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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นโครงการที่มุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนประเทศร่วมกันอย่างมีทิศทาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการพบปะประชาชน และหน่วยง าน
ของรัฐมาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อ
กฎหมายมีผลบังคับใช้ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ หลักสากล 
และเหมาะสมกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้จากการพบปะประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และคณะกรรมการโครงการในระดับ
ภาคอีก ๗ คณะ คือ คณะกรรมการโครงการฯ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้  

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการทั้งโดยภาพรวมและรายภาค ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน
เมษายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินงานของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
มี ๒ รูปแบบ คือ การศึกษาดูงานในพ้ืนที่โดยใช้วิธีการเยี่ยมเยียน ซักถาม สนทนากับผู้เกี่ยวข้อง และการ
จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการโดยใช้วิธีการฟังบรรยายสรุปและเสวนา ซึ่งจ าแนกได้ ๔ ลักษณะ คือ 
๑) การใช้นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศเป็นประเด็นหลัก ๒) การใช้การบริหารจัดการ
ภาครัฐเป็นประเด็นหลัก ๓) การใช้สาระการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เป็นประเด็นหลัก และ ๔) การใช้สาระ
กฎหมายและงบประมาณ เป็นประเด็นหลัก 

ผลการติดตามประเมินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบว่า มีการลงพ้ืนที่ใน ๔๗ จังหวัด 
ซึ่งถ้ารวมตั้งแต่เริ่มด าเนินการโครงการ  นับว่าได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ครบทุกจังหวัดแล้ว ยกเว้น
กรุงเทพมหานครที่เป็นเขตปกครองพิเศษ  

ทั้งนี้ พบว่า คณะกรรมการโครงการฯ ที่ลงพ้ืนที่บ่อยครั้งที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการภาคกลาง 
รองลงมาคือ ภาคเหนือตอนบน ภาคใต้  ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคณะอ านวยการฯ ตามล าดับ   

ในการนี้ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๑,๓๒๓ 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  
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ประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  
๕ สาระหลัก คือ ๑) ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที่ ๒) รับฟังความคิดเห็นประเด็น
กฎหมายและท าความเข้าใจด้านกฎหมาย ๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปัญหา และ
ผลกระทบกฎหมาย ๔) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ ๕) การ
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในแต่ละครั้งอาจมีจุดเน้นที่แตกต่าง
กันตามบริบทของพ้ืนที่ แต่สาระหลักที่ทุกคณะด าเนินการคือ การให้ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภาและ
บทบาทหน้าที่แก่ประชาชนที่เข้าร่วม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการโครงการฯ บางคณะ ได้ให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนประเด็น
ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พบว่า จังหวัด
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมากที่สุด 
รองลงมา คือ  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านความมั่นคง 

ส่วนความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนการปฏิรูปประเทศ พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่ 
ให้ความส าคัญกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านวัฒนธรรม 
กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเมือง  ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านสาธารณสุข  
และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามล าดับ 

จากการรับฟังข้อคิดเห็นที่ได้รับการสะท้อนจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีประเด็นข้อคิดเห็น 
รวมทั้งสิ้น ๔๙๐ เรื่อง เรื่องที่มากที่สุด คือ ด้านน้ า รองลงมา คือ ด้านที่ดิน  ด้านเกษตร  ด้านคมนาคม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ  เมื่อได้รับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว ประเด็นส่วนใหญ่คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบให้จังหวัดรับไป
ด าเนินการต่อ เนื่องจากเป็นเรื่องที่สามารถด าเนินการได้ ส่วนบางเรื่องที่นอกเหนืออ านาจของจังหวัด 
คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับเรื่องมาเพ่ือส่งต่อคณะกรรมาธิการตามกลไกของวุฒิสภาหรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง  ส่วนเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้าสู่การพิจารณาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน พบว่ามีทั้งสิ้น ๑,๐๓๐ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ ๘๘ เรื่อง   

ส าหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบว่า ทั้งประชาชน 
หน่วยงานในพ้ืนที่ และสมาชิกวุฒิสภาต่างก็ได้รับประโยชน์จากโครงการในลักษณะที่แตกต่างกันอันเป็น
เรื่องที่ดีแก่ทุกฝ่าย ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานครั้งต่อไป คือ ควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

