ว) 
    ๗. ตรวจสอบอัตราค่าเช่าแผงของตลาดใหม่ที่ก่อสร้างขึ้น (ติดกับตลาดเก่า) ตัวตลาด  

เทพ้ืนปูนมีขนาดพ้ืนที่แบ่งเป็นล็อกขนาด ๒ ตารางเมตร กางด้วยเต้นท์ขนาดเท่า ๆ กัน อัตราแรกเข้า 
๒๐,๐๐๐ บาท/ปี/ล็อก และพบว่ามีการเก็บค่าเช่ารายวัน/รายเดือนในราคาสูง ซึ่งจากการดูด้วยสายตา 
เต้นท์ที่กางให้เช่าไม่มีความคงทนถาวรเท่าที่ควร 

    ๘. ตรวจสอบถนนที่ใช้สัญจรไปมา พบว่าเป็นถนน ๒ เลน และมีความคับแคบ การสัญจร
ไปมาไม่สะดวกเท่าที่ควร 

    ๙. สภาพการค้าขายมีความซบเซา พ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดบ่อบัวได้รับความเดือดร้อน
อย่างมาก เนื่องจากอัตราค่าเช่าที่สูง และตลาดไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่สะอาด ไม่น่าเดิน ผู้ซื้อไม่เข้ามา  
ซื้อของในตลาดเก่า ซึ่งส่วนมากจะไปซื้อของตลาดใหม่ที่อยู่ติดกัน ซึ่งมีความสะอาด น่าจับจ่ายมากกว่า 



 ๓๙๓  
 

    ๑๐. พ่อค้าแม่ค้ามีความกังวลถึงความไม่เป็นกลางของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่เข้า
มาช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างการรถไฟ บริษัทบ่อบัวพัฒนา จ้ากัด และประชาชน อีกทั้งการ
ร้องขอให้เทศบาลด้าเนินการจัดท้าตลาดประชารัฐให้นั้น ยังไม่พบความคืบหน้าแต่อย่างใด ซึ่งระยะเวลา
ที่ร้องขอไปหลายสิบปีก็ไม่สามารถด้าเนินการได้ 

 

   ๒. พ้ืนที่น้ ากัดเซาะชายฝั่ง ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (คณะที่ ๒) ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบสภาพความ

เดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ณ ต้าบลสองคลอง อ้าเภอบางปะกง 
บริเวณเลียบคลองหงษ์ทอง รวมถึงปัญหาน้้าทะเลหนุนสูงเส้นทางเข้า-ออกวัดหงส์ทองตลอดเส้นทาง  
ซึ่งจากการตรวจสอบพบข้อมูล ดังนี้ 

    ๑. พ้ืนที่บริเวณต้าบลสองคลองเกิดปัญหาน้้ากัดเซาะชายฝั่งตลอดระยะทางประมาณ  
๑๐ กิโลเมตร ท้าให้ประชาชนสูญเสียแผ่นดินและที่อยู่อาศัย  

    ๒. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของส่วนราชการ เช่น การปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
การสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันคลื่น รวมถึงการใช้ไส้กรอกทราย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  

    ๓. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 
ส่งผลให้เกิดการตกตะกอนและเกิดป่าชายเลนขึ้นเองหลังเขื่อน 

    ๔. ปัญหาน้้าทะเลหนุนสูงส่งผลต่อการด้ารงชีพของประชาชน น้้าทะเลท่วมถนน
หนทางที่ใช้สัญจรไปมา ท้าให้เกิดความล้าบากในการเดินทาง 

    ๕. พบปัญหาแผ่นดินทรุดตัว ณ วัดหงษ์ทอง ซึ่งท้าให้แผ่นดินบริเวณวัดสูญหายไปจาก 
๒๑ ไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง ๘ ไร่เศษ 

 
 

------------------------------------------------------ 



 ๓๙๔  
 

 

 

   จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ้าเภอ
เมืองระยอง  

   วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัดระยอง 

   ผลการด าเนินการ 
   สมาชิกวุฒิสภารับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ผลการด้าเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผู้แทน

หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
   ๑. ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 
    น้าเสนอโดย นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และ นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อ้านวยการส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  
    ๑.๑ ข้อมูลทั่วไปการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
     การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ก้าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๒ ต้าบล

มาบตาพุด อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีหน้าที่หลักในการจัดสรรที่ดินพร้อมระบบ
สาธารณูปโภคให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงถือเป็นนิคม
อุตสาหกรรมที่มีโรงงานซึ่งเป็นภาคการผลิตที่ประกอบด้วย กลุ่มปิโตรเคมี ไฟฟ้า เหล็ก เคมีภัณฑ์  
กลั่นน้้ามัน ที่ส้าคัญของประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่สนับสนุนสิทธิประโยชน์ 
สิ่งอ้านวยความสะดวก และบริการต่าง ๆ ให้แก่นักลงทุนอุตสาหกรรมที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุน 

     กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนที่มาบตาพุด (MTP Complex) ประกอบด้วย ๕ นิคม 
และ ๑ ท่าเรือเพือ่รองรับการพัฒนาของประเทศ ได้แก่  

     ๑) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มีผู้ประกอบการ ๔๖ ราย) เนื้อที่
ประมาณ ๓,๓๑๒ ไร่  

     ๒) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (มีผู้ประกอบการ ๑๗ ราย) เนื้อที่ประมาณ ๓,๒๒๐ ไร่ 
     ๓) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง (มีผู้ประกอบการ ๕ ราย) เนื้อที่ประมาณ ๕๔๐ ไร ่
     ๔) นิคมอุตสาหกรรม RIL (มีผู้ประกอบการ ๖ ราย) เนื้อที่ประมาณ ๑,๖๖๐ ไร ่
     ๕) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (มีผู้ประกอบการ ๖๔ ราย) เนื้อที่ประมาณ 

๙,๘๔๕ ไร่  
     ๖) ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (มีผู้ประกอบการ ๑๒ ราย) เนื้อที่ประมาณ 

๒๘๗๐ ไร ่

ครั้งที่ ๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออก วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดระยอง 



 ๓๙๕  
 

     โดยทั้ง ๖ แห่งอยู่ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนและก้ากับดูแลของการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด มีเนื้อที่โดยรวมกว่า ๒๐๐๐๐ ไร่ มีผู้ประกอบการโดยประมาณ ๑๕๐ ราย  
มีการจ้างงานในพ้ืนที่โดยประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน มีการลงทุนโดยประมาณ ๑.๒ ล้านล้านบาท 

    ๑.๒ การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
     การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่  ๑  เกิดขึ้นระหว่างปี  

พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕ มีการถมทะเลจ้านวน ๑,๔๐๐ ไร่ ระยะที่ ๒ เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๒ 
มีการถมทะเลจ้านวน ๑,๔๗๐ ไร่ โดยมีสินค้าที่เป็นลักษณะสินค้าเทกอง สินค้าเหลว หรือก๊าซธรรมชาติ 
ซึ่งพ้ืนที่ของการนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนส้าคัญของประเทศ นั่นคือ มีโรงผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งที่เป็น
โรงไฟฟ้าโดยตรงและโรงไฟฟ้าก๊าซ มีก้าลังการผลิตที่ประมาณ ๔,๐๐๐ เมกะวัตต์ คิดเป็น ๑๗% ของ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ ผังโครงการพัฒนาท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี ๓ 
 

    การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ เป็นการขุดลอกและถมทะเลพื้นที่
ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ และเป็นหนึ่งในกรอบการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานส้าคัญ หรือ EEC Project List 
ซึ่งเป็นการขยายท่าเรือมาบตาพุดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ 
ประมาณ ๑๐.๘ ล้านตัน/ปี และสินค้าเหลว ประมาณ ๔ ล้านตัน/ปี โดยพัฒนาให้เป็นท่าเรือระดับ
ภูมิภาค โดยพ้ืนที่โดยประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่นี้ จะแยกเป็นการถมทะเลเพื่อให้ได้พ้ืนที่หลังท่าจ้านวน ๕๕๐ 
ไร่ และพ้ืนที่ส้าหรับกักเก็บตะกอน ๔๕๐ ไร่ ประมาณราคาค่าก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure)  ๑๒,๙๐๐ ล้านบาท และค่าก่อสร้าง ในส่วนของท่าเรือ (Superstructure) ส้าหรับ

พื้นท่ีประกอบธุรกิจ (C)  

๑๕๐ ไร ่ ท่าเทียบเรือก๊าซ (B) ๒๐๐ ไร ่
ความยาวหน้าท่า ๑.๔๐๐ เมตร 

ท่าเทียบเรือของเหลว (A)  
๒๐๐ ไร ่ความยาวหน้าท่า 800 เมตร 

ท่าเรือบริการ 

ระยะท่ี ๑ 

ระยะท่ี ๒ พื้นท่ีกักเก็บตะกอน 
๔๕๐ ไร ่

เข่ือนหินกันทราย ยาว ๕,๔๑๐ ม. 

 พื้นท่ีพัฒนาท่าเรือ  ยาว ๒,๒๒๙ ม. 



 ๓๙๖  
 

การประกอบธุรกิจ อยู่ระหว่าง ๔๒,๕๐๐ - ๖๘,๐๐๐ ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจที่เอกชนลงทุน)  
มีแอ่งกลับเรือความกว้าง ๕๒๐ เมตร และมีความลึกร่องน้้า ๑๖ เมตร สามารถรองรับเรือขนาดความจุ 
๑๓๐ ,๐๐๐  DWT และยาว ๓๕๐ เมตร ทั้งนี้  การนิคมฯ สามารถด้าเนินการตามกระบวนการ 
และรูปแบบที่ก้าหนด โดยให้เอกชนเข้ามาร่วมทุน และได้มีการท้าสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ที่ผ่านมา คือ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จ้ากัด 

    ส้าหรับช่วงแรกในการดา้เนนิการนั้น ใน ๖ เดือนแรกจะเป็นขั้นตอนของการขออนุญาต
การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และด้าเนินการภายใต้กฎหมายไทยเพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งใบอนุญาต ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดระยองโดยท่านผู้ว่า
จังหวัดระยองให้ความเห็นชอบโครงการนี้ จากนั้นจะน้าเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบยื่นเสนอต่อ  
กรมเจ้าท่า ณ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของทางกรมเจ้าท่า นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่าอีก ๒-๓ ใบ ที่จะด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ นี้ นอกจากนี้ยังจะ
ด้าเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันความเสียหายฉกุเฉนิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวงเงินงบประมาณรองรับประมาณ ๑๒๙ 
ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างระเบียบการใช้กองทุน และคณะกรรมการที่จะพิจารณากองทุน
ดังกล่าว โดยในขั้นตอนนี้ เมื่อเอกสารได้รับความเห็นชอบแล้ว การนิคมอุตสาหกรรมจะด้าเนินการ  
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ EHIA ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ โดยก้าหนดว่าจะต้องมีคณะกรรมการระบบไตรภาคีในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกระยะ
การก่อสร้าง โดยจะด้าเนินการเปลี่ยนแปลงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ของงานโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยจะด้าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น ในปี ๒๕๖๔ 
จึงจะเริ่มด้าเนินการก่อสร้างได้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗ มีการจ้างงานในพ้ืนที่โดยประมาณ 
๓๐,๐๐๐ คน มีการลงทุนโดยประมาณ ๑.๒ ล้านล้านบาท 

 

 
 

ภาพที่ ๒ การด าเนินงานภายหลังลงนามในสัญญาร่วมลงทุน 
โครงการพัฒนาท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที ่๓ 



 ๓๙๗  
 

 

    ๑.๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาต่อประเด็นความก้าวหน้า 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 

     จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้มีการสอบถามพร้อมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทาง 
ในการด้าเนินการเพ่ือประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน สรุปได้ดังนี้ 

     ข้อซักถาม 
     ๑) นายเจน น าชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา : ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่ และ

มีการน้าตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ในการขนถ่ายสินค้าด้วยหรือไม่ 
      - นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  : 

ส้าหรับปัญหาและอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมานั้น จะพบประเด็นในเรื่องของอุบัติเหตุ ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม และระบบธรรมาภิบาล อีกทั้ง ประชาชนมีความกังวลในเรื่องมลพิษทางอากาศ และปัญหา
น้้าเสีย โดยการนิคมอุตสาหกรรมได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการน้าประชาชนเข้าตรวจสอบ
พ้ืนที่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการด้าเนินการร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ซึ่งโรงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมจะได้รับ
ธงขาวดาวเขียวเป็นการรับรองถึงมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และส้าหรับการก่อสร้างระยะที่ ๓ นั้น 
จะพบประเด็นในเรื่องของการจัดตั้งกองทุน ซึ่งอยู่ในกระบวนการยกร่างระเบียบการใช้กองทุน และการ
จัดตั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน 

       การขนถ่ายสินค้าส่วนใหญ่ของการนิคมอุตสาหกรรม เป็นการขนถ่ายผ่านท่อ 
เนื่องจากท่าเรือระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ จะเป็นสินค้าชนิดที่เป็นของเหลวและสินค้าเทกอง อาทิ 
ไฮโดรคาร์บอนที่จะเข้าสู่กระบวนการปิโตรเคมี และก๊าซ LPG ซึ่งล้าเลียงโดยการขนถ่ายผ่านท่อ สินค้า
ประเภทเหล็กและถ่านหินซึ่งน้าเข้ามาทางเรือ ส้าหรับการขนส่งตู้โดยคอนเทนเนอร์ ระยะที่ ๑ และ ๒ 
ยังไม่มีการใช้ระบบการขนส่งประเภทนี้ แต่จะมีรถคอนเทนเนอร์วิ่งขนส่งสินค้าบ้างเล็กน้อยภายในนิคม
อุตสาหกรรม โดยการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือด้วยตู้คอนเทนเนอร์นั้น ทางการนิคมอุตสาหกรรมมีแนวคิด  
ที่จะด้าเนินการอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงความเป็นไปได้ 

     ๒) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา : ได้สอบถามข้อมูลประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
      ๒.๑) เรื่องการก่อสร้างรางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังโรงงาน ขอให้ทางการนิคม

อุตสาหกรรม น้าไปพิจารณาว่าจะสามารถด้าเนินการอย่างไรได้บ้ าง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ของการนิคม
อุตสาหกรรมที่อาจต้องด้าเนินการเอง  

      ๒.๒) ภาพรวมการออกแบบท่าเรืออุตสาหกรรม ระยะที่ ๓ ได้มีการวางระบบ
ไว้ดีขึ้นกว่าระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ หรือไม่ และสามารถแก้ไขปัญหาเดิม ๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ไว้
อย่างไร  



 ๓๙๘  
 

      ๒.๓) ภาพรวมการก่อสร้างท่าเรื่องอุตสาหกรรม ระยะที่ ๓ ประชาชนได้อะไร 
      - นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  :  

ได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้ 
       ระบบต่าง ๆ นั้น ได้บรรจุไว้ในรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

แล้ว โดยก้าหนดว่าการพัฒนาจะต้องไม่สร้างผลกระทบเพ่ิมเติมจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในระยะที่ ๑  
และระยะที่ ๒ และจะต้องมีการก้าหนดในเรื่องของโมเดลการเคลื่อนตัวของคลื่นและกระแสน้้าในพ้ืนที่ 
ซึ่งได้ออกแบบ ระบบ Break Water ให้ยื่นออกมาจากท่าเรือระยะที่ ๒ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดซ้้าเติม
ในส่วนของระยะที่ ๑ และ ๒ ลง ซึ่งจากการประเมินจะได้รับผลกระทบน้อยมาก 

      - นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อ านวยการส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรม 
มาบตาพุด : ชี้แจงว่า 

       สิ่งที่ประชาชนจะได้รับอันดับแรก คือ โอกาส โดยทางการนิคมอุตสาหกรรม 
ได้ร่วมสนับสนุนให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างรายได้ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้
การศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องดีกว่าเดิม เพราะการ
พัฒนาท่าเรื่องนั้น ต้องยอมรับว่าอาจท้าให้การประมงพ้ืนบ้านหายไป แต่ชาวบ้านจะต้องได้รับเท่าเดิม
หรือมากกว่าเดิมนี่คือเป้าหมายที่การนิคมอุตสาหกรรมต้องด้าเนินการ 

     ข้อเสนอแนะ 
     ๑) นายเจน น าชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา : ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการขนถ่ายสินค้า 

ด้วยระบบโลจิสตกิส์หรอืระบบราง ถ้าสามารถท้าเชื่อมท่าเรือทั้งสองแห่ง คือท่าเรือมาบตาพุดและท่าเรือ
แหลมฉบังเข้าด้วยกันได้ จะท้าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์อย่างมาก ซึ่งระบบรางนั้น
ต้องใช้ระยะเวลาเตรียมการพัฒนาพอสมควร ดังนั้น ถ้าไม่ริเริ่มในตอนนี้อาจจะช้าไป เมื่อท่าเรือระยะ  
ท่ี ๓ เปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี ๒๕๖๙  

     ๒) พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา  : ได้ฝากประเด็นเรื่อง 
การถมทะเลจากการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรม ระยะที่ ๓ ในเรื่องการศึกษาถึงผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม (EIA) ตั้งแต่กระบวนการจัดท้าโมเดล ซึ่งต้องมีความชัดเจน โดยเฉพาะการถมทะเลออกไป
เป็นระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตรนั้น ควรค้านึงถึงหลักเขตแดน ซึ่งอาจท้าให้เป็นการเปลี่ยนแปลง 
เส้นเขตแดนได้ ขอให้มีการศึกษารายละเอียดในประเด็นนี้ให้ครอบคลุมและน้าไปใส่ไว้ในรายงาน  
ให้ชัดเจนด้วย  

     ๓) นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา  : ขอฝากประเด็นเรื่องสุขภาพ
พลานามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงสถานที่เพ่ือการออกก้าลังกายว่า 
มีความเป็นไปได้หรือไม่ในการจัดให้มีศูนย์กีฬา ศูนย์ออกก้าลังกาย หรือศูนย์สุขภาพในพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรม เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
ได้ใช้ประโยชน์ และยังเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งต่างประเทศจะมีกฎหมาย



 ๓๙๙  
 

ก้าหนดว่า ในเขตอุตสาหกรรมต้องมีพ้ืนที่ เท่าใดเพ่ือใช้เป็นสถานที่ออกก้าลังกาย นอกจากเรื่อง  
ศูนย์สุขภาพของฝากอีกหนึง่ประเด็น คือ ต่อค้าถามที่ว่าประชาชนไดอ้ะไรจากการมีนิคมอุตสาหกรรมนั้น 
จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าคุณสมบัติในการรับสมัครงาน ข้อแรกคือ ขอให้พิจารณาคนในพ้ืนที่ก่อนเป็นล้าดับ
ที่หนึ่ง เพ่ือจะได้ค้าตอบไปให้พ่ีน้องประชาชนว่าสิ่งที่ได้รับคือ “ได้รับสิทธิ์” ในการประกอบอาชีพก่อน
คนนอกพ้ืนที่ โดยเฉพาะผู้มีภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัดระยองควรได้รับการพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ ถัดไป
คือผู้มีภูมิล้าเนาในภาคตะวันออก และประชาชนนอกภูมิล้าเนาในระดับประเทศต่อไป  

     ๔) นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา : ฝากประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง
ของการศึกษา เนื่องจากในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นสถานที่รวมแรงงานหลากหลายสัญชาติ 
ทางการนิคมอุตสาหกรรม มีโรงเรียนหรือศูนย์ดูแลเด็กเล็กเพ่ือรองรับส่วนนี้หรือไม่ โดยขอฝากให้ทาง
ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมน้าไปวางแผนเพ่ือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วย 

     ๕) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา : ได้ให้ความเห็นว่าจะเป็นไปได้
หรือไม่ที่ในการเสนองบประมาณก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรม ระยะที่  ๓ นั้น ถ้าจะมีการวางแผนการ
ก่อสร้างโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬา สถานที่ออกก้าลังกาย สนามเด็กเล่น น้ามาบรรจุไว้รวม
เป็นแผนระยะยาว เพ่ือให้เห็นภาพของงบประมาณและการด้าเนินการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

     ๖) นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา : ขอฝากข้อคิดเห็นไว้  
๓ ประเด็น ดังนี้  

      ๖.๑) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนอกเหนือจากการเป็นคณะกรรมการ
แล้ว อยากให้ประชาชนไดเ้ข้าไปมสี่วนร่วมในเรื่องอืน่ ๆ ด้วย อาทิ การมีงานท้าของคนในพื้นที่ การสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมมีศักยภาพที่
จะสามารถจัดการได้  

      ๖.๒) เรื่องการค้านวณภาษีใหม่ที่อาจเกิดผลกระทบ ควรท้าแผนการจัดการ
รายได้รองรับไว้ด้วย  

      ๖.๓) เรื่องการของบประมาณสนับสนุนต้องชี้ให้เห็นความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เช่น ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   ๒. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

    น้าเสนอข้อมูลโดย นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบลงทุน 
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 

    ๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 
     ภาพรวมการด้าเนินงานตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา เป็นการผนึกก้าลัง 

ทุกภาคส่วน ซึ่งปีแรก ๒๕๖๐ เป็นการออกค้าสั่ง คสช. ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐  
ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปีที่  ๒ ได้ออกพระราชบัญญัติ 



 ๔๐๐  
 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๓๕๖๑ และปีที่ ๓  
เริ่มมีความชัดเจนในการก่อตั้งส้านักงาน และมีกลไกพิเศษเพ่ือเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ได้แก่  

     ๑) มีพื้นที่ชัดเจน คือ ก้าหนดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นพื้นที่แรก เนื่องจาก
เป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก เป็นฐานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของ
ประเทศ มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนา 

     ๒) มีแผนการด้าเนินการร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน โดยรัฐก้าหนดนโยบาย 
และกรอบการพัฒนาที่เหมาะสมให้เอกชนเข้ามาลงทุน 

     ๓) มีสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน  โดยก้าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน การ
สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศด้านการลงทุน และก้าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้ท้างานได้ผลอย่าง
รวดเร็ว 

     ๔) มีกฎหมายและองค์กรก้ากับที่ชัดเจน ซึ่งมีพระราชบัญญัติและส้านักงานเพ่ือ
รองรับความต่อเนื่องของการพัฒนาพื้นที่  

     ด้วยเหตุนี้  กลไกพิเศษทั้ง ๔ ข้อนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของ “เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก หรือ อีอีซี” 

     การด้าเนินงานที่ผ่านมาของ EEC สามารถแยกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย  
     ๑) ท่ีด้าเนินการส้าเร็จแล้ว คือ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
     ๒) ท่ีอยู่ระหว่างด้าเนินการ โดยสามารถแยกได้เป็น ๒ ส่วน ได้แก่  
      ๒.๑) โครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งมีทั้งหมด ๖ โครงการ ได้ภาคเอกชน 

ลงนามในสัญญาแล้ว ๒ โครงการ คือ การก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จะสามารถ 
เปิดด้าเนินการได้ในปี ๒๕๖๘ และการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน จะสามารถ 
เปิดด้าเนินการได้ในปี ๒๕๖๘ ส่วนที่ เหลืออีก ๔ โครงการที่อยู่ระหว่างการคัดเลือกภาคเอกชน 
มาด้าเนินการ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ศูนย์ซ่อมบ้ารุงอากาศยานฯ 
และโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)  

      ๒.๒) ๑๒ อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล เป็นสิ่งที่จะ 
ท้าให้เกิด Thailand 4.0 และเทคโนโลยีดิจิทัล 5g โดยได้มีการพัฒนาจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ซึ่งเห็นชอบการประกาศ 
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ จ้านวน ๒๙ เขต โดยจ้าแนกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเป็น ๒ ประเภท 
ดังต่อไปนี้  

       ๒.๒.๑) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกิจการพิเศษ จ้านวน ๖ แห่ง 
พ้ืนที่ ๑๘,๗๙๐ ไร่ เงินลงทุน ๘๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย เมืองการบินภาคตะวันออก  (EECa) 



 ๔๐๑  
 

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัล (EECd) รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (EECh) ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ธรรมศาสตร์ (พัทยา) (EECmd) 

       ๒.๒.๒) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกิจการอุตสาหกรรม จ้านวน 
๒๓ แห่ง เงินลงทุนประมาณ ๑.๓๘ ล้านล้านบาท ประกอบด้วย 

        (๑) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม 
รูปแบบนิคมอุตสาหกรรม  จ้านวน ๒๑ แห่ง  

         พ้ืนที่ประกาศเขตส่งเสริมประมาณ ๘๖,๗๗๕ ไร่  

         พ้ืนที่รองรับการลงทุนประมาณ ๒๘,๖๖๖ ไร่    

         เงินลงทุนรวมประมาณ ๑.๓๑ ล้านล้านบาท 
        (๒) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม 

รูปแบบการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรบัอุตสาหกรรมเปา้หมายพิเศษเฉพาะดา้น จ้านวน ๒ แห่ง พื้นที่ ๑,๘๗๒ 
ไร่ เงินลงทุน ๖๓,๔๘๐ ล้านบาทประกอบด้วย  

         กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต บ้านโพธิ์ พ้ืนที่ 
๑,๖๔๐ ไร่ เงินลงทุนประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

         กลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บางปะกง พ้ืนที่ ๒๓๒ ไร่ 
เงินลงทุนประมาณ ๑๓,๔๘๐ ล้านบาท 

    ที่ผ่านมามูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นใน EEC ปี ๒๕๖๒ มีอยู่ประมาณ ๔๐๔,๙๘๒ ล้านบาท 
โดยแยกเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชน ๓๙๐ ,๐๐๐ ล้านบาท แยกออกมาเป็นในส่วนของนิคม
อุตสาหกรรม ๓๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และพื้นที่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท และส่วนที่
เหลืออีก ๑๐,๙๘๒ ล้านบาท นั้น เป็นการด้าเนินการของภาครัฐในส่วนที่ต้องมีการด้าเนินการต่อไป  
เพื่อรองรับการลงทุนจากภาคเอกชนที่จะเข้ามา 

    จากการศึกษา พบว่า ถ้ามีการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐที่มีมูลค่า ๓๐๐,๐๐๐  
ล้านบาท/ปี จะท้าให้ GDP เพ่ิมขึ้น ๒% และโครงการที่ตั้งไว้มีการลงทุนครบถ้วนทางโครงสร้างพื้นฐาน
แล้วเสร็จ การรองรับภาคอุตสาหกรรมมีการเข้าใช้ พ้ืนที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน การสร้างงานใหม่  
โดยการนิคมอุตสาหกรรม วางเป้าหมายการจ้างงานใหม่ ๔๗๐,๐๐๐ ต้าแหน่ง และส่วนที่เป็นเสาหลัก 
อีกประการหนึ่งของ EEC คือ การสร้างเมืองใหม่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ โดยได้มีการประกาศใช้  
ผังเมืองแล้วเมื่อวนัที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่ยังไม่มีการด้าเนินการซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา อย่างไรก็ตาม
โครงการนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเทศบาลบ้านฉาง ซึ่งได้รับรางวัล Smart City  
และรางวัลอื่น ๆ อีกหลายรางวัล ในส่วนของการรองรับเมืองใหม่นี้ พระราชบัญญัติEEC ได้ก้าหนดให้มี
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ไว้ด้วย เพื่อรองรับเศรษฐกิจ และรองรับการพัฒนา
เมือง ซึ่งระยะเวลารองรับตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ๒๐ ปี  



 ๔๐๒  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ แสดงภารกิจท่ีผ่านมาและที่จะด าเนินการต่อไป 
 

    ในส่วนของภารกิจต่อไปคือ การลงสู่ระดับพ้ืนที่และการพัฒนาชุมชน โดยการสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน โดยจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน การผลักดัน SME ไปสู่ตลาด E-Commerce  
โดยน้า Electronic Commerce หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การท้าธุรกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาสินค้า การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และจะยกระดับการส่งออกผลไม้ในพ้ืนที่ไปสู่ Eastern Fruit Corridor : EFC ซึ่งคาดว่า
จะด้าเนินการได้ในปี ๒๕๖๓ และอีกหนึ่งโครงการ คือ การลดผู้มีรายได้น้อยให้หมดไปภายใน ๓ ปี คือ  
ผู้มีรายได้น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ซึ่งมีรายชื่อในระบบแล้ว แต่อยู่ระหว่างศึกษาวิธีด้าเนินการ  
โดยอาจสามารถด้าเนินการได้ในปี ๒๕๖๓ นี้ เป็นต้นไป 

    การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในเรื่องการสาธารณสุข การศึกษา  
การก้ากับผังเมืองและสิ่งแวดล้อมด้วยพลังสตรี และพัฒนา ๓ เกาะเป็นพ้ืนที่ตัวอย่าง คือ เกาะสีชัง  
เกาะล้าน และเกาะเสม็ด อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะพัฒนาไปในลักษณะใดเพ่ือให้สมบูรณ์เป็นรูปธรรม 



 ๔๐๓  
 

 

 
 

ภาพที่ ๔ แสดงการยกระดบัคุณภาพชีวิตและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
 
    ประชากร อีอีซี ใน ๓ จังหวัด มีประมาณ ๓.๔ ล้านคน แยกเป็น  
    ๑. วัยเรียน มีจ้านวน ๑.๒ ล้านคน พัฒนาโดยการสร้างอนาคตให้คนรุ่นใหม่ด้วยการ

จัดให้มีการศึกษาแบบ Demand Driven โดยให้ภาคเอกชนมาร่วมด้าเนินการในระบบการศึกษา เพื่อให้
เป็น EEC Model ใน ๒ รูปแบบ คือ  

 
     ๑) แบบเรียนฟรี มีงานท้า  
     ๒) แบบจ่ายน้อยมีโอกาสท้างาน  
    ๒. วัยท้างาน คือ มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป มีจ้านวน ๒.๒ ล้านคน จะถูกแยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
     ๑) ก้าลังแรงงานหลัก ๑.๙ ล้านคน โดยจะน้า SME OTOP การท่องเที่ยงเชื่อมกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายและ E-Commerce 
     ๒) ผู้มีรายได้น้อย จ้านวน ๐.๓๕ ล้านคน คือ ผู้มีรายได้น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี 

โดยได้มีการท้าการวิจัยว่าจ้านวน ๐.๓๕ ล้านคน นั้น เป็นผู้มีรายได้ต่้ากว่าเส้นความยากจน คือ มีรายได้
น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี มากถึง ๐.๒๔ ล้านคน และมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน คือ ระหว่าง 
๓๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี โดยลักษณะของผู้มีรายได้น้อยนั้น ได้มีการศึกษา พบว่า มีการศึกษา  
ต่้ากว่ามัธยมศึกษา คิดเป็น ๙๓% มีอาชีพไม่แน่นอน เช่น ค้าขาย รับจ้าง และงานบริการ เป็นต้น  
คิดเป็น ๓๖% และ เป็นผู้สูงอายุ คิดเป็น ๓๗% ทั้งนี้ EEC ได้น้าผลการศึกษาทั้งหมดนี้มาใช้เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยให้หมดไปใน ๓ ปี โดยได้รับการสนับสนุนเพ่ือผลักดันโครงการลดผู้มีรายได้



 ๔๐๔  
 

น้อยจากส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ .) มาช่วยด้าเนินการ 
รวมถึงการจัดให้มีการพัฒนาอาชีพ การจัดหางานในพ้ืนที่ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่/ชุมชน 
และการจัดหางานให้กับผู้สูงอายุ  

    ๒.๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาต่อประเด็นการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูปประเทศ 

     จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสมาชิก
วุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้มีการสอบถาม
พร้อมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการด้าเนินการเพ่ือประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน สรุปได้
ดังนี้ 

     ข้อซักถาม 
     ๑) นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา : มีข้อซักถามเกี่ยวกับ

ประเด็นภาคการศึกษาโดยเฉพาะ “อาชีวะศึกษา” ซึ่งเป็นระดับที่ส้าคัญมากโดยขอทราบตัวเลขว่า 
จากนี้ไปภายใน ๕-๑๐ ปี ข้างหน้า ต้องการให้ภาคการศึกษาผลิตบุคลากรด้ านไหน สาขาอะไร  
เพ่ือรองรับการเติบโตของ EEC อีกทั้งในเรื่องของภาษานั้น มีพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือปลดล็อกการสอนโดยน้าภาษาหลายภาษาเข้ามาช่วยสอนได้  

      - นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา  ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบลงทุนเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : ตอบข้อซักถามในประเด็นของการพัฒนาบุคลากรว่า ได้ท้าการศึกษาในแต่ละ
อุตสาหกรรมเปา้หมาย โดยมีภาคเอกชนรว่มดา้เนินการดว้ย ในลักษณะDemand Drivenคือ การพัฒนา
ที่เน้นผลิตคนคุณภาพตอบสนองความต้องของภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งลดปัญหาเด็กจบใหม่ตกงาน  
สู่การพัฒนาประเทศไทยยุค ๔.๐ อย่างยั่นยืน โดยการพัฒนานั้นจะแยกเป็น ๒ โมเดล คือ ๑) แบบเรียนฟรี  
มีงานท้า และ ๒) แบบจ่ายน้อยมีโอกาสท้างาน โดยมีการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมการ  
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และในปี ๒๕๖๓ ได้มีโครงการที่ส้าคัญออกมา  
๓ โครงการ ได้แก่  

       โครงการที่หนึ่งโครงการพัฒนาหลักสูตรเรง่ดว่น มี ๑๒๐ หลักสูตร รองรับคน 
๒๐,๐๐๐ คน โดย ๒๕ หลักสูตร จ้านวน ๓,๐๐๐ คน โครงการนี้พร้อมด้าเนินการโดยใช้งบกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

      โครงการที่สอง โครงการสร้างบัณฑิตอาสาที่มีศักยภาพ จะน้ามาพัฒนา 
ให้ความรู้มีเป้าหมาย ๑๒๐ คน เมื่อส้าเร็จโครงการในรุ่นแรก จ้านวน ๓๐ คนจะพร้อมท้างานทันที  
โดยใช้งบประมาณของกองทุนอีอีซี  



 ๔๐๕  
 

      โครงการที่สาม โครงการผลิตอาชีวะมาตรฐานอินเตอร์ โดยยกระดับมาตรฐาน
ทุกโครงการอาชีวะ ซึ่งศึกษาจากโมเดลของโรงเรียน IRPC และไม่ใช้เงินงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัย
บูรพารับไปด้าเนินการ 

     ๒) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา : สอบถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
ว่า โครงการต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นโครงการที่จัดท้าขึ้นเพ่ือประชาชนใน พ้ืนที่ใช่หรือไม่ และประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทางช่องทางใด 

      - นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบลงทุนเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : กล่าวว่า ในการพัฒนาหลักสูตรเร่งด่วนนั้น ใช้คนจากผู้ที่ขึ้นทะเบียนราษฎร  
ที่เป็นนักเรียนสาขาต่าง ๆ และจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีศักยภาพและน้ามาพัฒนาหลักสูตร  
ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ และโครงการที่ได้เสนอนัน้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัต ิโดยจะท้าการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 

     ข้อเสนอแนะ จากสมาชิกวุฒิสภา และส่วนราชการ 
     ๑) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง : ให้ข้อเสนอแนะว่า 

ขอให้ EEC ระบุในแผนการพัฒนาของ EEC เกี่ยวกับการรับคนเข้าท้างาน โดยขอให้พิจารณาคนในพ้ืนที่ 
คนในจังหวัดระยอง หรือคนใน ๓ จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นล้าดับแรก ๆ ตามที่  
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภาได้ ให้ข้อแนะน้าไว้ รวมถึงขอให้จัดท้าแผนพัฒนาระยะยาว 
ที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่นการก่อสร้างสถานที่ออกก้าลังกาย การจัดท้าศูนย์เด็กเล็ก 
และสถานพยาบาลตามประเด็นที่ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ค้าแนะน้าไว้ในเบื้องต้น 

     ๒) พลเรือเอก พัลลภ  ศมิศานนท์  สมาชิกวุฒิ สภา : ขอฝากเรื่องของ 
การสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่เกาะต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขอให้จัดให้มีระบบ  
การสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีความเข้มงวดในการตรวจตราการเข้าออก เนื่องจากพ้ืนที่ EEC เป็นพ้ืนที่เปิด 
ซึ่งตามข่าวสารที่มีเรือส้าราญเวสเตอร์ดัม จะขอเข้ามาเทียบท่าที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ EEC ดังนั้น 
ขอให้นึกถึงความปลอดภัยของคนในพ้ืนที่เป็นส้าคัญ  

 
 
 
 
 
 
 

   
 

------------------------------------------------------ 



 ๔๐๖  
 

   จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ระยะที่ ๓ อ้าเภอเมืองระยอง  

   วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน  

   ผลการด าเนินการ 
   สมาชิกวุฒิสภารับฟังปัญหาของประชาชนโดยสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
   ๑. ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
    ๑.๑ “ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal)” หรือ 

“ท่าเรือ MIT” ด้าเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการท่าเรือเดินทะเล โดยมีความยาวหน้าท่าประมาณ ๑,๐๒๔ เมตร ความลึกหน้าท่า ๑๒.๕ เมตร 
สามารถให้บริการรองรบัเรอืสินค้าเทกอง ได้สูงสุด ๖๐,๐๐๐ ตัน มีท่าเทียบเรือทั้งหมด ๔ ท่า เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของการน้ าเข้ าและส่งออกสินค้ าจากต่ างประเทศ และจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลเร่งส่งเสริมการลงทุนให้เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ระเบียง  
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor : ECC) ให้สอดรับการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ของไทยที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน 

 
 ประเภทสินค้าที่ผ่านท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีหลากหลายประเภท ได้แก่ 
 

 
 

   ประเภทสินค้าของผู้ประกอบการในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
   ๑) ประเภทสาธารณะสนิค้าเทกอง 
   ๒) ประเภทเฉพาะกิจกลุ่มโรงงานไฟฟ้า 
   ๓) ประเภทสาธารณกิจกลุม่ปิโตรเคมีและสารเคมี 
   ๔) ประเภทเฉพาะกิจกลุ่มปโิตรเคมแีละสารเคม ี
   ๕) ประเภทเฉพาะกิจกลุ่มเชือ้เพลิง 



 ๔๐๗  
 

รายละเอียดปรากฏตามภาพ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 ๔๐๘  
 

    ๑.๒ การบริหารจัดการของส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
     การบริหารจัดการของส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วย 
     ๑) นโยบายคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Port With Speed 

and Better Service) ได้แก่ 
      ๑.๑) ให้บริการที่รวดเร็วและถูกต้อง พร้อมทั้งมีมาตรฐานในคุณภาพของการ

บริการเพื่อตอบสนองต่อความมุ่งมั่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
      ๑.๒) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด 
      ๑.๓) ป้องกันและลดผลกระทบทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย 

รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นในเรื่องการให้บริการ การประหยัดพลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันและควบคุม แก้ไขเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

     ๒) ส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นศูนย์รวมทางข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล โดยสามารถวัดความสูงคลื่น ทิศทางของคลื่น ความเร็วกระแสน้้า ทิศทาง
กระแสน้้า ทิศทางลมและความเร็วลม ความลึกน้้าและอุณหภูมิ เพ่ือความปลอดภัยในการน้าเรือเข้า
เทียบท่า โดยสามารถดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือรับผ่าน SMS เมื่อร้องขอ
ข้อมูลได้ 

     ๓) การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย 
      ๓.๑) ด้านระบบควบคุมการจราจรทางน้้า 
      ๓.๒) ด้านการบริหารท่าเทียบเรือ 
      ๓.๓) ด้านร่องน้้าทางเดินเรือ 
      ๓.๔) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกภายในเขตท่าเทียบเรือ (ทางน้้า) 
      ๓.๕) ด้านระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ้านวยความสะดวกภายในบริเวณท่า

เทียบเรือ (ทางบก) 
      ๓.๖) ด้านระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบรักษา

ความปลอดภัย 
      ๓.๗) ด้านมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 
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    ๑.๓ โครงการในอนาคต ได้แก่ การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี ๓ 
     ๑) รายละเอียดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 
 

 
 

 
 
     ๒) การด้าเนินงานลงพ้ืนที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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     ๓) ขอบเขตการด้าเนินงานโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓  
มี ๗ งานหลัก ได้แก่ 

      ๓.๑) การทบทวนรานงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
      ๓.๒) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและการตลาด 
      ๓.๓) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
      ๓.๔) การออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) 
      ๓.๕) การศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 
      ๓.๖) การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
      ๓.๗) การศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการ และเสนอแนวทาง 

ในการพัฒนา 
 

  

 
 
   ๒. การกัดเซาะชายฝั่ง หาดสุชาดา 
    หาดสุชาดา สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยองแห่งนี้ที่แปลกตาและแตกต่างจากวิวทะเล

ของที่อื่น ๆ โดยทั่วไป เนื่องจากเกิดการกัดเซาะแนวชายฝั่งของคลื่นลมและน้้าทะเลจึงท้าให้ที่ท่องเที่ยว
ระยองแห่งนี้กลับซบเซาลง  

    สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพ้ืนที่ไปยังหาดสุชาดา เพ่ือศึกษาสภาพการกัดเซาะชายฝั่งของ
บริเวณดังกล่าว พบว่า พ้ืนที่บริเวณชายหาดสุชาดา มีการสร้างแนวหินเพ่ือลดแรงจากคลื่นลมที่มาท้า
ร้ายต่อชาดหาด เรียกว่า เขื่อนหินทิ้งเพ่ือชะลอคลื่นลมและลดอัตราการกัดเซาะแนวชายฝั่งเป็นแนวยาว
ระยะทางหลายกิโลเมตร  

    จากการได้พูดคุยกับประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านในบริเวณหาดสุชาดา 
พบว่าเมื่อปี ๒๕๔๔ บริเวณชายหาดสุชาดา ได้ถูกกัดเซาะเข้ามาลึกถึงจนถึงบริเวณถนนที่ใช้สัญจรไปมา 
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จนกระทั่งในปี ๒๕๔๖ หน่วยงานราชการ ได้เข้ามาดูแลโดยการจัดท้าเขื่อนหินทิ้ง เพ่ือชะลอคลื่นลม 
และลดอัตราการกัดเซาะแนวชายฝั่ง และได้ด้าเนนิการจัดท้าเขือ่นหินทิ้งเรือ่ยมาจนถึงปี ๒๕๕๐ ส่งผลให้
ปัจจุบันมี พ้ืนดินงอกออกมา ซึ่งมีลักษณะโค้งเป็นรูปเกือกม้าระหว่างช่วงห่างของเขื่อนหินทิ้ ง  
ท้าให้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแต่ก็เกิดปัญหาขยะตามมาซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และส้านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร 
ริมหาดสุชาดา จัดกิจกรรมเก็บขยะในบริเวณหาดสุชาดามาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาขยะก็ยังคงมีอยู่ 
ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขค่อนข้างยาก  

    การกัดเซาะชายหาดจะรุนแรงมากเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพทางกายภาพและ
ภูมิศาสตร์ของชายหาดนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านองศาความชันของชายหาด ปริมาณปะการัง 
และหญ้าทะเลในบริเวณนั้น อีกประเด็นหนึ่งก็คือ อาจเกิดจากการถมทะเลสร้างท่าเรือน้้าลึกของ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรือของบริษัท IRPC ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์
ชายฝั่งทะเลนี้ ท้าให้กระแสคลื่นและลมเปลี่ยนแปลงทิศทางโจมตีชายหาดอย่างรุนแรง การกัดเซาะทะเล
ได้รุกเข้ามาถึงถนนเลียบชายหาด ส่งผลให้ถนนดังกล่าวเกิดความเสียหาย ดังนั้น เมื่อ สภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ชายฝั่งของแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน  และไม่ว่าการกัดเซาะชายฝั่งจะเกิดจากสาเหตุใด  
ทุกฝ่ายควรต้องช่วยกันดูแลและพยายามลดการกระท้าต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ต่อไปในอนาคต 

 

   

 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
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   จังหวัดตราด วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ จุดก่อสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียโรงก้าจัดขยะ 
จุดก่อสร้างอ่างเก็บน้้าคลองพร้าว และจุดเชื่อมต่อถนนรอบเกาะบ้านบางเบ้า ต้าบลบางเบ้า อ้าเภอ 
เกาะช้าง  

   วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน  

   ผลการด าเนินการ 
   สมาชิกวุฒิสภารับฟังปัญหาของประชาชนโดยสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
   ๑. จุดก่อสร้างบ าบัดน้ าเสีย 
    เกาะช้างซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๑๗ ตาราง

กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๒ ต้าบล คือ ต้าบลเกาะช้างและต้าบลเกาะช้างใต้ มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่จ้านวน ๒ แห่ง คือ เทศบาลต้าบลเกาะช้างและองค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลเกาะช้างใต้ ประชากร ๘,๑๖๑ คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและบริการ
ทางการท่องเที่ยว โดยในปี ๒๕๖๐ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจ้านวนทั้งสิ้น ๑,๓๕๕,๓๙๐ คน เป็นคนไทย 
๘๖๐,๖๗๑ คน และชาวต่างชาติ ๔๙๔,๗๑๙ คน มีรายได้รวม ๗,๒๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก 
เกาะช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัดตราดท้าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังเกาะช้าง 
เป็นจ้านวนมากท้าให้การขยายตัวของสถานประกอบการตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านค้ารา้นอาหาร ฯลฯ 
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดปัญหาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาน้้าเสียในพ้ืนที่เกาะช้าง 
ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาส้าคัญของเกาะช้างที่ต้องด้าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ทั้งนี้  เกาะช้างยังไม่มี 
การบริหารจัดการน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิดต่าง ๆ ที่ถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้้าและท้าให้เกิดภาวะ 
น้้าเน่าเสียที่เหมาะสมส่งผลให้น้้าทิ้งบางส่วนไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกโดยไม่ผ่านการบ้าบัด 

    ๑.๑ ปัญหาระบบบ าบัดน้ าเสียเดิมที่ติดตั้งแล้ว 
     ๑) ปัญหาเรื่องพ้ืนที่เนื่องจากเทศบาลต้าบลเกาะช้างยังไม่มีพ้ืนที่ในการบริหาร

จัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
     ๒) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (อพท.)