โดยภาพรวมที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ กล่าวได้ว่า โครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในแง่ของการประมวลข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มาจาก  
ทุกภาคส่วนและทุกเวทีในพ้ืนที่มาใช้ในกระบวนการกลั่นกรอง ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย อันน าไปสู่
การแก้ปัญหาในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประชาชน ในขณะ
ท่ีประชาชนรวมทั้งเดก็และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามากขึ้น
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
บทสรุปผู้บริหาร ก-ค 
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)  
๑. ณ จังหวัดพะเยา และจงัหวดัเชียงราย    ๕ 
๒. ณ จังหวัดล าปาง    ๒๑ 
๓. ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวดัล าพูน   ๒๖ 
๔. ณ จังหวัดแพร ่และจังหวดัน่าน    ๓๕ 
๕. ณ จังหวัดเชียงใหม ่    ๔๘ 
๖. ณ จังหวัดพะเยา    ๕๑ 
๗. ณ จังหวัดเชียงใหม ่      ๕๕ 

๒.๒ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ภาคเหนือ (ตอนล่าง)  
๑. ณ จงัหวดัพิษณโุลก และจังหวัดอตุรดติถ์    ๕๙ 
๒. ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี    ๗๒ 
๓. ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดก าแพงเพชร    ๘๒ 
๔. ณ จังหวัดเพชรบูรณ์    ๘๙ 

๒.๓ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)  

๑. ณ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวดัขอนแกน่  ๑๐๓ 
๒. ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวดันครพนม  ๑๑๓ 
๓. ณ จังหวัดสกลนคร และจงัหวดักาฬสินธุ ์  ๑๒๓ 
๔. ณ จังหวัดสกลนคร และจงัหวดัอุดรธาน ี  ๑๓๔ 



สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

๒.๔ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง)  

๑. ณ จังหวัดชัยภูม ิ  ๑๕๓ 
๒. ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ  ๑๕๗ 
๓. ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ  ๑๖๗ 

๒.๕ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ภาคกลาง 
๑. ณ จังหวัดราชบุร ี  ๑๗๙ 
๒. ณ จังหวัดกาญจนบรุ ี  ๑๙๓ 
๓. ณ จังหวัดเพชรบรุ ี  ๒๐๑ 
๔. ณ จังหวัดประจวบคีรขีันธ ์  ๒๐๘ 
๕. ณ จังหวัดนนทบุร ี  ๒๑๗ 
๖. ณ จังหวัดสมุทรสาคร  ๒๒๕ 
๗. ณ จังหวัดสมุทรปราการ  ๒๓๑ 
๘. ณ จังหวัดนครปฐม  ๒๒๙ 

๒.๖ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ภาคตะวันออก 
๑. ณ จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว ๒๕๑ 
๒. ณ จังหวัดนครนายก ๒๗๕ 
๓. ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๘๕ 
๔. ณ จังหวัดจันทบุรี ๓๑๐ 

๒.๗ รายงานผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ภาคใต ้
๑. ณ  จังหวดัพัทลุง  ๓๒๑ 
๒. ณ  จังหวดัสตลู และจังหวดัตรัง  ๓๒๗ 
๓. ณ  จังหวดัสุราษฎร์ธานี  ๓๓๗ 
๔. ณ  จังหวดัยะลา  ๓๔๕ 
๕. ณ  จังหวดัภูเกต็ และจงัหวดัพังงา  ๓๕๐ 

๒.๘  รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน   ๓๕๗ 
       คณะอ านวยการ 



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทท่ี ๓  การตดิตามประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

ข้อมูลเรื่องรอ้งเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ทีน่ าเสนอ  ๓๘๓ 
ในการลงพื้นที่พบประชาชนแบบภาพรวม 

บทท่ี ๔  สรุปการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป   ๓๘๗ 

ส่วนที ่๒ สรุปประเดน็ข้อคดิเหน็/ความต้องการที่พบจากการลงพื้นที่  ๓๙๒ 
ของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม    