ด้าเนินการตดิตัง้ระบบบ้าบัดน้้าเสียไว้แต่ไม่สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดงบประมาณ
และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญโดยประเด็นส้าคัญที่ส้านักงานพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง (อพท. ๑) 
แจ้งว่ายังไม่สามารถดา้เนนิการปรับปรุงแก้ไขระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนหาดทรายขาวให้สามารถใช้การได้
เนื่องจาก 

ครั้งที่ ๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออก วันท่ี ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดตราด 
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      - ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ก่อสร้างไว้เดิมช้ารุดเสียหายยังไม่มีแนวทางการ
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงแก้ไขที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาที่สมบูรณ์และยั่งยืน  (ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
ที่ก่อสร้างไว้เดิมเป็นระบบที่ใช้ประจุไฟฟ้าผ่านขั้วไฟฟ้า (Electrode) ซึ่งปัจจุบันช้ารุดเสียหายมีสนิมเกาะ) 

      - หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ดูแลระบบฯเพ่ือด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่องหลังท้าการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้สามารถใช้การได้ 
อย่างสมบูรณ์ 

    ๑.๒ การขอใช้พ้ืนที่ของกองทัพเรือ 
     เทศบาลต้าบลเกาะช้างขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุของกองทัพเรือ

บริเวณชุมชนบ้านหาดทรายขาวตา้บลเกาะช้างจ้านวน ๑ ไร ่๒ งาน ๑๕ ตารางวา เพื่อจัดตั้งระบบบ้าบัด
น้้าเสียซึ่งกองทัพเรือได้ตอบยืนยันว่าไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เทศบาลเกาะช้าง  
ทราบแล้ว ๒ ครั้ง เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวสงวนไว้ใช้ประโยชน์และรักษาพ้ืนที่ไว้เพ่ือการใช้งาน
ส้าหรับเป็นที่ตั้งหน่วย/พ้ืนที่ฝึกยุทธวิธีในหลักสูตรต่าง ๆ 

    ๑.๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
     จากการลงพ้ืนที่และรับฟังประเด็นบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ 

ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก้ากับดูแลโดยเทศบาลต้าบลเกาะช้าง ซึ่งจะด้าเนินการก่อสร้าง
บนพ้ืนที่กองทัพเรือ บริเวณชุมชนบ้านหาดทรายขาว ต้าบลเกาะช้าง พ้ืนที่จ้านวน ๑ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา 
เพ่ือจัดตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสีย โดยที่ผ่านมาทางกองทัพเรือได้ตอบยืนยันกับเทศบาลต้าบลเกาะช้าง 
ว่าไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวสงวนไว้ใช้ประโยชน์  
และรักษาพ้ืนที่ไว้เพ่ือการใช้งานส้าหรับเป็นที่ตั้งหน่วย/พ้ืนที่ฝึกยุทธวิธีในหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก น้าโดย พลเอก วรพงษ์สง่าเนตร รองประธานกรรมการ  
คนที่หนึ่ง และคณะได้ให้ขอ้เสนอแนะ และข้อคิดเห็นไว้อย่างหลากหลายและกว้างขวาง โดยสรุปได้ดังนี้ 

     ๑) น้้าเสียบนพ้ืนที่ เกาะช้าง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการท้ามาหากินบนความ
สวยงามของธรรมชาติ แต่ไม่ตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม ไม่อนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ดูแลธรรมชาติ 
ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่บังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ขอให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องรณรงค์ให้ทั้งภาคประชาชน และภาคธุรกิจบนเกาะช้างมีจิตส้านึกที่ดีในการที่จะดูแลสภาพแวดล้อม
ของตนเอง เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งธรรมชาติที่สวยงามต่อไป  

     ๒) เทศบาลต้าบลเกาะช้างควรจัดท้าขั้นตอนการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้ชัดเจน 
ต้องมีกระบวนการตั้งแต่เริ่มขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่จากกองทัพเรือ ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน  
อย่างชัดเจนในการบังคับใช้กฎระเบียบกับประชาชนและผู้ประกอบการที่พักโรงแรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 
โดยให้ใช้บ่อบ้าบัดน้า้เสียที่สรา้งขึ้น ก้าหนดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อน้าเสนอให้
กองทัพเรือพิจารณาอนุญาต และเพื่อยืนยันถึงความยั่งยืนของโครงการที่จะเกิดขึ้น 
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     ๓) ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการโรงแรมในพ้ืนที่จ้านวน
เท่าใด หรือชาวบ้านจ้านวนเท่าใด ที่จะร่วมมือและเข้าร่วมการบ้าบัดน้้าเสียกับเทศบาลเกาะช้าง 
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าบริการรายเดือน และกรณีที่มีการลักลอบปล่อยน้้าเสียลงทะเล
จะมีมาตรการกลับกลุ่มธุรกิจเหล่านี้อย่างไร 

     ๔) สมาชิกวุฒิสภาได้เสนอทางเลือกในการด้าเนินการเกี่ยวกับการบ้าบัดน้้าเสียไว้ 
๔ ทางเลือก ได้แก่ 

      ๔.๑) น้ามาตรการกฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้อย่างจริงจัง และออกมาตรการ
ทางกฎหมายระดับพื้นที่ร่วมด้วย อาทิ เทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม  

      ๔.๒) ปรับเปลี่ยนงบประมาณที่จะจัดท้าบ่อบ้าบัดน้้าเสียของโรงแรมเอง  
น้ามาส่งเสริม/สนับสนุนการก่อสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียรวมโดยร่วมกับภาครัฐ 

      ๔.๓) เทศบาลต้าบลเกาะช้างด้าเนินการก่อสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสีย โดยให้ 
ภาคประชาชนสนับสนุนพื้นที่ก่อสร้าง  

      ๔.๔) เทศบาลต้าบลเกาะช้างเป็นผู้ด้าเนินการก่อสร้าง ส่วนพื้นที่ก่อสร้างขอใช้
พ้ืนที่จากกองทัพเรือ แต่ค่าใช้จ่ายในการต่อท่อมายังบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และค่าบริหารจัดการโดยเรียกเก็บ
จากภาคธุรกิจและประชาชนเป็นรายเดือน ซึ่งจะต้องก้าหนดมาตรการการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด  
และต้องมีมาตรการบังคับใช้ส้าหรับผู้ที่ลักลอบปล่อยน้้าเสียลงทะเลไว้ด้วย 
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   ๒. โรงก าจัดขยะ 
    ๒.๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
     เนื่ องจากเกาะช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ ยวที่ส้าคัญของจังหวัดตราดท้าให้ 

มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังเกาะช้างเป็นจ้านวนมากประกอบกับการขยายตัวของสถานประกอบการต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านค้าร้านอาหารฯลฯเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวสิ่งที่ตามมาคือมีขยะมูลฝอยจ้านวนมาก
เฉลี่ยวันละ ๒๙ ตัน (คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี) ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บขนและก้าจัดให้ถูกต้องซึ่งในปัจจุบันเทศบาลต้าบลเกาะช้างเป็น
หน่วยงานหลักในการด้าเนินการดังกล่าวโดยได้ท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบล 
เกาะช้างใต้เพ่ือรับขยะมูลฝอยจากต้าบลเกาะช้างใต้มาก้าจัดในพ้ืนที่ต้าบลเกาะช้างด้วย 

    ๒.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนพ้ืนที่เกาะช้าง 
     - การสร้างจิตส้านึกให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิ
     - การจัดการขยะต้นทางกลางทางและปลายทาง 
     - การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยครัวเรือน (หลุมเปียกหลุมแห้ง) 
     - การใช้ขยะอินทรีย์จ้านวน ๖๐ % หมักท้าเป็นสารปรับปรุงดิน 
     - กิจกรรมหน้าบา้นหน้ามองภายใน ๓ เดือน 
     - อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
    ๒.๓ การได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
     ๑) โครงการปรับปรุงโรงคัดแยกขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลเกาะช้าง อ้าเภอ 

เกาะช้าง จังหวัดตราด ได้รับงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้ 
      - บา้นไชยเชษฐ์ หมู่ ๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 
      - เจ้าของ : อุทยานแห่ งชาติหมู่ เกาะช้างพ้ืนที่  ๒๕ ไร่  งบประมาณ  : 

๖๑,๐๕๒,๐๐๐ บาท 
     ๒) ท่ีมาของโครงการ 
      - ก่อสร้างปี ๒๕๔๘ งบประมาณจากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 

เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) แล้วเสร็จเริ่มใช้งาน ๒๕๔๙ ปี ๒๕๕๖ ส่งมอบทรัพย์สิน
ให้อุทยานฯ 

      - บันทึกข้อตกลง ๔ ฝ่าย ให้เทศบาลต้าบลเกาะช้าง และ อบต.เกาะช้างใต้
ด้าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน 

      - ศักยภาพการก้าจัด ๓๐ ตัน/วัน (ปริมาณขยะเขา้ระบบปจัจุบัน ๑๘ – ๔๐ ตัน/วัน) 
     ๓) สภาพปัญหา 
      - โครงสร้างอาคารและเครื่องจักรช้ารุดทรุดโทรม 
      - บางระบบไม่สามารถใช้งานได้แล้ว 
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      - บางระบบมีไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะ 
      - ไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
      - ฐานเครื่องชั่งน้้าหนักขยะทรุดตัว 
     ๔) ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน 
      - ขยะมูลฝอยค้างสะสมจ้านวนมาก 
      - ขาดแคลนน้้าอุปโภคในฤดูแล้ง ท้าให้มีการปนเปื้อนของน้้าใต้ดิน 
      - น้้าชะขยะในช่วงฤดูฝน ท้าให้ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งส่งผลให้ทะเลสกปรก 
      - ยานพาหนะเก็บขนขยะมูลฝอยเก่าช้ารุดทรุดโทรม สูญเสียงบประมาณ 

ซ่อมบ้ารุงสูง 
      - ยานพาหนะคันใหม่ถูกใช้งานหนักเนื่องจากทดแทนช่วงที่ซ่อมบ้ารุงคันเก่า 
      - ไม่สามารถเก็บขนขยะก้าจัดเศษวัสดุก่อสร้าง/เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่/กิ่งไม้

ขนาดใหญ่ด้วยเครื่องจักรคัดแยกได้ 
      - อปท. ขาดแคลนงบประมาณ 
      - พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยมีน้อย 
    ๒.๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
     จากการลงพื้นที่และรับฟังประเด็นโรงก้าจัดขยะท้าให้ทราบว่า โครงการปรับปรุง

โรงคัดแยกขยะและก้าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต้าบลเกาะช้าง อ้าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดนั้น  
ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มาด้าเนินการแล้ว จ้านวน 
๕๔,๙๔๖,๘๐๐ บาท จากแผนพัฒนาภาคตะวันออก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นเป็นหน่วย
ด้าเนินการ และเทศบาลต้าบลเกาะช้างสมทบเงินอีกจ้านวน ๖,๑๐๕,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๖๑,๐๕๒,๐๐๐ บาทสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก น้าโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร 
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นไว้สรุปได้ดังนี้ 

     ๑) ทุกฝ่ายต้องช่วยกันปลูกฝังให้ประชาชน รวมถึง โรงแรม ร้านอาหาร  
และภาคธุรกิจต่าง ๆ ต้องช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือนหรือในภาคธุรกิจและต้องให้ทุกฝ่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ โดยอาจเป็นลักษณะของจิตอาสา เป็นต้น 

     ๒) เทศบาลต้าบลเกาะช้าง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องช่วยกัน
วางแผนการใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงก้าจัดขยะนี้อย่างคุ้มค่า ทั้งในเรื่องของโรงเรือน 
เครื่องจักร หากมีความเสียหายมากอาจจะต้องด้าเนินการจัดซื้อเข้ามาใหม่เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
ด้าเนินการได้อย่างเต็มที่ และยังลดปัญหาการซ่อมบ้ารุงที่จะต้องเกิดขึ้นบ่อยครั้งอีกด้วย 

     ๓) น้ามาตรการกฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้อย่างจริงจัง และออกมาตรการ 
ทางกฎหมายระดับพ้ืนที่ร่วมด้วย อาทิ เทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหารและภาคธุรกิจต่าง ๆ  
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   ๓. จุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว 
    ๓.๑ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ดังนี้ 
     ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ ณ จังหวัดระยอง 

จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยผลการประชุมได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกไว้  
๓ ประการ คือ ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร และยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้การด้าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติงาน โดยกรมชลประทานได้รับมอบหมายให้ศึกษา 
หาวิธีการเก็บกักน้้าไว้ใช้บนเกาะช้าง ซึ่งผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า พื้นที่เหมาะสมสามารถก่อสร้าง
เป็นอ่างเก็บน้้าบนเกาะช้างอีก ๑ แห่ง คืออ่างเก็บน้้าคลองพร้าว โดยเป็น ๑ ใน ๕ ของพ้ืนที่ที่จะสร้าง
อ่างเก็บน้้าบนเกาะช้าง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้้าคลองสลักเพชร อ่างเก็บน้้าคลองสน อ่างเก็บน้้า 
คลองด่านใหม่ อ่างเก็บน้้าคลองหาดทรายแดง และอ่างเก็บน้้าคลองพร้าว ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
รัฐบาลได้จัดท้าแผนงานโครงการ mega project ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้้าคลองพร้าวเป็นโครงการหนึ่ง 
ที่ถูกบรรจุเข้าไว้ในแผนงานดังกล่าว 

     เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กรมชลประทาน
ด้าเนินการก่อสร้างอา่งเกบ็น้า้คลองพร้าว จังหวัดตราด เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือใช้ส้าหรับการอุปโภค
และบริโภค 

     โครงการอ่างเก็บน้้าคลองพร้าว มีลักษณะที่ส้าคัญ คือ เป็นพ้ืนที่รับน้้า ๑๐.๑๖ 
ตารางกิโลเมตร โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีที่ ๔,๑๐๐ มิลลิลิตร ปริมาณน้้าไหลลงอ่างเฉลี่ยทั้งปีที่ 
๒๖.๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ลักษณะเขื่อนเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว ความกว้างสันเขื่อนอยู่ท่ี  
๘ เมตร ความยาวสันเขื่อนอยู่ที่ ๓๘๘ เมตร ความสูงอยู่ที่ ๒๔.๕๐ เมตร ความจุอ่างที่ระดับน้้ากักเก็บ 



 ๔๑๘  
 

๒.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๘.๗๒ เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้้าไหลลงอ่าง เมื่อก่อสร้างเสร็จ
โครงการนี้จะให้ผลประโยชน์เป็นแหล่งกักเก็บน้้า ๒.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ส้าหรับท้าการเกษตร 
และการอุปโภคบริโภค พ้ืนที่รับประโยชน์จากระบบท่อส่งน้้าชลประทานครอบคลุมบริเวณ หมู่ที่ ๔  
บ้านคลองพร้าว ทั้งหมดจ้านวน ๑,๗๘๐ ไร่ มีพ้ืนที่ชลประทาน ๗๔๕ ไร่ และส่งน้้าดิบอุปโภคบริโภค 
ในเขต หมู่ที่  ๔ บ้านคลองพร้าว และสามารถส่งน้้าให้ระบบพัฒนาประปาได้ใช้ตามขีดประเมิน
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคตอีก ๒๐ ปี ได้  
โดยคาดการณ์ว่าประชาชนบนเกาะรวมทั้งประชากรแฝงมีประมาณ ๑๗ ,๕๔๕ คน และปริมาณ
นักท่องเที่ยว ๑,๑๐๓,๘๔๓ คน 

     สถานภาพของโครงการ ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรมมีการศึกษาและออกแบบ
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้านสิ่งแวดล้อมมีการจัดท้าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ โดยซึ่งพื้นที่ทั้งหมดมี จ้านวน ๒๗๕ ไร่ 
๒ งาน ๓๗.๐๑ ตารางวา แบ่งเป็นพ้ืนที่ ได้แก่ ๑) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจ้านวน ๗๙ ไร่ ๔๐ ตารางวา 
โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเห็นชอบเนื้อที่ ๘๑ ไร่แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  
๒) พ้ืนที่ป่าไม้ พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ จ้านวน ๑๗๙ ไร่ ๒ งาน ๘๑ ตารางวา ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า ๒๔๘๔ 
แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ๓. ที่ดินเอกสารสิทธิ์จ้านวน ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๑๕.๓๖ ตารางวา 
ด้าเนินการส้ารวจปักหลักเขตเรียบร้อยแล้ว 

     สถานะโครงการล่าสุด อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
และขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า (พ.ร.บ. ๒๔๘๔) และคาดการณ์ว่าจะสามารถก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างจ้านวน ๓ ปี ใช้งบประมาณโดยประมาณ ๕๘๐ 
ล้านบาท 

    ๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา   
     สมาชิกวุฒิสภาได้ซกัถามพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความห่วงใยในหลาย

ประเด็น โดยสรุปสาระส้าคัญ ดังนี้ 
     ๑) ปริมาณน้้าไหลลงอ่างเฉลี่ย ๒๖.๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี แต่ความจุอ่างฯ  

ที่ระดับกักเก็บน้้าเพียง ๒.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงที่ฝนตกชุกน้้าล้นรอการระบายออกจะส่ง 
ผลกระทบต่อพ้ืนที่ด้านล่างหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้มีมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นส่วนนี้ไว้ด้วย 

     ๒) ได้มีการส้ารวจหรือไม่ว่าอ่างเก็บน้้าจะรองรับภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ใดบ้าง จ้านวนเท่าใด จะสามารถรองรบัไดก้ี่เดือน เพียงพอและยั่งยืนหรือไม ่โดยขอให้ด้าเนนิการ
ให้ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เพียงพอในพ้ืนที่เป้าหมาย  



 ๔๑๙  
 

     ๓) ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จ้านวน ๑๗ ไร่เศษ ได้มีการพูดคุยในเรื่องการเวนคืน 
และเงินชดเชยไว้แล้วหรือไม่ เนื่องจากระยะเวลาที่จะก่อสร้างคือ ปี ๒๕๖๕ ซึ่งอาจมีผลท้าให้ 
เงินค่าชดเชยสูงขึ้นจนไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยได้ 

     ๔) กรณีที่จะท้าสัญญายินยอมให้การเวนคืน ขณะที่เจ้าของที่ดินรอเงินชดเชย  
แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจก่อสร้างอ่างดังกล่าวได้ ตรงนี้ได้มีการเจรจาตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
กับเจ้าของที่ดิน ๑๗ ไร่เศษไว้หรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้ระมัดระวังและมีความรอบคอบในการท้าสัญญา  
เพื่อป้องกันปัญหาการฟ้องร้องหน่วยงานที่เป็นผู้ผิดสัญญาไม่ชดเชยเวนคืน  

     ๕) ในการก่อสร้างครั้งนี้ จะมีประชาชนคัดค้านโครงการหรือไม่ โดยขอความร่วมมือ
จากชาวบ้านพ่ีน้องประชาชนต้องช่วยเหลือกัน ร่วมกันผลักดันโครงการนี้ให้ส้าเร็จผล แต่ถ้ากรณีที่มี  
ผู้หนึ่งผู้ใดคัดค้านโครงการนี้ ก็ไม่สามารถที่จะท้าการก่อสร้างได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย 

     ท้ายนี้ ขอให้พ่ีน้องประชาชนได้ทราบว่า ภาครัฐมีความต้องการช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างเตม็ที่ เต็มก้าลังความสามารถ แต่ขณะเดียวกันการพัฒนาประเทศต้องได้รับความร่วมมือ
จากพ่ีน้องประชาชน ช่วยกันคิด ช่วยกันท้า ช่วยกันผลักดัน เพราะโครงการที่เกิดนี้คนในพ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์ ต้องคิดเสมอว่าอะไรที่จะสามารถท้าประโยชน์ให้กับชุมชนให้กับประเทศชาติได้ต้องท้า  
ต้องช่วยกัน และประเทศชาติจะเดินหน้าต่อไปได้ 

 

 

 
 
   ๔. จุดเชื่อมต่อถนนรอบเกาะบ้านบางเบ้า 
    ในการลงพ้ืนที่ ณ จุดเชื่อมต่อถนนรอบเกาะนี้ คณะฯ ได้ลงเรือเพ่ือส้ารวจเส้นทางที่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุญาตให้ใช้ส้าหรับสร้างถนน คือ บริเวณแนวเส้นสีน้้าเงิน 
(ดังภาพแผนที่ต่อไปนี้) 

 



 ๔๒๐  
 

ภาพจ าลองเส้นทางถนนรอบเกาะช้าง  

       

 
    ๔.๑ ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถก่อสร้างถนนรอบเกาะช้างได้ คือ 
     ๑) เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพันธุ์พืช  
     ๒) เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้น 1A เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ต้นน้้าล้าธารตามมติ ครม. 
     ๓) เป็นเขตป่าไม้ถาวร 
     ๔) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก้าหนดให้การก่อสร้างถนน 

ในเขตอุทยานฯ ต้องท้า EIA ประกอบการขออนุญาตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     ๕) มติ ครม. ๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๖ การใช้พ้ืนที่ลุ่มน้้า 1A ต้องท้า EIA ประกอบการขอ

ผ่อนผันยกเว้นตามมติ ครม. 
     ๖) มติ ครม. ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๐ห้ามตัดถนนใหม่ในเขตอุทยานฯ 
 

แผนท่ีแนวทางเลือกเส้นทางต่าง ๆ ในการศึกษา 

 



 ๔๒๑  
 

    ๔.๒ สรุปข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้จากการส ารวจพ้ืนที่ 
     ๑) ถนนรอบเกาะช้างที่ต้องการด้าเนินการก่อสร้างอยู่บริเวณบ้านบางเบ้า 

ระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร จะสามารถสัญจรไปมาได้ทั้งเกาะ 
     ๒) จากแผนที่แนวทางเลือกฯ กรมทางหลวงชนบทและกรมอุทยานฯ ได้ร่วมกัน

ส้ารวจพ้ืนที่ในการที่จะด้าเนินการก่อสร้าง โดยส้ารวจได้ทั้งหมด ๓ เส้นทาง ได้แก่ 
      ๒.๑) เส้นทางสีแดง ต้องตัดผ่านเข้าไปในเขตพ้ืนที่กรมอุทยานแห่งชาติ ท้าให้

ทางกรมอุทยานไม่อนุญาตให้ด้าเนินการ และให้ส้ารวจเส้นทางใหม่ 
      ๒.๒) เส้นทางสีน้้าเงินเป็นเส้นทางลัดเลาะริมหน้าผา โดยเส้นทางนี้กรมอุทยานฯ 

อนุญาตให้สามารถใช้ก่อสร้างถนนได้ แต่งบที่ใช้ค่อนข้างสูงมากถึงประมาณ ๑,๘๐๐ ล้านบาท เนื่องจาก
เป็นการก่อสร้างที่ค่อนข้างยากและล้าบาก  

      ๒.๓) เส้นทางสีเหลือง เป็นเส้นทางที่เลียบชายทะเลเลาะป่าโกงกาง และอ้อม
ไกลกว่าเส้นทางอื่น เส้นทางนี้คาดว่าจะไม่ผ่าน EIA เนื่องจากผ่านป่าโกงกาง  

      ๒.๔) ผู้รับผิดชอบคือ กรมทางหลวงชนบท โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้าง
ทั้งสิ้น ๗ ปี ประกอบด้วย 

      - ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) จนกระทั่งผ่าน
ข้อยกเว้นผ่อนผันจากมติคณะรัฐมนตรี ใช้เวลาโดยประมาณ ๓ ปี  

      - ในส่วนของทางหลวงชนบทจะเป็นการส้ารวจและออกแบบใช้ระยะเวลา
โดยประมาณ ๑ ปี และการก่อสร้างใช้ระยะเวลาโดยประมาณ ๓ ปี ซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลาโดยประมาณ ๗ ปี 

 

 
 
 

------------------------------------------------------ 
 



 ๔๒๒  
 

   จังหวัดตราด วันจันทร์ท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอ้าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 

   วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัดตราด 

   ผลการด าเนินการ 
   สมาชิกวุฒิสภารับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ผลการด้าเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผู้แทน

หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
   ๑. การสร้างถนนเชื่อมรอบเกาะช้าง 
    น้าเสนอโดย นายจักรกฤษณ์  สลักเพชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะช้างใต้ 

ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความส้าคัญของโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมรอบเกาะช้ าง ซึ่งมีระยะทาง
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ อยู่ในพื้นที่ต้าบลเกาะช้างใต้ ต้นทางอยู่บ้านบางเบ้า หมู่ที่ ๑ 
ไปหาปลายทางที่บ้านสลักเพชร หมู่ที่ ๒ 

    โดยที่ผ่านมา ได้มีการเดินส้ารวจพ้ืนที่และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม EIA ไปแล้ว  
ผลปรากฏว่าการส้ารวจ EIA ไม่ผ่าน เนื่องจากมีการผ่านลุ่มน้้าชั้น 1A ท้าให้ถูกระงับไป จนกระทั่ง 
ปี ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้ลงมายังพ้ืนที่เพื่อส้ารวจอีกครั้ง และสั่งการให้ด้าเนินการต่อ โดยได้ก้าหนด
เส้นทางไว้ ๓ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ ๑ สีแดง (เส้นทางเดิมที่ไม่ผ่าน) เส้นทางที่ ๒ สีน้้าเงิน มีความ
เป็นไปได้ที่จะผ่าน EIA สูง และเส้นทางที่ ๓ สีเหลือง เป็นเส้นทางนี้มีระยะทางไกล และมีพื้นที่ป่าโกงกาง 
มีความเป็นไปได้ที่จะผ่าน EIA น้อยมาก ดังนั้น เส้นทางที่มีความเป็นไปได้ที่สุดคือ เส้นทางที่ ๒ สีน้้าเงิน  
ซึ่งขณะนี้มีทางบุกเบิกเป็นทางที่กรมอุทยานแห่งชาติใช้ในการส้ารวจ (ทางเดินเท้า) จากบ้านสลักเพชร
เข้าไป ประมาณ ๓ กิโลเมตร และจากบ้านบางเบ้าเข้ามา ๒ กิโลเมตร เหลือพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการบุกเบิก 
ประมาณ ๖ กิโลเมตรเศษ เส้นทางนี้จะสามารถสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวสร้างจุดชุมวิวได้ เนื่องจาก
เป็นเส้นที่เลาะหน้าผา และเมื่อก่อสร้างเสร็จจะสามารถระบายรถติดในช่วงเทศกาลได้ดี และที่ส้าคัญ  
จะเกิดผลดีกับชาวบ้านพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย ไม่ต้องใช้ระยะเวลานาน  
หลายชั่วโมงในการเดินทาง ไม่ต้องเดินข้ามเขาเพ่ือมาหาหมอ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ขอฝาก  
ให้สมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผลักดันให้โครงการนี้ส้าเร็จเป็นรูปธรรมในเร็ววัน  
เพราะเป็นความหวังของคนทั้งเกาะช้าง โครงการนี้ผ่านการท้าประชาพิจารณ์ของคนในพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว 
และทุกคนให้ความเห็นชอบผ่านทั้งหมด  

   ๑.๑ ความคิดเห็นจากพ่ีน้องประชาชน 
     พ่ีน้องประชาชนที่มาเข้าร่วมโครงการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นการ

ก่อสร้างถนนเชื่อมรอบเกาะช้าง สรุปได้ดังนี้ 
     ๑) นายธีระ สลักเพชร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด ได้เสนอถึง 

การท้า EIA ครั้งที่ ๒ ซึ่งใช้งบประมาณของจังหวัดตราดที่จะด้าเนินการในปี ๒๕๖๔ นั้น เห็นว่าช้าไป  
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะน้างบประมาณจากปี ๒๕๖๓ มาด้าเนินการ ดังนั้น ขอเสนอให้น้างบประมาณ
เหลือจ่ายประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของกรมทางหลวงชนบทมาด้าเนินการศึกษา EIA ในปี ๒๕๖๓  



 ๔๒๓  
 

     ๒) นายสน่ัน ประศาสน์ศิลป์ ข้าราชการบ้านาญ ได้เสนอให้เพิ่มช่องทางรถจักรยาน
ในการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้างไว้ด้วย และได้ฝากประเด็น ๗ เรื่อง ในการพัฒนาเกาะช้างให้ยั่งยืน  
ซึ่งได้เสนอท่านนายกรัฐมนตรีในการลงพ้ืนที่ครั้งที่ผ่านมาไว้แล้ว ได้แก่  

      ๒.๑) การขาดแคลนน้้ากินน้้าใช้  
      ๒.๒) การก่อสร้างถนนรอบเกาะ (เพิ่มช่องทางจักรยาน)  
      ๒.๓) การแก้ไขอุบัติเหตุบนถนนบางเบ้าที่ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน  
      ๒.๔) การแก้ไขความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินท้ากินกับป่าไม้บนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
      ๒.๕) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๒.๖) ขยะและน้้าเสียต้องได้รับการแก้ไข  
      ๒.๗) ระบบผังเมือง  
      ซึ่งทั้ง ๗ เรื่องได้ติดตามความคืบหน้าแต่ก็ยังไม่ได้รับความคืบหน้าในการ

ด้าเนินงานใด ๆ 
   ๑.๒ ความคิดเห็นจากส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
     ๑) นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน ผู้อ้านวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด ได้ให้ข้อมูลว่า 

หากจะใช้งบประมาณของกรมทางหลวงชนบทเพ่ือด้า เนินการศึกษา EIA จะใช้ได้ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ซึ่งงบประมาณของปงีบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น ได้ด้าเนินการหมดแล้ว ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท 
ได้ประสานงานกับจังหวัดตราดเพ่ือของบประมาณเหลือจ่ายจากการตั้งประมาณการปี ๒๕๖๓ มาใช้
ส้าหรับการศึกษา EIA จะมีความสะดวกและรวดเร็วมากกว่า 

     ๒) นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ให้ข้อมูลว่า การศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA ในการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้างนั้น จังหวัดได้ด้าเนินการจัดตั้ง
งบประมาณเพื่อศึกษาไว้ในปี ๒๕๖๔ แต่หากจะใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น 
ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ก่อนจึงจะด้าเนินการได้ 

     ๓) นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการส้านักนายกรัฐมนตรี เขต ๙ ได้ให้ข้อสรุปว่า 
เบื้องต้นงบประมาณส้าหรับการส้ารวจและศึกษา  EIA จะมอบหมายให้จังหวัดตราดรับผิดชอบ 
ไปพิจารณา และให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลต่อจังหวัดตราด ซึ่งจะน้าเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีต่อไป 

     ๔) นายธิรวัสส์  ธนโรจน์ศักดิ์  ผู้อ้านวยการกลุ่มวิศวกรรมอ้านวยการ ผู้แทน 
กรมทางหลวงชนบท ได้กล่าวสรุปขั้นตอนและระยะเวลาด้าเนินการในการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้าง คือ  

      ๔.๑) การศึกษา EIA ใช้เวลา ๑ ปี  
      ๔.๒) เสนอ คณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (คชก.) ใช้เวลา ๑ ปี  



 ๔๒๔  
 

      ๔.๓) เสนอ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) ใช้เวลา ๖ เดือน  
      ๔.๔) ขอยกเว้นผ่อนผัน มติคณะรัฐมนตรี ใช้เวลา ๖ เดือน  
      ๔.๕) ด้าเนินการส้ารวจออกแบบ ใช้เวลา ๑ ปี  
      ๔.๖) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ใช้เวลา ๖ เดือน ถึง ๑ ปี  
      ๔.๗) ด้าเนินการกอ่สร้าง ใช้เวลา ๓ ปี สรุปแล้วจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณ ๗ ปี 

ทั้งหมดนั้น ขึ้นอยู่กับการประสานงานล่วงหน้าและการบูรณาการการท้างานร่วมกัน ซึ่งระยะเวลาอาจ
ลดลงได้ 

     ๕) นายสัญญา  เกิดมณี นายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลเกาะช้าง ได้ให้ข้อมูลว่า 
ปัญหาถนนเส้นบางเบ้า – ไก่แบ้ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลเกาะช้าง อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และได้ท้าหนังสือแจ้งเรียบร้อยแล้ว 

   ๑.๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
     จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นการสร้างถนนเชื่อมรอบเกาะช้าง และจากการ 

ลงพ้ืนที่ส้ารวจเส้นทาง สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่
ภาคตะวันออก ได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการด้าเนินการเพ่ือประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชน สรุปได้ดังนี้ 

     ๑) พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้กล่าวว่า ความส้าเร็จที่จะเกิดขึ้นในการก่อสร้างถนนครั้งนี้ ต้องประกอบด้วย
คน ๔ กลุ่ม ได้แก่ 

      ๑.๑) รัฐบาล ขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งถนน
เส้นนี้อยู่ในแผนเรียบร้อยแล้ว  

      ๑.๒) สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและถ่วงดุลอ้านาจรัฐบาล  
      ๑.๓) วุฒิสภา ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ในวันนี้ วุฒิสภาได้มาท้าหน้าที่ คือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ มาสอบถาม
ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน และติดตามหน่วยราชการให้ด้าเนินการเป็นไปตามแผน  

      ๑.๔) พ่ีน้องประชาชน คือผู้ ได้รับประโยชน์ ต้องให้ความร่วมมือ และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  

      นอกจากนี้ ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ EIA ไม่ผ่านในครั้งแรก (เส้นสีแดง) โดยมิได้มี
สาเหตุมาจากการที่ต้องผ่านลุ่มน้้าชั้น 1A เท่านั้น เพราะการก่อสร้างถนนเส้นอื่น ๆ ก็มีผ่านลุ่มน้้าชั้น 1A 
แต่ก็ผ่าน EIA ได้ ซึ่งสิ่งจ้าเป็นคือ ต้องแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ได้ถึงจะผ่าน ส้าหรับเส้นทาง
ใหม่ (เส้นสีน้้าเงิน)ที่จะท้าการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม EIA ในครั้งนี้ ทางกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชยินดีและไม่ได้ติดใจในประเด็นใด ๆ  



 ๔๒๕  
 

     ๒) พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท์  สมาชิกวุฒิ สภา  ได้แสดงความห่วงใย  
และมีข้อซักถาม ๓ ประเด็น ได้แก่  

      ๒.๑) ระบบผังเมืองเกาะช้าง ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมากในระดับ 
ก้าวกระโดด เห็นควรให้มีการจัดท้าแผนการพัฒนาเกาะช้าง และการควบคุมผังเมืองเกาะช้าง  
เพื่อให้การพัฒนาเกิดความสมดุลกับพื้นที่  

      ๒.๒) การก่อสร้างถนนเชื่อมรอบเกาะช้าง ส่วนที่ขาดจ้านวน ๙ กิโลเมตรนั้น  
จากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบพบว่า ต้องลัดเลาะไปตามโขดหิน ดังนั้น ในเชิงเทคนิคต้องระเบิดหิน  
ด้วยหรือไม่ และการสร้างตอม่อลงทะเล ซึ่งน้้าเค็มกัดเซาะตลอดเวลา ตรงนี้ จะมีความคงทนแข็งแรง
หรือไม่  

      ๒.๓) กรมทางหลวงชนบทได้คิดทางเลือกอื่นไว้ด้วยหรือไม่ อาทิ การเจาะภูเขา 
เปรียบเทียบงบประมาณกับทางเลือกหลัก 

     ๓) พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ 
คนที่หนึ่ง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้  
๒ ประเด็น ได้แก่  

      ๓.๑) ก้าหนดแผนการพัฒนาเกาะช้าง หรือวิสัยทัศน์เกาะช้างให้ชัดเจนว่า ภายใน 
๒๐ ปี เกาะช้างจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใด จะรองรับนักท่องเที่ยวปีละกี่คน จะมีโรงแรมกี่หลัง มีถนน
อย่างไร มีระบบการจัดการน้้าอย่างไร มีระบบการจัดการขยะอย่างไร ต้องหาจุดสิ้นสุดหรือความสมดุล
ในการพัฒนาให้ได้เกาะช้างจึงจะยั่งยืน  

      ๓.๒) การจัดตั้งทีมงานหรือศูนย์บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก่อสร้างถนนรอบเกาะช้าง ทั้งระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการประสานงานการแก้ไขปัญหา 
และเพื่อให้โครงการนี้มีความคล่องตัวในการด้าเนินงาน 

   ๒. การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว 
    จากการพูดคุยกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการ และภาคประชาชน ในประเด็น

การก่อสร้างอ่างเก็บน้้าคลองพร้าว สรุปได้ดังนี้ 
    ๒.๑ ความคิดเห็นจากส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
     ๑) นายธีระ สลักเพชร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด ขอทราบ 

ความชัดเจนในการด้าเนินงาน เนื่องจากโครงการนี้ล่าช้ามานานกว่า ๑๐ ปี การส้ารวจและทบทวน EIA 
ได้ด้าเนินการมาเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว รวมถึงการออกแบบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้น โครงการก่อสร้าง  
อ่างเก็บน้้าคลองพร้าวนี้ จะสามารถด้าเนินการก่อสร้างภายในปี ๒๕๖๔ ได้หรือไม่  

     ๒) นายเสกสิทธิ์  บัวชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้แทนกรมชลประทาน 
ได้รายงานถึงความพร้อมในกระบวนการด้าเนินการโครงการอ่างเก็บน้้าคลองพร้าวว่า ขณะนี้ได้มีการออกแบบ
เสร็จเรียบร้อย และส่วนที่อยู่ในขั้นตอนการด้าเนินการ ณ ขณะนี้คือ การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ ซึ่งจะแบ่งเป็น  



 ๔๒๖  
 

๓ ส่วน ได้แก่ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ รวมจ้านวน 
๒๙๓ ไร่ การด้าเนินการขออนุญาตในเขตอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปัจจุบันคณะกรรมการ
ได้ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างกรมชลประทานเสนอต่อรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ และน้าเข้าคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑  
ในส่วนของการขออนุญาตป่าไม้ ได้ด้าเนินการยื่นขออนุญาตไปแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างที่ ป่าไม้ตรวจสอบ
คุณภาพป่า และส่วนของพื้นที่เอกสารสิทธิ์ ปัจจุบันมีการปักหลักเขตและอยู่ในแผนที่จะรังวัดในปี ๒๕๖๓ 
ซึ่งรายละเอียดการขออนุญาตทั้งหมดนี้ จะด้าเนินการขั้นต่อไปได้นั้น จะต้องได้รับการอนุญาตก่อน ดังนั้น
เห็นว่าในปี ๒๕๖๔ กระบวนการนี้อาจจะยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะสามารถได้ท้าตามขั้นตอนนี้คือ ปี ๒๕๖๕ 

     ๓) ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการเตรียมความพร้อม  
ไว้เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าในปี ๒๕๖๓ จะเร่งออกกฎหมายอนุบัญญัติอุทยานแห่งชาติให้แล้วเสร็จ  
แต่สิ่งที่ส้าคัญที่จ้าเป็นต้องท้าคือ การส้ารวจความคิดเห็นของพ่ีน้องประชาชนว่าจะมีท่านใดคัดค้าน
โครงการนี้หรือไม่ เพ่ือถ้ามีการคัดค้านโครงการนี้ก็จะไม่สามารถด้าเนินการได้ ส่วนขั้นตอนอื่นนั้น ขอให้
ความมั่นใจว่าจะไม่ล่าช้า 

    ๒.๒ ความคิดเห็นจากพ่ีน้องประชาชน 
     พ่ีน้องประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 

คลองพร้าว สรุปได้ดังนี้ 
     นายวันรุ่ง ขนรกุล ก้านันต้าบลเกาะช้าง ได้ให้ข้อมูล ดังนี้  
     ๑) ความหวังของพ่ีน้องประชาชน มีความต้องการอ่างเก็บน้้านี้อย่างมาก 