ส่วนที ่๓ สรุปประเดน็ข้อคดิเหน็/ความต้องการที่พบจากการลงพื้นที่  ๓๙๓ 
ของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในด้านต่าง ๆ จ าแนกตามรายภาค    

ส่วนที ่๔ ประโยชนท์ี่ประชาชน หนว่ยงาน/ องค์กรในพืน้ที่ และสมาชิกวุฒิสภาไดร้บั   ๓๙๕ 

 

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
เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายเนื่องจากเป็นผู้ที่ ต้องประสบกับปัญหา 
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) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล
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) ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมาย 
๒) ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล

ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว และพัฒนากฎหมาย 
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๓) ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล
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 

 

_________________________________ 

 

 

 
 
 



๔ 

 
 
 



บทท่ี ๒  ผลการด าเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชน 
(กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) 

......................................................................................................... 

๒.๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
ภาคเหนือ (ตอนบน) จ านวน ๗ ครั้ง  ประกอบด้วย 

 

๑. วันพฤหัสบดีท่ี ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา 

๒. วันศุกร์ที่ ๒๔– วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ณ จังหวัดล าปาง 

๓. วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม - วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่  
     และจังหวัดล าพูน   

๔. วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม - วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน    

๕. วันพุธที่ ๒ – วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน  ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่   

๖. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ – วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพะเยา    

๗. วันศุกร์ท่ี ๒๕ – วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่   

 

 

 

 



 

 

 

 



๕ 

 

 

จังหวัดเชียงราย (จุดที่ ๑)    วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 

ณ  ชุมชนบ้านแม่มอญ หมู่ที่ ๒ ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วิธีการด าเนินกิจกรรม   จัดเวทีเสวนารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่  

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย กรรมการโครงการฯ ในฐานะหัวหน้าทีม
จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ ประกอบด้วย พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร นายวุฒิพันธุ์  
วิชัยรัตน์ นายดุสิต เขมะศักดิช์ัย คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชนในพ้ืนที่      

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาค ทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ        
ประเด็นปัญหาและอุปสรรค 
๑. การคมนาคม ในการขนส่งสินค้าไม่สะดวก 
๒. ไฟฟ้า  
    - การขยายเขตไฟฟ้า มีข้อจ ากัดจ านวนครัวเรือน ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้จ านวน ๒ เขต ประมาณ 

๒๘๐ ครัวเรือน 
    - ความแรงของกระแสไฟฟ้า ไม่เพียงพอ เนื่องจากนอกเหนือจากใช้ไฟฟ้าในการด ารงชีวิต

ประจ าวันแล้ว เกษตรยังใช้ไฟฟ้าในการสีกาแฟด้วย ท าให้เมื่อกระแสไฟฟ้าตกท าให้เกิดผลกระทบต่อการ
สีกาแฟ 

๓. การตลาด 
 - ไม่มีการท าสัญญาซื้อขาย รวมถึงการซื้อขายแบบเงินเชื่อ ท าให้เกษตรกรไม่ได้รับเงิน 
 - ยังไม่มี Hub ในการจัดเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 

๔. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  

๑. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันพฤหัสบดีที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา 
 



๖ 

 

ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการฯ  
๑. ผู้ผลิตหรือเกษตรกรควรเป็นผู้ก าหนดราคาโดยการก าหนดราคาในเกณฑ์ที่สูง โดยเน้นว่า

ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ มีแหล่งผลิตที่ดี ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และควรมีการตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน เพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

๒. ควรมีการท าสัญญาซื้อ - ขาย เพื่อแก้ปัญหาหนี้สูญ 
๓. ควรท าแผนงานโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐ 
๔. ควรส่งเสริมการค้าในตลาดออนไลน์ เช่น การใส่ QR Code ในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเป็นช่อง

ทางการติดต่อซื้อขายโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
๕. ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการใช้ผลิตภัณฑ์กาแฟของบ้านแม่มอญ ทั้งนี้ 

คณะกรรมการจะด าเนินการประสานงานในบางส่วนเบื้องต้น 

 

      

      
 

............................................ 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

จังหวัดเชียงราย (จุดที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา  
ณ  หมู่ที่ ๓ ต าบลเจริญเมือง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