เนื่องจากเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ชาวเกาะช้างขาดแคลนน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ทั้งภาคการท่องเที่ยว
และภาคประชาชน   

     ๒) เรื่องผลกระทบเมื่อก่อสร้างชาวบ้านจะคัดค้านนั้น ขอยืนยันว่าไม่มี เพราะสิ่งนี้
คือความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง  

     ๓) ช่วงระหว่างการรอการก่อสรา้งอ่างเกบ็น้า้แล้วเสรจ็ ชาวบ้านขาดแคลนแห่งน้้า 
ภาครัฐจะมีวิธีช่วยเหลืออย่างไร ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจต้องการอ่างเก็บน้้าเพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชน 

    ๒.๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
     จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นการสร้างอ่างเก็บน้้าคลองพร้าว และจากการ  

ลงพ้ืนที่ส้ารวจ สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการสมาชิก วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออก ได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการด้าเนินการเพ่ือประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชน สรุปได้ดังนี้ 

     ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา  ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ๒๕๖๒ ซึ่งก้าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นหรือ 
การท้าประชาพิจารณ์ ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช จ้าเป็นต้องเร่งออกกฎหมายลูก



 ๔๒๗  
 

เพ่ือรองรับการด้าเนินงานในส่วนนี้ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความพร้อมและ
เตรียมการแล้วหรือไม่  

     ๒) พลเอก วรพงษ์  สง่า เนตร สมาชิกวุฒิ สภา  ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการ คนที่หนึ่ง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  
ได้ให้ข้อคิดว่า ระยะเวลาตามแผนการด้าเนินงานที่กรมชลประทานท้าขึ้นนั้น ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ได้เห็นชอบร่วมกันหรือไม่ และในเรื่องนี้ 
ควรมีการท้างานที่ต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อให้โครงการนี้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

     ๓) พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ในฐานะประธาน
สมาชิกวุฒิสภา ได้แจ้งว่า จะน้าเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้้าส้าหรับอุปโภคและบริโภคนี้
ส่งต่อให้คณะกรรมาธิการการเกษตร วุฒิสภา ติดตามการด้าเนินงานอย่างใกล้ชิด และมอบหมาย  
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร คอยติดตามเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้การช่วยเหลือต่อไป 

   ๓. การบริหารจัดการขยะและน้ าเสีย 
    จากการพูดคุยกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการ และภาคประชาชน ในประเด็น

การบริหารจัดการขยะและน้้าเสีย สรุปได้ดังนี้ 
    ๓.๑ ความคิดเห็นจากส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
     ๑) นายสัญญา เกิดมณี นายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลเกาะช้าง ได้ให้ข้อมูลว่า 

การบริหารจัดการขยะนั้น ได้รับงบประมาณมาเพ่ือด้าเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมโรงก้าจัดขยะแล้ว  
ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ แต่ส้าหรับเรื่องน้้าเสียนั้น เห็นว่ามีความส้าคัญเป็นอย่างมาก จึงได้มีแนวทาง  
ที่จะสร้างโรงบ้าบัดน้้าเสียขึ้น โดยขอใช้พ้ืนที่ของกองทัพเรือ และได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่มาหลายครั้งแล้ว  
แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับและยืนยัน ดังนั้น ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาอนุญาต 
ให้สามารถใช้พ้ืนที่ของกองทัพเรือด้วย 

     ๒) นายธีระศักดิ์ สรวมชีพมาเสือ รองนายกเทศมนตรีเกาะช้าง ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ว่า ในลักษณะผู้ประกอบการในพ้ืนที่จะประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของและ 
เป็นคนพ้ืนที่เกาะชา้ง และผู้ประกอบการที่เป็นนายทุนจากภายนอก ซึ่งการบริหารจัดการและการพัฒนา
พ้ืนที่อาคารห้องพักจะมีความแตกต่างกัน ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่มีก้าลังทรัพย์ในการพัฒนาหรือจัดท้า
บ่อบ้าบัดน้้าเสียใช้เป็นของตนเองได้ และต้องยอมรับว่าการบังคับใช้เทศบัญญัติยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เมื่อมีโรงบ้าบัดน้้าเสียแห่งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถจัดท้าขึ้นเองได้ 
พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการนี้อยู่แล้ว เพราะไม่อยากให้พ้ืนที่ทะเลเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นแหล่งท้ามาหากิน
หลักของผู้ประกอบการและชาวบ้านให้มีความยั่งยืนต่อไป 

    ๓.๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
     จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นการบริหารจัดการขยะและน้้าเสีย และจากการ  

ลงพื้นที่ส้ารวจ สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการด้าเนินการเพ่ือประโยชน์ต่อ
พ่ีน้องประชาชน สรุปได้ดังนี้ 



 ๔๒๘  
 

     ๑) พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท์  สมาชิกวุฒิสภา ได้ฝากข้อคิดเห็นใน ๓ ประเด็น 
ได้แก่ 

      ๑.๑) การบังคับใช้กฎหมายและเทศบัญญัติที่มีอยู่เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะ
เห็นว่าบ่อบ้าบัดน้้าเสียนี้สร้างขึ้นเพ่ือรองรับน้้าเสียจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่เป็นหลัก ทั้งที่ผู้ประกอบการ
จะต้องสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียของตนเองตามที่กฎหมายก้าหนดอยู่แล้ว  

      ๑.๒) การก้าหนดให้สถานประกอบการจัดส่งน้้าเสียมาบ้าบัดโดยมีค่าใช้จ่าย 
คิดเป็นรายเดือนนั้น เทศบาลจะสามารถควบคุมผู้ประกอบการให้จัดส่งน้้าเสียเข้ามาได้มากขนาดไหน 
และได้ทั้งหมดหรือไม่ อีกทั้งจะเป็นภาระให้กับหน่วยงานหรือไม่ และจะมีวิธีด้าเนินการอย่างไร 
หากผู้ประกอบการไม่ด้าเนินการหรือเกิดการลักลอบปล่อยน้้าเสียเช่นเดิม 

      ๑.๓) กองทัพเรืออาจจะต้องการข้อมลูที่มีความชัดเจนวา่การก่อสรา้งโรงบ้าบัด
น้้าเสียนี้จะมีความยั่งยืน ในลักษณะข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นตัวเลข และวิธีด้าเนินการในการควบคุม 
สถานประกอบการที่จะไม่มีการลักลอบการปล่อยน้้าเสียลงทะเลอีกหากมีการก่อสร้างโรงบ้าบัดน้้าเสียแห่งนี้ 

     ๒) นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อแนะนา้ว่า ควรน้า
เทศบัญญัติมาบังคับใช้ โดยตรวจสอบโรงแรมและร้านอาหารในพ้ืนที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายตั้งแต่
เริ่มแรก เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับท้องถิ่นและส่วนราชการ แต่ถ้าจะสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ควรมีความชัดเจน
ในเรื่องของการน้าไปใช้ประโยชน์ การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งค่าไฟฟ้าและ 
ค่าหน่วยเรียกเก็บ รวมถึงการรองรับการขยายเมืองในอนาคต ตรงนี้ต้องให้ข้อมูลกับกองทัพเรือได้  
เพื่อยืนยันถึงความยั่งยืนของโครงการต่อไปในอนาคตด้วย 

 

     
 

   
 
 

_________________________________ 



๒.๗  รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 

จังหวัดภาคใต้ จ านวน ๗ ครั้ง ประกอบด้วย 

 

๑. ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ วนัที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดปตัตาน ี

๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒  จังหวัดกระบี่ 

๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  จังหวัดนราธิวาส 

๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒วัน ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  จังหวัดชุมพร 

๖. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วัน ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  จังหวัดสงขลา 

๗. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  จังหวัดระนอง 
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จังหวัดปัตตาน ี ณ ห้องขวัญจุฑา ๒ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  เปิดเวทีเสวนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้น าศาสนา และประชาชนทั่วไป 

 

    

.     

ผลการด าเนินการ 

การด าเนินกิจกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้   
ณ จังหวัดปัตตานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับคณะเดินทาง จากนั้น พลเอก สุรเชษฐ์  
ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  คนที่หนึ่ง  
เป็นหัวหน้าคณะ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการมารับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้น าศาสนา และประชาชนในพื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ชี้แจงการด าเนินงานของวุฒิสภา
ตามกรอบหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้ 

๑. ด้านความมั่นคง 
 ปัญหาความขดัแย้งดา้นนโยบายของรัฐ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

- ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ 
รวมถึงพระภิกษุ และผู้น าศาสนา ซึ่งเห็นว่าการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาของรัฐยังขาดการบูรณาการ  

ครั้งที่ ๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคใต้ วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวดัปัตตาน ี



๔๓๐ 
 

ในการที่จะน าหลักส าคัญของศาสนาที่แท้จริงไปปฏิบัติเพ่ือความสุขแห่งตนได้ อีกทั้งการบูรณาการ  
เรื่องความเข้าใจระหว่างศาสนาด้วยกัน ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรมในสังคม จึงต้องการให้รัฐเร่งสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการประสานให้ผู้น าศาสนาต่าง ๆ ในทุกระดับ ได้มีการร่วมหารือเพ่ือสร้าง 
จุดเชื่อมประสานในอันที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีระหว่างกันเพ่ือลดความขัดแย้ง และน าพาสันติสุข 
ให้กลับคืนในสังคม โดยใช้สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาเป็นเครื่องน าพาสันติสุข 

๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ปัญหาความขัดแย้งและได้รับผลกระทบเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าพญา 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ชาวบ้านในพ้ืนที่มีการคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าพะยา หลังจากพยายามมานาน
หลายปี โดยที่การก่อสร้างจะส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ เช่น ที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ประกอบอาชีพ 
ท ามาหากิน แปลงเกษตรที่มีความสมบูรณ์ทางด้านไม้ผลหลากหลายชนิด นอกจากนี้ ป่าไม้ในบริเวณนี้  
ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักสมุนไพรนานาชนิดที่งอกขึ้นเอง เป็นอาหารและเป็นยาให้แก่ชาวบ้าน  
เป็นแหล่งเรียนรู้ หุบเขาธรรมชาติล าพะยาที่เด็กและเยาวชนเข้ามาศึกษาวิจัยต่างๆ อีกทั้งยังมีพืชหายาก 
เช่น เฟิร์น ไรเคน และสาหร่าย ซึ่งเกาะตามโขดหิน ต้นไม้ใหญ่อายุเกิน ๑๐๐ ปี มีตาน้ าที่ไหลออกจาก
พ้ืนดินและโคนไม้ใหญ่ มีนกและสัตว์ป่ามากมาย และมีล าธารให้เด็กและเยาวชนศึกษาเรียนรู้โดยเจ้าของ
พ้ืนที่เป็นไทยพุทธและมุสลิมใช้พื้นที่ร่วมกันมาช้านาน จึงขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าว 

๓. ด้านการศกึษา 

๑. ปัญหาระบบการศึกษาระหว่างสายวิชาวิทยาศาสตร์ และสายวิชาสังคมศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเป็นผลกระทบที่เกิดจากนโยบาย ๔.๐ ของรัฐบาลท าให้การเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เป็นที่ต้องการของภาคการตลาด ส่งผลกระทบมาถึงสายวิชาสังคมศาสตร์ที่จ านวนผู้เรียน  
ลดน้อยลงจากสภาพการดังกล่าว ท าให้มีการตัดลดงบประมาณของการเรียนการสอนสายสังคมศาสตร์ลง 
อันจะน าไปสู่แนวโน้มการลดจ านวนนักศึกษาในสายวิชาดังกล่าว 

๒. ปัญหาด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านไอร์โซเป็นปัญหาที่เกิดจากสภาพการเดินทาง  
ของนักเรียนและสภาพอาคารเรียน หอพักนอนที่แออัด อันสืบเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ 
ที่ไม่เพียงพอ จึงประสงค์ให้รัฐบาลเร่งรัดจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วน 

๔. ด้านกระบวนการยตุิธรรม 

๑. การแก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้รับการแก้ไขทั้งระบบ ทั้งในส่วนของกระบวนการบ าบัดและ
กระบวนการยุติธรรม  

๒. ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี ประสบปัญหาด้านการก าหนดหลักทรัพย์ 
ค้ าประกันผู้ต้องหา ซึ่งไม่มีความสามารถหาเงินสดเพื่อใช้ค้ าประกันตัวได้ เนื่องจากมีฐานะยากจน 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๑. การแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในชุมชนโดยวิธีชุมชนบ าบัด ซึ่งมีการน าเสนอโมเดลดังกล่าว
โดยมุ่งให้เกิดรูปแบบชุมชนบ าบัดในทุกต าบล โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณที่จะขอรับ
การจัดสรรเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อคอร์สกิจกรรม 

๒. กองทุนยุติธรรมสามารถให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าประกอบกับปัญหาค่าเงินบาท ท าให้คนไทยข้ามแดนไปซื้อสินค้า

ประเทศมาเลเซียเฉลี่ยเดือนละกว่า ๔ ล้านบาท  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๑. ปัจจัยที่จะเกื้อหนุนให้ประชาชนของประเทศมาเลเซียเข้ามาซื้อสินค้าฝั่งไทยยังขาดการ
พัฒนาท้ังด้านภาษี  

๒. ควรมีการเปิดสะพานข้ามแดนให้เท่ากับด่านนอก และกระตุ้นให้ประชาชนมาเลเซียข้าม
แดนมาฝั่งไทยด้วยการปรับปรุงสะพานข้ามแดนให้เหมาะสม 

๓. รัฐควรมีนโยบายเรื่องการปลอดภาษีส าหรับคนไทยเพ่ือป้องกันการข้ามแดนไปซื้อสินค้า
ประเทศมาเลเซีย  
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จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ  ห้องขวัญจุฑา ๒ โรงแรมฟอร์จูนนครศรีธรรมราช และ            
ณ  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ าเภอเมือง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ภาคเช้า เปิดเวทีเสวนาร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทน
หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ภาคบ่าย เยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลการด าเนินงาน 
เพื่อเตรียมการให้พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

 

    
 

ผลการด าเนินการ 
การด าเนินกิจกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ณ  จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวให้ 
การต้อนรับคณะเดินทาง จากนั้น นายสวัสด์ิ  สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าคณะได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในการจัดโครงการครั้งนี้มีประเด็นในการพิจารณาเพ่ือผลักดันการท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และการขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชให้เป็นมรดกโลก  
และได้รับฟังความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาจังหวัดร่วมกันกับผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทน
ภาคเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนในพ้ืนที่ พอสรุปได้ดังนี้ 

๑. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๒. การเตรียมความพร้อมในการให้พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงสร้างกายภาพของจังหวัดที่ติดทะเลและมีทรัพยากร 
สัตว์น้ าที่ส าคัญ และมีเมืองประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม มีการน าศาสนาทั้ง ๕ ซึ่งมีผู้คนนับถือ 
มาเจาะตลาด และเน้นการท่องเที่ยวด้านพราหมณ์ - ฮินดู โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์การเชื่อมต่อ
เส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นแผนที่

ครั้งที่ ๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคใต้ วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ท่องเที่ยวที่มีการบูรณาการเส้นทางร่วมกัน และส่งเสริมการบูรณาการเส้นทางฝั่งทะเลอันดามันมาสู่  
ลุ่มน้ าปากพนัง เพ่ือพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการพัฒนา
เส้นทางในเมืองให้มีความคล่องตัว โดยเฉพาะการสร้างเส้นทางจราจรรถมินิบัสให้มีความเหมาะสม 
ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวต้องเน้นความเป็นเจ้าของบ้านที่ดี มีความเป็นมิตรรวมถึงภาคธุรกิจต้องเอื้อประโยชน์
เพ่ือส่วนรวมของจังหวัดร่วมกัน 

๔. การเตรียมการให้พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลก สาระส าคัญต้อง
ด าเนินการขั้นตอนเอกสารตามหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโกให้ทันภายใน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งหนึ่งในหลักเกณฑ์นั้นก าหนดว่า ชุมชนโดยรอบบริเวณพระบรมธาตุ 
ต้องเห็นพ้องต้องกัน และไม่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว ปัจจุบันมีกลุ่มประชาชน  
ที่ขายดอกไม้ กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มรถยนต์แท็กซี่รับจ้าง กลุ่มโรงเรียน และพระสงฆ์ 
ทั้ง ๕ วัด โดยรอบ อย่างไรก็ตาม สภาพความขัดแย้งยังพอมีอยู่ โดยเฉพาะการเรียกร้องทางวัด  
ให้มีการเปิดประตูด้านหลังพระบรมธาตุเพ่ือเป็นเส้นทางผ่านเข้า – ออก ไปยังชุมชนด้านหลัง ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางวัดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 

สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

๑. จัดท าปฏิทินก าหนดเวลาตามภารกิจให้เสร็จก่อนเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้มีการ
ตรวจสอบข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๒. ให้มีการบูรณาการความเป็นเอกภาพด้านการท่องเที่ยวเรื่องมรดกโลก ซึ่งเป็นเอกภาพ 
บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Unity Diversity) 

๓. การอภิปรายการน าเสนอต่อองค์การยูเนสโกขอให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาประชุม หารือ
ร่วมกันอีกรอบเพ่ือตรวจสอบข้อมูลการเตรียมความพร้อมให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด  ให้มีการรณรงค์
สื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ และเห็นพ้องต้องกันในทุกภาคส่วน อีกทั้ง ควรมีการสื่อสารโดยเครือข่าย  
ขององค์การยูเนสโก เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓๔ 
 

 
 

จังหวัดกระบี ่ ณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ อ าเภอคลองท่อม  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ภาคเช้า/บ่าย เปิดเวทีเสวนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทน
หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักเรียน 

 

    
 

 
 
ผลการด าเนินการ 
การด าเนินกิจกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้   

ณ จังหวัดกระบี่ โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ คนที่  ๑ ได้กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ 
ของโครงการฯ โดยเฉพาะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙  
โดยให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็น และถาม – ตอบของหัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน สื่อมวลชน และ
ประชาชนในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น Sport city ตามแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในการมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร  
เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและ  
การกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้ 

 
 

ครั้งที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคใต้ วันท่ี ๑๒  กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกระบี ่



๔๓๕ 
 

ด้านการศึกษา  การพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น Sport city 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  การพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น Sport city ตามแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในการมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร เพ่ือการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬา  
เพื่อการท่องเที่ยวกระทรวงศึกษาธิการโดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ มีการส่งเสริมนักกีฬา
ตามโครงการโดยทางโรงเรียนจัดให้มีโรงเรียนกีฬาที่มีการบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในหลักสูตรที่เน้น
วิทยาศาสตร์การกีฬา และได้รับการสนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนทั้งด้านบุคลากรด้านการกีฬา และวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) อย่างเต็มที่เพ่ือมุ่งพัฒนา
นักกีฬาฟุตบอล และวอลเลย์บอลของจังหวัด 

ด้านการท่องเที่ยว  การพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

๑. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
เพ่ือสร้างรายได้เข้าประเทศนั้น ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้  
คือ ๑) การพัฒนาโรงไฟฟ้าของชุมชน ๒) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๓) การพัฒนาการดูแลสัตว์ทะเล 
พ้ืนที่ชายฝั่ง โดยให้มีศูนย์การอนุบาลสัตว์ทะเลในจังหวัด ๔) การจัดการขยะในทะเล ๕) การจัดตั้ง 
เพ่ือพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่ ๖) โครงการเกี่ยวกับเรือยอร์ชและอู่ซ่อมเรือ ๗) การพัฒนาสนามบิน 
ให้เป็นสนามบินตัวอย่าง ๘) การจัดท าทางเลี่ยงเมือง ๙) มหาวิทยาลัยในจังหวัด ๑๐) สนามกีฬา 
ของจังหวัด 

๒. ความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาที่ทางจังหวัดต้องการในขณะนี้ คือ เรื่องการขอใช้และ  
การถอนสภาพพ้ืนที่บริเวณถนนเพชรเกษม (อ าเภอคลองท่อม หมู่ ๙) ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ 
และมีการท าประชาพิจารณ์แล้ว จึงอยากให้มีการผลักดันโดยขอหนังสือยินยอมจากกองทัพบกในการ 
ขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ ท าหนังสือติดตามไปที่กองทัพบกอีกครั้ง  
ทั้งนี้ ได้ขอให้มีการส่งส าเนาหนังสือดังกล่าวเพื่อใช้ในการติดตามภายในอีกทางหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 



๔๓๖ 
 

 
 

จังหวัดนราธิวาส   ณ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ าเภอเมืองนราธิวาส  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  เปิดเวทีเสวนา การบรรยายพิเศษ และการถาม - ตอบ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
 
 

 
 

ผลการด าเนินการ 

การด าเนินกิจกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้   
ณ จังหวัดนราธิวาส โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา จากนั้น พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา  
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่หนึ่ง  
ได้กล่าวรายงานต่อท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ได้กล่าวเปิดโครงการในการ
เสวนาและการบรรยายพิเศษของสมาชิกวุฒิสภา พร้อมถาม – ตอบเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้แทนภาครัฐ ผู้บริหารสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

ครั้งที่ ๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคใต้ วันท่ี ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวดันราธิวาส 



๔๓๗ 
 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : อนาคตไทย อนาคตเรา 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๑. เป้าหมายแห่งความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ คือ ทุกภาคส่วน ต้อง

ร่วมกันคิดวางแผนร่วมกันแบบบูรณาการ จัดท าแผนการปฏิบัติในรายละเอียดและสอดคล้องกัน ตาม
แผนบูรณาการ ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละห้วงเวลาที่ชัดเจน จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร
ให้เพียงพอ เหมาะสม ปฏิบัติ ก ากับดูแล แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้าราชการและประชาชนต้อง
ร่วมคิดและร่วมพัฒนา 

๒. แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศได้ผ่านมติของคณะรัฐมนตรี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีกฎหมาย ๒ ฉบับ คือพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะอธิบายขั้นตอนให้ส่วนราชการ
ต่างๆ ด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติ
ให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ การจัดท า และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในขณะนี้
เป็นการปูความรู้ขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือที่จะได้ช่วยกันขับเคลื่อนต่อไป ถ้าหากว่ามีความตั้งใจ จงใจ ไม่กระท าตามยุทธศาสตร์ชาติ
จะมีความผิดตามกฎหมาย แต่ที่ผ่านมาส่วนราชการทุกภาคส่วนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
ซึ่งเรื่องการลงโทษที่เขียนไว้นั้นคงไม่เกิดขึ้น 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป้าหมาย คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปรียบเหมือนการสร้าง
ความมั่นคงให้รากฐานของประเทศเหมือนการสร้างพีระมิดและสิ่งส าคัญที่จะท าให้รากฐานมั่นคงได้ คือ 
การสร้างน้ าดีไล่น้ าเสียเป็นการสร้าง คนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นมา พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นคนดี  
มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ กระจาย บุคคลที่ดีไปไล่น้ าเสียในทุกพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนตามปลายทางของยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคง 
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
รัฐบาลได้จัดท าแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และทบทวนปี ๒๕๖๒ โดยเน้น

โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมาย คือ “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของ ประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและ  
การท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ชุมชนมีความ
เข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรม” รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอ าเภอ
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หนองจิก จังหวัดปัตตานี การพัฒนาการค้า และการท่องเที่ยวอ าเภอสุไหงโก -ลก จังหวัดนราธิวาส  
และ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เพ่ือสร้างงาน และรายได้ให้กับประชาชน เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน  

ด้านเศรษฐกิจ 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาสได้จัดท าให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ   

แผนแม่บท และแผนการปฏิรูป ประเทศโดยได้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนออกมาเป็น
แผนการพัฒนาจังหวัด ๕ ปี และแผนการพัฒนารายปี โดยมีวิสัยทัศน์ คือ เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟ่ืองฟู 
นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุข อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ โดยการปฏิบัติงานจะต้องรวดเร็ว ถูกต้อง ต่อเนื่อง และเป็น
ระบบ เศรษฐกิจเติบโต อย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความมั่นคงในชีวิตและเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ แนวทางการด าเนินงานตั้งเป้าขับเคลื่อนเป็น ๗ วาระ 
ประกอบด้วย  

๑. วาระที่ ๑ นรา...ตามรอยพ่อ ภายใต้แนวคิด ชีวิตพอเพียงเพ่ือสุขเพียงพอ  
๒. วาระที่ ๒ นราสะอาด ภายใต้แนวคิด สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใจสะอาด  
๓. วาระที่ ๓ นราสะดวก ภายใต้แนวคิด ดูแลใส่ใจ พร้อมให้บริการ 
๔. วาระที่ ๔ นราสบาย ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจสมดุลอบอุ่นทุกครัวเรือน  
๕. วาระที่ ๕ นรา...ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด ทุกแห่งหน คนปลอดภัย  
๖. วาระที่ ๖ นราแบ่งปัน ภายใต้แนวคิด คนนราทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน  
๗. วาระที่ ๗ นรารักสามัคคี ภายใต้แนวคิด สามัคคี คือ พลัง 

ด้านการศึกษา 
แนวทางการจัดการการศึกษาเพ่ือความมั่นคงที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี ซึ่งสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ เช่นเดียวกันใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ด้าน โดยด้านที่ ๑ คือ 
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง ซึ่งจะมีแผนงาน โครงการกิจกรรมต่างๆ ในการที่จะท าให้เกิดขึ้น รว มทั้ง
ยุทธศาสตร์พระราชทาน ได้แก่ สร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวทางกับผู้บริหารสถานศึกษาว่า ความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้น จะต้องเกิดจากข้อที่ ๑ 
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ความเพียร โดยความเพียร เป็นหลักการทรงงานข้อที่ ๒๓ และเรื่องที่ ๒ คือ ความร่วมมือ โดยความ
ร่วมมือนั้นได้มาจากการร่วมงานรับรู้โดยการสร้างความเข้าใจ นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมเติม ให้ใช้ค าว่า ประชารัฐ 
หมายถึง ความร่วมมืออย่างบูรณาการณ์ของทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  
ภาคสังคม และภาคสื่อมวลชน โดยความส าเร็จตามที่ทางนักศึกษาได้สอบถามมานั้น จะต้องใช้ความ
มุ่งมั่น ใช้ความเพียรพยายามใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงจะประสบความส าเร็จด้วยความมั่นคง
และส่งผลให้การแก้ไขปัญหา ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดสันติสุขได้ในเร็ววันในโอกาสต่อไป 

ด้านสังคม 
แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงานและมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาท างานแทนมนุษย์ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๑. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยมีการเตรียมการรองรับ  

ในเรื่องการศึกษา ซึ่งได้มีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๒ ซึ่งจะมีอยู่
หลากหลายมิติ เช่น มิติเรื่องของการปรับตัว เรื่องของการหาอาชีพใหม่ๆ ต้องมีการสอนในงานที่หุ่นยนต์
ท าไม่ได้ ต้องผลิตสินค้าที่มีการแข่งขันได้มีวิสัยทัศน์และวางแผนระยะยาว 

๒. ขณะนี้ไทยเรามีแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก แต่อนาคตคงต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ปัจจุบันนี้เรามี EEC (Eastern Economic Corridor หรือ โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก) และมีความต้องการบุคลากรระดับกลางจ านวนมากที่ยังไม่ถึง
ระดับขั้น A ซึ่งเป็น โอกาสของน้อง ๆ นักศึกษาที่จะเข้ามาท างานตรงนี้ ต้องมีการปรับตัวเพ่ิมความรู้
ความสามารถ รวมทั้ง พัฒนาความรู้ให้ใช้ AI ได้ 
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จังหวัดชุมพร  ณ  ศาลาอเนกประสงค์วัดหาดทรายแก้ว อ าเภอเมืองชุมพร  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  เปิดเวทีการบรรยาย และการถาม - ตอบ ปัญหา/ข้อร้องเรียน เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป 

 

 
 

ผลการด าเนินการ 
การด าเนินกิจกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้   

จังหวัดชุมพร โดยมี นายนักรบ ณ ถลาง นายอ าเภอเมืองชุมพร กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา  
จากนั้น พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ได้กล่าวเปิดโครงการและแนะน าสมาชิกวุฒิสภาท่ีเข้าร่วม

ครั้งที่ ๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคใต้ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชุมพร 
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โครงการ จากนั้น นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ได้มีการกล่าวน าเสนอ
ภาพรวมด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาจังหวัดชุมพร และได้มีอภิปรายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาจังหวัดชุมพรที่ผ่านมา  
- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
- โครงการขยายถนนทาวหลวงเป็น ๔ ชอ่งจราจร 
- โครงการก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันน้ าทะเลกดัเซาะ 
- โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงอาคารเรียน 
- โครงการป้องกนัและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ าคลองชมุพร) 

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาน้ าท่วมบริเวณคลองนาคราชและการด าเนินการโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

เมืองชุมพร (ลุ่มน้ าคลองชุมพร)  

ข้อคิดเห็น 
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ าคลองชุมพร) เกิดจากต้นน้ าในเขต

อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีพ้ืนที่รับน้ า ๓๙๕ ตารางกิโลเมตร มีความยาวล าน้ าประมาณ ๗๕ 
กิโลเมตร สภาพท้องคลองมีความลาดชันสูง คดเคี้ยวและมีขนาดแคบ ทั้งสองฝั่งคลองมีบ้านเรือน 
อยู่อย่างหนาแน่นเป็นชุมชนเมือง ช่วงปลายคลองเป็นพ้ืนที่ต่ า เมื่อน้ าทะเลหนุนจะรุกล้ าเข้าล าคลอง 
เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ในช่วงที่มีมรสุมพัดผ่านฝั่งอันดามันหรือฝั่งอ่าวไทยจะเกิดฝนตกหนัก  
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ติดต่อกัน ๒ – ๓ วัน ฝนที่ตกที่รอบปีการเกิด ๒๕ ปี จะมีปริมาณน้ าไหลลงคลองชุมพร 
๕๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันคลองชุมพรสามารถระบายน้ าได้ประมาณ ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวินาทีเท่านั้น ส่งผลให้ปริมาณน้ าในคลองชุมพรเอ่อล้นตลิ่ง ตั้งแต่วัดเขาปูนข้ามถนนสายเอเชีย ๔๑ 
บริเวณสี่แยกปฐมพร ไหลผ่านตัวเมืองชุมพรในเขตพ้ืนที่ต าบลวังไผ่ ต าบลบ้านนา ต าบลขุนกระทิง ต าบล
บางหมาก ต าบลตากแดด และต าบลทุ่งคา หากเป็นช่วงระยะเวลาที่มีน้ าทะเลหนุนสูงก็จะยิ่งเอ่อล้นตลิ่ง
เข้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มต่ าท่วมขังเป็นเวลา ๓ – ๗ วัน ท าให้ประชาชนประสบความเสียหายและเดือดร้อน 
ในช่วงฤดูแล้งก็จะได้รับผลกระทบกับปัญหาน้ าเค็มหนุนรุกล้ าเข้าล าคลองเป็นประจ าทุกปี ๆ ละหลายครั้ง 

โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ าคลองชุมพร) เป็นการแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองชุมพร โดยการตัดยอดน้ าของคลองชุมพรให้สามารถไหลออกสู่ชายฝั่งทะเล
อ่าวไทยได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดการท่วมขังบริเวณถนนสายเอเชีย ๔๑ และบริเวณพ้ืนที่ตอนล่างในเขต
อ าเภอเมืองชุมพร โดยการขุดคลองผันน้ า เพ่ือผันน้ าจากคลองชุมพรผ่านคลองขุดใหม่ เชื่อมต่อกับ  
คลองนาคราช และขุดขยายคลองนาคราชให้สามารถระบายน้ าได้ ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขุดลอก
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คลองชุมพรเดิมให้สามารถระบายน้ าได้ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และขุดขยายคลองชุมพรเดิม 
ช่วงปลายให้สามารถระบายน้ าได้ ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ าบริเวณ
ปากคลองผันน้ า จ านวน ๑ แห่ง และก่อสร้างประตูระบายน้ าในคลองชุมพร จ านวน ๓ แห่ง เมื่อ
โครงการแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ าและบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ตอนล่างอ าเภอเมืองชุมพร และ
สามารถเก็บกักน้ าไว้ในล าคลอง เพ่ือใช้ประโยชน์ช่วงฤดูแล้งปริมาณ ๖.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ิมพ้ืนที่
รับประโยชน์ ๖,๘๗๕ ไร่ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ าคลองชุมพร เพ่ือช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ก าหนดแล้วเสร็จโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑. บรรเทาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ชุมชนตอนล่างของอ าเภอเมือง จ านวน ๖ ต าบล ลดพ้ืนที่ 

น้ าท่วม ๓๗,๕๐๐ ไร่ ช่วยเหลือราษฎร ๑๖,๘๐๒ ครัวเรือน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนสายเอเชีย ๔๑ 
แยกปฐมพร 

๒. เกบ็กักน้ าไว้ใช้ในฤดแูล้ง ๖.๕ ล้านลกูบาศก์เมตร 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าและสามารถเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ได้ ๖,๘๗๕ ไร่ 
๔. ป้องกนัน้ าเค็มรุกล้ า ไม่ให้รุกล้ าพืน้ที่เมืองชุมพร 
๕. ลดความเสียหายต่อชีวติและทรัพย์สนิของราษฎร 
ในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และแจ้งข้อร้องเรียน 

สรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
๑. ปัญหาเรื่องการจ่ายค่าชดเชยจากการเวนคืนที่ดิน 
๒. ปัญหาเรื่องการระบายน้ าระหว่างการขุดคลองชุมพร 
๓. ผลกระทบและปัญหาจากการท าคันดินป้องกันอุทกภัยและการสร้างคูระบายน้ า 
๔. แนวทางการป้องกันน้ าท่วมเนื่องจากน้ าไม่สามารถไหลเข้าสู่ล าคลองชุมพรได้ทัน  
๕. แนวทางการเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
๑. สะพานข้ามคลองนาคราชบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านซันนี่ วิลล์ซึ่ งมีการก่อสร้างไป 

เมื่อ ๒ ปีก่อน การขุดลอกคลอง ปัญหาตอนนี้ คือ เรือไม่สามารถผ่านสะพานนี้ได้ เห็นควรได้รับ  
การแก้ไข 

๒. กรณีน้ าที่อยู่ภายนอกคลองนาคราช ควรมีแนวทางการป้องกันน้ าภายนอก เนื่องจากขณะนี้
พ้ืนที่หมู่ ๗ ต าบลตากแดด เมื่อเกิดฝนตกน้ าจะท่วมขังบริเวณพ้ืนที่สวนของประชาชน สาเหตุจาก  
น้ าไม่สามารถไหลเข้าสู่ล าคลองได้ เพราะการก่อสร้างประตูระบายน้ าใช้ท่อ คสส. ๑.๐๐ เมตร  
ท าให้น้ าไม่สามารถไหลได้ทัน 



๔๔๓ 
 

๓. ขอให้เร่งรัดการด าเนินการโครงการบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยลุ่มน้ าคลองชุมพร  
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และส่งผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนที่ระหว่างการด าเนินโครงการ
น้อยที่สุด 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 
การจ่ายค่าชดเชยจากการถูกเวนคืนที่ดินในราคาที่น้อยกว่าความเป็นจริง 

ข้อคิดเห็น 
ปัญหาการจ่ายเงินชดเชย กรณีถูกเวนคืนที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับการขุดคลองชลประทาน  

ที่ประเมินราคาต่ ากว่าราคาตลาดมาก ซึ่งไม่เพียงพอกับการไปซื้อที่ดินใหม่ และการด าเนินการล่าช้ามาก 

ข้อร้องเรียน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบจากการระบายน้ าระหว่างการขดุคลองชุมพร 

ปัญหา 
๑. ด้วยการด าเนินการระหว่างขุดคลองชุมพรได้ปิดกั้นทางคูระบายน้ าในพ้ืนที่ตอนปลาย 

ที่ระบายลงคลองนาคราชท าให้พ้ืนที่หมู่ ๓ - หมู่ ๖ ต าบลตากแดด ในช่วงหน้าฝนเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง
เป็นเวลานาน ท าให้พืชผลทางการเกษตรของประชาชนเสียหาย และการขนย้ายพืชผลไม่สะดวก  
หญ้าที่ใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์เน่าเสีย เนื่องจากน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน จึงขอให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  
ช่วยเปิดทางคูระบายน้ าที่จะลงสู่คลองนาคราชเพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง  

๒. การท าประตูระบายน้ าขอให้ออกแบบตามสภาพพ้ืนที่จริง เพราะที่บางช่วงที่ท าประตู
ระบายน้ าสูงท าให้น้ าที่จะไหลลงสู่คลองนาคราชไหลลงไม่ได้ ท าให้น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๔ 
 

 
 

จังหวัดสงขลา  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จัด Focus Group และการถาม - ตอบ ปัญหา/ข้อร้องเรียน เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารโรงเรียน/ครู เด็ก เยาวชน  

 

 
 
 

ครั้งที่ ๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคใต้ วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวดัสงขลา 



๔๔๕ 
 

ผลการด าเนินการ 
การด าเนินกิจกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้   

ณ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมภาคเช้า และภาคบ่าย สรุปได้ดังนี้ 

กิจกรรมภาคเช้า 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน ๑๒๐ คน แบ่งการจัด

กิจกรรมออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๓๐ คน โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม ร่วมกัน
เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเป็นที่ปรึกษาประจ าในแต่ละกลุ่ม สามารถสรุป
ประเด็นที่นักศึกษาเสนอในแต่ละกลุ่มได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ หัวข้อ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
สมาชิกวุฒิสภาประจ ากลุ่ม   
๑. พลเอก นิวัตร  มีนะโยธิน   สมาชิกวุฒิสภา 
๒. พลเอก บุญธรรม  โอริส   สมาชิกวุฒิสภา 
๓. นายซากีย์  พิทักษ์คุมพล   สมาชิกวุฒิสภา 
นักศึกษาได้ระดมความคิดเห็นออกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. มุมมองต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบันยังไม่เข้มแข็ง มีความเหลื่อมล้ า 
ไม่เท่าเทียมกัน เสียงของคนกลุ่มน้อย ยังไม่ได้รับการรับฟังเป็นเรื่องของคนที่มีอ านาจเท่านั้น ไม่ลงลึก 
ถึงระดับประชาชนทั่วไป 

๒. ข้อเสนอแนะที่จะท าให้ระบอบประชาธิปไตยมั่นคง ได้แก่ ควรพัฒนาการศึกษาของไทย  
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทย ผู้น าควรมีบทบาทส าคัญ  
ในการส่งเสริมประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ควรเลือกผู้น าที่ เป็นคนดี เข้มแข็ง  กระตุ้น และส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม เช่น การเปิดโอกาส ช่องทาง ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่
ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของไทย เคารพและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่ น
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในช่องทางที่รัฐสามารถเข้าถึงได้ ไม่ใช่เพียงการแสดง
ความคิดเห็นในพ้ืนที่ของตนเอง 

 ๓. ในฐานะนักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ จะมีส่วนช่วยสร้างสรรค์ประชาธิปไตยของไทย  
โดยต้องเริ่มจากตัวเองก่อน ท าความเข้าใจสิทธิเสรีภาพของตนเอง และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ตามระบอบประชาธิปไตย เปิดใจ รับฟังความคิดเห็นกันมากขึ้น ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ไม่ใช้ความรุนแรง 
และไม่ดูถูกผู้อื่นที่คิดเห็นแตกต่างจากเรา รวมทั้ง ต้องกล้าพูด กล้าแสดงออก มีสติ มีความยั้งคิด ส่งเสริม 
สนับสนุนความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ โดยไม่ยึดติดกับความคิดเห็นเดิม ๆ  

 



๔๔๖ 
 

กลุ่มที่ ๒ หัวข้อ การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สมาชิกวุฒิสภาประจ ากลุ่ม   
๑. พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์   สมาชิกวุฒิสภา 
๒. พลอากาศเอก สุจินต์  แช่มช้อย  สมาชิกวุฒิสภา 
๓. นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง   สมาชิกวุฒิสภา 
นักศึกษาได้แบ่งการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล และระดับสังคม/ประเทศชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ระดับบุคคล รู้จักพอเพียงในการใช้ชีวิต บริหารการเงินให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ตามฐานะ รู้จักแบ่งปัน รู้จักการตัดสินใจ มีคุณธรรม และเคารพกฎหมาย  
- ระดับสังคมและระดับประเทศชาติ เริ่มต้นจากการพัฒนาระดับการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า

ทางด้านการศึกษา เชื่อมโยงและผลักดันทุกนโยบายสู่สังคมระดับฐานรากให้เกิดขึ้นจริง จัดสรรทรัพยากรอ
ย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งสร้างความมั่งคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

กลุ่มที่ ๓ หัวข้อ รับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจด้านกฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  

สมาชิกวุฒิสภาประจ ากลุ่ม   
นางสาวปิยฉัฏฐ์  วนัเฉลิม  สมาชิกวุฒิสภา 
- ดา้นกฎหมายทัว่ไป นกัศึกษาให้ความเห็นว่าตวับทกฎหมายบางฉบับอา่นแล้วเข้าใจได้ยาก 

เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- ด้านรัฐธรรมนูญ นักศึกษาให้ความเห็นว่า วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปฏิบัติจริงได้ยาก  

เรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มีเนื้อหาเข้าใจยาก และมีระยะเวลาที่นานเกินไป นอกจากนี้  การออก
กฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ควรมีการเสียบบัตรแทนกัน   

กลุ่มที่ ๔ หัวข้อ ความรู้เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที่  
สมาชิกวุฒิสภาประจ ากลุ่ม   
๑. นายสมชาย  เสียงหลาย   สมาชิกวุฒิสภา 
๒. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย  สมาชิกวุฒิสภา 
๓. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันท์  สมาชิกวุฒิสภา 
นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่  

งานด้านนิติบัญญัติ งานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน งานด้านการให้ค าแนะน าหรือ 
ให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งส าคัญ และงานด้านอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย ทั้งนี้ วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลในวาระเริ่มแรกนั้น มีจ านวน ๒๕๐ คน นอกจากจะมีหน้าที่
และอ านาจเช่นเดียวกับวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เพิ่มหน้าที่
และอ านาจโดยเฉพาะ ดังนี้ 



๔๔๗ 
 

๑. การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
๒. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
๓. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ 

(๒) หรือ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
๔. การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

ทั้งนี ้ นักศึกษาได้ให้ความเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาควรตรวจสอบการท างานของรัฐบาล  
อย่างตรงไปตรงมา และสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้  

กิจกรรมภาคบ่าย 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมจ านวน ๕๐๖ คน สรุปการด าเนินกิจกรรม 
ได้ดังนี้ 