วิธีการด าเนินกิจกรรม   จัดเวทีเสวนารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ  
ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่  

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย กรรมการโครงการฯ ในฐานะหัวหน้าทีมจังหวัด
เชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ที่เป็นคณะกรรมการโครงการฯ ประกอบด้วย พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร 
นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชนในพ้ืนที่ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
๑. แหล่งน้ าในการท าการเกษตรอินทรีย์มีไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน

ว่าได้รับจัดสรรงบในปี ๒๕๖๔ รูปแบบการด าเนินงานจะท าแก้มลิง คลองไส้ไก่ พ้ืนที่การสร้างไม่ได้อยู่ 
ในเขตป่าสงวน            

๒. ขอโซล่าเซลล์เพ่ือใช้ในการสูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ในการเกษตร 
๓. โรงสีชุมชน ควรมีการสร้างโรงสีของชุมชนในทุกอ าเภอ ส าหรับสีข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะ 
๔. ขอให้ส่งเสริมเรื่องการประกันราคาข้าวอินทรีย์เพ่ือเป็นการจูงใจให้หันมาปลูกข้าวอินทรีย์

กันมากขึ้น  

ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการฯ 
๑. การเขียนแผนเพ่ือของบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกร 
๒. ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ท าพันธุ์ต่อไป หรือปลูกข้าวเพื่อไว้เป็นพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะ 
๓. ชุมชนสามารถผลิตโซล่าเซลล์ใช้เองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรองบประมาณ โดยอาจจะดูงาน  

ที่โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีได้ 

๔. ขอให้ลองท าการตลาดดิจิทัล โดยขายผ่าน Facebook ของชุมชน ใส่ QR Code  บนบรรจุภัณฑ์  
เพ่ือเป็นการซื้อกับผู้ผลิตโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทั้งนี้ อาจจะให้ลูกหลานในชุมชนช่วยในเรื่องเทคโนโลยีได้ 

๕. ควรส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู เพราะตลาดมีความต้องการค่อนข้างมาก 
พาณิชย์จังหวัดควรหาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มนี้ด้วย 

๖. จังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการรับมือกับภัยแล้งและอุทกภัยหรือมีแผนในการ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากทั้ง ๒ เรื่อง ให้ชัดเจน 



๘ 
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๙ 

 

จังหวัดเชยีงราย (จุดที่ ๓) วันศกุร์ที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
           ณ  พุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย 

วิธีการด าเนินกิจกรรม   จัดเวทีเสวนารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ 
เยาวชน คนพิการ และประชาชนในพ้ืนที่  

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนบน)  น าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วย
คณะกรรมการโครงการฯ ประกอบด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร พลเอก สมเจตน์ 
บุญถนอม นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย นายณรงค์ อ่อนสอาด นายมณเฑียร บุญตัน 
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ และพลเอก ประสาท สุขเกษตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านนโยบาย 
แผนงาน และประสานการปฏิบัติ ในการนี้ นางจินตนา จันทร์บ ารุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย โดยมี พระอาจารย์วิบูล ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาส
วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ให้การต้อนรับ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรค 
๑. การอ านวยความสะดวกเรื่องการเดินทางเข้าอบรมหรือเข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่าง ๆ  
๒. ขั้นตอนการขออนุญาตในการสร้างฝายค่อนข้างยุ่งยากรวมทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนหรือ

ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ในชุมชน  
๓. การประสานงานกับส านักงานบ้านพักเด็กและเยาวชนเชียงรายค่อนข้างล าบากในการ

เดินทาง เช่น การลงนามสัญญาต่าง ๆ ต้องเดินทางไปลงนามที่ส านักงานฯ ซึ่งอยู่บนดอย รวมถึงการส่ง
เอกสารเพ่ือเชิญเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ไปถึงล่าช้า บางครั้งไม่ถึงเด็กและเยาวชนท าให้เสีย
โอกาสในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ  

๔. การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวส าหรับคนพิการในระดับจังหวัด รวมทั้งเพ่ิมจ านวนผู้ดูแลคน
พิการ หรือ PA 