แนะน าสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการและหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมโครงการ และ
น าเสนอคลิปวีดิโอหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา จากนั้นเป็นการบรรยาย “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : 
อนาคตไทย อนาคตเรา” โดยท่าน พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ ความหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
เป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ และปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินการ
การตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ คือ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันคิด วางแผนร่วมกันแบบบูรณาการ จัดท า
แผนการปฏิบัติในรายละเอียดและสอดคล้องกันตามแผนบูรณาการ ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละ
ห้วงเวลาที่ชัดเจน จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรให้เพียงพอ เหมาะสม  ปฏิบัติ ก ากับดูแล แก้ไข
ปัญหา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้าราชการและประชาชนต้องร่วมคิดและร่วมพัฒนา 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๑. แผนยุทธศาสตร์ชาตินอกจากจะพัฒนาด้านการศึกษาแล้ว ควรสร้างจิตส านึกของเยาวชน  

ในเรื่องการท าประโยชน์ต่อสาธารณะด้วย 
๒. ฝากให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยกระตุ้นไปยังรัฐบาลให้ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ตรงจุด 

โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการส่งออก การส่งเสริมการลงทุน การเพ่ิมความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

๓. อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติตลอด
ระยะเวลา ๒๐ ปี ให้มากขึ้น รวมทั้งควรมีการการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศให้มากยิ่งขึ้น 
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จังหวัดระนอง  ณ  ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม เปิดเวทีเสวนา และการบรรยาย และการถาม-ตอบ เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นปัญหา/ข้อร้องเรียนร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ครั้งที่ ๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
กลุ่มภาคใต้ วันท่ี ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดระนอง 
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ผลการด าเนินการ 
การด าเนินกิจกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้   

ณ จังหวัดระนอง โดยมี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับคณะสมาชิก
วุฒิสภา จากนั้น พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวเปิดโครงการและแนะน า
สมาชิกวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการ และอภิปรายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน 
ในพ้ืนที่สรุปได้ดังนี้ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
บทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
สมาชิกวุฒิสภามีบทบาทส าคัญในการกลั่นกลองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

และมีหน้าที่เฉพาะของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ คือ เรื่องการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ จึงน าไปสู่การลงพ้ืนที่พบปะประชาชนในพ้ืนที่ต่าง  ๆ เพ่ือรับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของประชาชนเพื่อน าไปสู่การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวฒุสิภา  

ด้านเศรษฐกิจ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าจังหวัดระนอง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
- ทิศทางการพัฒนาจังหวัดระนอง เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าจังหวัดระนอง โดย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC : Southern Economic 
Corridor) ในเบื้องต้นจะมุ่งพัฒนาในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง คือ ชุมพร ระนอง  
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีกรอบการพัฒนา ๔ ด้าน ประกอบด้วย 

(๑) การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) 

(๒) การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route)  

(๓) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio – Based & 
Processed Agricultural Products)  

(๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรและวฒันธรรมเพื่อการท่องเทีย่วและการเรยีนรู้ (Green & Culture)  

ทั้งนี้ ประเด็นเร่งด่วนที่ก าลังด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ คือ การเร่งรัด
ด าเนินการโครงการรถไฟสายใหม่จากชุมพร – ท่าเรือน้ าลึกระนอง โครงการขยายถนน ๔ ช่องจราจร 
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เส้นทางชุมพร – ระนอง – ตะกั่วป่า และ เส้นทางราชกรูด – พะโต๊ะ – หลังสวน โครงการพัฒนา
ศักยภาพท่าเรือระนอง และการขุดลอกร่องน้ าทางเดินเรือจังหวัดระนอง เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า
และการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC ประกอบด้วย บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมา ศรีลังกา ไทย 
เนปาล และภูฏาน รวมทั้ง โครงการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานระนอง 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ก าลังด าเนินการและเร่งผลักดันให้แล้วเสร็จซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ชาวจังหวัดระนอง ได้แก่ โครงการสร้างศูนย์พัฒนากีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับประเทศ ซึ่งจะ
เชื่อมโยงกับศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนองที่ได้เปิดให้บริการเรียบร้อย โดยมี
เป้าหมายให้เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรแห่งแรกของภาคใต้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ
สุขภาพ การสร้างเมืองน้ าแร่ต้นแบบ โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ ลานอนุสาวรีย์ 
คลองหาดส้มแป้น และสวนสาธารณะรักษะวาริน 

- การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งด่านพรมแดนระนองมีมูลค่าทางการค้าสูงเป็นอันดับ ๒ 
ของประเทศ และเป็นโอกาสที่ดีกับการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศ 
BIMSTEC เนื่องจากท่าเรือระนองเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ โดยหากมีการสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงได้
ส าเร็จจะสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าได้มาก  

- ความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าในการพัฒนาศักยภาพของท่าเรือระนองโดยการขุดลอก  
ร่องน้ าทางเดินเรือจังหวัดระนอง ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร จากความลึก ๘ เมตร เป็น ๑๒ เมตร  
เพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับงบประมาณด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- ท่าเรือระนองในปัจจุบัน ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ ๒ ท่า ได้แก่ 

(๑) ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร สามารถรับเรือ
สินค้าขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอสจอดเทียบท่าได้พร้อมกัน ๒ ล า มีสะพานเชื่อมฝั่งกว้าง ๑๐ เมตร  
ยาว ๒๑๒ เมตร จ านวน ๒ สะพาน        

(๒) ท่าเทียบเรือตู้สินค้า ขนาดความกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สามารถรับเรือสินค้า
ขนาดไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ เดตเวทตัน จอดเทียบท่าครั้งละ ๑ ล า มีสะพานเชื่อมฝั่งกว้าง ๗.๕๐ เมตร  
ยาว ๒๑๐ เมตร และสะพานเชื่อมกับท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 

ทั้งนี้ นโยบายของการท่าเรือแห่งประเทศไทยก าหนดให้พัฒนาท่าเรือระนองเป็นประตูการค้า
เชื่อม BIMSTEC โดยส่งเสริมให้มีเรือตู้มาใช้บริการให้อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ หากมีปริมาณ 
ตู้สินค้าได้ตามที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยก าหนดจะมีส่วนลดพิเศษเพ่ิมขึ้น และพัฒนาศักยภาพ 
ของท่าเรือเดิมให้รองรับเรือตู้สินค้าได้ทั้ง ๒ ท่าเทียบเรือ (ขนาดไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ เดตเวทตัน) นอกจากนี้  
จะมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ ๓ เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าขนาดใหญ่ (Container Terminal) ภายใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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- ปัจจัยส าคัญที่ควรเร่งด าเนินการเ พ่ือพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการค้า 
ของจังหวัดระนอง คือ การพัฒนาสิ่งก่อสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านการคมนาคมและการขนส่ง ได้แก่ 
รถไฟทางคู่จากชุมพรไปยังท่าเรือระนอง การขยายถนนขนาด ๔ จราจร เส้นทางจากจังหวัดชุมพร 
มายังจังหวัดระนอง การพัฒนาศักยภาพของท่าเรือระนอง และการพัฒนาท่าอากาศยานระนอง 
ให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ 

- ท่าเรือระนองเป็นท่าเรือที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านที่ตั้งซึ่งสามารถเชื่อมโยงการขนส่ง
สินค้าและการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC ได้โดยสะดวก ควรเร่งผลักดันการพัฒนาศักยภาพ
ของท่าเรือ และการสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงจากฝั่งอ่าวไทยมายังทะเลอันดามัน 

- จังหวัดระนองก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง นอกจากภาคราชการแล้ว ภาคท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งภาคประชาชน  ซึ่งเป็น
ประชาชนในพ้ืนที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและช่วยผลักดันการ
พัฒนาต่างๆ ด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถสร้างการพัฒนาเป็นองค์รวมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ 

- การสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมเป็นอีกส่วนส าคัญที่สามารถด าเนินการควบคู่ไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าได้ 

- ควรเร่งด าเนินการด้านการจัดท าเอกสารสิทธิ์และการจัดท าผังเมืองเพ่ือประโยชน์  
ในการใช้ที่ดินเพื่อการสร้างโรงแรม และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

- ควรเร่งด าเนินการโครงการสร้างศูนย์พัฒนากีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับประเทศ 
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนองที่ได้เปิดให้บริการเรียบร้อย 
โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรแห่งแรกของภาคใต้ พัฒนาเมืองระนองให้เป็นเมืองส าหรับการ
เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติจากประเทศต่าง ๆ เป็นสถานที่ฝึกซ้อม และให้การดูแลรักษานักกีฬาที่บาดเจ็บ 
รวมทั้งส่งเสริมด้านสุขภาพจากองค์ความรู้ด้านแพทย์ทางเลือกของจังหวัด ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ตาม
กรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC : Southern Economic Corridor) 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 



๔๕๓ 
 

รายงานการลงพืน้ทีพ่บนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 
ของคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 

(กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) 
-------------------------------------------------- 

 ๑. ความเป็นมา 
สภาพการณ์ปัจจุบันเป็นยุคแห่งความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยของไทยไม่พัฒนาก้าวหน้าเท่าที่ควร เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ เป็นรากฐาน
ของประเทศในอนาคตและเป็นเสมือนคลื่นลุกใหม่ ที่มีพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตย และพัฒนาประเทศ 
หากเยาวชนคนหนุ่มสาวเหล่านี้เรียนรู้และตระหนักในคุณค่าระบอบประชาธิปไตย รู้บทบาทและหน้าที่ 
ของตน ด าเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตย โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างถูกต้อง และมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ จะสามารถแก้ไข ปัญหา 
ของประเทศพร้อมทั้งส่งผลให้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยเกิดการพัฒนา 

คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จึงได้มีแผนลงพ้ืนที่ เพ่ือ 
พบนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือให้ความรู้  
ความเข้าใจในการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประชาธิปไตยที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายส าคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 
ไปสู่เยาวชนอื่น ๆ 

 

๒. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ 

    ๒.๑  โรงเรียนนารรีัตน์ จังหวัดแพร่ 

  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดท าการสอนมาตั้งแต่ปี ๒๔๖๔  

   ปรัชญา : " ปญฺญา นราน  รตน  " ปัญญาเป็นรัตนของนรชน 

   ค าขวัญ : วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ าปัญญา พัฒนาจิตใจ 

   คติพจน์ : " อตฺตนา โจทยตฺตาน  " " จงเตือนตนด้วยตนเอง " 

   อัตลักษณ์ : " มารยาทงามตามแบบนารีรัตน์ " 

   อัตลักษณ์ของนักเรียน : นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 

   เอกลักษณ์ของโรงเรียน : มารยาทงาม คู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 



๔๕๔ 
 

   วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการจ านวนนักเรียน ๒,๙๔๒ คน จ านวนครู ๑๕๖ คน  

 ๒.๒  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนรฐับาลสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนระดับมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ
ประเภทสหศึกษา ซึ่งได้ก่อตัง้ขึ้นในปี ๒๔๓๕ แตเ่ดมิโรงเรียนนีเ้คยเป็นโรงเรียนประจ ามณฑลปราจนี  

  รางวัลของสถานศึกษา : ได้รบัรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ โครงการ To Be Number 1 
พร้อมรักษามาตรฐาน ระดบัทอง 

  วิสัยทัศนโ์รงเรียน : การเรยีนเดน่ เปน็คนด ี มีความสขุ สนุกกบักิจกรรมสร้างสรรค ์
ก้าวทนัมาตรฐานสากล ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  อัตลักษณโ์รงเรียน : การเรียนเดน่ ลกูเบญจมราชรังสฤษฎิ ์

  วัฒนธรรมองค์กร : การท างานเปน็ทีม เพ่ือผลส าเร็จของงาน 

  ค่านิยม: รักสถาบนั มุ่งมุน่ท างาน สืบสานวฒันธรรมองค์กร 

          โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น-ตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จ านวนนักเรียน ๓,๔๘๖ คน จ านวนครู ๑๗๙ คน  

 ๒.๓  โรงเรียนสหศาสตรศ์ึกษา 

  โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ประกาศศาสนาคริสต์ ในปี 
๒๕๐๐ โดยขณะนั้นผู้ประกาศศาสนาชาวไทย ได้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านน้ าลัดและพบเห็นเด็กชาว
กะเหรี่ยงขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้ประสานงาน กับมิชชันนารีชาวอเมริกัน ด าเนินการก่อตั้ง
โรงเรียนขึ้นมา ปัจจุบันได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประกอบไปด้วย ลาหู่ อาข่า กะเหรี่ยง ลีซอ เย้า ม้ง ไทยใหญ่ จีนฮ้อ 
พ้ืนเมือง ละว้า และไทลื้อ 



๔๕๕ 
 

  วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาบริหารจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถบน
พ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

  ปรัชญาโรงเรียน : "การศึกษาคือรากฐานของการสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" 

  ค าขวัญ : "การศึกษาดี  กีฬาเก่ง  เคร่งวินัย  ใฝ่ความดี" 

  อัตลักษณ์ : บ่มเพาะคุณลักษณะความเป็นไทยของเด็กด้อยโอกาส 

  เอกลักษณ์ : "หลากหลายชาติพันธุ์" 

  โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นสถานศึกษาเอกชน จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีทั้งประเภทนักเรียนประจ า และไปกลับ มุ่งเน้น
นักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศ จ านวนนักเรียน ๒,๔๗๒ คน 
จ านวนครู ๙๑ คน 

 ๒.๔  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายหลังจากการหลอมรวมวิทยาลัยต่างๆ และยกฐานะขึ้นจากวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี โดยชื่อ "มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์" นั้น ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี
เพียงพระองค์เดียวในรัชกาลที่ ๘ และ ๙  

  ปรัชญา : ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคนชุมชนสังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ปณิธานมหาวิทยาลัย : มุ่งมั่นให้การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ
วิชาชีพ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ ควบคู่
คุณธรรม จริยธรรม และด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมของ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับหนึ่ง
ของสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรมภายใต้พหุวัฒนธรรมภายในปี ๒๕๖๔ 

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท (อยู่ระหว่างการจัดท าหลักสูตร) ครอบคลุมทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๔๕๖ 
 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร  
ภาคปกติ ภาคพิเศษ และระดับประกาศนียบัตรปัจจุบันมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีหน่วยงาน 
ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ๗ คณะ ๓ วิทยาลัย  

           มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เป็นสถาบันการศึกษาที่จัด
การศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยระดับอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น  
๓ วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัย 
การอาชีพตากใบ ส่วนระดับอุดมศึกษา จัดการศึกษาเป็น ๗ คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์  
คณะเกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ และ ๑ สถาบัน  ได้แก่ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 การใช้เทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอนภาคอุตสาหกรรม  
 ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์  สนับสนุนโดยบริษัทอิซูซุ 

แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนให้กับนักศึกษาเครื่องกล และเปิดอบรม  
ให้กับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย 

 โรงงานต้นแบบ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมโรงงานหมอนยางพารา 
 หมอนยางพาราผลิตจากน้ ายางพาราธรรมชาติ ที่ได้มาจากต้นยางพาราซึ่งสามารถ

ระบายอากาศและดูดซึมความชื้น ยางพาราเป็นที่รู้จักในเรื่องของสัมผัสที่นุ่มสบายและมีความยืดหยุ่นสูง 
ซึ่งสอดรับกับสรีระ อีกทั้งยังช่วยลดแรงกดทับบริเวณกระดูกสันหลังอีกด้วย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 โรงเรือนเกษตรแบบอัจฉริยะ SMART FARM 
 สมาร์ทฟาร์ม หรือ เกษตรอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการท าเกษตรแบบใหม่ที่จะท าให้ 

การท าไร่ท านามีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยการน าเอาข้อมูลของภูมิอากาศ 
ทั้งในระดับพ้ืนที่ย่อย (Microclimate) ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) 
มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพ้ืนที่เพาะปลูก เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น รวมถึงการ
เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ 
 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ (ชื่อเดิม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ หรือ ศูนย์การแพทย์นราธิวาสราชนครินทร์ ) ได้ก่อตั้งขึ้น ณ เขตการศึกษาโคกเคียน 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือบริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งลักษณะ
โรงพยาบาลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๒ ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด ๑๙,๐๐๐ ตารางเมตร 
โดยเป็นแหล่งปฏิบัติงานรวมทั้งแหล่งการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 



๔๕๗ 
 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตามความต้องการของภาคใต้และของภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะน าภูมิภาคนี้และประเทศไทย
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น 

 ๒.๕  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยาลัยด้านคหกรรมและ 
พาณิชยกรรม สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ก่อตั้งเมื่อ ๑๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยพระบรรณศาสตร์สาทร (สง่า คุปตารัตน์) ข้าหลวงประจ าจังหวัดขอนแก่น ใช้ชื่อว่า 
"โรงเรียนประถมอาชีพช่างทอผ้า" โดยอาศัยพ้ืนที่โรงเรียนสตรีประจ าจังหวัด (โรงเรียนกัลยาณวัตร 
ปัจจุบัน) ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ย้ายมาเรียนที่โรงภาพยนตร์ของพระเสนา และเริ่มเรียนภาคค่ าปฏิบัติ 
ทอผ้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนสนามบิน จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 
ได้ย้ายและสร้างในพ้ืนที่ปัจจุบัน และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสตรีขอนแก่น และเปลี่ยนชื่อ
เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เมื่อปี ๒๕๒๑ จนกระทั่งปัจจุบัน 

  วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านเทคโนโลยีวิชาชีพ
เฉพาะทาง 

  ปรัชญา : ทักษะสร้างสรรค์ ทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น าวิชาชีพ 

  ค่านิยมหลัก : คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 

  อัตลักษณ์ : นักปฏิบัติการมืออาชีพ 

  เอกลักษณ์ : ผู้น าด้านวิชาชีพและบริการ 

  วัฒนธรรมองค์กร : วันพระ อาชีวะ ฟังธรรม , ๓ เก็บ : กินแล้วเก็บ เห็นแล้วเก็บ  
ถอดแล้วเก็บ 

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
เปิดท าการสอน ๓ ระดับ คือ ปวช. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพและ ปวส. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประกอบด้วย ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังจัดการ
สอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนักศึกษาทุกระดับ
รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓,๙๒๗ คน และบุคลากร จ านวน ๑๙๕ คน 
 
 
 



๔๕๘ 
 

๓. การด าเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนโดยการน าของ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หน่ึง มีการ 
ลงพื้นที่จ านวน ๕ ครั้ง มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน ๕ แห่ง  นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จ านวน ๕๒๓ คน  ตามตารางที่  ๑ 

 

ตารางที่ ๑  สรุปสถานศึกษา นักเรยีน/นักศึกษา และครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ 

ครั้งที ่ วัน เดือน  ป ี จังหวัด สถานศกึษา 
จ านวนนักเรียนนักศกึษา 

(คน) 
๑ ๓๐ -๓๑  ก.ค. ๖๒ 

น าร่องหาต้นแบบ
การเข้าถงึนักเรียน 

แพร ่ ๑. โรงเรียนนารีรตัน์จังหวดัแพร่  
เป็นโรงเรียนเป้าหมาย  
๒. แวะเยี่ยมให้ก าลงัใจครแูละ
นักเรียน โรงเรียนพิริยาลัย
จังหวดัแพร่ และโรงเรียน
เทศบาลวัดเหมอืงทอง  

นักเรียนโรงเรียนนารีรตัน์
จังหวดัแพร่ จ านวน ๕๐ 
คน 

๒ ๒๒ ส.ค. ๖๒ 
น าร่องหาต้นแบบ
การเข้าถงึนักเรียน 

ฉะเชงิเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นักเรียน ๑๐๐ คน 
ครู ผู้บริหาร ผูป้กครอง  
๔๐ คน 

๓ ๑๑ -๑๒  ก.ย. ๖๒ 
ทดสอบต้นแบบที่
ปรับปรุงใหม ่

เชียงราย โรงเรียนสหศาสตรศ์ึกษา ๑๗๐ คน 
(ชาย ๔๙ หญิง ๑๒๑) 
เป็นกลุม่ชาติพันธุ ์

๔ ๓๐ -๓๑  ต.ค. ๖๒ นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ์

๔๘ คน 

๕ ๒๑ – ๒๒ พ.ย. ๖๒ ขอนแกน่ วิทยาลัยอาชวีศึกษาขอนแกน่ ๑๕๕ คน 
  
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน  มีวิธีการและเทคนิคที่แตกต่าง 

จากกลุ่มเป้าหมายอื่น  จึงได้คัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากสายอาชีพครูอาจารย์ หรือผู้ที่เข้าใจ
จิตวิทยาของเด็กนักเรียน ร่วมกันหาต้นแบบกิจกรรมที่สร้างความสนใจของเด็กและการกล้าแสดงออก
ของเด็ก  และไปทดลองน าร่องที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงต้นแบบจนเป็นที่น่าพอใจและน าไปใช้ในสถานศึกษา
เป้าหมายต่อไป ต้นแบบกิจกรรมที่น าไปใช้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

 



๔๕๙ 
 

ภาคเช้า กิจกรรมพบนักเรยีน                                 

กิจกรรมที่ ๑ จุดประกาย : สร้างแรงบันดาลใจ 
มีการแนะน าประวัติส่วนตัว ข้อมูลด้านการศึกษา และประวัติการท างานของสมาชิกวุฒิสภา  

โดยใช้วีดีทัศน์ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน   เช่น ประวัติของพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร  
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นอกจากนี้อาจจะเสริมด้วยการเปิดเพลงที่แฝงด้วยการสร้างจิตส านึก 
ในการรักแผ่นดิน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อข้อความในเพลง 

กิจกรรมที่ ๒ สร้างฝัน 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง กระท าพิธีเปิดโครงการ และกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเพื่อที่จะมาท าความรู้จัก และสร้างความคุ้นเคย  
กับคณะครู นักเรียนที่เปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตสู่การพัฒนาตนให้เป็นพลเมืองชาติในอนาคต จึงได้ 
น าความรู้ ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเช่นการแนะน าเรื่องราวของสมาชิกวุฒิสภาและ
บทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ และเรื่องการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทางการปฏิรูปประเทศ มาสนทนาและเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน ได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรง 
นอกเหนือจากหลักสูตรสาระวิชาสังคมศึกษา ที่นักเรียนได้เรียนรู้พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการเสนอข้อมูล และข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ ให้แก่ท่านสมาชิกวุฒิสภา ได้น าสู่การพิจารณา  
การกลั่นกรองและการพัฒนากฎหมาย ที่ใช้บังคับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นหลักการทางประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

กิจกรรมที่ ๓ ร่วมสร้างอนาคต 
เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน โดยจัดให้มีการ  

ถามตอบในเรื่องทีจะให้นักเรียนรับรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เฉลย
ค าตอบ โดยให้นักเรียน นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์หาค าตอบ 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมสรา้งสัมพันธ์ สมาชกิวุฒิสภาพบเยาวชน 
เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๑๕-๒๐ คน โดยมีสมาชิกวุฒิสภาห้องละ ๒ คน มีการสนทนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลากหลายประเด็น ได้แก่ 
๑. หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
๒. รับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
๓. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 



๔๖๐ 
 

กิจกรรมที่ ๕ สร้างขวัญก าลังใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
รวมกลุ่มนักเรียน เป็นการรับฟังการถอดบทเรียน (จากกิจกรรมที่ ๔) โดยมีตัวแทนนักเรียน 

ในแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อคิดเห็นที่ได้จากการแบ่งกลุ่มสนทนา  

กิจกรรมที่ ๖ พิธีปิดและการปรับ Mind Set 
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม 

ในเรื่องทั่วไปที่นักเรียนอยากทราบ และกล่าวปิดกิจกรรม โดยให้โอวาทแก่นักเรียนให้ท าหน้าที่ที่ดี  
ทั้งหน้าที่ต่อพ่อแม่ พ่ีน้อง ครูอาจารย์ สถานศึกษา รวมทั้งท าหน้าที่ที่ดีให้กับตนเอง โดยมุ่งมั่นที่จะ 
ท าความส าเร็จให้ตนเองให้ได้ หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา และร่วมกัน  
ร้องเพลงที่สื่อความหมายสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

กิจกรรมที่ ๗ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างครู นักเรียนและสมาชิกวุฒิสภา 

ภาคบ่าย พบครู ผู้บริหารชองโรงเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนภาคเอกชนในพ้ืนที่  
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน พร้อมทั้งสมาชิกวุฒิสภา และกรรมการโครงการฯ หารือร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและ
บุคลากรครูของโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา และสภาพปัญหา
และอุปสรรคในการยกระดับการศึกษา เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการตามกรอบหน้าที่และ
อ านาจของวุฒิสภา หรือการเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
๔. ข้อคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ครูและผู้บริหารการศึกษา  
 ๔.๑  ข้อคิดเห็นที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

ด้านการศึกษา   
  ๔.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา 
   ๑) การเข้าถึงแหล่งความรู้หรือการเรียนเสริมเพ่ิมเติมยังไม่เท่าเทียมกับ

นักเรียนในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ ๆ ซึ่งมีผลต่อการแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย    
   ๒) ควรเปิดพ้ืนที่ให้กับคนเรียนไม่เก่ง ได้มีกิจกรรมตามความถนัด หรือตามที่

นักเรียนอยากรู้อยากจะปฏิบัติ 
   ๓) นักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนควรได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งเงิน

ทุนการศึกษา 
   ๔) เยาวชนต้องการให้มหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ การ

เรียนการสอน เช่น อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น พร้อมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรื่องการสื่อสาร/ภาษา
ถิ่นอย่างเหมาะสม 



๔๖๑ 
 

   ๕) ควรสนับสนุนโครงการด้านกีฬาและบุคลากรด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
   ๖) อยากให้ครูมีเวลาในการสอนนักเรียนมากกว่าการท าผลงานเอกสาร หรือ

การประเมินโรงเรียน 
 
  ๔.๑.๒ ข้อคิดเห็นของครู (โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
   ๑) มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้

สอดคล้องและตอบสนองต่อผู้เรียนในการรองรับโครงการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) แต่ในระบบที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร บุคลากรครู และงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาไม่มี
การยืดหยุ่นเพื่อให้ตอบสนองต่อสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ 

   ๒) นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ ง เนื่องจาก
สถานการณ์ทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้การ
ด าเนินการตามแผนงานเดิมที่ก าหนดไว้ไม่ทันแล้วเสร็จ ก็มีแนวนโยบายใหม่ออกมาให้ปฏิบัติต่อ ท าให้ครู
ไม่มีเวลาในการที่จะสอนนักเรียนได้อย่างแท้จริง แต่ต้องคอยศึกษาเกี่ยวกับแนวนโยบายและแผนงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาที่ถูกก าหนดใหม่ 

   ๓) โครงการคูปองครู งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือการอบรมไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และไม่ตอบสนองความเป็นจริงเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนให้ครูสามารถเลือกที่จะอบรมในพ้ืนที่หรืออบรมผ่านระบบออนไลน์หรือจัดสรร
งบประมาณมายังโรงเรียนเพ่ือให้ครูสร้างสื่อการเรียนการสอน อาจจะตอบโจทย์ปัญหาได้มากกว่า หรือ
อาจจะมีการก าหนดตัวชี้วัดให้โรงเรียนน าไปด าเนินการ และเมื่อแล้วเสร็จจึงเข้ามาประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

   ๔) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการก ากับดูแลโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการ
ก าหนดให้มีส านักงานเขตมัธยมศึกษาเป็นหน่วยที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลโรงเรียนมัธยม แต่ปัจจุบันได้มีการ
แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดขึ้นมา ท าให้ทั้ง ๒ หน่วยงานมีหน้าที่และอ านาจที่ซ้ าซ้อนกัน การรับแนว
ทางการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างสับสน รวมทั้งอ านาจของศึกษาธิการจังหวัดมีบทบาทเข้ามา
ในการก าหนดการประเมินเพื่อพิจาณาเงินเดือนของครู ท าให้โรงเรียนขาดเอกภาพในการด าเนินงาน 

   ๕) งบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแบบรายหัว ไม่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน  

   ๖) ขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความส าคัญต่อการที่
จะเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

   ๗) การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในปัจจุบันได้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการที่
ให้ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยในประเด็นดังกล่าวนี้ อาจจะมองได้ว่าเมื่อมีการประเมินผลการศึกษาด้วย
ระบบ O-NET ท าให้นักเรียนตามพ้ืนที่ต่าง ๆ มุ่งที่จะเข้าสู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพ่ือหวังว่าจะสามารถในการ



๔๖๒ 
 
เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ท าให้โรงเรียนในชุมชนและท้องถิ่นไม่ได้รับความสนใจ ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ย่อมที่จะกระทบต่อครูและนักเรียนโดยตรงที่บางส่วนที่จะต้องมีการลงทุนในการเดินทางที่สูงขึ้น โดย
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากการที่จะต้องเพิ่มศักยภาพและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
อาจจะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อก าหนดให้แต่ละโรงเรียนให้มีจ านวนขั้นต่ าและขั้นสูงสุดของจ านวน
นักเรียนที่พึงมีแต่ละโรงเรียน เพ่ือให้เกิดการกระจายนักเรียนไปยังโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น 

   ๘) ปัญหาการประเมินครูและหลักสูตรมีจ านวนมากเกินไป ตลอดจนปัญหาการ
ยกเลิกอัตราภารโรงและลูกจ้างประจ าให้แก่โรงเรียน เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภารกิจของครูให้สามารถมีเวลา
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้อย่างจริงจัง 

   ๙) ปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านวิชาชีพครู
โดยเฉพาะมีสิทธิ์สอบ แล้วค่อยไปศึกษาต่อให้ได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพครูนั้น อาจจะท าให้บุคคลดังกล่าว
ขาดจิตวิญญาณความเป็นครูที่แท้จริง มุ่งแต่ผลสัมฤทธิ์ของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงภาพรวม 

   ๑๐) ปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่งของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ใบประกอบวิชาชีพครู 
ตลอดจนความชัดเจนเกี่ยวกับวิทยฐานะ 

 ๔.๒ ข้อคิดเห็นที่รักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจ 
  ๔.๒.๑ ในเรื่องเศรษฐกิจ/การสร้างอาชีพ เสนอให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเรื่องการสร้างงาน 

สร้างอาชีพ เน้นวิชาชีพโดยมีสถาบันฝึกสอนโดยตรง เน้นให้ความรู้ด้านการศึกษา เพ่ิมช่องทางในการค้า
ขาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างอาชีพให้กับเยาวชนและประชาชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงาน 
และการย้ายถิ่นฐานไปท างานที่กรุงเทพมหานคร 

  ๔.๒.๒ ในเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียง/คอรัปชั่น เยาวชนต้องการให้นักการเมืองเป็น
ตัวแทนของประชาชนที่แท้จริง ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และน าเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 

  ๔.๒.๓ ในการบังคับใช้กฎหมาย  ไม่อยากให้มีการเลือกปฏิบัติ อยากให้มีการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 

  ๔.๒.๔ ควรให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส โดยบังคับใช้กฎหมายใน
สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด 

  ๔.๒.๕ ควรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้คนในชุมชนมี
จิตสาธารณะและสร้างความสามัคคี 

  ๔.๒.๖ เห็นควรให้มีศูนย์เศรษฐกิจการเรียนรู้ เพ่ือสอนอาชีพ สอนการท าเกษตร
ผสมผสาน การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และการยกระดับวิถีชีวิตในชุมชน/สินค้าเกษตรภายในชุมชนให้
เป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน 



๔๖๓ 
 

 การด าเนินการต่อข้อคิดเห็น 
 คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจะรวบรวมเสนอต่อ

คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศต่อไป 

 
๕. การประเมินผลของโครงการของสมาชิกวุฒิสภาพบนักเรียน  นักศกึษา 

    ๕.๑ โรงเรียนนารรีัตน์จังหวดัแพร่ โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
โรงเรียนสหศาสตรศ์ึกษาจังหวดัเชียงราย 

  ขณะลงพ้ืนที่ยังไม่มีแบบสอบถาม แต่ได้ประเมินจากการพูดคุยกับนักเรียน   ได้
ข้อสรุปดังนี้ นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการร่วมกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน เพราะไม่เคยได้ร่วม
กิจกรรมกับผู้ใหญ่จากฝ่ายการเมืองในลักษณะนี้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการและกิจกรรมให้
ความรู้โดยวิธี ถาม-ตอบ นักเรียนอยากให้สมาชิกวุฒิสภาและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาพบนักเรียน  

     
  ๕.๒ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

 

 
 

 ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษามีความประทับใจในการพบปะกับ
สมาชิกวุฒิสภา ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๔ รองลงมาอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ ๓๕ และร้อยละ ๑๑ ตามล าดับ 

 



๔๖๔ 
 

 
 
ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่าสว่นใหญ่นกัศึกษาทราบหนา้ที่และอ านาจของสมาชิกวฒุิสภา

มาก่อน ในระดับมาก และระดับปานกลาง คดิเปน็ร้อยละ ๒๙ รองลงมาอยู่ในระดบัน้อย และระดับมาก
ที่สุด คดิเป็นร้อยละ ๒๑ และร้อยละ ๑๗ ตามล าดับ 
 

 
 

ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่าหลังจากได้พบสมาชิกวุฒิสภา ส่วนใหญ่นักศึกษาได้รับความรู้
เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภามากขึ้นในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๘ รองลงมาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๖ และร้อยละ ๖ ตามล าดับ 

 



๔๖๕ 
 

 
 

ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาได้รับความรู้จากสมาชิกวุฒิสภาในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๖ รองลงมาอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๕ และร้อย
ละ ๑๙ ตามล าดับ 

 

 
 

ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาอยากให้จัดโครงการ/กิจกรรมสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนขึ้นอีกในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๖ รองลงมาอยู่ในระดับมาก และระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๙ และร้อยละ ๑๓ ตามล าดับ 
 
 



๔๖๖ 
 

๕.๓ วิทยาลัยอาชวีศกึษาขอนแกน่   
 

 
ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่าสว่นใหญ่นกัศึกษามีความประทับใจในการพบปะกับสมาชิก

วุฒิสภา ในระดบัมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ ๗๒ รองลงมาอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๒๓ และร้อยละ ๔ ตามล าดับ 
 

 
ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาทราบหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา

มาก่อน ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๓ รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง และระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ ๓๐ และร้อยละ ๒๗ ตามล าดับ 

 



๔๖๗ 
 

 
 

ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่าหลังจากได้พบสมาชิกวุฒิสภา ส่วนใหญ่นักศึกษาได้รับความรู้
เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภามากขึ้นในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๑ รองลงมา 
อยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๔ และร้อยละ ๕ ตามล าดับ 

 

 
 

ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาได้รับความรู้จากสมาชิกวุฒิสภา 
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๙ รองลงมาอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๘ 
และร้อยละ ๒ ตามล าดับ 
 



๔๖๘ 
 

 
 

ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาอยากให้จัดโครงการ/กิจกรรมสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนขึ้นอีกในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๙ รองลงมาอยู่ในระดับมาก และระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ระดับร้อยละ ๕ ตามล าดับ  

 
๖. ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
 ข้อสังเกต 

๖.๑ นักเรียน นักศึกษา  ไม่กล้าแสดงออกในการถามและการตอบ สาเหตุน่าจะมาจาก  
(๑) ทัศนคติที่มองว่าสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ใหญ่ มีความอาวุโส  ยังไม่มีความคุ้นเคย แต่เมื่อเริ่มมีความคุ้นเคย
ในระยะเวลาสั้น  ก็มีความกล้าที่จะแสดงออกบ้างบางคน นักเรียนที่เหลือส่วนใหญ่รับฟังมากกว่าการพูด 
เมื่อแยกเป็นกลุ่มย่อยนักศึกษาได้พบใกล้ชิดกับสมาชิกวุฒิสภามากขึ้น  การแสดงออกมีเพ่ิมมากขึ้นในระดับ
หนึ่ง  (๒) อีกสาเหตุหนึ่ง นักเรียน นักศึกษาอาจจะไม่มีความรู้มากพอในเรื่องที่ไกลตัว เช่นเรื่อง รัฐสภา  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น 

๖.๒  เมื่อให้นักเรียนตั้งค าถามโดยการเขียนและส่งค าถามอย่างไม่เปิดเผย พบว่านักเรียน  
ส่งค าถามมามาก ส่วนใหญ่ (๑) เป็นค าถามที่ใกล้ตัว กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและนักเรียน 
นักศึกษา ในพ้ืนที่ เช่นเรื่องสถานภาพเศรษฐกิจของประเทศ มาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาล  
แนวโน้มการเมือง  การมีงานท าหลังจบการศึกษา การเกณฑ์ทหาร ปัญหายาเสพติด  ฝุ่น PM2.5   
ความจ าเป็นต้องซื้อเรือด าน้ า เป็นต้น  (๒) เป็นค าถามที่นักเรียน นักศึกษา ทราบจากสื่อที่นักเรียน 
นักศึกษาเข้าถึง  บางเรื่องรู้อย่างเคลือบแคลงสงสัย ไม่ทราบจะหาค าตอบอย่างไร 



๔๖๙ 
 

 ๖.๓ การเข้าหากลุ่มเป้าหมายนักเรียนเยาวชน มีเทคนิคและวิธีการที่ต่างกันขึ้นอยู่กับ  
(๑)  กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มนักศึกษาอาชีวะ การอาชีพ กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย  (๒) พ้ืนที่
ของกลุ่มเป้าหมาย ตามภาคต่างๆของประเทศ 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. หน่วยงานของรัฐบาลต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มนักเรียน เยาวชน ให้มีความรู้

ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องที่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่  
 ๒. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบนักศึกษา เยาวชน จะต้องเร่งด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง เพราะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสื่อสารโดยตรงกับประชาชน และเยาวชน  
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

บทท่ี ๓ การตดิตามประเดน็ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 

เป็นการรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ทีน่ าเสนอ
ในการลงพ้ืนที่พบประชาชนแบบภาพรวมและแยกรายภาค และข้อมูลสรุปผลการด าเนินการตาม 
เรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ แบบภาพรวม
และแยกตามรายภาค 

......................................................................................................... 
๓.๑ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวฒุิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคเหนือ (ตอนบน)  
๓.๒ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวฒุิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคเหนือ (ตอนล่าง)  
๓.๓ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวฒุิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
๓.๔ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวฒุิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลา่ง)  
๓.๕ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวฒุิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคกลาง 
๓.๖ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวฒุิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคตะวันออก 
๓.๗ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวฒุิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 



 471  
 

 
 

  
 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่น าเสนอในการ 
ลงพื้นที่พบประชาชนแบบภาพรวม 

เรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้าสู่การพิจารณาตามโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๗๔๐ เรื่อง แบ่งเป็น ทางหนังสือ จ านวน ๑๙๘ เรื่อง  
และทางวาจา จ านวน ๕๔๒ เรื่อง จ าแนกเป็นประเด็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ ด้านที่ดิน จ านวน ๘๘ เรื่อง,  
ด้านน้ า จ านวน ๑๒๔ เรื่อง, ด้านเกษตร จ านวน ๑๑๑ เรื่อง, ด้านคมนาคม จ านวน ๗๕ เรื่อง,  
ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๕๗ เรื่อง, ด้านสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๔๗ เรื่อง และด้านสังคม จ านวน ๒๓๔ เรื่อง   

 

 
 

จ าแนกจ านวนเรื่องที่เขา้สู่การพิจารณาตามรายภาคไดด้ังนี ้
๑. ภาคเหนือ (ตอนบน)  ทางหนังสือ ๑๖ เรื่อง  ทางวาจา ๙ เรือ่ง  รวมจ านวน ๒๕ เรือ่ง   
๒. ภาคเหนือ (ตอนล่าง)  ทางหนังสือ ๓๐ เรื่อง  ทางวาจา ๑๑๕ เรื่อง  รวมจ านวน ๑๔๕ เรื่อง   
๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)  ทางหนังสือ ๖๘ เรื่อง  ทางวาจา ๑๖๗ เรื่อง 

รวมจ านวน ๒๓๕ เรื่อง   
๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง)ทางหนังสือ  ๓๒ เรื่อง  ทางวาจา ๑๑๒ เรื่อง  

รวมจ านวน ๑๔๔ เรื่อง   
๕. ภาคกลาง  ทางหนังสือ ๓๒ เรื่อง  ทางวาจา ๙๐ เรื่อง  รวมจ านวน ๑๒๒ เรื่อง   
๖. ภาคตะวันออก  ทางหนังสือ  ๑๗ เรื่อง  ทางวาจา ๔๖ เรื่อง  รวมจ านวน ๖๓ เรื่อง   
๗. ภาคใต้  ทางหนังสอื ๓ เรือ่ง  ทางวาจา ๓ เรื่อง  รวมจ านวน ๖ เรื่อง   
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โดยมีผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียนในโครงการฯ เรื่องที่แล้วเสร็จ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖๗ เรื่อง 
แบ่งเป็น ทางหนังสือ จ านวน ๖๑ เรื่อง และทางวาจา จ านวน ๖ เรื่อง จ าแนกตามประเด็นด้านต่าง ๆ ได้
ดังนี้ ด้านที่ดิน จ านวน ๑๔ เรื่อง, ด้านน้ า จ านวน ๖ เรื่อง, ด้านเกษตร จ านวน ๖ เรื่อง, ด้านคมนาคม 
จ านวน ๗ เรื่อง, ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๒ เรื่อง, ด้านสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๑๐ เรื่อง และด้านสังคม 
จ านวน ๒๒ เรื่อง   

 

 
 

จ าแนกจ านวนเรื่องที่เขา้สู่การพิจารณาเสร็จแลว้ตามรายภาคไดด้ังนี้ 
๑. ภาคเหนือ (ตอนบน)  ทางหนังสือ ๖ เรื่อง  ทางวาจา ๖ เรื่อง  รวมจ านวน ๑๒ เรื่อง   
๒. ภาคเหนือ (ตอนล่าง)  ทางหนังสือ ๑ เรื่อง  ทางวาจา - เรื่อง  รวมจ านวน ๑ เรื่อง   
๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)  ทางหนังสือ ๒๒ เรื่อง  ทางวาจา - เรื่อง 

รวมจ านวน ๒๒ เรื่อง   
๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง)ทางหนังสือ  ๑๖ เรื่อง  ทางวาจา - เรื่อง  

รวมจ านวน ๑๖ เรื่อง   
๕. ภาคกลาง  ทางหนังสือ ๑๒ เรื่อง  ทางวาจา - เรือ่ง  รวมจ านวน ๑๒ เรื่อง   
๖. ภาคตะวันออก  ทางหนังสือ  ๓ เรื่อง  ทางวาจา - เรื่อง  รวมจ านวน ๓ เรื่อง   
๗. ภาคใต้  ทางหนังสอื ๑ เรือ่ง  ทางวาจา - เรื่อง  รวมจ านวน ๑ เรือ่ง   
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๓.๑  สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรยีน/ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโครงการสมาชกิวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) 

 
 
 
 

 
 

ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ รับผิดชอบ  
ในพ้ืนที ่๘ จังหวัด ประกอบด้วย  ๑) จังหวัดเชียงใหม่ ๒) จังหวัดเชียงราย ๓) จังหวัดล าปาง ๔) จังหวัด
ล าพูน ๕) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๖) จังหวัดน่าน ๗) จังหวัดแพร่ และ ๘) จังหวัดพะเยา ท่ีผ่านมา มีการยื่น
เป็นหนังสือจ านวน ๑๖ เรื่อง และเป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน ๙ เรื่อง  
รวมทั้งสิ้น ๒๕ เรื่อง 

๑. ปญัหาทีด่นิ  จ านวน  ๘  เรื่อง 
๒. ปญัหาด้านสิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๗  เรือ่ง 
๓. ปญัหาด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน  ๖  เรื่อง 
๔. ปญัหาแหล่งน้ า  จ านวน  ๒  เรื่อง 
๕. ปญัหาด้านการคมนาคม  จ านวน  ๑  เรื่อง 
๖. ปญัหาด้านการเกษตร  จ านวน  ๑  เรือ่ง  
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ประเด็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขปัญหา แยกตามประเด็นปัญหา  ดังน้ี 

๑. ด้านปัญหาที่ดิน 

 เรื่อง ร้องขอความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

    กรณี นายเสาร์แก้ว คู่ค า ตัวแทนเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิม ผู้ร้องและพวก จ านวน ๑๖ คน
ร้องเรียนว่า ผู้ร้องและพวก เป็นเกษตรกรได้ถือครองที่ดินและท าประโยชน์ในที่ดินแปลง NO ๑๔๖  
ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๘,๑๔,๑๖ ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ ๒๙๖ ไร่ 
ซึ่งแต่เดิมที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดิน ส.ปก. ๔ - ๐๑ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และถูกกลุ่มนายทุนขับไล่พ้ืนที่ โดยได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน
เกี่ยวกับปัญหาการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข รวมถึงได้ยื่นฟ้องต่อ 
ศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขด าที่ ๑๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  เรื่องดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือหนังสือที่ สว ๐๐๐๑/๓๘๔๙ ลงเมื่อวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมพิจารณา 
และได้ตรวจสอบข้อมูลเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง สรุปความได้ดังนี้ 

  ๑) ผู้ร้องและพวก มิได้ยื่นค าร้องพร้อมพยานหลักฐานการถือครองที่ดิน ภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันปิดประกาศของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม  
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

  ๒) แต่เมื่อผู้ร้องและพวกร้องขอขอความเป็นธรรมหลังประกาศ ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้รับไว้พิจารณาและให้ผู้ร้องและพวกยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ปรากฏ
ว่าหลักฐานที่ยื่นเข้ามาไม่ต้องด้วย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประกาศส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม จึงยกค าร้องทั้งหมดและ 
ได้แจ้งผู้ร้องให้ทราบแล้ว 

  ๓) กรณีดังกล่าว ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีค าสั่งไม่รับค าร้องของผู้ร้องและพวก  
เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

๒. ปัญหาด้านการคมนาคม 

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ เรื่อง การใช้ถนนใช้รถสัญจร ไป - มา ของถนน
ในชุมชนห้วยปลากั้ง 
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 กรณี นายปาแล ฉินหลง และนายอานนท์ จาดิ ผู้ร้อง ราษฎรในหมู่บ้านชุมชนห้วยปลากั้ง 
หมู่ที่ ๓ ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขอร้องทุกข์เพ่ือขอให้ความช่วยเหลือเรื่อง
การใช้ถนนในการใช้รถสัญจรไป - มา เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาก่อสร้างถนนอ้อมเมืองหรือถนน
บายพาสที่ได้ตัดผ่านถนนเดิม ท าให้ชาวบ้านและผู้สัญจรถนนในซอย ๓ ชุมชนห้วยปลากั้ง ๗๕ หลังคา
เรือน เดินทางไม่สะดวกต้องไปกลับรถระยะทางถึง ๔ กิโลเมตร จากเดิมมีระยะทางเพียง ๑๒ เมตร 
ดังนั้น เพื่อให้ชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางบนถนนเส้นดังกล่าว 

 เรื่องดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๑๒ ลงวันที่ ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒  ส่งไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา จากนั้น คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรมทางหลวง จึงได้มีมติให้ส่งเรื่อง
ไปยังกรมทางหลวง เพื่อพิจารณาด าเนินการหน้าที่และอ านาจต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
อธิบดีกรมทางหลวง ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๖๑๔๓/ม.๔๒๔๔/๑๐๖๒๗  แจ้งผลการด าเนินการว่า แขวงการ
ทางเชียงรายที่ ๑ ได้ประสานกับผู้น าชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและบรรเทาปัญหา  

 ได้ข้อสรุปว่า จะท าการก่อสร้างคันทางระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร เพื่อรองรับการสัญจร 
ของประชาชนในพ้ืนที่ให้มาใช้จุดกลับรถที่ ๑๓+๖๐๐ ซึ่งชุมชนมีความพอพอใจในรูปแบบการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ปัจจุบัน กรมทางหลวง ได้ด าเนินการก่อสร้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

๓. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ตดิตามเรง่รดัโครงการกอ่สร้างอ่างแม่สะป้วด 
 กรณีสืบเนื่องมาจาก นางฉัตรทิวา ตากาศ รองนายกเทศมนตรีต าบลทาสบชัย  

ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีต าบลทาสบชัย ร้องขอความอนุเคราะห์ให้ติดตามเร่งรัดโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่สะป้วด ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านแม่สะป้วด หมู่ที่ ๒ ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน ได้รับพระราชทานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๓๒ ปัจจุบันส านักชลประทานได้ด าเนินการจัดท าโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่เพียงการ
เข้าด าเนินการในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอธิบดีกรมป่าไม้ 

 เรื่องดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ส่งไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา จากนั้น คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ วุฒิสภา ได้มีหนังสือวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ ๑) ๐๐๐๙/๐๑๘๘๗ ลงวันที่ ๐๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ส่งไปยังกรมชลประทาน  ต่อมากรมชลประทาน ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๓๗/๗๔๓  
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการด าเนินการมายังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภาว่า กรมชลประทาน ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการศึกษา ส ารวจ ออกแบบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ในชั้นตอน 



 476  
 

 
 

  
 

การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ตามกฎหมายแล้ว และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงว่า 
ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานแนบค าขอใช้พ้ืนที่ปาไม้ให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง รวมทั้งจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยด่วนต่อไป 

๔. ปัญหาด้านสังคมและด้านอื่น ๆ จ านวน ๒ เรื่อง 
 ๔.๑ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ชว่ยเหลือความเดือดร้อน 
 กรณีสืบเนื่องมาจาก นายศุกร์  ไทยธนสุกานต์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง 

จังหวัดล าปาง ได้มีหนังสือที่ ลป ๗๔๙๐๑/๑๒๒๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือความเดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรต าบลบ้านดง ในประเด็นการขอความอนุเคราะห์
ติดตามผลักดันให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดง เป็นโรงพยาบาลชุมชนสาขาโรงพยาบาล  
แม่เมาะ 

 เรื่องดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๒๙๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ ส่งไปยังคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา จากนั้น คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา ได้มีหนังสือวุฒิสภาส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุข ต่อมากระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งผล
การพิจารณาว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ 
มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาบริการสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลแม่เมาะ  ซึ่งเป็น 
แม่ข่าย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดง เพ่ือให้การสนับสนุนทรัพยากรในการบริการปฐม
ภูมิให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  

 ทั้งน้ี การผลักดันให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน
สาขาแม่เมาะเป็นการบริหารจัดการภายในจังหวัดล าปาง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามความ
เหมาะสม ส่วนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการก่อสร้างเพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล ให้เขตบริการ
สุขภาพที่ ๑ เป็นผู้พิจารณาจัดท าค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามขั้นตอนต่อไป 

 

  ๔.๒ เรื่อง ขอความเปน็ธรรมการอพยพ  
 กรณีสืบเนื่องมาจาก นายประจักษ์  ชาติสืบ ผู้ใหญ่บ้านสวนป่าแม่เมาะ และคณะ ผู้ร้อง  

ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน สมาชิกวุฒิสภา เรื่อง ขอความเป็นธรรมการอพยพ  
ผ่านคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เมื่อวันที่  
๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดล าปาง เพ่ือขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกวุฒิสภาให้ช่วยเหลือ  
ให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ่ายเงินชดเชยค่าเวนคืน
ที่ดินให้แก่ราษฎร หมู่ ๗ บ้านสวนป่าแม่เมาะ ที่มีพ้ืนที่ท ากินบริเวณปากอุโมงค์เพ่ือส ารองน้ าจาก 
เขื่อนกิ่วลม 
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 เรื่องดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๑/๔๐๙๔ ลงเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ส่งเรื่ องให้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ต่อมาวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางอุดมพร  
เอกเอี่ยม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ได้มีหนังสือที่  
นร ๐๕๐๑/ท๗๓๑๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า  
ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ด าเนินการเกี่ยวกับ 
การร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรมและการขอความช่วยเหลือ รวมทั้งปัญหาความเดื อดร้อน 
ของประชาชน พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วยแล้ว 

 

๕. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  

 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือความเดือดร้อน (กรณี แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรต าบล
บ้านดง ประเด็นการติดตามเร่งรัดในการเพิกถอนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะ 

 กรณีสืบเนื่องมาจาก นายศุกร์  ไทยธนสุกานต์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง ได้มี
หนังสือที่ ลป ๗๔๙๐๑/๑๒๒๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือความ
เดือดร้อน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรต าบลบ้านดง ประเด็นการติดตามเร่งรัด 
ในการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะเพ่ือจัดท าเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรที่อพยพ
และพื้นที ่อยู ่อาศัยปัจจุบันของราษฎร ที ่ไม่ได้อพยพเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที ่ด ินสอดคล้องกับ  
สภาพพ้ืนที่จริง 

  เรื่องดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๒๙๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ ส่งไปยังคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้แจ้งผลการพิจารณาว่า การติดตามเร่งรัดการเพิกถอนพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ เพ่ือจัดท าเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยให้กับราษฎร เนื่องจากปัจจุบันมีการ
ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดินทุกประเภท คณะกรรมาธิการ จึงเห็น
ควรส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พิจารณาด าเนินการ ตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 

 ส าหรับเรื่องประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน ๙ เรื่อง เป็นเรื่องที่ได้รับจากการ
ลงพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และอ านาจ  
โดยที่ผ่านมามีการติดตามเรื่องและมีแจ้งผลการพิจารณาทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ส่งเรื่อง
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการแก้ไขตามหน้าที่และอ านาจต่อไปเรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสังเกตกรณกีารด าเนินการเรื่องร้องเรยีน 

๑. จากข้อมูลเรื่องร้องเรียนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ  เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการพิจารณา  
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนประเภทที่เป็นหนังสือ  ซึ่งบางกรณีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก็มีประเด็น
ส าคัญที่ควรได้รับการพิจารณา  ดังนั้น  ในการลงพ้ืนที่เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน  หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
เรื่องร้องเรียนใดมีประเด็นส าคัญควรแก่การได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการหรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง  เห็นควรแนะน าให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือ 

๒.  การลงพ้ืนที่พบปะส่วนราชการ  ซึ่งเป็นการปรึกษาหารือกันภายในของส่วนราชการ  
ปัญหาส่วนใหญ่ของส่วนราชการเป็นเรื่องการของบประมาณ  หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่  
ของฝ่ายบริหาร  ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัด  ในฐานะฝ่ายบริหาร  ก็เข้าร่วมประชุมด้วย  เห็นควร
มอบเรื่องดังกล่าวให้จังหวัด  (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รับไปพิจารณาด าเนินการ  ยกเว้นประเด็นที่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ  ก็ส่งเรื่องมายัง
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม  แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน  เพ่ือพิจารณาส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓. ส าหรับประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาจากการลงพ้ืนที่สมาชิกวุฒิสภา  
หรือกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง สามารถน าประเด็นปัญหาดังกล่าว ไปหารือต่อที่ประชุมวุฒิสภาได้อีก
ช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนได้รับการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 



๔๗๙ 
 

๓.๒  สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรยีน/ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโครงการสมาชกิวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนลา่ง) 

 
 
 

จังหวัด 
ประเภท : 
หนังสือ 

จ านวน/เร่ือง 

ประเภท : 
วาจา  

จ านวน/เร่ือง 

ปัญหาเร่ืองเกี่ยวกับ 

ที่ดิน น้ า เกษตร คมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 

๑. จังหวัดตาก ๘ ๑๓ - - ๑ - ๒๐ - - 

๒. จังหวัดพิษณโุลก ๑ ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ 

๓. จังหวัดเพชรบรูณ ์ - ๓ - - ๑ ๑ ๑ - - 

๔. จังหวัดสโุขทัย - ๓๓ ๔ - ๓ ๑ - - ๒๔ 

๕. จังหวัดอุตรดิตถ ์ ๓ ๑๔ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ - ๔ 

๖. จังหวัดก าแพงเพชร ๔๖ ๒๑ ๗ ๑๔ ๗ ๔ - ๒ ๒๖ 

๗. จังหวัดนครสวรรค ์  ๔ - ๑ - - - - ๓ 

๘. จังหวัดพิจิตร ๓ ๑๘ ๑ ๗ ๖ - -  ๕ 

๙. จังหวัดอุทัยธาน ี  ๔ ๑ ๒ - ๑ - - - 

จ านวนเร่ือง  
แยกตามประเภท 

๖๑ ๑๑๕ ๑๖ ๒๗ ๒๒ ๑๑ ๒๕ ๒ ๖๓ 

รวมเร่ืองท้ังหมด รวมท้ังสิ้น  ๑๖๖  เร่ือง 

ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)  
ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัด
ก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จ านวน 
๑๖๖ เรื่อง โดยแยกเป็นประเด็นปัญหา ดังนี้  

๑. ปัญหาที่ดิน จ านวน ๑๖ เรื่อง 
๒. ปัญหาแหล่งน้ า จ านวน ๒๗ เรื่อง 
๓. ปญัหาด้านการเกษตร จ านวน ๒๒ เรื่อง 
๔. ปัญหาด้านการคมนาคม จ านวน ๑๑ เรื่อง 
๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๒๕ เรื่อง 
๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ เรื่อง 
๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน ๖๓ เรื่อง 



๔๘๐ 
 

๑. ปัญหาที่ดิน จ านวน ๑๖ เรื่อง อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ              
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

    -  ปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 

       ปัญหาที่ดินส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 
เช่น 

 -  จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่
ป่าไม้ ๑,๒๓๒,๔๔๙.๔๕ ไร่ หรือประมาณ ร้อยละ ๒๙.๕๖ ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด มีป่าสงวนแห่งชาติ 
จ านวน ๑๒ แห่ง เนื้อที่ ๑,๙๒๓,๔๙๙.๗๕ ไร่ อุทยานแห่งชาติ จ านวน ๒ แห่ง เนื้อที่ ๓๔๖,๓๗๕ ไร่  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๕,๘๗๕ ไร่ และวนอุทยาน จ านวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๑,๒๕๐ ไร่ 
ซึ่งที่ดินของรัฐแต่ละแห่ง มีแนวเขตที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อนกับแนวเขต
ที่ดินของรัฐ 

   -  จังหวัดก าแพงเพชรมีพ้ืนที่ ๘,๖๐๗.๕ ตารางกิโลเมตร (๕,๓๗๙,๖๘๗.๕ ไร่) โดยเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ ๒,๑๘๔.๗ ตารางกิโลเมตร (๑,๓๖๕,๔๓๗.๕ ไร่) ซึ่งจังหวัดก าแพงเพชรเป็นที่ตั้งของอุทยาน
แห่งชาติ ๓ แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติ ๙ แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑ แห่ง ซึ่งที่ดินของรัฐมีแนวเขต 
ที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 

   -  จังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่ จ านวน ๖,๗๘๙,๙๓๗.๕๐ ไร่ มีพ้ืนที่ป่า จ านวน ๒,๔๓๖,๖๐๖ ไร่ 
โดยมีป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด จ านวน ๑๓ แห่ง มีอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน จ านวน ๖ แห่ง  
ซึ่งที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรทับซ้อนกับแนวเขตที่ดิน  
ของรัฐ ส่งผลท าให้ราษฎรไม่สามารถขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินได้ 

   ผลการด าเนินการ 
  คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณา เรื่องดังกล่าวแล้ว  

มีความเห็นว่า พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล                
การใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดินทุกประเภท คณะกรรมาธิการ                 
จึงส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่                 
และอ านาจ โดยคณะกรรมาธิการจะได้ติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
ในภาพรวมต่อไป 

๒. ปัญหาแหล่งน้ า จ านวน ๒๗ เรื่อง อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 



๔๘๑ 
 

 ๒.๑  ปัญหาการบริหารจัดการน  าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน  าท่วม    

       ปัญหาแหล่งน้ าส่วนใหญ่เป็นปัญหาการบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
น้ าท่วม เช่น  

       - จังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ าสะแกกรัง มีพื้นที่ท าการเกษตร ๒,๐๓๔,๒๙๐ ไร่ 
แต่มีพื้นที่ในเขตชลประทาน ๑๙๐,๐๐๐ ไร่ จังหวัดอุทัยธานีมีลักษณะสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ๒ ใน ๓  ของ
จังหวัดเป็นป่าและภูเขาสูงมีลักษณะเทลาด โดยมีแหล่งน้ าเพียง ร้อยละ ๑๑ ของพ้ืนที่ท าการเกษตร 
จังหวัดอุทัยธานีประสบปัญหาเรื่องน้ า ๓ ส่วน ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ าท่วมขังและคุณภาพน้ าที่
ไม่ได้มาตรฐาน โดยในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาพื้นที่ท าการเกษตรได้รับความเสียหาย จ านวน ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ 
ดังนั้น ควรมีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าให้เพิ่มมากขึ้น  

       - จังหวัดพิษณุโลกต้องเผชิญกับวิกฤติภัยแล้ง เนื่องจากฝนตกลงมาปริมาณน้อย  
และก าลังเกิดผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก ประกอบกับระดับน้ า  
ในเขื่อนส าคัญที่ส่งน้ าให้จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน มีปริมาณน้ า
ค่อนข้างน้อย ขณะนี้พ้ืนที่ประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ า 
ได้แก่ อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอบางระก า และอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเขต 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท าให้ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่ 
ที่ได้รับความเสียหายจากภาวะฝนแล้ง จ านวน ๓ อ าเภอ ๑๑ ต าบล ๗๘ หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก               
ยังขาดแคลนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า  

 ๒.๒  ปัญหาน  าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
  ปัญหาน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ได้แก่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ 

บ่อน้ าบาดาล พร้อมอุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์  เนื่องจากโรงเรียนบ้านวังชมพู โรงเรียนบ้านท่านา 
และโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปัจจุบันประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ า  เพ่ือใช้ 
ในการอุปโภคบริโภค ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเกษตร ตลอดจนการให้บริการแก่ชุมชน 

ผลการด าเนินการ 
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว  

มีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘ 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นไปยังองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพชรชมภู และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  



๔๘๒ 
 

๓. ปัญหาด้านการเกษตร จ านวน ๒๒ เรื่อง อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ เช่น 

 ๓.๑  ปัญหาหนี สินของเกษตรกร 
     ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร เช่น กรณีเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยประสบปัญหามีหนี้สิน

จ านวนมาก โดยหนี้สินส่วนหนึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินเพ่ือท าการเกษตร เช่น การกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อเครื่องจักร 
ปุ๋ยเคมี ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายให้กับเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนหลายโครงการ แต่เกษตรกรไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนได้ เนื่องจากแต่ละโครงการมีเงื่อนไขเป็นจ านวนมาก และมีอัตราดอกเบี้ยสูง ดังนั้น  
ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนได้สะดวก และมีอัตราดอกเบี้ยต่ าเพ่ือลดภาระหนี้สินของเกษตรกร 

 ๓.๒  ปัญหาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรที่ไม่มีคุณภาพ 
     ปัญหาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรที่ไม่มีคุณภาพ เช่น จังหวัดสุโขทัย  

มีสหกรณ์การเกษตรที่ประสบปัญหาในการบริหารงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งสาเหตุเกิดจากเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็เพ่ือจะใช้สิทธิในการกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการ เกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเท่านั้นและไม่มีการจ่ายค่าสมาชิก ท าให้สหกรณ์ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
นอกจากนี้ การบริหารงานของสหกรณ์ไม่ได้ด าเนินงานตามหลักการก่อตั้งสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิก 
มีความสามารถในการรวมตัวเพื่อต่อรองด้านราคาและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะบริหารงาน
โดยเน้นการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก เมื่อสมาชิกสหกรณ์ผิดนัดช าระหนี้เป็นจ านวนมากท าให้สหกรณ์ 
ไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้ 

 ๓.๓  ขอให้สนับสนุนโครงการขุดลอกคลองเพื่อเพ่ิมพื นที่ชลประทาน  
    กรณีขอให้สนับสนับสนุนโครงการขุดลอกคลองเพื่อเพ่ิมพื้นที่ชลประทาน เช่น จังหวัด

พิจิตรมีพ้ืนที่ ๒.๘ ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรในเขตชลประทานขนาดใหญ่ จ านวน ๓๘๐,๐๐๐ ไร่ 
และเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรที่อยู่เขตชลประทานขนาดกลาง จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ ท าให้ในช่วงฤดูแล้ง
พ้ืนที่นอกเขตชลประทานประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งควรมี 
การขุดลอกคลองส่งน้ าเพ่ือรองรับน้ าจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านพ้ืนที่อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยเป็นโครงการที่อยู่ในแผนการด าเนินงานของ
กรมชลประทาน 

 ๓.๔  ปัญหาพืชผลทางการเกษตร 
    กรณีปัญหาพืชผลทางการเกษตร เช่น จังหวัดพิจิตรมีประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว ปลูกส้มโอ การท าพืชไร่ เป็นต้น โดยจังหวัดพิจิตรสามารถ
ส่งออกข้าวได้ในล าดับต้นๆ ของประเทศ แต่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะ
ข้าวมีราคาตกต่ า ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและปัจจุบันค่าครองชีพ  และค่าใช้จ่ายที่
ค่อนข้างสูง จึงขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือให้ราคาข้าวและสินค้า
ทางการเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาด 



๔๘๓ 
 

๔. ปัญหาด้านการคมนาคม จ านวน ๑๑ เรื่อง อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 -  ขอให้มีการก่อสร้างถนนหรือขยายถนนเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการคมนาคม 

  ปัญหาด้านการคมนาคมส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอให้มีการก่อสร้างถนน 
หรือขยายถนนเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการคมนาคม เช่น เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการถนนคลองลาน-อุ้มผาง (ปี ๒๕๖๓) เนื่องจากชาวอุ้มผางได้ดิ้นรนต่อสู้เรียกร้องให้รัฐบาลแล้ว
รัฐบาลเล่า รื้อฟ้ืน “โครงการถนนคลองลาน-อุ้มผาง” จนในที่สุด ครม.สัญจร นครสวรรค์ ซึ่งมี ฯพณฯ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑ อนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้ท าการบูรณะปรับปรุงคุณภาพ ทล.๑๑๑๗ ตอน : คลองแม่ลาย-
อุ้มผาง เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในพ้ืนที่อุ้มผาง แต่กลับปรากฏว่า กระทรวงคมนาคม  
โดยกรมทางหลวงได้จัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕๒ ล้าน ให้ด าเนินการบูรณะปรับปรุง
คุณภาพ ทล.๑๑๑๗ ช่วงที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร เท่านั้น (กม.๐+๐๐๐-กม.๙๓+๐๐๐)  
ไม่ได้จัดสรรให้กับถนนช่วงที่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก แต่อย่างใด  จึงไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของข้อมติ ครม.สัญจร นครสวรรค์ ผู้ร้องจึงได้มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยัง 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพ่ือขอให้จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๐-๕๐ ล้านบาท ของปี ๒๕๖๒ เป็นการ
ทดแทน หรือจะบรรจุโครงการถนนคลองลาน-อุ้มผาง ไว้ในแผนโครงการงบประมาณของรัฐบาล 
ในปี ๒๕๖๓ ก็ได้ แต่ติดปัญหาที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีความเห็นว่าไม่สมควรให้มีการบูรณะปรับปรุง
เส้นทางสายนี้ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ผลการด าเนินการ 
คณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้พิจารณาประเด็นร้องเรียนดังกล่าวโดยได้รับทราบข้อมูล

ข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียนและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาให้กรมทางหลวงจัดท าข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๑๗ เพ่ิมเติม เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการต่อไป  

๕. ปญัหาด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๒๕ เรื่อง   

 ปัญหาที่ด าเนินการส าเร็จ จ านวน ๒ เรื่อง 

 - ปญัหาด้านการท่องเที่ยว 

 ๑) ปัญหามัคคุเทศกท์้องถิ่น 

  เนื่องจากเขตต าบลเมืองเก่า เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก มัคคุเทศก์ท้องถิ่นซึ่งผ่าน 
การอบรมแล้วสามารถน าเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ได้ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เพื่อรองรับอาชีพมัคคุเทศก์อย่างถูกต้อง จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  



๔๘๔ 
 

ผลการด าเนินการ 
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ได้เชิญผู้แทนกรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ 

และได้รับทราบข้อมูลว่า กรณีขั้นตอนในการขอเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นของคนในชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน
ต้องมีการประกาศเขตพ้ืนที่นั้นเป็นเขตท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่นก่อน โดยเขตต าบลเมืองเก่า  
อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วคนในท้องถิ่น
สามารถยื่นค าขออนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้ทันที ซึ่งได้ด าเนินการเสนอไปยังส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓  เมื่อประกาศแล้วสามารถแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบได้ทันที 
เนื่องจากมีการประสานกันทางกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์อยู่แล้ว 

๒) ขอให้จัดอบรมเพื่อเพิ่มจ านวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
    ผลการด าเนินการ 
    คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ได้เชิญผู้แทนกรมการท่องเที่ยวเข้ารว่มประชมุกบัคณะกรรมาธกิาร 

และได้รับทราบข้อมูลว่า การขอให้เป็นเขตท่องเที ่ยวชุมชนหรือท้องถิ ่นชุมชนจะส่งค าร้องมาที่
กรมการท่องเที่ยว โดยกรมการท่องเที่ยวจะมีการพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกาศเป็นเขต
ท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่นตามที่ก าหนดหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจะ
ด าเนินการประกาศเป็นเขตท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่น และจะมีการจัดฝึกอบรมให้กับปราชญ์ชาวบ้าน 
หรือผู้ที่มีความสามารถในการสื่อความหมาย ซึ่งจะเป็นการด าเนินการตามกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการ
ประกาศให้เป็นเขตท่องเที่ยวชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน  

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๒๓ เรื่อง อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

-  ปัญหาการพัฒนาพื นที่ชายแดนเพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจของประเทศ 

 ๑) การพิจารณาข้อกฎหมาย พ้ืนที่ด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือท าเป็นด่านการค้า 
เนื่องจากการขับเคลื่อนการค้าชายแดนด่านถาวรภูดู่ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องกฎหมายที่ทับซ้อน   
จึงท าให้เกิดความล่าช้า มีผลกระทบท าให้ภาคเอกชนไม่สามารถผลักดันให้เกิดประโยชน์ทางการค้า  
และการท่องเที่ยวได้ 

  ๑.๑) เรื่องก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีปัญหาเรื่องวัตถุประสงค์ 
ที่อนุญาตให้ก่อสร้างตลาดการค้าชายแดนช่องภูดู่ที่ดูเหมือนยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าใช้พ้ืนที่ของ  
กรมศุลกากรเพ่ือปลูกสร้างอาคาร และการขอใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน



๔๘๕ 
 

และพ้ืนที่ ๙๙ ไร่ ที่จะใช้ก่อสร้างอาคารและท าพ้ืนที่ขายสินค้าในตลาดฯ เพื่อตีความและแก้ไขข้อความ
ในประกาศให้สอดคล้องกับค าขอใช้พ้ืนที่ในการท าด่านศุลกากร และตลาดการค้า 

  ๑.๒) ปัญหาการก่อสร้างถนนรอยต่อจากประตูหน้าด่านภูดู่ -ประตูด่าน สปป.ลาว  
ติดปัญหาด าเนินการปรับปรุงถนนรอยต่อระหว่างหน้าด่านภูดู่-หน้าด่าน สปป.ลาว ระยะทาง ๑,๔๙๐ เมตร 
และถนนในบริเวณจากปากทางแยกม่วงเจ็ดต้นถึงหน้าด่าน จึงควรเร่งรัดผลักดันให้หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบสามารถด าเนินการสร้างถนนให้แล้วเสร็จ โดยขอให้พิจารณากฎหมายและเร่งรัดเรื่องดังกล่าว 

 ผลการด าเนินการ 
 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามเรื่องดังกล่าว มีความ

คืบหน้าการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑.  ประเด็นเกี่ยวกับการขอใช้พื นที่ในเขตป่าสงวนป่าน  าปาดเพ่ือการก่อสร้างตลาด และ
การค้าชายแดน และเป็นที่ตั งส่วนราชการ เนื อที่จ านวน ๙๙ ไร่ ๔๘ ตารางวา                

      คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓  
อยู่ระหว่างการออกประกาศกรมป่าไม้เพื่อให้จังหวัดเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าว   

 ๒.  ประเด็นเกี่ยวกับการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนป่าน  าปาดเพ่ือการปรับปรุงถนน 
สายบ้านมะม่วงเจ็ดต้น-ด่านภูดู่  

      กรมป่าไม้ได้ออกหนังสืออนุญาต เล่มที่ ๐๑๔ ฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Evaluation : IEE) 
ปั จ จุ บั นอยู่ ร ะ หว่ า ง ร อผลก า ร พิ จ า รณา ร ายง านผลก ระทบสิ่ ง แ ว ดล้ อม เบื้ อ ง ต้ น  ( IEE)  
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร                                      

      กรณีเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องกระบวนการทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่าง
จังหวัดอุตรดิตถ์และกรมป่าไม้ ขณะนี้เรื่องดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการของกฎหมายในการขอใช้พ้ืนที่แล้ว 

 ๒) ขอรับการสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
และโปรดพิจารณาเร่งรัดการประสานแผนงานโครงการเพ่ือรองรับการพัฒนาเชื่อมโยงพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากและเมืองที่มีลักษณะพิเศษนครแม่สอดให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  เนื่องจากเทศบาล
นครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพ้ืนที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ มีความส าคัญเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน 
และมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูง จึงขอรับการสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาพ้ืนที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก และพิจารณาเร่งรัดการประสานแผนงานโครงการเพ่ือรองรับการพัฒนาเชื่อมโยง
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและเมืองที่มีลักษณะพิเศษ นครแม่สอดให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

 



๔๘๖ 
 

 ผลการพิจารณา 

 กรณีขอรับการสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก                   
ได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น                  

๖. ปัญหาดา้นสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ เรือ่ง อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

     -  ขอใช้พื นที่ขยายเขตถนนเข้าหมู่บ้านในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า                       

      ประชาชนบ้านโละโคะ และบ้านป่าหมาก ต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
ก าแพงเพชร ปัจจุบันมีจ านวนครัวเรือนรวมทั้งสองหมู่บ้าน ๑๘๑ ครัวเรือน ประชากรรวม ๗๘๔ คน 
สภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่หุบเขาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทั้งสองหมู่บ้านสัญจรไปมาด้วย
ความล าบาก ท าให้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า แต่เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขต
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี จึงไม่อาจด าเนินการได้ เนื่องจากผล
แห่งกฎหมาย 

 ผลการด าเนินการ 

 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า  
การเข้าใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ควรจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติตามความในมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ  
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ เสนอแนะการก าหนดพ้ืนที่ใดเป็นอุทยานแห่งชาติ  
การขยายหรือการเพิกถอนอุทยาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน  
และทรัพยากรดินของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 

 



๔๘๗ 
 

๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่นๆ จ านวน ๖๓ เรื่อง อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมาธกิาร
การบริหารราชการแผ่นดิน และคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น 

 -  ปัญหาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ปัญหาด้านสังคมและอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น  

๑) การเพิ่มเงินตอบแทนก านันและผู้ใหญ่บ้าน  

     กรณีการเพ่ิมเงินตอบแทนก านันและผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนต าแหน่งและอื่นๆ ให้แก่ ก านันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐                     
ได้ก าหนดอัตราการจ่ายเงินตอบแทนของก านัน เดือนละ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท และของผู้ใหญ่บ้าน
ได้รับเงินตอบแทนเดือนละ ๘,๐๐๐-๑๓,๐๐๐ บาท โดยการประเมินเพ่ือปรับเลื่อนระดับเงินตอบแทน 
ของก านัน และผู้ใหญ่บ้านจะด าเนินการประเมินปีละ ๑ ครั้ง และในแต่ละครั้งจะได้รับค่าตอบแทน 
เพิ่มขึ้นครั้งละ ๒๐๐ บาท แต่เนื่องจากก านันและผู้ใหญ่บ้านมีภาระหน้าที่  เป็นจ านวนมาก ประกอบกับ 
ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ท าให้เงินค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย 
พิจาณาเพิ่มค่าตอบแทนให้กับก านันและผู้ใหญ่บ้าน 

๒) ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖    

      กรณีการบังคับใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามที่กระทรวงมหาดไทย                  
ได้มีประกาศยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ท าให้ท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะ  
เป็นเทศบาลเมือง และเทศบาลนครแล้ว ไม่สามารถด าเนินการเลือกก านัน ผู้ ใหญ่บ้านได้                                    
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ มาตรา ๔๘ เตวีสติ แต่พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๓ วรรคสอง ก าหนดให้ “การยกเลิก ต าแหน่งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระท าไม่ได้” ท าให้เกิดปัญหา
การบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น จึงขอให้แก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เพ่ือให้มีการเลือกตั้ง
ก านัน และผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล 

๓) ปัญหาการด ารงต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่มีการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

      กรณีปัญหาการด ารงต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่มีการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะท้องถิ่น
เป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ท าให้ท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง  และเทศบาลนครแล้ว 



๔๘๘ 
 

ไม่สามารถด าเนินการเลือกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔ 
มาตรา ๑๒ มาตรา ๔๘ เตวีสติ แต่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๓ 
วรรคสอง ก าหนดให้ “การยกเลิก ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และ
ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านจะกระท าไม่ได้” ท าให้ เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น ขอให้แก้ไข
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เพ่ือให้มีการ เลือกตั้งก านัน และผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่นที่ได้รับการ
ยกฐานะเป็นเทศบาล    

ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน ๑๖๖ เรื่อง  
ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๓๕ เรื่อง  
โดยคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด                 
จ านวน ๕๑ เรื่อง และแจ้งผลมายังคณะอนุกรรมการฯ จ านวน ๑๖ เรื่อง รองลงมา คือ คณะกรรมาธิการ
การปกครองท้องถิ่น จ านวน ๑๘ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๖ เรื่อง คณะกรรมาธิการ                  
การท่องเที่ยว จ านวน ๑๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๘ เรื่อง คณะกรรมาธิการการคมนาคม   
จ านวน ๑๓ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๒ เรื่อง คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 
จ านวน ๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๑ เรื่อง คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข จ านวน ๙ เรื่อง 
แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๒ เรื่อง โดยเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการ                  
ของคณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 

 



๔๘๙ 
 

 

๓.๓  สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรยีน/ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโครงการสมาชกิวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน) 

 

 

จังหวัด 
ประเภท : 
หนังสือ 

จ านวน/เรื่อง 

ประเภท : 
วาจา 

จ านวน/เรื่อง 

ปัญหาเรื่องเกี่ยวกบั 

ที่ดิน น้ า เกษตร คมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 

๑. จังหวัดอุดรธาน ี ๑๓ ๓๔ ๔ ๔ ๕ ๓ ๑ ๒ ๒๘ 
๒. จังหวัดหนองบวัล าภ ู ๖ ๙ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ - ๙ 

๓. จังหวัดหนองคาย ๕ ๒๑ ๒ ๘ ๓ ๑ ๔ ๑ ๗ 
๔. จังหวัดเลย - ๑๑ ๓ ๑ ๑ - - ๕ ๑ 

๕. จังหวัดบึงกาฬ - - - - - - - - - 
๖. จังหวัดมุกดาหาร ๑ ๑๖ ๑ ๓ ๓ ๒ ๓ - ๕ 
๗. จังหวัดสกลนคร ๒๖ ๒๒ ๓ ๑๙ ๘ ๕ ๔ ๑ ๘ 
๘. จังหวัดนครพนม ๔ ๒๐ ๒ ๓ ๒ ๓ - - ๑๔ 
๙. จังหวัดกาฬสินธุ ์ ๖ ๓๘ ๙ ๗ ๕ ๖ ๔ ๑ ๑๒ 
๑๐. จังหวัดขอนแก่น - - - - - - - - - 
๑๑. จังหวัดมหาสารคาม - - - - - - - - - 
๑๒. จังหวัดร้อยเอ็ด ๗ ๓๐ - ๑๓ ๙ ๑ - - ๑๔ 

จ านวนเรื่อง  
แยกตามประเภท 

๖๘ ๒๐๑ ๒๕ ๕๙ ๓๘ ๒๒ ๑๗ ๑๐ ๙๘ 

รวมเรื่องทั้งหมด รวมทั้งสิ้น  ๒๖๙  เรื่อง 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) รับผิดชอบในการลงพื้นที่ จ านวน ๑๒ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม  มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด   
ที่ผ่านมามีการลงพ้ืนที่ จ านวน ๙ จังหวัด มีการยื่นเป็นหนังสือจ านวน ๖๘ เรื่อง และเป็นการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน ๒๐๑ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๒๖๙ เรื่อง 

๑.  ปัญหาดา้นสงัคมและอืน่ ๆ จ านวน  ๙๘  เรื่อง 
๒.  ปัญหาแหล่งน้ า  จ านวน  ๖๐  เรือ่ง 
๓.  ปัญหาดา้นการเกษตร  จ านวน  ๓๘  เรื่อง 
๔.  ปัญหาที่ดนิ  จ านวน  ๒๕  เรื่อง 
๕.  ปัญหาดา้นการคมนาคม  จ านวน  ๒๑  เรื่อง 
๖.  ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ  จ านวน  ๑๗  เรื่อง 
๗.  ปัญหาดา้นสิง่แวดล้อม  จ านวน  ๑๐  เรื่อง 



๔๙๐ 
 

 

ประเด็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขปัญหา แยกตามประเด็นปัญหา  ดังน้ี 
๑. ปัญหาที่ดิน 

 ๑.๑ ขอให้ เร่งรัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการ จัดสรรที่ดินท ากินให้ราษฎร 
ที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์แล้ว จ านวน ๙๕ คน ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตามมติ คทช. และมติ ครม.  
กรณีราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง เคยท ากินในพ้ืนที่ป่านาจารย์ – ดงขวาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อมาเมื่อปี ๒๕๐๗ รัฐได้ประกาศให้ป่านาจารย์-ดวงขวางเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ต่อมาปี ๒๕๑๗ อ.อ.ป. น าพ้ืนที่ป่านาจารย์-ดงขวางไปสร้างสวนป่าสมเด็จทับที่ท ากิน 
ของราษฎรและถูกให้ออกจากพื้นที่ที่เคยท ากิน 

   คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน 
ทุกประเภท ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ จึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ โดยคณะกรรมาธิการฯ จะได้ติดตามการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในภาพรวมต่อไป 

 ๑.๒ ขอให้พิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ที่ท ากินในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

   คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  

   เรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่ งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
มีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสม  
กับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดินทุกประเภท ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ โดยคณะกรรมาธิการฯ 
จะได้ติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในภาพรวมต่อไป 

 ๑.๓ ร้องทุกข์เรื่องสิทธิท ากินในที่ดินของชาวบ้านภูพานทอง หมู่ ๒ ต าบลหนองบัว อ าเภอ
เมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู เนื่องจากชาวบ้านใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนปี ๒๕๐๐  
แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่
ของส านักงานธนารักษ์ และมีหน่วยงานทหารเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวในการใช้เป็นพ้ืนที่ซ้อม
ยุทธวิธีทางทหาร จึงท าให้ประชาชนไม่มีสิทธิในที่ดินท ากินที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

   คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดที่ดินท ากินให้ราษฎรผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามความในพระราชบัญญัติ
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แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ จึงส่งเรื่องไป
ยังคณะกรรมการจัดที่ดิน เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 ๑.๔ การออกเอกสารสิทธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

   ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการออกเอกสารสิทธิในเขตปฏิรูป
ที่ดินในรูปแบบหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งในพื้นที่ประเภทที่ดินเกษตรกรรม
และที่อยู่อาศัยให้กับเกษตรกรผู้ครองครองที่ดินเดิม ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐที่รับมอบจากกรมป่าไม้ โดยได้
จัดสรรให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร จ านวน ๘๘,๙๒๔ ราย ๑๑๐,๑๖๖ แปลง ๑,๐๐๘,๙๘๑ ไร่ 
โดยใช้มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อาจไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ครอบคลุม  
ทุกด้าน เนื่องจากผู้เป็นเกษตรกรที่กระท าผิดระเบียบถูกสั่งให้สิ้นสิทธิและให้ออกจากที่ดิน และบุคคลอื่น
ที่เข้ามาท ากินในที่ดินโดยมิชอบ ซึ่งต้องถูกฟ้องขับไล่ให้ออกจากที่ดินด้วย โดยทั้ง ๒ ฝ่าย ต้องกลายเป็น
ผู้ไร้ที่ดินท ากินในที่สุดที่รัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือตามมา 

 ๑.๕  ปัญหาที่ดินท ากิน เนื่องจากประชาชน ร้อยละ ๓๐ ยังไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง
ต้องเช่าที่ดิน 

   ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครได้ด าเนินการออกเอกสารสทิธใินเขตปฏริปูทีด่นิ
ในรูปแบบหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งในพ้ืนที่ประเภทที่ดินเกษตรกรรมและ
ที่อยู่อาศัยให้กับเกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินเดิม ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐที่รับมอบจากกรมป่าไม้ โดยได้จัดสรร
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร จ านวน ๘๘,๙๒๔ ราย ๑๑๐,๑๖๖ แปลง ๑,๐๐๘,๙๘๑ ไร่  
โดยใช้มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อาจไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ครอบคลุม  
ทุกด้าน เนื่องจากผู้เป็นเกษตรกรที่กระท าผิดระเบียบถูกสั่งให้สิ้นสิทธิและให้ออกจากที่ดิน และบุคคลอื่น
ที่เข้ามาท ากินในที่ดินโดยมิชอบ ซึ่งต้องถูกฟ้องขับไล่ให้ออกจากที่ดินด้วย โดยทั้ง ๒ ฝ่าย ต้องกลาย 
เป็นผู้ไร้ที่ดินท ากินในที่สุดที่รัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือตามมา ทั้งนี้ อ าเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายในการออกเอกสารสิทธิหรือการขอรับ 
การจัดสรรที่ดินท ากินตามนโยบายของรัฐบาล แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ 

 ๑.๖  ที่ดินของประชาชนส่วนหนึ่งเป็นที่ของ สปก. ๔-๐๑ และบางส่วนเป็นที่ดิน 
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่ 

   ส านักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า ท้องที่ต าบลบ้าน
โคกมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งตั้งอยู่เขตที่ดินของรัฐ ได้แก่ เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เขตป่าสงวน
แห่งชาติดงบังอี่ แปลงที่หนึ่ง เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู และเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีให้ออก
โฉนดที่ดิน คิดเป็นประมาณร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที่ต าบลบ้านโคกทั้งหมด และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่นอกเขต
ที่ดินของรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ ๔๐ ซึ่งพ้ืนที่นอกเขตที่ดินของรัฐนี้ ได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิ
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ตามประมวลกฎหมายที่ดินให้กับราษฎรแล้วเกือบเต็มพื้นที่ แยกได้เป็นโฉนดที่ดิน จ านวน ๔,๒๒๓ แปลง 
น.ส.๓ ก. จ านวน ๓๕๒ แปลง และ น.ส.๓ ก. จ านวน ๔๗ แปลง 

         ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พบว่า
พ้ืนที่ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่
ประมาณ ๑๕,๑๖๘ ไร่ จัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรแล้ว เนื้อที่ประมาณ ๑๐,๕๓๐ ไร่ พ้ืนที่ส่วนที่ยังไม่ได้ 
จัดที่ดินเนื่องจากเกษตรกรแจ้งว่ามีหนังสือส าคัญตามประมวลกฎหมายที่ดิน และพ้ืนที่บางส่วน  
มีสภาพป่า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส.ป.ก. มุกดาหาร ได้รับมอบแผนงานจัดที่ดินท ากิน 
ให้แก่เกษตรกร จ านวน ๖๕๕ ราย เนื้อที่ประมาณ ๔,๙๐๐ ไร่ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการประกาศให้เกษตรกร 
ผู้ถือครองท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้ยื่นค าร้องขอเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวม ๙๐ วัน เพ่ือ ส.ป.ก. มุกดาหาร จะด าเนินการ 
จัดที่ดินให้แก่เกษตรกรตามระเบียบและออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้เกษตรกรต่อไป 

๒. ปัญหาแหล่งน้ า 

 ๒.๑   ขอความอนุเคราะห์ติดตามการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองปฏิรูปพร้อม
ระบบกระจายน้ า  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงครามได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ และ
หมู่ที่ ๙ ว่าการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองปฏิรูปพร้อมระบบกระจายน้ า ของส านักงาน
ทรัพยากรน้ า ภาค ๓ อุดรธานี ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และในสัญญาจ้าง 
ได้สิ้นสุด เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่โครงการดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ราษฎรประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค จึงขอให้ช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เร่งด าเนินงาน
ให้แล้วเสร็จ เพ่ือประชาชนในพื้นที่บ้านปฏิรูป หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๙ จะได้ใช้งานจากระบบกระจายน้ า 

       คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่อง
ดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเรื่องดังกล่าว 
อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรมทรัพยากรน้ า ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ จึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 
ไปยังกรมทรัพยากรน้ าพิจารณาและด าเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๒.๒  ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายกั้นล าน้ าปาวเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
   ส านักงานชลประทานที่ ๖ (ขอนแก่น) พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นลักษณะของโครงการ

ชลประทานขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงได้มอบให้ส านักบริหาร
โครงการ กรมชลประทาน เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ ได้น าเข้าแผนการศึกษาโครงการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 
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 ๒.๓   การบริหารจัดการแม่น้ าสงคราม กรณีหน้าแล้งน้ าไม่มีหน้าน้ าหลากน้ าจะไหลลง
แม่น้ าโขงไม่สามารถกักเก็บน า้ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

   โครงการชลประทานสกลนคร และอ าเภอค าตากล้า ได้เล็งเห็นความส าคัญ 
ของการบริหารจัดการน้ าเขตแม่น้ าสงคราม และได้จัดท าแผนงานแก้มลิงพร้อมระบบกระจายน้ า   
จ านวน ๑๑ แห่ง งบประมาณ ๘๘๓.๙๐ ล้านบาท และได้บรรจุไว้ในแผน MTEE (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๘) ของกรมชลประทานเรียบร้อยแล้ว โดยมีการด าเนินงานในพ้ืนที่อ าเภอค าตากล้า 
จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๔๖.๒๐๐ ล้านบาท (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔) คือ โครงการแก้มลิงหนองหลวง
พร้อมระบบกระจายน้ าลุ่มน้ าสงครามบ้านโพนก่อ ต าบลหนองบัวสิม อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

 ๒.๔   ปัญหาน้ าท่วม และปัญหาน้ าแล้ง จึงขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างฝาย
น้ าล้น เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจสอบพบว่า 
ส านักงานเทศบาลต าบลไฮหย่อง อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจและท าประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบเพ่ือจัดท าโครงการและส่งให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร 
จะส่งเอกสารข้อมูลดังกล่าวให้ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๓ เพ่ือขอสนับสนุนบุคลากรร่วมส ารวจ 
ความเหมาะสมการด าเนินโครงการ และสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 ๒.๕   ขอเพ่ิมอ่างเก็บน้ าคอนกรีต ณ บ้านดงน้อย เพ่ือเพ่ิมปริมาณการส่งน้ าให้เกษตรกร 
ในพ้ืนที่บ้านดงน้อย บ้านท่าศรี บ้านหนองฝาย บ้านโนนปลาขาว ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์มากกว่า ๒,๐๐๐ ไร่ 

   โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งว่าองค์การบริหารส่วนต าบลภูสิงห์จะเป็นผู้ขอรับ
การสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดผ่านอ าเภอสหัสขันธ์ต่อไป 

 ๒.๖   ปัญหาน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตร และอุปโภค บริโภค บริเวณต าบลโนนน้ า
เกลี้ยง ซึ่งเป็นพ้ืนที่เหนือเขื่อนล าปาว ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าระบบชลประทานเพื่อสูบน้ า
ไปกักเก็บน้ าไว้บนอ่างเก็บน้ าภูสิงห์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่สูงแล้วปล่อยลงมาให้เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ 

   โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งว่า เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องศึกษาความเป็นไปได้ 
ดังนั้น โครงการชลประทานกาฬสินธุ์จะประสานกับพื้นที่เพื่อพิจารณาร่วมกัน 

 ๒.๗   ขอยกระดับสันเขื่อน เพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ าห้วยเสียว บริเวณพ้ืนที่บ้านโคก 
รวมถึงภูเขาของหมู่บ้าน ไม่มีแหล่งน้ า 

   โครงการชลประทานมุกดาหารได้ประสานโครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทาน  
ท่ี ๗ และมีบันทึกสอบถาม ส่วนวิศวกรรม ส านักงานชลประทานที่ ๗ ซึ่งได้พิจารณาข้อมูลด้านอุทกศาสตร์
และทางภูมิประเทศแล้ว ให้ความเห็นว่า อ่างเก็บน้ าห้วยเสียว ได้ออกแบบเต็มศักยภาพของภูมิประเทศแล้ว 



๔๙๔ 
 

 

โดยมีระดับกักเก็บที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่น้ าท่วมบริเวณเหนืออ่างและการระบายน้ าด้านท้ายอ่าง  
อีกทั้งพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าห้วยเสียวยังติดกับพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าดงหมู) ดังนั้น การเพ่ิมระดับความจุ
อ่างอาจจะส่งผลกระทบต่อเขตพ้ืนที่ป่าบริเวณนั้น   

   แนวทางการช่วยเหลือ โครงการชลประทานมุกดาหาร ได้ตรวจสอบแผนงานโครงการ
ดังกล่าวแล้ว พบว่า มีแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการแก้มลิงห้วยเสียวพร้อมอาคาร
ประกอบ ด้านท้ายอ่างเก็บน้ าห้วยเสียว ตามค าร้องขอของราษฎรในพื้นที่ เพ่ือรองรับการขาดแคลนน้ า 
ของราษฎรบ้านโคกและราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง 

๓. ปัญหาด้านการเกษตร 

 ๓.๑ ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต กลุ่มเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ บ้านดอนดู่  
หมู่ที่ ๖ ต าบลต้นผึ้ง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพ่ือเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศในบ่อดิน 

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมประมงพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต ๓ (สกลนคร) ได้ส ารวจพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและร่วมประชุมกับ
กลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้ าฝนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและมีเกษตรกร 
จ านวน ๔-๕ ราย ใช้ระบบไฟฟ้าสูบน้ าจากห้วยล าปลาหาง มาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยในช่วง
เดือนมกราคม ๒๕๖๓ จะด าเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลาหมอไทยให้กับเกษตรกร จ านวน ๕ ราย และ
ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จะด าเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช (นิล/ตะเพียน) ให้กับเกษตรกร 
จ านวน ๑๑ ราย ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรไม่ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  

 ๓.๒  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
ในพ้ืนที่ต าบลนาแก อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ในการซ่อมแซมประตูปิด/เปิดน้ า ณ อ่างห้วย
ลาดกั่วอยู่ในพื้นที่บ้านผาเวียง หมู่ที่ ๙ ต าบลนาแก 

   ชลประทานหนองบัวล าภูได้ตั้งเป็นงบซ่อมแซมประตูปิด/เปิดน้ า และคลองระบายน้ า
อ่างเก็บน้ าห้วยลาดกั่ว บ้านผาเวียง หมู่ที่ ๙ ต าบลนาแก อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมชลประทานแล้ว 

 ๓.๓  ขอความอนุเคราะห์ประสานความร่วมมือการสนับสนุนกลุ่มสหกรณ์ 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรปลอดภัย สามารถยกระดับสู่
สินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งด าเนินกิจกรรมโดยการอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 



๔๙๕ 
 

 

 ๓.๔  ขอรับการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไฟฟ้าสู่ภาคการเกษตร เนื่องจาก 
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร เช่น สวนยางพารา เป็นต้น   

   อ าเภอบ้านม่วง รายงานผลการส ารวจข้อมูลครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
และการขยายไฟฟ้าไม่ทั่วถึง จ านวน ๖ หมู่บ้าน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอบ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร ได้แจ้งข้อมูลไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอวานรนิวาส เพ่ือพิจารณาแก้ไขและท าเป็น
โครงการช่วยเหลือแล้ว 

 ๓.๕  สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด ต้องการพัฒนาสายพันธุ์โคให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโค และเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 

   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่า กรมปศุสัตว์โดยส านักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่ผลิตน้ าเชื้อโคแช่แข็ง ส าหรับผสมเทียมโค ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์  
การทดสอบโรคก่อนรีดน้ าเชื้อ กระบวนการผลิตที่ปลอดโรค และทดสอบคุณภาพน้ าเชื้อให้แก่ ศูนย์วิจัย
การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพแต่ละภูมิภาคเพ่ือกระจายน้ าเชื้อให้แก่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
น้ าเชื้อที่ผลิตมีพันธุ์ชาโรเล่ห์ แองกัส ตาก วากิว ซึ่งส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจะขอเบิกจากส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือไปบริการในพ้ืนที่โดยเจ้าพนักงานสัตวบาล หรืออาสาปศุสัตว์ในหมู่บ้านหรือหมู่บ้าน
ใกล้เคียง นอกจากสายพันธุ์โคที่คัดเลือกมาเลี้ยงแล้ว อาหารสัตว์และการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ  
และเหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุสัตว์ที่ดี จึงส่งผลให้ผลผลิตปลายทางที่ให้ผลตอบแทนสูง 

   ก็มีความส าคัญไม่น้อย ทั้งนี้ แจ้งอ าเภอหนองสูง ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคขอรับบริการผสมเทียมโค จากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ แทนการไปรับบริการจาก  
ภาคประชาชน ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย และขอรับค าปรึกษา – ค าแนะน าได้จากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  

๔. ปัญหาด้านการคมนาคม 

 ๔.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสาย สน.ถ. ๗๒-๐๐๕ 
บ้านโนนตูม ต าบลตาลเนิ้ง – บ้านโคกพุทรา อ าเภอาสว่างแดนดิน จังหวักสกลนคร 

   คณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้มีหนังสือประสานไปยังกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และได้รับแจ้งว่า โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงบประมาณแล้ว 

 ๔.๒   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยด่านภูตอนล่าง 
บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ต าบลมาย อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

   คณะกรรมาธิการการคมนาคมไดม้ีหนังสือประสานไปยังกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
และกรมทางหลวงชนบท  

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มีงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีโครงการดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนต าบลมาย มีความจ าเป็นจะจัดท าโครงการ
ดังกล่าว สามารถพิจารณาใช้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สมทบกับงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อพิจารณาด าเนินการโครงการดังกล่าวได้ 



๔๙๖ 
 

 

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้จัดสรรให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ 
ในการใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่หากงบประมาณไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลมายอาจพิจารณาจัดท า
แผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่ต่อไป    

       กรมทางหลวงแจ้งว่า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะให้กรมทางหลวง
ชนบทสนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคนิค เช่น การส ารวจออกแบบและการประมาณราคา เพ่ือน าไปจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรืออาจน า
โครงการเพ่ือพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอีกทางหนึ่ง ขอให้แจ้งความจ านงไปยัง 
แขวงทางหลวงชนบทสกลนครโดยตรง 

 ๔.๓ การซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาเวียง อ าเภอนาวัง ถึงบ้านป่าแดงงาม 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู ด าเนินการรับไปปรับในแผนงานเท่าที่
สามารถด าเนินการได้และจะไปด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือแก้ไขปัญหา เช่น การน าอุปกรณ์เครื่องจักรและ
หินคลุกไปซ่อมแซม 

 ๔.๔   ปัญหาการคมนาคมไม่มีความสะดวก  จึงขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
ก่อสร้างสะพานเพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่หมู่บ้านที่ติดกับล าห้วย 

   ส านักงานแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร และอ าเภอพังโคน ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
เส้นทางตามที่ผู้ใหญ่บ้านสงเปลือยร้องขอ ผลปรากฏว่า ชาวบ้านสงเปลือยมีเส้นทางคมนาคมเข้า – ออก 
สายหลัก ๒ เส้นทาง คือ ออกปากทางสาย ทล. ๒๒๒ ทางอ าเภอพังโคน และปากทาง สาย ทล. ๒๒  
ทางบ้านฝั่งแดง ทั้งนี้ เส้นทางที่ชาวบ้านขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสะพานนั้น  
เป็นเขตติดต่อระหว่างต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน และต าบลเดื่อศรีคันไชย อ าเภอวานรนิวาส  
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการท าประชาคม โดยมีทางหลวงชนบทได้ร่วมกับเทศบาลต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน 
และเทศบาลต าบลเดื่อศรีคันไชย อ าเภอวานรนิวาส และจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔.๕   ปัญหาการคมนาคมภายในหมู่บ้านยังไม่ได้รับความสะดวก จึงขอรับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณเพื่อด าเนินการดังกล่าว 

   แขวงทางหลวงชนบทได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางตามที่ประชาชนได้แสดงความเห็น
และข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลไฮหย่อง 
ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทได้แจ้งเทศบาลต าบลไฮหย่องทราบและให้พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหา  
ให้ประชาชน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการท าประชาคม โดยมีทางหลวงชนบทได้ร่วมกับเทศบาลต าบล  
ไฮหย่อง อ าเภอพังโคน และจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 



๔๙๗ 
 

 

๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

 ๕.๑ ปัญหาการค้าขายที่ฝืดเคือง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่มียอดขายตกต่ า  

 ๕.๒ การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีปัญหาด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการ  
หลายหน่วยงาน ควรมีการบริหารจัดการแบบ One Stop Service 

 ๕.๓ ความนิยมในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค มีผลกระทบต่อยอดขาย  และ
ราคาสินค้าที่ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดออนไลน์ได้ 

   ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดกาฬสินธุ์ ไดด้ าเนินการ ดงันี้  
       ๑.  จัดโครงการส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน

จัดสรรพื้นที่จ าหน่ายสินค้า เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าฝืดเคือง 
   ๒.  จัดท าระบบการด าเนินการงานบริการแบบ MOC Single point เพ่ือลดระยะเวลา

ของประชาชนผู้มาติดต่อในการจดทะเบียนนิติบุคคล รวมทั้งการออกหนังสือรับรองสามารถออกได้ที่ธนาคาร 
ไม่ต้องมาที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด 

   ๓.  ด าเนินการได้ให้ความรู้ด้านการท าการตลาดสมัยใหม่ให้กับผู้ประกอบการ 
ให้สามารถปรับรูปแบบการท าธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการด้านการตลาดสมัยใหม่ ในขณะเดียวกัน
กจ็ัดหาตลาดออฟไลน์ภายในจังหวัดและที่ส่วนราชการ ภาคเอกชนจัดขึ้น เพ่ือฝึกหัดการค้าให้กับผู้ผลิต
รายย่อยที่สนใจ 

 ๕.๔ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาท าการส ารวจขยายเขตเสาไฟฟ้าและเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอยางตลาด ได้ส่งงานให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้า  
ให้พ้ืนที่ท ากินทางการเกษตร (คขก.) ประจ าปี ๒๕๖๒ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 

 ๕.๕ ปัญหาเศรษฐกิจ  
   อ าเภอค าตากล้า ได้ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น  

ดังนี้ 
   ๑)  ประสานธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาอ าเภอค าตากล้า เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนเกษตรกรในระยะยาว 
   ๒)  จัดกิจกรรมอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ และให้ประชาชนน าสินค้ามาจ าหน่าย ทั้งนี้ 

ประชาชนได้เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนให้มีประกันราคาสินค้าทางการเกษตรทุกประเภท 
 
 
 



๔๙๘ 
 

 

๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

 ๖.๑ คัดค้านโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และขอให้ติดตามกรณี  
บริษัท ปริ๊นซ์ รับเบอร์ จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕ หมู่ ๑๒ ถนนป่าก้าว-บ้านกั้ง ต าบลผักตบ อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี ได้น าน้ าเสียจากบ่อบ าบัดน้ าเสียไปทิ้งนอกโรงงาน  

   คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณี
ดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งด าเนินกระบวนการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้อง และโรงงานเอกชนปล่อยน้ าเสียลงสู่ภายนอก จึงส่ง
เรื่องไปยังเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการและแก้ไขปัญหา 

 ๖.๒ ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในการขออนุญาตดูดทรายแม่น้ าโขงและ 
แม่น้ าเหือง ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากบันทึกข้อตกลงคณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพื่อดูแลการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ าโขงและแม่น้ าเหือง 

   คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๖ บัญญัติให้
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย (กพด.) มีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้ท าการดูดทราย  
ในเขตพ้ืนที่ระหว่งประเทศพิจารณาปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดูดทรายทั้งปวง ดังนั้น  
จึงส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธาน กพด. ผู้อ านวยการส่วนจัดการที่ดินของรัฐ  
กรมที่ดิน ในฐานะเลขานุการ กพด. และเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ าโขงแห่งชาติ เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 

๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ 

 ๗.๑  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
หนองบัวล าภู นายอ าเภอโนนสัง และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และกลั่นแกล้งพนักงานส่วนต าบล 

   คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ วุฒิสภา ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลเพ่ิมเติมปรากฏข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองบัวล าภูและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าคมพัฒนาซึ่งเป็นผู้ถูกร้องเรียนและเป็นผู้ฟ้องในคดีได้ยื่นอุทธรณ์ค า
พิพากษาของศาลปกครองอุดรธานี และศาลปกครองอุดรธานีได้ส่งค าอุทธรณ์ส านวนคดีไปยังศาล
ปกครองสูงสุดเพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยศาลปกครองสูงสุดได้รับอุทธรณ์ไว้
พิจารณา เป็นคดีหมายเลขด าที่ อบ. ๒๖๙/๒๕๖๒ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้น เห็นควรให้เรื่อง
ดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม  



๔๙๙ 
 

 

 ๗.๒ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม (เหมืองแร่หินปูน) ในท้องที่ต าบลดงมะไฟ 
อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู กรณีศาลปกครองอุดรธานีได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เก่ากลอยและป่านากลางในท้องที่  
ดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือท าเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน  
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) 

   คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
กรณีคู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลปกครองหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค าบังคบัของศาล
ปกครองให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาหรือไต่สวนและมีค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตาม
ค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือมีค าสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว กรณีนี้ผู้ร้องมีสิทธิที่จะยื่น
ค าขอให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาหรือไต่สวนและมีค าสั่งก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค า
พิพากษาหรือค าสั่ง หรือมีค าสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็วได้  

 ๗.๓ ขอให้ภาครัฐส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในเขตอ าเภอสหัสขันธ์ 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีสถานที่ส าคัญที่น่าสนใจหลายแห่ง 

   ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินการ ดังนี้  

       ๑)  ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมโฮมสเตย์ไทย สถานที่ ด าเนินการ คือ สหัสขันธ์ 
ไดโนโรด โฮมสเตย์ ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๙ หลัง 

      ๒)  ด าเนินกิจกรรมสื่อสัญจร ON Tour : สไตล์นวัตวิถีอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์กับ ๘  
วิถีวัฒนธรรม ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีแสดงถึงจุดเด่น เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชนสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นและสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือเป็นจุดขาย
ของชุมชนมีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น 

 ๗.๔ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างพุทธมณฑลร้อยเอ็ด 

   คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา แจ้งว่า 
การด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมาธิการฯ ได้มีการเชิญผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเข้าร่วมประชุมและมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณา
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งพุทธมณฑล ๔ ภาคแล้ว ดังนั้น จึงได้แจ้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  และแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้นายประเสริฐ  สมอุดร ทราบด้วยแล้ว 
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 ๗.๕ กรณีปัญหาประชาชน โค กระบือ ประสบภัยพิบัติฟ้าผ่าและไม่ได้รับความช่วยเหลือ
เยียวยาความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 

   ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร และส านักงานคลังจังหวัด
สกลนคร ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕ ให้ค านิยาม “ภัยพิบัติ” หมายความว่า  
สาธารณภัยอันได้แก่  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ ง ภาวะฝนแล้ ง ฝนทิ้ งช่ วง ฟ้าผ่ า.....ฯ  
(ระบุฟ้าผ่าเป็นสาธารณภัย อยู่ในนิยามภัยพิบัติ) โดยมีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ  
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕.๓.๒ การให้ความช่วยเหลือ กรณีสัตว์ตาย
หรือสูญหาย ๕.๓.๒.๑ โค กระบือ ให้ความช่วยเหลือตามจ านวนที่เสียหาย แต่ไม่เกินรายละ ๒ ตัว และ 
มีอัตราสูงสุดการช่วยเหลือตามอายุสัตว์ โดยอายุมากกว่า ๒ ปี อัตราตัวละไม่เกิน ๑๕,๘๐๐ บาท 
ประชาชนเกษตรกรได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่ง แต่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๕ ให้ค านิยาม “ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง 
ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ..... (ตัด “ฟ้าผ่า” ออกจากสาธารณภัย ไม่อยู่ในนิยาม  
“ภัยพิบัติ”) ส่งผลให้ยกเลิกการช่วยเหลือเยียวยา กรณีช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ ที่ตายเพราะ
ถูกฟ้าผ่า โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฝ่ายกฎหมายให้เหตุผลในการยกเลิกระเบียบการให้
ความเหลือ คือ ภัยที่เกิดขึ้นต้องมีลักษณะเป็นภัยพิบัติ โดยมีการกระท าหรือเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้น เกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินคน 
ในสังคม ชุมชน ต้องเป็นสาธารณภัยที่เกิดแก่คนหมู่มาก มิใช่เกิดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นภัยที่เกิดขึ้น
โดยปัจจุบันทันด่วน จ าเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน และอยู่ระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย 

 ๗.๖ ปัญหายาเสพติด 

   อ าเภอค าตากล้า ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไข  ดังนี้ 

   ๑)  บูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองและต ารวจในด้านการข่าวและการ
ปราบปรามยาเสพติดโดยได้จัดชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ตั้งด่านตรวจค้นตามเส้นทางที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพ
ติด อาจจะใช้เป็นเส้นทางในการล าเลียงยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ 

   ๒)  ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในพ้ืนที่โดยเฉพาะต าบลที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง 
ผนวกเป็นศูนย์ด ารงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

   ๓)  จัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฝ่ายปกครองประกอบด้วยพนักงานฝ่ายปกครอง 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านสนธิก าลังร่วมกับ
ต ารวจ ออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเดือนละ ๒ ครั้ง  
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โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถจับกุมผู้เสพยาเสพติด จ านวน ๒๔ ราย น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดยาเสพติด 
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ ราย ส่วนอีก ๑๔ ราย เคยเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดฯ แล้ว 

   ๔)  รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ออกตรวจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ก็จะมี
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 

 ๗.๗ ปัญหาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
   อ าเภอค าตากล้า ได้มีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข  ดังนี้ 
   ๑)  ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของภารกิจเร่งด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ตั้งบประมาณบริหารจัดการ 
   ๒)  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามผลการเสนอของบประมาณต่าง ๆ ที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอและแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ  
   ๓)  สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

 ๗.๘ ปัญหางบอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   อ าเภอค าตากล้า ได้เสนอแนะให้มีการลดขั้นตอนในการจัดท าค าของบประมาณ 

เงินอุดหนุน เพิ่มระยะเวลาในการของบประมาณฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส ารวจและจัดท า 
ค าของบประมาณไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงห้วงเวลาที่ส่วนราชการได้เปิดให้ของบประมาณจะได้ด าเนินการได้
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ๗.๙ ปัญหาไม่มีไฟฟ้าในบางพื้นที่ท าให้ไม่สามารถสูบน้ าบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตร 
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพังโคน ได้ด าเนินการส ารวจและจัดท า ปร. ๔ ปร.๕ และ

ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ส านักงานใหญ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณ 

 ๗.๑๐ ความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยมีการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบแล้วเนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีโรงงาน สถานประกอบการ
มากมายสามารถจัดเก็บรายได้เอง มีงบประมาณเพียงพอเพื่อบริหารจัดการและใช้จ่ายงบประมาณในการ
พัฒนากรุงเทพมหานครโดยไม่ต้องรอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งแตกต่างจากองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กหรือมีสถานประกอบการในพ้ืนที่น้อย ท าให้การจัดเก็บรายได้ น้อย 
ไม่เพียงพอในการบริหารงาน จึงต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลงบพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานมีประมาณร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จึงมีข้อเสนอแนะออกกฎหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงาน และจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานให้
เป็นไปตามความต้องของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากมีรายได้ไม่เพียงพอ ไมส่ามารถ
บริหารจัดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดรายจ่าย
ประจ า 

 ๗.๑๑ ปัญหาข้อกฎหมายการขออนุญาตใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับการบริ จาค
ให้แก่สมาชิกกลุ่ม ปันบุญเพ่ือจัดสร้างโรงเรือนล้างผักและบรรจุหีบห่อ 

   กรณีดังกล่าวเกิดจากความส าคัญผิดในสิ่งอันเป็นสาระส าคัญแห่งนิติกรรม เพราะ
ที่ดินแปลงนี้ความจริงจะใช้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ โดยใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร
โรงล้างแพ็คผัก ขณะนี้อยู่ระหว่างส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้อ าเภอฆ้องชัยและเทศบาล
ต าบลฆ้องชัยพัฒนาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

 ๗.๑๒ ขอให้พิจารณาออกกฎหมายให้นายจ้างที่มีการจ้างงานลูกจ้าง ตั้งแต่จ านวน ๑ คน 
ขึ้นไป ให้แจ้งการจ้างงานที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เทศบาล ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลของกระทรวง
แรงงาน เพ่ือโยชน์ในการดูแลคุ้มครองแรงงาน และขอให้พิจารณาออกกฎหมายบูรณาการข้อมูล  
Big Data กลุ่มแรงงานนอกระบบในการแจ้งกลุ่มอาชีพต่อหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เทศบาล ต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้มีการดูแลคุ้มครองแรงงาน 

   คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน 
ชี้แจงต่อข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

   ประเด็นที่  ๑ กระทรวงแรงงาน โดยส านักงานประกันสั งคม มีกฎหมาย คือ 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ก าหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
จ านวนตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป ขึ้นทะเบียนลูกจ้างผู้ประกันตนและช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
ในอัตราที่กฎหมายก าหนด ซึ่งโดยหลักกฎหมายแล้วกระทรวงแรงงานจึงมีฐานข้อมูลการจ้างงาน 
ในภาคเอกชน (จ านวนนายจ้าง จ านวนลูกจ้างประกันตน) ทั้งประเทศ และหากนายจ้างผู้ใดฝ่าฝืน  
ก็มีบทลงโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส าหรับลูกจ้าง 
ที่เป็นแรงงานต่างด้าว พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่ างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้ผู้ที่จ้างคนต่างด้าวท างาน (ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง) มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
การท างานของคนต่างด้าวให้นายทะเบียนทราบ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลหาที่จ้างคนต่างด้าวท างาน  
ฝ่าฝืน ก็มีบทลงโทษ ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้องออกกฎหมายอื่นมาก าหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้าง (ไม่ว่า
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แรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว) ตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป แจ้งการจ้างงานต่อหน่วยงานอื่น เพ่ือบันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกระทรวงแรงงาน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ก็ย่อมสามารถประสานการด าเนินการได้ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี 

   ประเด็นที่ ๒  กระทรวงแรงงาน โดยส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการ
จัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ โดยใช้ชื่อว่า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... ซึ่งเหตุผลในการยกร่าง คือ ปัจจุบันยังไม่มี
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบไว้อย่างชัดเจน 
ท าให้แรงงานนอกระบบซึ่งเป็นก าลังแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ และเป็นก าลังส าคัญที่มีส่วนสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถเข้าถึงขั้นพ้ืนฐานในการท างานหรือการประกอบอาชีพ ความ
ปลอดภัยในการท างาน หลักประกันทางสังคม ตลดจนการรวมกลุ่ม รวมตัวในการจัดตั้งองค์กรเพ่ือสร้าง
อ านาจต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมในการท างาน ดังนั้น เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คาดว่าจะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสงค์จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบกับกระทรวงแรงงาน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ก็ย่อมสามารถประสานการด าเนินการได้ 

ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากจ านวนเรื่องทั้งหมด 
๒๖๙ เรื่อง ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๙๓ เรื่อง ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณา จ านวน ๕๗ เรื่อง โดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้รับเรื่องร้องเรียน
มากที่สุด จ านวน ๒๔ เรื่อง และแจ้งผลการพิจารณามายังคณะอนุกรรมการฯ จ านวน ๔ เรื่อง รองลงมา  
คือ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน  
๖ เรื่อง คณะกรรมาธิการการศึกษา จ านวน ๑๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๒ เรื่อง คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม จ านวน ๑๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๒ เรื่อง และคณะกรรมาธิการการปกครอง
ท้องถิ่น จ านวน ๑๑ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๗ เรื่อง ตามล าดับ ส่วนประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับประเด็น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ไม่ได้ส่งไปยังคณะกรรมาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใด ส่วนใหญ่เป็น 
เรื่องที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนบน) ได้มีการชี้แจงในรายละเอียดและข้อมูลในเรื่องนั้น ๆ ให้แก่ผู้ เสนอประเด็นข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะได้รับทราบและเป็นที่เข้าใจแล้ว หรือได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับเรื่องนั้น ๆ ไปด าเนินการแก้ไขหรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่และอ านาจต่อไป 
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ส าหรับหน่วยงานที่มีการส่งเรื่องร้องเรียนและประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปมากที่สุด 
คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ๒๔ เรื่อง รองลงมา คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จ านวน ๒๒ 
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๑๔ เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๕ เรื่อง แจ้งผลการ
พิจารณา จ านวน ๑๑ เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จ านวน ๔ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน 
๓ เรื่อง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จ านวน ๓ เรื่อง  

ส่วนเรื่องร้องเรียนและประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ยังไม่มีการด าเนินการหรือแจ้งผล
การด าเนินการนั้น เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย การชี้แจงท าความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนจึงเป็นวิธีที่สามารถท าได้ แต่จะด าเนินการแก้ไขจนส าเร็จตามความประสงค์ต้องซึ่งต้อง
ใช้เวลาในการด าเนินการและเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย  
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๓.๔  สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรยีน/ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโครงการสมาชกิวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ตอนลา่ง) 

 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 
 

การจ าแนกล าดับเรื่องร้องเรียนด้วยหนังสือ 
๑. ปญัหาด้านน ้า จ้านวน ๑๒ เรือ่ง   
๒. ปญัหาด้านเกษตร จ้านวน ๖ เรื่อง  
๓. ปญัหาด้านการคมนาคม จ้านวน ๔ เรื่อง 
๔. ปญัหาด้านสังคมและอื่น ๆ จา้นวน ๔ เรื่อง  
๕. ปญัหาด้านที่ดนิ จา้นวน ๓ เรือ่ง  
๖. ปญัหาด้านเศรษฐกิจ จ้านวน ๒ เรือ่ง 
๗. ปญัหาด้านสิ่งแวดล้อม จ้านวน ๑ เรื่อง 
 

ผลการด าเนินการคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชน 
คณะกรรมการอ้านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยคณะอนุกรรมการด้าน

รวบรวมแยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน ได้ด้าเนินการพิจารณาเรื่องเรียนของประชาชนในพื นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) โดยได้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจ้าวุฒิสภา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอ้านาจ ดังนี  

๑. ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมาธิการสามญัประจ้าวุฒิสภา จ้านวน ๑๙ เรือ่ง  
๒. ส่งเรื่องไปยังหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จา้นวน ๑๒ เรื่อง 



๕๐๖ 
 

 

ข้อมูลของเรื่องเรียนตามลกัษณะปัญหา 

๑. ปัญหาด้านที่ดิน จ านวน ๓ เรื่อง  

 ๑.๑ พ้ืนที่บ้านน้้าอ้อมน้อย หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๑๐ ต้าบลหว้านค้า อ้าเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ กรณีที่ดินท้ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งว่าได้ท้ากินและใช้ประโยชน์ในพื นที่มาเป็นระยะเวลานาน 
และเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินมาก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่พื นที่ที่ใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั น ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท้ากิน รวมทั งที่ดิน
ดังกล่าวเป็นที่ดินตกส้ารวจไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ จึงขอร้องเรียนมาเพ่ือให้มีการออกเอกสารสิทธิ์  
ในที่ดิน 

  สถานะเรื่องร้องเรียนในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ วุฒิสภา 

 ๑.๒  ราษฎรในเขตเทศบาลต้าบลบึงบูรพ์ อ้าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ร้องขอ ให้ 
ออกโฉนดที่ดินที่ตกหล่น ซึ่งได้ครอบครองและเข้าท้าประโยชน์ในที่ดินมาก่อนการประกาศเป็น 
เขตปฏิรูปที่ดินจึงร้องเรียนมาเพื่อขอให้มีการออกโฉนดที่ดินโดยการเดินส้ารวจและขอให้ยกเลิกประกาศ
เขตปฏิรูปที่ดินในพื นที่  

  สถานะเรื่องร้องเรียนในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ วุฒิสภา 

 ๑.๓  ประชาชนในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ น้าเสนอปัญหาเพ่ือขอรับการแก้ไข
ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์โนนป่ายาง อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จ้านวน ๔,๑๒๕ ไร่ ซึ่งในพื นที่
ดังกล่าวผู้ร้องเรียนได้ให้ข้อมูลว่าประชาชนในพื นที่ได้อาศัยและท้ากินในที่ดิน  มาตั งแต่ปี ๒๔๕๐  
จนถึงปัจจุบันชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ซึ่งในการประกาศที่ดินสาธารณประโยชน์ 
แปลงโนนป่ายาง นั น ไม่สามารถพิสูจน์ขอบเขตตามที่ได้อ้างอิงไว้ ตลอดจนไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ 

  สถานะเรื่องร้องเรียนในปัจจุบัน คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา พิจารณาแล้ว เห็นว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในหน้าที่และอ้านาจของกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก้าหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ   
มีหน้าที่และอ้านาจในการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดิน 
และศักยภาพที่ดินทุกประเภท ดังนั น คณะกรรมาธิการ จึงได้มีหนังสอืสง่เรือ่งดงักลา่วไปยงักระทรวงมหาดไทย 
และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพ่ือพิจารณาตามหน้าที่และอ้านาจ ต่อไป 



๕๐๗ 
 

 

  กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านที่ดิน ของพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) เป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับปัญหาภาคการเกษตร ในลักษณะที่ประชาชน
ให้ข้อมูลว่าได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาเป็นระยะเวลานาน แต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท้ากินได้ 
จึงต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท้ากิน ซึ่งเรื่องร้องเรียนทั ง ๓ เรื่อง อยู่ระหว่างการด้าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เนื่องจากการแก้ไขปัญหาต้องแก้ปัญหาในภาพรวมทั งประเทศ แนวทางการแก้ไข 
จึงอาจจะต้องใช้เวลาในการด้าเนินการ 

๒. ปัญหาด้านน้ า จ านวน ๑๒ เรื่อง  

 ๒.๑  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านนาทุ่งใหญ่ ต้าบลกุดชุมแสง อ้าเภอหนองบัวแดงจังหวัด
ชัยภูมิ เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั งระบบโซลาร์
เซลล์ โครงการแปรรูปเส้นไหมสู่ตลาดโลก โครงการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับการเลี ยงไหม โครงการขุด
ลอกอ่างเก็บน ้าล้าห้วยเดื่อ 

  คณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภา เพ่ือพิจารณาด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ ต่อมาประธานคณะกรรมาธิการกา รเกษตร 
และสหกรณ์ วุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งว่าได้ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เพ่ือพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมหม่อนไหม
ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาโครงการของผู้ร้อง  

  กรมหม่อนไหม ได้รายงานผลการด้าเนินการตรวจสอบพบว่า กลุ่มเกษตรกร 
ปลูกหม่อนเลี ยงไหม บ้านนาทุ่งใหญ่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนวัสดุด้านการเกษตร  
จากงบประมาณของกรมหม่อนไหมและงบพัฒนาจังหวัด ไปแล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๒ ทั งนี   
กรมหม่อนไหม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื นที่ประสานกลุ่มเกษตรกรร่วมวางแผนและพิจารณาจัดท้า
โครงการตามความต้องการเพ่ือเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 

 ๒.๒  พ้ืนที่บ้านหนองโง้ง ต้าบลหว้านค้า อ้าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ขอรับสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือจัดท้าโครงการขุดลอกหนองโง้ง  หมู่ที่ ๑๑ เพ่ือให้เกษตรกรในพื นที่ได้ใช้ประโยชน์
ทางด้านการเกษตร 

  สถานะเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือแจ้งมายังคณะกรรมการฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ส่ง
เรื่องไปยังเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษและนายอ้าเภอราษีไศล เพ่ือพิจารณาด้าเนินการตาม
หน้าที่และอ้านาจ ต่อไป  

 ๒.๓  ประชาชนพื้นที่หมู่ที่ ๘ ต้าบลหว้านค้า อ้าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ขอให้มีการ
ขุดลอกหนองขี้นกขนาด ซึ่งตื นเขินท้าให้ในฤดูฝนน ้าท่วมพื นที่การเกษตร ส่วนฤดูแล้งน ้าลดลงไม่เพียงพอ
ตอ่การใช้อุปโภคบริโภค อีกทั งมีสีและกลิ่น พร้อมท้าสะพานเพื่อการระบายน ้า 



๕๐๘ 
 

 

  สถานะเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
  ต่อมาผู ้ว ่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือแจ้งมายังคณะกรรมการฯ  

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ส่งเรื่องไปยังเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษและนายอ้าเภอราษีไศล  
เพื่อพิจารณาด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ ต่อไป 

 ๒.๔  เกษตรกรในพ้ืนที่ต้าบลโจดม่วง อ้าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ขาดแคลนน้้า  
ในการท้านาปี จึงขอจัดตั้งสถานีสูบน้้าไฟฟ้าที่บ้านสงยาง ต้าบลกุง อ้าเภอศิลา จังหวัดศรีสะเกษ 

  สถานะเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
  ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือแจ้งมายังคณะกรรมการฯ  

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ส่งเรื่องไปยังเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษและนายอ้าเภอศิลา ลาด  
เพื่อพิจารณาด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ ต่อไป 

 ๒.๕  พ้ืนที่ต้าบลชีวึก อ้าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ได้เกิดปัญหาภัยแล้ง  
มาเป็นระยะเวลานาน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล รวมทั ง ไม่มีแหล่งน ้าธรรมชาติในการอุปโภค บริโภค  
และไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี ยงสัตว์จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
เพ่ือจัดท้าโครงการระบบประปาหมู่บ้าน แต่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเกินศักยภาพของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ้าเภอ จึงขอสนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินโครงการฯ ดังกล่าว 

  สถานะเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อพิจารณาด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ 

 ๒.๖  ประชาชน หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ต้าบลด่านในอ้าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมาจ้านวน  ๖๔๙ ครัวเรือน ก้าลังประสบปัญหาขาดแคลนน้้าอุปโภค บริโภค เพราะปัจจุบัน
แหล่งน ้าดิบซึ่งใช้ในการผลิตน ้าประปาหมู่บ้าน คือ บึงใหญ่ มีปริมาณน ้าเหลือน้อยไม่เพียงพอต่อการผลิต
น ้าประปา จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตประปาในเขตพื นที่ 

  สถานะเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย เพ่ือพิจารณาด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ 

 ๒.๗  ประชาชนในพื นที่อ้ า เภอหนองบัวแดง จั งหวัดชัยภูมิ  มีหนั งสือร้องเรียน  
จ านวน ๖ ฉบับ ที่มีลักษณะเดียวกัน คือ ประสบปัญหาปริมาณน ้าไม่เพียงพอต่อการใช้ทั งในส่วนอุปโภค
และบริโภค จึงมีความประสงค์ในการสนับสนุนพลังงานทดแทน หรือ พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้ 
ในการสูบน ้า รวมทั ง มีความประสงค์การขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนในพื นที่ได้น้าน ้าไปใช้ 
ในการเกษตร 

  สถานะเรื่องร้องเรียนในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 



๕๐๙ 
 

 

  กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านน ้า ของพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) เป็นประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนน ้าส้าหรับการอุปโภค บริโภค ตลอดจน 
ภาคการเกษตร รวมทั งขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขุดลอกแหล่งน ้า และการสร้างระบบประปา 
ตลอดจนการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั งระบบโซลาร์เซลล์  แต่เนื่องจากการน้าเสนอประเด็น 
ของประชาชนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนเป็นเรื่องที่อยู่ใน
หน้าที่และอ้านาจของหน่วยงานในพื นที่ การแก้ไขปัญหาจึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการ
และการประสานงาน 

๓. ปัญหาด้านเกษตร จ านวน ๖ เรื่อง 

 ๓.๑  กรณีปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ต้าบลดู่  อ้าเภอราศีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ ขอรับการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการขุดลอกห้วยน ้าเค็ม 
ประชาชนยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ในที่ดินท้ากิน โครงการแหล่งน ้าประปาขนาดใหญ่
เพื่อใช้ทั งต้าบล โครงการพลังงานแสงอาทิตย์  

  สถานะเรื่องร้องเรียนในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 

 ๓.๒  ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้เลี้ยงปลาในกระชัง กรณีผู้ร้องและกลุ่มผู้เลี ยงปลา 
ในกระชังเขื่อนล้านางรอง อ้าเภอโนนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือขอให้ในระหว่างที่กรมชลประทานยังไม่ได้
ส่งพื นที่คืนกรมป่าไม้ ขอให้อนุญาตผู้ร้อง และคณะ ได้ประกอบอาชีพเลี ยงปลาในกระชังบริเวณพื นที่
เขื่อนล้านางรองและควรมีมาตรการในการเยียวยาในการรื อถอน เนื่องจากในขณะรื อถอนผู้ร้อง  
ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ รวมทั งไม่มีพื นที่ให้ประกอบอาชีพ 

  กรณีดังกล่าวผู้ร้องและคณะ ถูกเจ้าหน้าที่โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้านางรอง
ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เกี่ยวกับการบุกรุกพื นที่และเข้าใช้พื นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
และศาลจังหวัดนางรอง ได้มีค้าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ร้องในฐานะจ้าเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ  
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ฐานบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองก่นสร้าง และแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวศาลได้มีค้าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว  
จึงอยู่นอกเหนือหน้าที่และอ้านาจของวุฒิสภา 

 ๓.๓  ประชาชนในพ้ืนที่บ้านราษฎร์ด้าเนินและชุมชนบ้านลาดเหนือ ต้าบลหนองบัวแดง 
อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ น้าเสนอปัญหา จ้านวน ๒ ฉบับ ที่มีลักษณะเดียวกัน คือ ขอรับการ
แก้ไขเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ท้ากินและที่อยู่อาศัย เนื่องจากพื นที่บางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการ
ครอบครองที่ดิน รวมทั งเป็นพื นที่ที่มีการช้าระภาษีบ้ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ซึ่งไม่สามารถน้าที่ดินไปใช้
ประกอบการพิจารณาเพ่ือขอรับการสนับสนุนโครงต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน และปัญหาแหล่งน ้า 
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ไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตร อุปโภค และบริโภค สถานะเรื่องร้องเรียนในปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 

 ๓.๔  ประชาชนในพ้ืนที่ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ต้องการให้
ด้าเนินการเพื่อขุดลอกแหล่งน้้าให้แก่เกษตรกร ขยายแนวเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
เพื่ออ้านวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์ของเกษตร  

  สถานะเรื่องร้องเรียนในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ วุฒิสภา 

 ๓.๕  เกษตรกรบ้านทุ่งแลนคา บ้านนาทุ่งใหญ่ บ้านกุดชุมแสง ต้าบลกุดชุมแสงอ้าเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ระบบไฟฟ้าเพ่ือเป็นการอ้านวยความสะดวกในการ
ด้ารงชีวิตและประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

  สถานะเรื่องร้องเรียนในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
การพลังงานวุฒิสภา 

  กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านเกษตร ของพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหาด้านน ้า ด้านที่ดิน และความต้องการระบบ
ไฟฟ้า ซึ่งผลกระทบต่อความขาดแคลนน ้าในภาคการเกษตร และเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท้ากิน 
มีความต้องการแหล่งน ้าเพื่อใช้ในภาคการเกษตรและต้องการเอกสิทธิ์ในที่ดินท้ากิน โดยในปัจจุบันเรื่อง
ร้องเรียนอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง 

๔. ปัญหาด้านการคมนาคม จ านวน ๔ เรื่อง  

 ๔.๑ ประชาชนในพ้ืนที่ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ มีความ
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองดุม 

  สถานะเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือแจ้งมายังคณะกรรมการฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด  
ได้ส่งเรื่องไปยังนายอ้าเภอเมืองจันทร์ เพ่ือพิจารณาด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ ต่อไป 

 ๔.๒ ขอรับสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด้าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๑๕ ต้าบลส้มป่อย ถึงบ้านหนองหมี หมู่ที่ ๑ ต้าบลหนองหมี อ้าเภอราศีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ 

  สถานะเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือแจ้งมายังคณะกรรมการฯ โดยผู้ว่าราชการจัง หวัด 
ได้ส่งเรื่องไปยังนายอ้าเภอราศีไศล เพื่อพิจารณาด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ ต่อไป 
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 ๔.๓ ประชาชนในพ้ืนที่ต้าบลชีวึก อ้าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประสบ
ปัญหาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่มีสภาพช้ารุด ในช่วงฤดูฝนมีน้้าท่วมขังจากหลุมของถนน ฤดูแล้ง  
มีฝุ่นละอองจ้านวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคม 

  สถานะเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ือพิจารณาด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ 

 ๔.๔  องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวละคร อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร Cape Seal 

  สถานะเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ือพิจารณาด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ 

  กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านการคมนาคม ของพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ทั งหมด ๔ เรื่อง เป็นกรณีขอความอนุเคราะห์เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนน 
ที่ประชาชนใช้สัญจร คณะกรรมการฯ จึงส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื นที่ เพ่ือพิจารณาด้าเนินการ 
แต่เนื่องจากเรื่องร้องเรียนในประเด็นคมนาคมจ้าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณ การแก้ไขจึงต้องใช้เวลา 
ในการพิจารณาและด้าเนินการ 

๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๒ เรื่อง  

 ๕.๑  กรณีประชาชนน้ า เสนอปัญหาของประชาชนใน พ้ืนที่ จั งหวั ดศรี สะ เกษ  
กรณีกระบวนการพิจารณาเพ่ือแก้ปัญหาหนี้นอกระบบผ่านกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกร
และผู้ยากจน (สป.กษ.) มีความล่าช้า และงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือแก้ปัญหาหนี้ในระบบ   
หนี้สถาบันการเงินหนี้สหกรณ์การเกษตรผ่านกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร มีการจัดสรรน้อย   
ไม่ทั่วถึงเกษตรกร 

  คณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า วุฒิสภา เพ่ือพิจารณา ต่อมาคณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่า
กรณีดังกล่าวมีการฟ้องร้องอยู่ในชั นศาลจึงอยู่นอกเหนือหน้าที่และอ้านาจของวุฒิสภา 

 ๕.๒  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองโสน จังหวัดชัยภูมิ น้าเสนอความต้องการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบปัญหาด้านความไม่เพียงพอของห้องเย็นในการเก็บผลิตภัณฑ์ ตลอดจนปัญหา
ด้านการตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต 
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  สถานะเรื่องร้องเรียนในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 

  กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ของพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ทั ง ๒ เรื่อง เป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนด้านปัจจัยด้านแหล่งเงินทุน 
อุปกรณ์การผลิตการจ้าหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งในกรณีขอรับสนับสนุนงบประมาณ รวมถึง
ปัจจัยในการผลิต เป็นประเด็นที่อาจจะอยู่นอกเหนือหน้าที่และอ้านาจของวุฒิสภา การด้าเนินการตาม
ขอบหน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมาธิการจึงเป็นไปในแนวทางการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
เพื่อน้าไปสู่แนวทางการแก้ไขในทางปฏิบัติ ต่อไป 

๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ เรื่อง  

 ประชาชนหมู่ที่ ๑๕ บ้านลาดวังม่วง ต้าบลหนองบัวแดง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
น้าเสนอปัญหาเพ่ือขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน ้าตาลเกษตรสมบูรณ์ เนื่องจากมีในพื นที่อ้าเภอ  
หนองบัวแดงเป็นพื นที่ภูเขาและแหล่งต้นน ้า ตลอดจนมีพื นที่ติดต่อกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและ  
เขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง การใช้ทรัพยากรน ้า 
ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชน 

 คณะกรรมการฯ ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
เพ่ือพิจารณา ต่อมา คณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่า ได้มีหนังสือส่งเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัวแดง และเลขาธิการส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน ๔ เรื่อง  

 ๗.๑  ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอราษีไศล ได้มีหนังสือน้าเสนอปัญหาเพ่ือขอรับ 
การอนุเคราะห์ กรณีขอให้เพ่ิมเจ้าหน้าที่ธุรการ ๘๗๘ อ้าเภอ ๆ ละ ๑ คน เพ่ือแบ่งเบาภาระของพัฒนากร 
ที่ท้างานในพ้ืนที่ และขอปรับอัตราผู้ช่วยพัฒนาการอ้าเภอระดับช้านาญการพิเศษเหมือนหน่วยงานอื่น ๆ 

  คณะกรรมการฯ ส่งเรื่องดังคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา  
เพ่ือพิจารณา ต่อมา คณะกรรมาธิการฯ ได้แจ้งว่าได้ส่งเรื่องดังกล่าวเพ่ือสอบถามข้อมูลและแนวทาง  
การด้าเนินการไปยังกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมาธิการได้พิจารณา  
เรื่องดังกล่าวเสร็จสิ นแล้ว ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีข้อเสนอแนะและได้ด้าเนินการ ดังนี  

  ๑. การก้าหนดต้าแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนให้สูงขึ นจากระดับช้านาญการ 
เป็นระดับช้านาญการพิเศษ จ้านวน ๕๕๖ ต้าแหน่งโดยการน้าเข้าแผนการก้าหนดต้าแหน่งเพ่ือปรับปรุง
การก้าหนดต้าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ น รอบที่ ๒ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จ้านวน 
๕๕๖ ต้าแหน่ง  



๕๑๓ 
 

 

  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอกรอบอัตราก้าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
จ้านวน ๘๗๘ อัตรา  

  ทั งนี  กรมการพัฒนาชุมชน ได้รายงานการด้าเนินงานในเรื่องดังกล่าวต่อรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทราบด้วยแล้ว 

 ๗.๒  ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มเสง ต้าบลดู่ อ้าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ้านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ส้าหรับโครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ 
เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มเสง 

  สถานะเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือแจ้งมายังคณะกรรมการฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด  
ได้ส่งเรื่องไปยังผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาศรีสะเกษประถมศึกษา เขต ๒ เพ่ือพิจารณา
ด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ ต่อไป 

 ๗.๓  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวใหม่ในอาเซียน จังหวัดศรีสะเกษ ขอความ
อนุเคราะห์เครื่องจักรในการผลิตรองเท้ายางพาราผสมเปลือกทุเรียน เนื่องจากมีลูกค้าสั่งสินค้า  
จ้านวนมากแต่ไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการ เนื่องจากขาดเครื่องจักรในการผลิตพื้นรองเท้า 

  คณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และ 
การอุตสาหกรรม วุฒิสภา เพ่ือพิจารณา ต่อมาคณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
เป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งสามารถเข้าถึงเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนายางพาราได้ หากมีการจดทะเบียนกับ
การยางแห่งประเทศไทย ทั งนี  การยางแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด 
ศรีสะเกษ ประสานงานกับผู้ร้องเพ่ือให้ข้อมูลในการขึ นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย แต่ในกรณี
ดังกล่าวผู้ร้องไม่ได้ไปขึ นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย แต่มีความประสงค์ขอให้ส่งเรื่องร้องเรียน
ไปยังจังหวัดศรีสะเกษเพ่ือพิจารณา โดยหากพิจารณาตามความประสงค์ของผู้ร้องจะเป็นการด้าเนินการ
เกินกว่าหน้าที่ และอ้านาจของคณะกรรมาธิการ 

 ๗.๔  ประชาชนต้าบลชีวึก อ้าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มีความต้องการ
ก่อสร้างศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง (แห่งใหม่) เนื่องจากมีบุคคลมาศึกษาดูงานในพ้ืนที่บ้านหนองโพธิ์
จ้านวนมาก ซึ่งในพ้ืนที่ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง (แห่งเดิม)มีสภาพทรุดโทรม คับแคบ ไม่สามารถ
รองรับจ้านวนผู้มาศึกษาดูงานได้อย่างเพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือก่อสร้าง  
ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง (แห่งใหม่) 

  สถานะเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เพ่ือพิจารณาด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ 



๕๑๔ 
 

 

  ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ ของพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ส่วนใหญ่
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือใช้ในการด้าเนินการก่อสร้าง 
ปรับปรุง สถานที่วัสดุและอุปกรณ์ รวมทั งมีการน้าเสนอปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 

ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

เรื่องร้องเรียนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) เป็นเรื่องร้องเรียนที่ เป็นหนังสือ จ้านวน ๓๒ เรื่อง และเป็นประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ จ้านวน ๑๑๒ ประเด็น ทั งนี  คณะกรรมการฯ ได้ด้าเนินส่งเรื่องร้องเรียนที่เป็นหนังสือ 
ไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจ้าวุฒิสภา จ้านวน ๑๙ เรื่อง โดยคณะกรรมาธิการการเกษตร 
และสหกรณ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด จ้านวน ๑๑ เรื่อง ซึ่งได้แจ้งผลการด้าเนินการมายัง
คณะกรรมการฯ จ้านวน ๑ เรื่อง และอยู่ระหว่างการพิจารณา จ้านวน ๑๐ เรื่อง รองลงมา
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวน ๓ เรื่อง แจ้งผลการด้าเนินการมายัง
คณะกรรมาธิการ ครบทั ง ๓ เรื่อง คณะกรรมาธิการการพลังงาน จ้านวน ๒ เรื่อง แจ้งผลการด้าเนินการ
มายังคณะกรรมการฯ จ้านวน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณา จ้านวน ๑ เรื่อง และคณะกรรมาธิการ
การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน และคณะกรรมาธิการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า ได้รับเรื่องร้องเรียนคณะกรรมาธิการ ละ ๑ เรื่อง  
ซึ่งทั งหมดได้แจ้งผลการด้าเนินการยังคณะกรรมการฯ ครบทั ง ๓ เรื่อง นอกจากนี  คณะกรรมการฯ ยังได้
ด้าเนินการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ้านวน ๑๒ เรื่อง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จ้านวน ๑ เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จ้านวน ๗ เรื่อง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา จ้านวน ๔ เรื่อง 

 

 



๕๑๕ 
 

๓.๕  สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรยีน/ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโครงการสมาชกิวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

 
 

  
 

 
จังหวัดที่ลงพื้นที ่

ประเภท : 
หนังสือ 
จ านวน/

เรื่อง 

ประเภท : 
วาจา 

จ านวน/
เรื่อง 

ปัญหาเรื่องเกี่ยวกบั 

ที่ดิน น้ า เกษตร คมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
สังคมและ

อ่ืนๆ 

๑. พระนครศรีอยธุยา  ๑๑  ๑    ๑๐         

๒. ราชบุร ี ๘ ๓ ๔ ๒  ๑       ๑  ๓  

๓. ชัยนาท ๑ ๗      ๑  ๑     ๑ ๕ 

๔. สุพรรณบุร ี ๑ ๑๒      ๕      ๑ ๑ ๖ 

๕. สมุทรสาคร  ๕      ๓  ๑    ๑   

๖. เพชรบุร ี  ๖    ๑  ๒  ๑      ๒ 

๗. สมุทรปราการ  ๖      ๑  ๓  ๑    ๑ 

๘. นครปฐม ๒ ๒             ๒ ๒ 

๙. กาญจนบุร ี ๑๑ ๙ ๘ ๒  ๒ ๑ ๒  ๑    ๑ ๒ ๑ 

๑๐. สิงหบ์ุร ี ๑ ๘    ๑  ๒     ๑   ๕ 

๑๑. อ่างทอง ๕ ๗   ๑ ๓ ๑ ๑ ๒ ๑     ๑ ๒ 

๑๒. ลพบุร ี  ๔        ๓      ๑ 

๑๓. ปทุมธานี  ๒      ๑        ๑ 

๑๔. สระบุร ี                 

๑๕. นนทบุร ี ๑ ๓          ๑   ๑ ๒ 

๑๖. สมทุรสงคราม ๑ ๕      ๓  ๑     ๑ ๑ 

๑๗.ประจวบคีรีขันธ ์ ๑  ๑     ๑      ๒  ๑ 

จ านวนเรื่อง 
แยกตามประเภท 

๓๒ ๙๔ ๑๓ ๕ ๑ ๘ ๒ ๓๒ ๒ ๑๒  ๒ ๒ ๕ ๑๒ ๓๐ 

รวม ๑๒๖ ๑๘ ๙ ๓๔ ๑๔ ๒ ๗ ๔๒ 

รวมเรื่องทั้งหมด จ านวน  ๑๒๖      เรื่อง 

 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 
 
 
 
 
 



 ๕๑๖ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง รับผิดชอบในการ
ลงพ้ืนที่ จ านวน ๑๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยคณะกรรมการมีการลงพ้ืนที่พบปะประชาชน ตั้งแต่ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมจ านวนทั้งหมด ๑๖ ครั้ง เป็นการ
ลงพ้ืนที่ครบทั้ง ๑๗ จังหวัด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ มีการรับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือและการแสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา รวมทั้งหมด จ านวน ๑๒๖ เรื่อง แบ่งเป็น เรื่องร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็น 
เป็นหนังสือ จ านวน ๓๒ เรื่อง และการแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จ านวน ๙๔ เรื่อง โดยแยกตาม 
ประเด็นปัญหา ได้ดังนี้ 

๑. ปัญหาที่ดิน จ านวน ๑๘ เรื่อง 
๒. ปัญหาแหล่งน้ า จ านวน ๙ เรื่อง 
๓. ปัญหาด้านการเกษตร จ านวน ๓๔ เรื่อง 
๔. ปัญหาด้านการคมนาคม จ านวน ๑๔ เรื่อง 
๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๒ เรื่อง 
๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๗ เรื่อง 
๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน ๔๒ เรื่อง 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินการอันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ในแต่ละประเด็นปัญหา สรุปได้ ดังนี้ 

๑. ปัญหาที่ดิน 

 ๑.๑  สภาพปัญหาในภาพรวม       
   ปัญหาที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางในภาพรวม แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเด็นปัญหาหลัก 

ดังนี้ 
  ๑)  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน  

   ๑.๑) ปัญหาจากการร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการออกกฎหมายก าหนด
เขตหวงห้ามในที่ดินโดยมิชอบ น าไปสู่การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุโดยมิชอบ เช่น ในพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี ซึ่งประชาชนมีการกล่าวอ้างว่า พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอวังขนาย อ าเภอบ้านทวนและอ าเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช 
๒๔๘๑ ได้ก าหนดเขตหวงห้ามตามแผนที่แนบท้ายครอบคลุมถึงอ าเภอสวนผึ้งและอ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งขัดแย้งกับเนื้อความในพระราชกฤษฎีกา ในพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน และอ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนมีการกล่าวอ้างว่า พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการ



 ๕๑๗ 

ทหารของที่ทหารในท้องที่อ าเภอหัวหิน และอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
ก าหนดให้บริเวณซึ่งอยู่ในท้องที่อ าเภอหัวหิน และอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในแนว
เขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา เป็นเขตปลอดภัยในราชการทหารของที่ทหาร ปรากฏว่าพ้ืนที่
ดังกล่าวได้ทับพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ดินท ากินของประชาชน ซึ่งมีการครอบครองและท ากินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๔๙๗ 

     จากข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการออกกฎหมายก าหนดเขตหวง
ห้ามในที่ดินโดยมิชอบ ต่อมาหน่วยงานของรัฐได้น าพ้ืนที่ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ เป็นเหตุ
ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยขอให้มีการพิสูจน์สิทธิในที่ดินท ากิน และยกเลิกกฎหมายที่ออก
โดยมิชอบดังกล่าว รวมทั้งยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่เป็นที่ราชพัสดุอันน าไปสู่การบุกรุก
พ้ืนที่ดังกล่าว  

   ๑.๒) ปัญหาเกี่ยวกับการไม่มี เอกสารสิทธิ ในที่ดิน เช่น ในพ้ืนที่ จังหวัด
กาญจนบุรี มีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขมากว่า ๕๐ ปี คือ การที่ประชาชน 
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินของตน ทั้งที่จริงแล้วประชาชนได้ท ากินในที่ดินนี้มาตลอดตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า  
ตา ทวด และไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้ ท าให้การลงทุนและการพัฒนาของ
จังหวัดไม่มีความเจริญก้าวหน้า น ามาซึ่งปัญหาการครอบครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ มีการซื้อขายที่ดิน 
ที่ไม่ถูกต้อง มีการลุกล้ าที่ดินบุคคลอื่นและน าไปขาย ท าให้เกิดกรณีพิพาทเรื่องที่ดิน น าไปสู่การเสียชีวิต 
เป็นต้น  

   ๑.๓)  ปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีสาธารณูปโภคส าหรับประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ที่
เป็นที่ราชพัสดุ หรือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ  เช่น ในพ้ืนที่ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนซึ่งอาศัยในที่ราชพัสดุไม่มีไฟฟ ้าใช้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงว่า 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่ราชพัสดุ จึงต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าโดยการปักเสาพาดสายไฟฟ้าได้ ในพ้ืนที่ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ เมื่อก่อสร้างบ้านขึ้นใหม่ 
ไม่สามารถขอติดตั้งไฟฟ้าและน้ าประปาได้  เป็นต้น โดยประชาชนมีความประสงค์ที่จะให้มีการ
ประสานงานเพื่อให้สามารถใช้สาธารณูปโภคในพื้นที่ดังกล่าวได้  

  ๒) ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีที่ดินท ากิน หรือที่อยู่อาศัย  
   กรณีประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีที่ดินท ากินหรือที่อยู่อาศัย  

ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้มีการประสานเพ่ือให้มีการจัดสรรที่ดินท ากินหรือที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน
ดังกล่าว เช่น กรณีประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนโดยขอให้มีการประสาน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอใช้พ้ืนที่ที่เป็นที่ราชพัสดุ หรือพ้ืนที่อื่นๆ เพ่ือให้ประชาชนผู้ไร้ที่ดินท า



 ๕๑๘ 

กินหรือที่อยู่อาศัย ได้มีที่ดินท ากินหรือที่อยู่อาศัย อันเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ดังกล่าว 

 ๑.๒ การด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
  คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ได้ส่งเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับปัญหาที่ดินไปยังคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ส่งเรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็นไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

  ๑) ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสม 
กับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
แนวเขตที่ดินของรัฐ และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก าหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ 

  ๒) ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีที่ดินท ากิน หรือที่อยู่อาศัย  ได้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการจัดที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการก าหนดแนวทางการจัดที่ดิน เพ่ือให้ประชาชนมีที่ดินส าหรับอยู่อาศัย
และหาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ 

๒. ปัญหาแหล่งน้ า 
 ๒.๑  สภาพปัญหาในภาพรวม       
  จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาของประชาชน ท าให้ทราบปัญหา

แหล่งน้ าในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง โดยในภาพรวมจะมีการน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง การขาดแคลนน้ า
เพ่ือการอุปโภค - บริโภค และมีการเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าหรือการวาง
ท่อส่งน้ า ซึ่งปัญหาแหล่งน้ าส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านการเกษตร เช่น ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี ขอให้ติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร 
โดยเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดดังกล่ าว ซึ่งได้รับความ
เดือดร้อนไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีขอให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวส ารวจพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ในการสร้างแหล่ง 
กักเก็บน้ าขนาดเล็กหรือฝายส าหรับการเก็บน้ าช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ทั้งในเรื่องน้ าท่วมและน้ าแล้ง และขอให้มีการพิจารณาอุดหนุนงบประมาณให้กับการประปาส่วนภูมิภาค 



 ๕๑๙ 

เพื่อน าไปจัดสรรส าหรับการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ าบริเวณต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นต้น     

 ๒.๒  การด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
   คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ได้ส่งข้อมูลความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาของประชาชนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่ที่ได้มีการรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาดังกล่าว เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามควรแก่
กรณีต่อไป  

๓. ปัญหาด้านการเกษตร 

 ๓.๑  สภาพปัญหาในภาพรวม 
   สภาพปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคกลางในภาพรวม เป็นปัญหาเกี่ยวกับ

การขาดแคลนน้ าในการท าเกษตรกรรม ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า เช่น จากการลงพ้ืนที่ใน
จังหวัดกาญจนบุรีท าให้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีพ้ืนที่ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแห้งแล้ง ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีน้ าที่ใช้ในการท า
เกษตรกรรม ส่งผลให้พืชผลทางเกษตรได้รับความเสียหาย โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ต้องมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งน้ าไปยังพ้ืนที่ท าการเกษตร 
รวมทั้งประสานงานเพ่ือให้มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนในการส่งน้ าให้กับพ้ืนที่ดังกล่าว จากการ 
ลงพ้ืนที่ในจังหวัดอ่างทอง มีประชาชนยื่นหนังสือเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการเกษตร เป็นต้น  

 ๓.๒  การด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
   คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ได้ส่งเรื่องไปยัง

คณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

๔. ปัญหาด้านการคมนาคม 

 ๔.๑  สภาพปัญหาในภาพรวม 

   สภาพปัญหาด้านการคมนาคมในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางในภาพรวม เป็นปัญหา
เกี่ยวกับการที่ประชาชนมีข้อเสนอให้ภาครัฐก่อสร้างถนนในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด 
รวมทั้งยังมีปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างสนามบินที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน เช่น  

   จากการลงพ้ืนที่ในจังหวัดนครปฐม ได้มีประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียน เรื่อง ข้อเสนอ 
ภาคประชาชนเพื่อทบทวนการศึกษาฯ ก่อสร้างสนามบินนครปฐม เพื่อร้องเรียนกรณีกรมท่าอากาศยาน 
กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์  



 ๕๒๐ 

แห่งใหม่ในจังหวัดนครปฐม โดยได้มีการก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างสนามบินแล้ว คือ  
ที่อ าเภอบางเลนและอ าเภอนครชัยศรี โดยประชาชนในพ้ืนที่มีความวิตกกังวลต่อความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ที่ถูกคัดเลือกหลายประการ เช่น เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่ง เป็นพ้ืนที่แก้มลิงตะวันตก
ของแม่น้ าเจ้าพระยาในการป้องกันอุทกภัย เป็นพ้ืนที่ที่ในระยะยาวจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ดังนั้น จึงขอให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อทบทวนความเหมาะสมของการก่อสร้างสนามบินดังกล่าว 

   จากการลงพ้ืนที่ในจังหวัดอ่างทอง มีประชาชนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 
ด้วยวาจาให้ช่วยประสานเพ่ือให้มีการเร่งด าเนินการก่อสร้างถนนสายโพธิ์พระยา - ท่าเรือ และถนน 
สายป่าโมกข์ - บางปะหัน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

   จากการลงพ้ืนที่ในจังหวัดสมุทรสงคราม  มีประชาชนยื่นหนังสือ เรื่อง ปัญหา 
และข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาประมง เกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม  
โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอให้เร่งรัดระบบขนส่งมวลชนทางรางที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานคร 
ไปยังจังหวัดสมุทรสงครามได้แบบต่อเดียว โดยไม่หยุดขาดตอนที่จังหวัดสมุทรสาคร 

 ๔.๒  การด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

   คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 

  ๑) ประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างสนามบินในจังหวัดนครปฐม 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริง
จากกรมท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการมีความเห็นต่อกรณีดังกล่าว สรุปได้ว่า กระทรวง
คมนาคมควรมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายศักยภาพของสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และ
สนามบินอู่ตะเภา ให้เต็มขีดความสามารถ เพ่ือบรรเทาความแออัดของผู้โดยสาร แทนการก่อสร้าง
สนามบินในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนมีผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการเกษตรอย่างมาก กระทรวง
คมนาคมจึงควรทบทวนความเหมาะสมของโครงการดังกล่าว โดยพิจารณาถึงความคิดเห็นของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งข้อมูลจากภาควิชาการ หน่วยงานด้านการบิน และภาคส่วนต่าง  ๆ อย่างรอบ
ด้าน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม และอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้วยแล้ว 



 ๕๒๑ 

  ๒) ประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนในพ้ืนที่จั งหวัดอ่างทอง 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม  
ซึ่งต่อมากรมทางหลวงได้แจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สรุปได้ว่า กรณีขอให้ช่วยเร่ง
ด าเนินการก่อสร้างถนนสายโพธิ์พระยา - ท่าเรือ ที่ตัดแยกตรงป่างิ้วข้ามไปถนนสายเอเชีย และถนนสาย
ป่าโมก - บางปะหัน กรมทางหลวงให้ข้อมูลว่า ถนนแนวใหม่ที่ขอให้เชื่อมแยกป่างิ้ วไปยังทางหลวง
หมายเลข ๓๒ กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไป 
ส าหรับถนนสายป่าโมก - บางปะหัน คือทางหลวงหมายเลข ๓๓ ซึ่งทางหลวงช่วงดังกล่าวปัจจุบันเป็น
ทางขนาด ๔ ช่องจราจรแล้ว ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
เพื่อขยายทางหลวงหมายเลข ๓๓ ช่วงอ าเภอบางปะหัน - อ าเภอนครหลวง ช่วงบ้านภาชี - บ้านหินกอง 
ให้เป็นทางขนาด ๔ ช่องจราจร ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยกรมทางหลวงจะได้เร่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วต่อไป             

  ๓) ประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอให้เร่งรัดระบบขนส่งมวลชนทางราง 
ที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสมุทรสงครามได้แบบต่อเดียว โดยไม่หยุดขาดตอนที่จังหวัด
สมุทรสาคร คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วและได้มีหนังสือประสานไปยัง
กระทรวงคมนาคมเพ่ือขอให้พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างตัน ในการนี้ กระทรวง
คมนาคม ได้มีหนังสือตอบชี้แจงประเด็นดังกล่าว สรุปสาระส าคัญได้ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ จากส านักงบประมาณ เพ่ือด าเนินการศึกษาทบทวน 
ความเหมาะสมและการออกแบบรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ - หัวหิน – สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีแนวเส้นทาง
ผ่านพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณอ าเภอปากท่อกระทรวงจึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาศึกษา  
ความเหมาะสมในการก าหนดให้อ าเภอปากท่อเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงการเดินทาง 
ของประชาชนด้วยระบบรางจากจังหวัดสมุทรสงครามเข้าสู่กรุงเทพมหานคร      

๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

 ๕.๑  สภาพปัญหาในภาพรวม     
   จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาของประชาชน ท าให้ทราบถึง 

สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ซึ่งในภาพรวมเป็นปัญหาเกี่ยวกับราคาผลผลิต 
ทางการเกษตรตกต่ า ส่งผลให้เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น การเสนอให้รัฐผลักดันให้พื้นจังหวัดของตน  
เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ประชาชน 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความเห็นว่า ปัญหาราคาข้าวตกต่ า ซึ่งสวนทางกับต้นทุนในการท านาข้าว 
ที่เพ่ิมสูงขึ้น ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลท าให้ชาวนามีหนี้สินในครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น
เนื่องจากชาวนาไม่สามารถก าหนดราคาขายข้าวได้เอง และไม่มีอ านาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง 



 ๕๒๒ 

หรือนายทุนได้ ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ เสนอให้ภาครัฐช่วยผลักดันให้จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านอุตสาหกรรมและด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้
เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หรือเข้าสู่โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังเช่นพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ประชาชนใน
จังหวัดนนทบุรี เสนอให้รัฐบาลมีมาตรการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมให้มีการจัด
ประชุมสัมมนาทั่วประเทศ หรือจัดกิจกรรมที่เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการกระจาย
รายได้ เป็นต้น  

 ๕.๒  การด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

  คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ส่งความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของประชาชนไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ศึกษาตามหน้าที่และอ านาจ เช่น คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์
และการอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เป็นต้น  

๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

 ๖.๑  สภาพปัญหาในภาพรวม 

   สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภาคกลางในภาพรวม เป็นปัญหาเกี่ยวกับ 
การปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติและการตั้งโรงงานในพ้ืนที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาสัตว์ป่าท าลายทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของประชาชน เช่น  

   จากการลงพ้ืนที่ในจังหวัดราชบุรี ได้มีประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียน เรื่อง วิกฤตน้ าเสีย
จากฟาร์มสุกรไหลลงน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าธรรมชาติสู่ทะเล กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากฟาร์มสุกรที่ลักลอบระบาย
น้ าเสียลงสู่พ้ืนที่ท าการเกษตรและแม่น้ าล าคลอง จนเป็นเหตุให้ทรัพยากรในแหล่งน้ าและชายฝั่งทะเล
เสียหาย เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน โดยขอให้มีการน าปัญหาดังกล่าวนี้เข้าสู่การพิจารณา
ของวุฒิสภา และต้องการให้มีการก าหนดพ้ืนที่การเลี้ยงสุกรให้ชัดเจน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันและเพ่ิมอัตราโทษให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพ่ือป้องปรามให้ผู้กระท าความผิด  
เกรงกลัวต่อกฎหมาย             

   จากการลงพ้ืนที่ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การขออนุญาตขยายโรงงานของโรงงานผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ และหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า ในพ้ืนที่
ต าบลโพกรวม อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เห็นว่า ที่ตั้งของโรงงาน



 ๕๒๓ 

อยู่ในแหล่งชุมชนที่มีประชาชนพักอาศัยอย่างหนาแน่นและเป็นพ้ืนที่การเกษตร การประกอบกิจการ
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และการด าเนินชีวิตของประชาชน 

 ๖.๒ การด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

  คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ส่งเรื่องร้องเรียนไป
ยังคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่ 
และอ านาจ และคณะกรรมาธิการฯ ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน กล่าวคือ กรณีเรื่องร้องเรียนของประชาชนในจังหวัดราชบุรี  
คณะกรรมาธิการฯ ได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ส่วนเรื่องร้องเรียนของประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมาธิการฯ ได้ส่งเรื่องไปยัง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์การบริหารส่วนต าบลโพกรวม เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ 

 ๗.๑  สภาพปัญหาในภาพรวม 

   สภาพปัญหาด้านสังคมและอื่น ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางในภาพรวม มีการน าเสนอ
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนโดยทั่วไป เช่น 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการถูกฉ้อโกง ปัญหาด้านการสาธารณสุข 
ข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานของผู้สูงอายุ เพ่ือไม่ให้มีการจ ากัดอายุ 
ผู้ท างานและผู้ประกันตน เป็นต้น โดยมีกรณีตัวอย่างดังนี้ 

   จากการลงพื้นที่ในจังหวัดชัยนาท ได้มีประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียน กรณีผู้เสียหาย 
หลายรายได้ถูกกลุ่มบุคคลหลอกซื้อสิทธิเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เมื่อได้รับมอบรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ไปแล้วบุคคลดังกล่าวจะไม่ผ่อนช าระค่าเช่าซื้อให้กับผู้ให้เช่าซื้อ และเมื่อขอให้น ารถมา
คืน ปรากฏว่าไม่สามารถติดตามรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กลับคืนมาได้ เมื่อผู้เสียหายไปร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนรับแจ้งไว้เป็นหลักฐานในรายงานประจ าวันเท่านั้ น โดย
ไม่ได้รับเป็นค าร้องทุกข์ในคดีอาญาเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายแต่อย่างใด จึงขอความเป็นธรรมในการ
ประสานงานเพื่อการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดต่อไป 

   จากการลงพ้ืนที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีประชาชนแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา 
ในประเด็นเกี่ยวกับการสาธารณสุข กล่าวคือ การที่ประชาชนในพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก
เนื่องจากปัญหายุงลายชุกชุม รวมทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ 

 

 



 ๕๒๔ 

 ๗.๒  การด าเนนิการเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

   คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ส่งเรื่องร้องเรียน 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการด าเนินการ 
เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 

  ๑) กรณีเรื่องร้องเรียนของประชาชนในจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และ 
การต ารวจ วุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวมีผู้เสียหายหลายราย 
ท่ีได้รับผลกระทบ โดยกลุ่มคนร้ายมีพฤติกรรมของการกระท าความผิดเป็นลักษณะเดียวกันทั่วประเทศ 
กระท าเป็นขบวนการและมีเครือข่ายผู้กระท าความผิดเชื่อมโยงกัน เพ่ือเป็นการอ านวยความยุติธรรม 
และบรรเทาความเสียหายแก่ประชาชน จึงมีมติให้แจ้งข้อสังเกตไปยังส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับ  
การตั้งคณะท างานเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการด าเนินคดีประเภทนี้โดยเฉพาะ เพ่ือให้การ
ด าเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถแก้ไข
เยียวยาปัญหาให้กับผู้เสียหายได้ 

  ๒) กรณีข้อเสนอแนะของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา   
โดยคณะกรรมาธิการฯ เห็นควรให้มีการส่งข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนไปยังหน่วยงานในพื้นที่  
ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการมายังคณะกรรมาธิการฯ  
สรุปได้ว่า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปลาม้าได้มีการประสานกับชุมชน โดยมีการให้ความรู้  
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและก าจัดยุงลาย วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมทั้งมีมาตรการ
รณรงค์ให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก ๓ เดือน  

ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน ๑๒๖ เรื่อง โดยมี
การส่งเรื่องเรียนเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา เพ่ือพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจ ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา ตามหน้าที่และอ านาจ รวมทั้งส่งเรื่อง
ร้องเรียนเป็นหนังสือและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาของประชาชนไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยส่ง
เรื่องร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการการกีฬา จ านวน ๑ เรื่อง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจา จ านวน ๑ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๑ เรื่อง ส่งเรื่อง
ร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ จ านวน  
๒ เรื่อง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจา จ านวน ๓๔ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๑ เรื่อง
ส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม จ านวน  



 ๕๒๕ 

๓ เรื่อง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจา จ านวน ๘ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๓ เรื่อง 
ส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ  
การเงิน และการคลัง จ านวน ๑ เรื่อง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจา จ านวน ๒ เรื่อง  
แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๒ เรื่อง ส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไปยัง
คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ จ านวน ๓ เรื่อง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจา 
จ านวน ๑ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๒ เรื่อง ส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็น 
เป็นหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว จ านวน ๑ เรื่อง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจา 
จ านวน ๔ เรื่อง ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาไปยังคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น 
จ านวน ๑๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๖ เรื่อง 

ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาไปยังคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 
จ านวน ๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๑ เรื่อง ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาไปยัง
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน ๑ เรื่อง แจ้งผล 
การพิจารณา จ านวน ๑ เรื่อง 

ส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการการกฎหมาย 
การยุติธรรม และการต ารวจ จ านวน ๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๒ เรื่อง ส่งเรื่องร้องเรียน 
หรือการแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการการแรงงาน จ านวน ๑ เรื่อง แจ้งผล 
การพิจารณา จ านวน ๑ เรื่อง 

ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาไปยังคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร และการโทรคมนาคม จ านวน ๑ เรื่อง ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาไปยัง
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน ๑ เรื่อง ส่งความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะด้วยวาจาไปยังคณะกรรมาธิการการศึกษา จ านวน ๔ เรื่อง ส่งความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะด้วยวาจาไปยังคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข จ านวน ๓ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา 
จ านวน ๓ เรื่อง ส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๙ เรื่อง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจา จ านวน  
๙ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๘ เรื่อง ส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือ 
ไปยังคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
จ านวน ๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา จ านวน ๑ เรื่อง ส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็น 
เป็นหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม จ านวน ๑ เรื่อง ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะด้วยวาจา จ านวน ๓ เรื่อง ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาไปยังคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน ๑ เรื่อง  



 ๕๒๖ 

 ส่วนการส่งเรื่องเรียนเป็นหนังสือและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาของประชาชน 
ไปยังหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีภายใต้บทบัญญัติแห่ง  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๗ เรื่อง จังหวัดอ่างทอง จ านวน ๗ เรื่อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑ เรื่อง จังหวัดนครปฐม จ านวน ๑ เรื่อง จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๔ เรื่อง 
จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน ๒ เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๑ เรื่อง กระทรวงคมนาคม 
จ านวน ๒ เรื่อง โดยมีการแจ้งผลการพิจารณาจากจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๔ เรื่อง กระทรวงคมนาคม 
จ านวน ๒ เรื่อง 

 
 

 



๕๒๗ 

 

๓.๖  สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรยีน/ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโครงการสมาชกิวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

 
 

 

จังหวัด 

หนังสือ 

จ านวน
/เรื่อง 

วาจา 
จ านวน/

เรื่อง 

ปัญหาเรื่องเกี่ยวกบั 

ที่ดิน น้ า เกษตร คมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
ข้อ 

เสนอแนะ 

๑. จังหวดัฉะเชิงเทรา ๑ ๓   ๑ ๒ ๑    

๒. จังหวดัชลบุร ี ๒ ๑๑  ๑  ๓ ๓ ๑ ๕  

๓. จังหวดัระยอง ๓ ๘ ๑   ๔  ๑ ๕  

๔. จังหวดัจันทบุร ี ๑ ๓   ๑    ๒ ๑ 

๕. จังหวดัตราด ๔ ๗ ๕  ๑  ๒  ๓  

๖. จังหวดันครนายก ๖ ๖ ๔  ๑ ๒  ๑ ๔  

๗. จังหวดัปราจีนบุร ี  ๔  ๑   ๑  ๒  

๘. จังหวดัสระแก้ว  ๔    ๑ ๒  ๑  

จ านวนเรื่อง  
แยกตามประเภท 

๑๗ ๔๖ ๑๐ ๒ ๔ ๑๒ ๙ ๓ ๒๒ ๑ 

รวมเร่ืองท้ังหมด ๖๓ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 

จากการลงพ้ืนที่เพ่ือพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกทั้ง  ๘  ครั้ง  ได้รับเรื่องร้องเรียน
เป็นหนังสือ  จ านวน  ๑๗  เรื่อง  และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  จ านวน  ๔๖  เรื่อง  ดังนี้ 

๑.  ปัญหาที่ดิน  จ านวน  ๑๐  เรื่อง 
๒.  ปัญหาแหล่งน้ า  จ านวน  ๒  เรื่อง 
๓.  ปัญหาด้านการเกษตร  จ านวน  ๔  เรื่อง 
๔.  ปัญหาด้านการคมนาคม  จ านวน  ๑๒  เรื่อง 
๕.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  จ านวน  ๙  เรื่อง 
๖.  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๓  เรื่อง 
๗.  ปัญหาสังคมและอื่นๆ  จ านวน  ๒๒  เรื่อง 
๘.  ข้อเสนอแนะ  จ านวน  ๑  เรื่อง 

 



๕๒๘ 

 

๑. ปัญหาที่ดิน  จ านวน  ๑๐  เรื่อง   

 ปัญหาที่ดินเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินทางการเกษตรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  การประกาศเขตที่ดิน
ทับที่ดินท ากินของราษฎร  และการขอใช้ที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ 

 เรื่องที่ด าเนินการส าเร็จ 

 เรื่องร้องเรียนของนายวีระชาญ  ประทีปาระยะกุล กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้าง
ส านักงานเทศบาลคลองใหญ่  ซึ่งแต่เดิมสมัยที่เป็นสุขาภิบาล  ได้กันพ้ืนที่ไว้และได้ถมที่ดินจ านวน ๑๘ ไร่  
แต่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  จึงต้องใช้วิธีการกู้เงินเพ่ือการถมดินและการก่อสร้างส านักงาน  
โดยในการกู้เงินจะต้องมีเอกสารสิทธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงแนะน าให้โอนพ้ืนที่สุขาภิบาลเป็นที่ราชพัสดุ
และให้ด าเนินการท าเรื่องขอใช้ในภายหลัง  แต่เมื่อด าเนินการโอนเป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้วปัญหาคือ  
ไม่สามารถขอใช้ที่ราชพัสดุได้  เนื่องจากติดข้อกฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กฎหมายของกรมการปกครอง   

 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการโครงสร้าง 
หน้าที่และอ านาจส าหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป  พิจารณาศึกษา  รวบรวมข้อมูลและติดตามความคืบหน้า
กรณีเทศบาลต าบลคลองใหญ่ขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมการปกครอง   
ไปยังกรมการปกครองและจังหวัดตราด  บัดนี้  กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งมายังคณะกรรมาธิการ 
ว่าได้มีหนังสือยินยอมให้เทศบาลต าบลคลองใหญ่ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตร.๔๗๒  
เนื้อที่ ๑๒-๒-๒๕ ไร่แล้ว 

๒. ปัญหาแหล่งน้ า  จ านวน  ๒  เรื่อง   

 ปัญหาแหล่งน้ าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและน้ าทะเลหนุนแม่น้ าปราจีนบุรี  และ
ปัญหาน้ าท่วมในเขตเมืองพัทยา 

๓. ปัญหาด้านการเกษตร  จ านวน  ๔  เรื่อง 

 ปัญหาด้านการเกษตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการท า
การเกษตร การขาดแคลนแหล่งน้ าในการท าการเกษตร  ปัญหาดินเปรี้ยว 

๔. ปัญหาด้านการคมนาคม  จ านวน  ๑๒  เรื่อง 

 ปัญหาด้านการคมนาคมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเดือดร้อนจากการโครงการทางหลวงพิเศษ  
การก่อสร้างถนน  สะพานและเขื่อนป้องกันตลิ่ง  การซ่อมแซมถนน  การเช่าที่ดินของการรถไฟ ถนน 
ไม่มีไหล่และทางเท้า  ถนนไม่มีไฟส่องสว่าง  และการจราจรหนาแน่น 

 

 



๕๒๙ 

 

 เรื่องที่ด าเนินการส าเร็จ 

 ๔.๑   เรื่องร้องเรียนของ นายณัฐธีระธร  พงค์ธนบุญปรีดา  จ ำนวน ๒ ฉบับ 

   ๔.๑.๑ กรณีความเดือดร้อนจากมลพิษของจุดพักรถบรรทุกตามโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี – หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 
๓๕๙)  และผลกระทบจากการก่อสร้างถนน ชบ ๓๐๐๙ ของทางหลวงชนบท (ก าลังด าเนินการก่อสร้าง)  
ท าให้เกิดน้ าท่วม 

     ๔.๑.๒ กรณีผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๗ 
(ถนน ๓๐๐๙ บริเวณ กม.๑๐๗+๒๐๐) -ท่าเรือแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของทางหลวง
ชนบท (ก าลังด าเนินการก่อสร้าง)  เนื่องจากถนนมีความสูง  ไม่สามารถระบายน้ าตามซอยได้ ความกว้าง
ของถนน จ านวน ๖ ช่องจราจร มีจุดรับโค้งจ านวนมาก  เป็นอุปสรรคต่อการตั้งร้านขายของช าของ
ประชาชน  และถนนเข้าซอยติดกับโครงการ  มีปัญหาช่วงทางเข้าออก  เนื่องจากถนนมีความลาดชัน  

       คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา  ได้พิจารณาโดยเชิญผู้แทนกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท  และผู้ร้องเรียนเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏผลการพิจารณา
เป็นดังนี้  กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ร้องเรียน   
ซึ่งผู้ร้องเรียนมีความพอใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และกรมทางหลวง ได้ชี้แจงกระบวนการ
ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โดยชี้แจงเป็นเอกสาร ซึ่งผู้ร้องเรียนแถลงว่าไม่ติดใจในประเด็น
ดังกล่าว 

 ๔.๒ เรื่องร้องเรียนของ นายอิทธิ  แจ่มแจ้ง  กรณีขอความอนุเคราะห์ประสานโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  เนื่องจากชุมชนหนองแฟบได้รับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องมาจากการถมทะเลเพ่ือก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ขณะเดียวกันก าลังจะมีโครงการถมทะเลเพ่ือก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด เฟส ๓ ออกไปอีกประมาณ  
๑๐๐๐ เมตร  และทางหลวงมอเตอร์เวย์บ้านฉางก าลังจะเปิดใช้งาน จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้รถยนต์
เพิ่มขึ้นในพ้ืนที่มาบตาพุด 

   คณะกรรมาธิการการคมนาคม  วุฒิสภา  ได้มีหนังสือประสานไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับทราบความคืบหน้าและผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว  ในการนี้  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  จังหวัดระยอง  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้มีหนังสือรายงาน
ความคืบหน้าการพิจารณาประเด็นเรื่องร้องเรียนดังกล่าว  ดังนี้ 

   ๔.๒.๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสภาพปัญหาพร้อมศึกษา
ออกแบบโครงการศึกษาและก่อสร้างเขื่อนกั้นคลื่นหน้าหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบเรียบร้อยแล้ว   



๕๓๐ 

 

ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนงานงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔  ผูกพันงบประมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๕  และปี พ.ศ.๒๕๖๖  วงเงินงบประมาณจ านวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เรียบร้อยแล้ว 

      ๔.๒.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ส ารวจและตรวจสอบถนนสายหนอง
แฟบ – พลา  หรือถนน รย.ถ. ๑๐๐๕๒  สายบ้านฉาง – บ้านกงเพชร  พบว่าผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ขนาดกว้าง ๗ เมตร  แบ่งช่องจราจรออกเป็น ๒ ช่องจราจร  ขนาดกว้างข้างละ 
๒.๕๐ เมตร  ระยะทางยาว ๒.๔๓๐ กิโลเมตร  บริเวณสองข้างทางชิดบ้านเรือนและที่ดินของราษฎร   
ไม่สามารถด าเนินการขยายถนนสายดังกล่าวได้  อนึ่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประสานงาน
โดยตรงกับผู้ร้องเรียน  และทราบว่าชุมชนหนองแฟบเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดท า  
ทางจักรยานบริเวณไหล่ทางทั้งสองข้างเพ่ือแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจนและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมเติม  
จ านวน ๑๒๒ ต้น  ใช้งบประมาณด าเนินการ ๒๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ได้น าโครงการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวบรรจุเข้าเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
พ.ศ. ๒๕๖๔) แล้ว 

      ๔.๒.๓ เทศบาลเมืองมาบตาพุด  ได้ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ประสาน
หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  ด้วยการก่อสร้าง
สะพานข้ามแยกตัววายซึ่งเป็นจุดตัดของถนนที่ท าให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด  ปัจจุบันได้รับความร่วมมือ
จากแขวงทางหลวงชนบทระยองในการจัดหางบประมาณจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานและการจัดการระบบการจราจรในบริเวณถนนโครงข่าย
ดังกล่าว  ซึ่งจะมีความต่อเนื่องกับถนนบูรพาพัฒน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท
ระยอง  ทั้งนี้  เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้ขยายผิวจราจรถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์เพ่ิมขึ้นอีก  
๑ ช่องทางจราจร  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรก  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 ๔.๓ เรื่องร้องเรียนของ นายไพโรจน์  สุวรรณวิจิตร  กรณีประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เมืองมาบตาพุด  กล่าวคือ  โครงการสร้างถนนไม่มีป้ายบอกไฟส่องสว่างช ารุดบ่อย 
หรือแสงสว่างไม่เพียงพอในเวลากลางคืนช่วงด าเนินการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของโครงการหรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐไม่รับฟังปัญหาและผลกระทบ  แบริเออร์กั้นไม่เพียงพอ ไม่มีการรดน้ าบนถนนเพ่ือลดฝุ่น 
เมื่อประชาชนน าน้ าประปามารดถนนกลับโดนต่อว่า การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามที่มีการท าประชาคม 

     คณะกรรมาธิการคมนาคม  วุฒิสภา  ได้มีหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงไปยัง 
กรมทางหลวง  ซึ่งเป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวข้างต้น  ต่อมา กรมทางหลวงได้น าส่ง
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมายังคณะกรรมาธิการ โดยชี้แจงความ  
ตามประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มีมติรับทราบหนังสือชี้แจง
ดังกล่าว  และแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ร้องเรียนเพ่ือทราบด้วยแล้ว 



๕๓๑ 

 

๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  จ านวน  ๙  เรื่อง 

 ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษีนิติบุคคลของห้าง Modern Trade   
การเพ่ิมประเภทชนิดของไม้ตามกฎหมาย  การขยายพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   
การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  ลานประชารัฐ  การขยายพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการ
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก  และโครงการรถไฟความเร็วสูง  เชื่อม  
๓ สนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) แบบไร้รอยต่อ  และปัญหาการค้าชายแดน 

 เรื่องที่ด าเนินการส าเร็จ 

 เรื่องร้องเรียนของ นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล  กรณีห้าง Modern Trade (ธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่) ที่เข้ามาท าธุรกิจในท้องถิ่น ไม่เสียภาษีนิติบุคคลปลายปีให้กับท้องถิ่น แต่เสียภาษีรวม  
ที่ส านักงานใหญ่ ส่งผลกระทบต่อยอดรวมภาษีนิติบุคคลของแต่ละจังหวัด ท าให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น
ทุกจังหวัดถูกแย่งส่วนแบ่งทางการค้าและต้องรับภาษีที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายย่อย 
(SME)  

 คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา  ได้เชิญกรมสรรพากร  
เข้าชี้แจงในประเด็นดังกล่าว  และแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบแล้ว   

๖. ปัญหาสิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๓  เรื่อง 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเดือดร้อนด้านมลพิษจากโรงงาน  การจัดตั้ง 
โรงแยกก๊าซ ปตท. ในพื้นที่ต าบลมาบตาพุด  และปัญหาขยะในเมืองพัทยา 

๗. ปัญหาสังคมและอื่นๆ  จ านวน  ๒๒  เรื่อง 

 ปัญหาสังคมและอื่นๆ  เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเดือดร้อนจากการไม่มีน้ าประปาใช้ 
ของหมู่บ้านจัดสรร  การขนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีออกจากพ้ืนที่  การเตรียมความพร้อมในการรองรับ
กฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับ  การควบคุมและก ากับดูแลเรื่องกัญชา  การขยายหรือปรับปรุงโรงพยาบาล  
ผลกระทบจากปัญหาแรงงานย้ายถิ่น ผลกระทบจากการด าเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ภาคตะวันออก  การกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  เรือประมงพาณิชย์ลักลอบท าประมงในเขต
ประมงพ้ืนบ้าน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณในการก่อสร้างบ่อขยะ การขาดแคลนแรงงาน
ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร  ไฟฟ้า – ประปาไม่เพียงพอ  ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

๘. ข้อเสนอแนะ  จ านวน  ๑  เรื่อง 

 ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ า ระบบคมนาคมและการขนส่ง   
ระบบการพัฒนาพลังงานและพลังงานทดแทน การสาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรี การวางผังเมือง  
ของจังหวัดจันทบุรี ระบบการศึกษาจังหวัดจันทบุรี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



๕๓๒ 

 

ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการฯ ได้ส่งผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา 
จ านวน ๕๗ เรื่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๑ เรื่อง  โดยคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด จ านวน ๑๓ เรื่อง  ซึ่งได้แจ้งผลการด าเนินการมายังคณะกรรมการฯ  
จ านวน ๑๑ เรื่อง  รองลงมาคณะกรรมาธิการการคมนาคม จ านวน ๑๐ เรื่อง ซึ่งได้แจ้งผลการด าเนินการมายัง
คณะกรรมการฯ  จ านวน ๕ เรื่อง ล าดับที่ ๓ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม จ านวน  
๘  เรื่อง  ซึ่งได้แจ้งผลการด าเนินการมายังคณะกรรมการฯ จ านวน ๓ เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องร้องเรียน 
ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาคณะตา่ง ๆ   ตลอดจนเรือ่งทีอ่ยูร่ะหวา่ง
การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน  ๓๖  เรื่อง 

 
 



๕๓๓ 

 
๓.๗  สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรยีน/ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโครงการสมาชกิวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้
 
 

   

จังหวัด 
ประเภท 
หนังสือ 

จ านวน/เร่ือง 

ประเภท 
วาจา 

จ านวน/เร่ือง 

ปัญหาเร่ืองเกี่ยวกับ 

ที่ดิน น้ า เกษตร คมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 

๑. กระบี ่          
๒. ชุมพร  ๓  ๓      
๓. ตรัง          

๔. นครศรีธรรมราช ๑ - - - - - - - ๑ 
๕. นราธิวาส ๑ - - - - - - - ๑ 
๖. ปัตตาน ี          
๗. พังงา          
๘. พัทลุง          
๙.  ภูเก็ต          
๑๐. ยะลา ๑ - - - - - - - ๑ 
๑๑. ระนอง          
๑๒. สงขลา          
๑๓. สตลู          
๑๔. สุราษฎร์ธาน ี          

จ านวนเร่ือง ๓ ๓ - ๓ - - - - ๓ 

รวมเร่ืองท้ังหมด รวมท้ังสิ้น ๖ เร่ือง 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน วุฒิสภา 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
๑๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่  จังหวัดชุมพร  จังหวัดตรัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดนราธิวาส   
จังหวัดปัตตานี  จังหวัดพังงา  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา  
จังหวัดสตูล  และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ จ านวน ๗ ครั้ง ได้รับเรื่องร้องเรียน 
จ านวน ๖ เรื่อง โดยแยกเป็นประเด็นปัญหา ดังนี้  



๕๓๔ 

 
  ๑. ปัญหาแหล่งน้ า จ านวน ๓ เรื่อง 
  ๒. ปัญหาด้านสังคมและอื่นๆ จ านวน ๓ เรื่อง 

เมื่อพิจารณาจากเรื่องร้องเรียนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  โดยแบ่งตามประเภทของเรื่อง
ร้องเรียน สามารถจ าแนกรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนแต่ละประเภทได้ดังน้ี 

๑. ปัญหาแหล่งน้ า จ านวน ๓ เรื่อง  ประกอบด้วย      

 สาระส าคัญของเรื่อง   

 ผลกระทบจากการขุดคลองชุมพร รวมทั้งค่าทดแทนที่ไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดิน คือ  

 เรื่องที่ ๑ การด าเนินการขุดคลองชุมพร ได้ปิดกั้นทางคูระบายน้ าในพ้ืนที่ตอนปลายที่ระบาย
ลงคลองนาคราช ท าให้ในพ้ืนที่หมู่ท่ี ๓ – หมู่ท่ี ๖ ต าบลตากแดด ในช่วงหน้าฝนเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 
เป็นเวลานาน ท าให้พืชผลทางการเกษตรของประชาชนเสียหาย และการขนย้ายพืชผลไม่สะดวก หญ้าที่ใช้
ส าหรับเลี้ยงสัตว์เน่าเสีย เนื่องจากน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเปิดประตูระบายน้ า 
ที่จะลงสู่คลองนาคราช เพ่ือให้น้ าไม่ท่วมขัง 

 เรื่องที่ ๒ การท าประตูระบายน้ า ขอให้ออกแบบตามสภาพพ้ืนที่จริง เพราะพ้ืนที่บางช่วงที่ท า
ประตูระบายน้ าสูง ท าให้น้ าที่จะไหลลงสู่คลองนาคราชไหลลงไม่ได้  ท าให้น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ทางการเกษตร
ของประชาชน 

 เรื่องที่ ๓ การจ่ายราคาค่าชดเชยที่ดินอันเนื่องมาจากการเวนคืนที่ดินเพ่ือขุดคลองชลประทาน 
ให้ราคาต่ ากว่าท้องตลาดมาก  ซึ่งไม่เพียงพอกับการไปซื้อที่ดินใหม่ และด าเนินการล่าช้ามาก 

 ผู้เสนอ :  ร้อยตรี สมชาย  จันทร์ส่งแสง  และคณะ   

 ผลการด าเนินการ  ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 
จ านวน ๓ เรื่อง  ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา  

๒. ปัญหาสังคม  จ านวน ๓ เรื่อง  ประกอบด้วย 

 เรื่องที่ ๑ ขอร้องทุกข์ความเดือดร้อนจากราชการประกาศที่ดินของสถาบันปอเนาะ 
เป็นเขตป่า  

 ผู้เสนอ : นายหะมิดิง สานอ โต๊ะครูโรงเรียนพัฒนาเยาวชน (ปอเนาะปาแดรู) อ าเภอยะหา  
จังหวัดยะลา    

 สาระส าคัญของเรื่อง  

 โรงเรียนพัฒนาเยาวชน (ปอเนาะปาแดรู) อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้เปิดการเรียนการสอน
มาแล้ว เป็นเวลากว่า ๘๐ ปี ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ทางราชการได้ประกาศให้เขตที่ดินของโรงเรียน  



๕๓๕ 

 
เป็นเขตพ้ืนที่ป่า ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถยื่นขออนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนสายสามัญ  
โดยส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา แจ้งว่า ต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา  
จึงจะสามารถขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนสายสามัญได้” 

 ผลการด าเนินการ     

 ส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดยะลา  
(กบร.จังหวัดยะลา) ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง การพิจารณาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
จังหวัดยะลา 

 เรื่องที่ ๒  ขอการสนับสนุนการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เข้าสู่บัญชีมรดกโลก 

 ผู้เสนอ :  ส านักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 สาระส าคัญของเรื่อง  

  วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองจากยูเนสโก เมื่อปี ๒๕๕๖ 
ให้อยู่ใน “บัญชีรายชื่อเบื้องต้น” และจะต้องจัดท าเอกสารน าเสนอแหล่งมรดกโลกที่เรียกว่า Nomination 
Dossier เสนอคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมพิจารณา  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ฉัตรชัย   
ศุกระกาญจน์  ได้จัดท าเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม  เมื่อวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และที่ประชุมมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับการจัดท าแผนการอนุรักษ์
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม  

 ผลการด าเนินการ    

  ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และ
วัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจ  โดยมีผลการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ
การศาสนาฯ ดังนี้  

 ๑) คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรม พิจารณาและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว   ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลว่า 
วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองจากยูเนสโก เมื่อปี ๒๕๕๖ ให้อยู่ใน 
“บัญชีรายชื่อเบื้องต้น” และจะต้องจัดท าเอกสารน าเสนอแหล่งมรดกโลกที่เรียกว่า Nomination 
Dossier เสนอคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมพิจารณา  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ฉัตรชัย  
ศุกระกาญจน์  ได้จัดท าเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม  เมื่อวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และที่ประชุมมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับการจัดท าแผนการอนุรักษ์
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม    



๕๓๖ 

 
 ๒) การประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดท าเอกสารดังกล่าวมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก จึงเห็นควรให้กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษาและแนะน าการจัดท าเอกสารแก่ผู้ร้อง และให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งรัด
การจัดท าเอกสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ  ได้มีหนังสือแจ้ง
อธิบดีกรมศิลปากรและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการความเห็นของที่ประชุมข้างต้น 
ด้วยแล้ว  พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ร้องได้ทราบถึงผลการด าเนินการดังกล่าวด้วยแล้ว 

 

เรื่องที่ ๓ ขอให้ผลักดันโครงการและงบประมาณจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรม  
และศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน 

ผู้เสนอ :  นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง  สมาชิกวุฒิสภา    

สาระส าคัญของเรื่อง 

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว มีความคืบหน้า  
ของโครงการฯ ร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ แต่ด้วยได้ทราบข่าวเป็นการภายใน
ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมศิลปากร ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและจังหวัดนราธิวาสในด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ด าเนินการ
ผลักดันโครงการดังกล่าว 

ผลการด าเนินการ    

ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และ
วัฒนธรรม วุฒิสภา  ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ  

ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จ านวน ๖ เรื่อง 
ส่งไปยังคณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ โดยเรื่องร้องเรียนท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา จ านวน ๓ เรื่อง และเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการ
การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา  จ านวน ๒ เรื่อง  โดยด าเนินการ 
เสร็จแล้ว จ านวน ๑ เรื่อง และอยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน ๑ เรื่อง  และอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดยะลา (กบร.จังหวัดยะลา) จ านวน ๑ เรื่อง  

 
 

 



บทท่ี ๔ 
สรุปการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 

ผลจากการติดตามประเมินผลโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในช่วงระหว่างเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๘ เดือน  โดยคณะท างานโครงการจ านวน ๘ คณะ 
ประกอบด้วย คณะท างานภาคเหนือตอนบน , ภาคเหนือตอนล่าง , ภาคกลาง , ภาคตะวันออก ,  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน,  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, ภาคใต้, และคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายอ านวยการ  คณะท างานของสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ จ านวน ๖๗ จังหวัด ดังนี้ 
 
ส่วนที ่๑  ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ ๔.๑ พ้ืนที่การด าเนินงานโครงการ จ าแนกตามคณะท างาน 
 

คณะท างาน จังหวัด 

ภาคเหนือตอนบน 
เชียงใหม ่ล าปาง (๒ ครั้ง) เชียงราย พะเยา (๒ ครั้ง) ล าพูน  

แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน 

ภาคเหนือตอนล่าง 
ก าแพงเพชร (๒ ครั้ง)  พิษณุโลก อตุรดติถ์ (๒ ครั้ง)  

สุโขทัย (๒ ครั้ง) พิจิตร (๒ ครั้ง)  นครสวรรค์ อุทัยธานี  
ตาก เพชรบรูณ ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
(ตอนบน) 

สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ หนองบัวล าภู เลย อุดรธานี 
หนองคาย มุกดาหาร ร้อยเอ็ด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
(ตอนลา่ง) 

อุบลราชธานี (๒ ครั้ง) ยโสธร (๒ ครัง้) ศรีสะเกษ (๒ ครัง้)  
สุรินทร ์(๒ ครัง้) ชัยภูม ิ(๒ ครั้ง) นครราชสีมา (๒ ครั้ง)   

บุรีรัมย ์อ านาจเจรญิ 

ภาคกลาง 
พระนครศรอียุธยา ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบรุี สมุทรสาคร 

เพชรบุร ีสมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุร ีสิงหบ์ุร ีอา่งทอง 
ลพบุรี ปทมุธานี สระบรุี นนทบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรขีันธ ์

ภาคตะวันออก 
ปราจีนบุร ีสระแกว้ ชลบุร ีระยอง (๒ ครัง้)  ตราด (๒ ครั้ง)  

จันทบุร ีนครนายก ฉะเชิงเทรา 

ภาคใต ้ ปัตตาน ีนครศรีธรรมราช กระบี ่นราธวิาส ชุมพร สงขลา ระนอง 

คณะอ านวยการฯ ฉะเชงิเทรา เชียงราย อุบลราชธานี นราธิวาส ขอนแก่น 

 



๕๓๘ 
 

คณะท างานที่ลงพ้ืนที่ด าเนินงานมากที่สุด คือ คณะท างานภาคกลาง รองลงมาคือ คณะท างาน
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคตะวันออก ภาคใต้ และคณะอ านวยการฯ ตามล าดับ   

รวมจังหวัดที่ได้รับการลงพ้ืนที่ ๖๗ จังหวัด  โดยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่ได้มีการลงพ้ืนที่   
๑ ครั้ง จ านวน ๕๔ จังหวัด ที่มีการลงพื้นที่ ๒ ครั้ง จ านวน ๑๔ จังหวัด  โดยมีจังหวัดที่ยังไม่มีการลง
พ้ืนที่ จ านวน ๙ จังหวัด ไม่นับรวมกรุงเทพมหานครที่เป็นเขตปกครองพิเศษ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี, ตรัง, 
ยะลา, พัทลุง, สตูล, ภูเก็ต, พังงา, มหาสารคาม, และบึงกาฬ  
  
ตารางที่ ๔.๒ จ านวนและองค์ประกอบผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 

ผู้เข้าร่วมตาม
เป้าหมาย (คน) 

ผู้เข้าร่วมตามจริง 
(คน) 

องค์ประกอบของผู้เขา้ร่วมโครงการ 

๑๑,๘๖๗ ๑๕,๗๙๗ 

หัวหน้าสว่นราชการ (รวมผูว้่าราชการจงัหวัด
และกาชาดจังหวดั) 

ท้องที/่ท้องถิน่ (ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน                           
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น) 

ภาคธุรกิจเอกชน (รวมสภาหอการค้า) 

ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม 

นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน 

สื่อมวลชน 

อื่น ๆ 

 

โดยภาพรวม มีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๕,๗๙๗ คน มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
จ านวนเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละครั้งเท่ากับ ๒๓๒ คน โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมทุกครั้ง  

การพิจารณาองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมโครงการ  จ าแนกได้ ๖ กลุ่ม คือ หัวหน้าส่วน
ราชการ (รวมผู้ว่าราชการจังหวัดและกาชาดจังหวัด ) ท้องที่/ท้องถิ่น (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ภาคธุรกิจเอกชน (รวมสภาหอการค้า) ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม 
นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน และสื่อมวลชน โดยสัดส่วนที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ หัวหน้าส่วนราชการ 
รองลงมา คือ ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม, ท้องที่/ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน  นักเรียน/นักศึกษา/
เยาวชน และสื่อมวลชน ตามล าดับ  



๕๓๙ 
 

ตารางที่ ๔.๓ ประเด็นในการพบประชาชน จ าแนกตามสาระ   
 

ประเด็นสาระพบประชาชน จ านวน (ครั้ง) 

ความรู้เรือ่งบทบาทหน้าทีแ่ละอ านาจของวฒุิสภา ๖๐ 

การรบัฟังความคดิเห็นประเด็นกฎหมายและท าความเขา้ใจด้านกฎหมาย ๔๕ 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ของกฎหมาย ปัญหา ผลกระทบกฎหมาย ๒๒ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข ๒๐ 

การนอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๙ 

โดยภาพรวม ประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย ๕ สาระหลัก คือ ๑) ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที่   ๒) รับฟังความ
คิดเห็น ประเด็นกฎหมายและท าความเข้าใจด้านกฎหมาย  ๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ปัญหา และผลกระทบกฎหมาย  ๔) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และ ๕) การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

ทั้งนี้ด้วยบริบทของพ้ืนที่ ข้อมูลเฉพาะและสัดส่วนขององค์ประกอบผู้เข้าร่วมที่แตกต่างกัน  
จึงท าให้ การลงพ้ืนที่แต่ละครั้งมีจุดเน้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยสาระที่แตกต่างกัน  สรุปได้ว่า  
ทุกครั้งของการลงพ้ืนที่ได้มีการแลกเปลี่ยนมากกว่า ๑ สาระ โดยสาระที่มีทุกครั้ง จัดเป็นอันดับแรก 
ที่ทุกคณะให้ความส าคัญ คือ ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา อันดับที่สอง ได้แก่  
การรับฟังความคิดเห็น ประเด็นกฎหมาย และท าความเข้าใจด้านกฎหมาย อันดับที่สาม ได้แก่  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปัญหา ผลกระทบกฎหมาย และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่วนอันดับสุดท้าย คือ การน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ตารางที่ ๔.๔ ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 

ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรช์าติ จ านวน (แผน) 

 ด้านการสร้างขดีความสามารถในการแขง่ขนั  ๑๒ 

 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๗ 

 ด้านพัฒนาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๕ 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดล้อม  ๔ 

ด้านความมัน่คง ๒ 



๕๔๐ 
 

จากการลงพ้ืนที่พบประชาชนในแต่ละครั้ง  บางคณะได้ศึกษาความสอดคล้องระหว่าง
แผนพัฒนาจังหวัด กับยุทธศาสตร์ชาติ โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาจังหวัดและการบรรยายสรุปของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันมากที่สุด รองลงมา คือ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 

 
ตารางที่ ๔.๕ ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
 

ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนการปฎิรูปประเทศ จ านวน (แผน) 
 ด้านเศรษฐกิจ  ๖ 
 ด้านการศึกษา  ๖ 
 ด้านสังคม ๕ 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ๒ 
 ด้านการเมือง ๑ 

  
ส่วนการศึกษาความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนการปฏิรูปประเทศ  

โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาจังหวัดและการบรรยายสรุปของผู้ว่าราชการจังหวัด  พบว่า จังหวัดส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  และด้านการศึกษา มากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเมือง ตามล าดับ 
  
ตารางที่ ๔.๖ ประเด็นข้อคดิเห็น/ความต้องการทีส่ะทอ้นจากพื้นที่ จ าแนกตามดา้น 
 

ประเด็นข้อคดิเห็น/ความตอ้งการที่สะท้อนจากพื้นที ่
จ านวนประเด็นข้อคดิเห็น/ 

ความต้องการ (เรื่อง) 
 ด้านสังคม ๒๓๔ 
 ด้านน้ า ๑๒๔ 
 ด้านการเกษตร ๑๑๑ 
 ด้านที่ดนิ ๘๘ 
 ด้านคมนาคม ๗๕ 
 ด้านเศรษฐกิจ ๕๗ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม ๔๗ 

 
จากการรับฟังข้อคิดเห็นที่ได้รับการสะท้อนจากผู้เข้าร่วมโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

โดยภาพรวมมีประเด็นข้อคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๗๔๐  เรื่อง โดยด้านสังคม มีเป็นจ านวนมากที่สุด  
คิดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านน้ า  ด้านการเกษตร ด้านที่ดิน ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 



๕๔๑ 
 

ส่วนที ่๒  สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการที่พบจากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 

 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 

รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน ๒๓๔ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านน้ า จ านวน 
๑๒๔ เรื่อง ถัดมาคือ ด้านเกษตร จ านวน ๑๑๑ เรื่อง ด้านที่ดิน จ านวน ๘๘ เรื่อง ด้านคมนาคม 
จ านวน ๗๕ เรื่อง ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๕๗ เรื่อง และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔๗ เรื่อง ตามล าดับ  

 

 
  

โดยเมื่อได้รับฟังประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข จากพื้นที่
และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว บางเรื่องคณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับมาเพ่ือส่งต่อคณะอ านวยการ 
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบางเรื่องได้มอบให้จังหวัดรับไปด าเนินการต่อ  โดยสิ่งที่ท าได้  
มากที่สุด คือ การมอบจังหวัดรับไปด าเนินการ รองลงมา คือ รับมาเพ่ือส่งต่อคณะอ านวยการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังข้อเสนอแนะ ตามล าดับ 
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ภาพรวมทั้งประเทศแยกตามด้าน

ด้านสังคมและอื่น ๆ
ด้านน้ า
ด้านเกษตร
ด้านท่ีดิน
ด้านคมนาคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม



๕๔๒ 
 

ส่วนที ่๓  สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการที่พบจากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในด้านต่าง ๆ จ าแนกตามรายภาค 

 
๑. ภาคเหนือ (ตอนบน) 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 
รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านที่ดิน จ านวน ๘ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๗ เรื่อง 
ถัดมาคือ ด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน ๖ เรื่อง ด้านน้ า จ านวน ๒ เรื่อง ด้านเกษตร จ านวน ๑ เรื่อง 
ด้านคมนาคม จ านวน ๑ เรื่อง และ ด้านเศรษฐกิจ จ านวน - เรื่อง ตามล าดับ  

 
๒. ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 
รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน ๖๓ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านน้ า จ านวน 
๒๗ เรื่อง ถัดมาคือ ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๒๕ เรื่อง ด้านเกษตร จ านวน ๒๒ เรื่อง ด้านที่ดิน จ านวน 
๑๖ เรื่อง ด้านคมนาคม จ านวน ๑๑ เรื่อง และ ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ เรื่อง ตามล าดับ  
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ด้านเศรษฐกิจ
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ด้านเศรษฐกิจ



๕๔๓ 
 

๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 

รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน ๙๘ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านน้ า จ านวน 
๖๐ เรื่อง ถัดมาคือ ด้านเกษตร จ านวน ๓๘ เรื่อง ด้านที่ดิน จ านวน ๒๕ เรื่อง ด้านคมนาคม จ านวน 
๒๒ เรื่อง และ ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๑๗ เรื่อง ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๐ เรื่อง ตามล าดับ  

 

 
๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 
รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านน้ า จ านวน ๑๒ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านเกษตร จ านวน ๖ เรื่อง  
ถัดมาคือ ด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน ๔ เรื่อง ด้านคมนาคม จ านวน ๔ เรื่อง ด้านที่ดิน จ านวน  
๓ เรื่อง ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๒ เรื่อง และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ เรื่อง ตามล าดับ  
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

ด้านสังคม
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ด้านเศรษฐกิจ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

ด้านน ้า

ด้านเกษตร

ด้านคมนาคม

ด้านสังคม

ด้านท่ีดิน

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม



๕๔๔ 
 

๕. ภาคกลาง 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 
รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน ๔๒ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านเกษตร จ านวน 
๓๔ เรื่อง ถัดมาคือ ด้านที่ดิน จ านวน ๑๘ เรื่อง ด้านคมนาคม จ านวน ๑๔ เรื่อง ด้านน้ า จ านวน  
๙ เรื่อง ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๗ เรื่อง และด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๒ เรื่อง ตามล าดับ  

 
๖. ภาคตะวันออก 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 
รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน ๒๒ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านคมนาคม 
จ านวน ๑๒ เรื่อง ถัดมาคือ ด้านที่ดิน จ านวน ๑๐ เรื่อง ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๙ เรื่อง ด้านเกษตร 
จ านวน ๔ เรื่อง ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ เรื่อง ด้านน้ า จ านวน ๒ เรื่อง และมีข้อเสนอแนะ จ านวน 
๑ เรื่อง ตามล าดับ  
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ภาคกลาง

ด้านสังคม

ด้านเกษตร
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ด้านคมนาคม

ด้านที่ดิน

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเกษตร

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านน้ า

ข้อเสนอแนะ



๕๔๕ 
 

๗. ภาคใต ้
ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 

รายด้าน ได้ดังนี้ แบ่งเป็น ด้านสังคมและอื่น ๆ จ านวน ๓ เรื่อง และด้านน้ า จ านวน ๓ เรื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%50%

ภาคใต้

ด้านสังคม

ด้านน้ า



๕๔๖ 
 

ส่วนที ่๔ ประโยชน์ที่ประชาชน หน่วยงาน/ องค์กรในพ้ืนที่ และสมาชิกวุฒิสภาได้รับ 
 

ผู้ไดร้ับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประชาชน - ได้รบัทราบหน้าทีแ่ละอ านาจของวุฒิสภาซึ่งเป็นสว่นหนึ่ง
ของฝ่ายนิตบิัญญตัิทีม่ีหน้าทีใ่นการออกกฎหมาย การ
ควบคุม และตรวจสอบการบริหารราชการแผน่ดนิ 

- ได้สะทอ้นสถานการณ ์ข้อขัดขอ้งของท้องถิน่ให้หน่วยงาน
รัฐทราบ 

- ได้รบัความชว่ยเหลอืและการแก้ไขไปจากทุกภาคส่วน 

- ได้ทราบสถานการณ์ เรื่องต่าง ๆ ของท้องถิน่ รวมถึง
เป้าหมายการพัฒนาจากหนว่ยงานรัฐ 

- ได้รบัฟังความคดิเห็นและท าความเขา้ใจด้านรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายรวมทัง้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
เพื่อเสริมความรู้ใหแ้ก่เยาวชน เชน่ กฎหมายเกี่ยวกับทีด่นิ
การเกษตร แหล่งน้ า ทีด่นิและการปฏิรูปทีด่ิน การควบคุม
อาคาร โรคตดิต่อ การคา้ การขนส่ง ความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สนิ การท่องเที่ยว การประกันภัยสินค้าการเกษตร 
การปกครองท้องถิ่น ฯลฯ เป็นตน้ 

-  ไดร้่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชนท้องถิน่บนฐานปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยงาน/ องค์กรในพ้ืนที ่
(ไดแ้ก่ การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.), หอการค้า, สภาอุตสาหกรรม 

สมาคมธุรกิจการทอ่งเที่ยวฯ, 
กลุ่มสมาชกิสภาพัฒนาเมอืงนคร  

(ภาคพลเมือง), กลุ่มธนาคารสมอง ฯลฯ) 

- ได้รบัทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนใน
พ้ืนที่และน าไปสู่การแก้ไข 

- ได้แลกเปลี่ยนความคดิเหน็จากประชาชนในพ้ืนที่ 

- ได้รายงานแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งมคีวามเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผน
ปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิกวฒุิสภาได้รว่มแสดงความคดิเห็น
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

- ได้รายงานแผนพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
หรือเกี่ยวกบัการน้อมน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้  พร้อมกับไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับ
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชนทั่วไป 



๕๔๗ 
 

ผู้ไดร้ับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ 

วุฒิสมาชกิ - ได้รบัทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและ
ประชาชนในพ้ืนที ่

- ได้รบัข้อเสนอแนะจากการประชมุหารือกบัผู้แทน 
ส่วนราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 

- ได้รบัทราบข้อคิดเห็น ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนทีเ่พื่อร่วมกันหา 
แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ เชน่ จังหวดันครศรีธรรมราช  
เรื่องการพัฒนาเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ 
บูรณาการ 

- ได้ด าเนนิการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพืน้ที่ 
อย่างเท่าทนัสถานการณ์ เชน่ ฟ้ืนฟูโรงเรียนที่ประสบ
อุทกภัย ณ จังหวดัอบุลราชธาน ี

- น าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการตามกรอบหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา 

- ได้รบัทราบความกา้วหน้าการด าเนนิงานของโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  
ระยะที ่๓ 

- ได้เข้ารว่มกิจกรรมและรบัฟังความเห็นของเยาวชนและ
นักศึกษา รวมทัง้รับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เพื่อจะได้
น าไปสู่การพิจารณาการกลัน่กรองและการพัฒนากฎหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการให้ความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายรัฐธรรมนญู กระบวนการตรากฎหมาย
เพื่อเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ กบัประชาชน 

- ได้เผยแพร่ท าความเข้าใจถึงบทบาทหน้าทีแ่ละอ านาจของ
สมาชิกวุฒิสภา วตัถปุระสงค์ของโครงการสมาชกิวฒุิสภา
พบประชาชน และได้รับฟังการเสนอประเด็นข้อคดิเห็น 
ข้อคดิเหน็ตอ่ความต้องการหนว่ยงานราชการ ภาคเอกชน
ภาคท้องถิน่ และประชาชน ในการให้ภาครัฐปรบัปรงุแกไ้ข
ความเดือดรอ้น ข้อรอ้งเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะตา่ง ๆ 

 



๕๔๘ 
 

สรุปได้ว่า ทั้งฝ่ายประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และสมาชิกวุฒิสภาต่างก็ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในลักษณะที่แตกต่างกัน  โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักบทบาท 
อ านาจ หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ในขณะเดียวกันทุกฝ่ายต่างก็ได้เรียนรู้จากกันและกัน โดยการรับรู้ 
รับฟังข้อเสนอแนะ การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะและแนวทาง 
การแก้ไขส่งต่อให้แก่คณะกรรมการโครงการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป  เพื่อน าไปสู่การบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  

 
ข้อเสนอแนะ 
๑. จากรายงานผลการด าเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ พบว่าการติดตาม 

เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งเป็นภารกิจและ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาอยู่แล้ว ในการลงพ้ืนที่ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จึงควร
ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น 

๒. การลงพื้นที่ ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการทกุครัง้ 
  
 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการอ านวยการ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชน 

http://gg.gg/klcz7 

 
 

คณะอนุกรรมการดา้นประชาสัมพันธ ์
http://gg.gg/klce0 

 
 
 
 

 
คณะอนุกรรมการดา้นนโยบาย แผนงาน 

และประสานการปฏิบตั ิ
http://gg.gg/kld7n 

 
     

คณะอนุกรรมการดา้นตดิตาม ประมวลผล 
และรายงานผลการปฏิบัต ิ

http://gg.gg/kle1b 

 
 
 

 
คณะอนุกรรมการดา้นรวบรวม แยกเรือ่ง 

และตดิตามเรือ่งร้องเรียน 
http://gg.gg/kldq0 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตามรายภาค 
 

ภาคเหนือ (ตอนบน) 
http://gg.gg/klh52 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

http://gg.gg/klfio 
 
 

 
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
 http://gg.gg/klg0h  

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

http://gg.gg/klfs8 
 
 

 
ภาคกลาง 

http://gg.gg/klc9s 
 

ภาคตะวันออก 
http://gg.gg/klhcw 

 
 

 
ภาคตะวันใต ้

http://gg.gg/klf71 
 

 
 

 
 
 



รายนามคณะผู้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 
 

๑. นางจนิตนา  ชัยยวรรณาการ  ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายจรินทร์  จักกะพาก          อนุกรรมการ 
๓. นายณรงค์  สหเมธาพฒัน์ อนุกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ    อนุกรรมการ 
๕. นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล อนุกรรมการ 
๖. รองศาสตราจารยศ์ักดิไ์ทย  สุรกิจบวร อนุกรรมการ 
๗. นายสมเดช  นิลพันธุ ์ อนุกรรมการ 
๘. นายออน  กาจกระโทก อนุกรรมการ 
๙. นางเสาวคนธ ์ จนัทร์ผ่องศรี อนุกรรมการ 

๑๐. นายปฐมพงศ์  กรเกษม อนุกรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์เกศนิี  ประทุมสุวรรณ อนุกรรมการ 
๑๒. นายเดช  ธรรมศริ ิ อนุกรรมการ 
๑๓. นายรวิช  ตาแกว้ อนุกรรมการ 
๑๔. นายชาตรี  ลุนด า อนุกรรมการ 
๑๕. นายพีรพัฒน ์ พันศิร ิ อนุกรรมการ 
๑๖. นางสาวชลธิชา มีแสง อนุกรรมการ 
๑๗. นายณัฐกร  อ่วมบ ารุง อนุกรรมการและเลขานกุาร 
๑๘. นายกติติศกัดิ ์อุไรวงศ์               อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๑๙. นายไตรรงค์  โตกระแส   อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๐. นายปิยชาติ  ศิลปะสุวรรณ อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๑. นายเกียรติศกัดิ ์ล าพองชาต ิ      อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๒. นายศรัณยศ์ิริ คัมภิรานนท ์       อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
---------------------------------------------------- 