๕. งบประมาณในการบริหารจัดการองค์กรสภาคนพิการทุกประเภทของจังหวัดเชียงราย เนื่องจาก
เป็นองค์กรอิสระ เป็นการรวมตัวของจิตอาสา เพ่ือสนับสนุนงานของพัฒนาสังคมฯ  

การด าเนนิงานของส่วนราชการจังหวดัเชียงราย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
๑. หัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายด าเนินการประสานงานด้านเอกสารและ

การอ านวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับกรประสานขอความ
อนุเคราะห์ รวมถึงการประสานงานท าความเข้าใจกับผู้ใหญ่ในชุมชน ในการให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือกับเยาวชนในพื้นที่ 



๑๐ 

 

๒. การของบสนับสนุนเน้นการเขียนแผนโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสังคม 
สามารถผลักดันเข้าในยุทธศาสตร์จังหวัดก็จะสามารถของบสนับสนุนได้ 

๓. การสร้างฝายชะลอน้ าหากด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ หรืออุทยานก็จะสามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการขออนุญาต 

๔. การประสานงาน การลงนามสัญญา การขอรับงบประมาณต่าง ๆ สามารถติดต่อด าเนินการได้
ที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดได้  

๕. มีงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งองค์กรคนพิการสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น การจัดประชุม การฝึกอาชีพ เป็นต้น  

๖. องค์กรสภาคนพิการทุกประเภทของจังหวัดเชียงราย สามารถจัดตั้งเป็นองค์กรและมีกองทุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ นอกจากนี้มีองค์กรมาตรฐานคนพิการที่สามารถสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดองค์กรได้  

๗. ผู้ดูแลคนพิการ หรือ PA ต้องผ่านการอบรม ปัจจุบันท่ัวประเทศมีประมาณ ๑,๐๐๐ คน ได้รับ
ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐ บาท เดือนละไม่เกิน ๑๐๐ ชั่วโมง ซึ่งตอนนี้ก าลังเปิดรับสมัครเป็น PA และได้รับ
ค่าพาหนะในการเดินทางตามความเป็นจริง 

 

         

         
 

............................................ 

 

 

 



๑๑ 

 

จังหวัดเชยีงราย (จุดที่ ๔) วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  
           ณ  โรงเรียนผู้สงูอายุวัดหัวฝาย ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดเวทีเสวนารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ 
ผู้สูงอายุ และประชาชนในพ้ืนที่  

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  

น าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ 
ประกอบด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม นายวุฒิพันธุ์ 
วิชัยรัตน์ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย นายณรงค์ อ่อนสอาด นายมณเฑียร บุญตัน คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 
และพลเอก ประสาท สุขเกษตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านนโยบาย แผนงาน และประสานการปฏิบัติ 
ในการนี้ นางจินตนา จันทร์บ ารุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ และนายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น โดยมี 
พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
๑. งบสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายหรือการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ 
๒. ไม่มีงบประมาณในส่วนค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (อพม.) 
๓. การด าเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรทั้งในด้านการด าเนินงาน

และงบประมาณเนื่องจากกฎระเบียบข้อบังคับไม่เอื้ออ านวย 
๔. การกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นดูแลกันเอง เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินการและ

ประหยัดงบประมาณ  
๕. การปฏิรูประบบราชการ เช่น หน่วยงานที่มีการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน 
๖. ควรมีการยกร่างกฎหมาย หรือพรบ.ที่ล้าสมัยและไม่เป็นธรรม 
 



๑๒ 

 

การด าเนินงาน การแก้ปัญหา ของส่วนราชการจังหวัดเชียงราย และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

๑. มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณของกลุ่มจังหวัด สามารถที่จะด าเนินการได้  
๒. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีกองทุนผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและ  

รายกลุ่ม แต่ละอ าเภอสามารถเขียนโครงการขอรับสนับสนุนได้  
๓. องค์กรสาธารณประโยชน์ สามารถเขียนโครงการที่เกี่ยวกับสวัสดิการทั้งทางด้านอาชีพ  

การเตรียมความพร้อมของสังคมผู้สูงอายุ ผ่านกองทุนก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
๔. จังหวัดรับไปด าเนินการและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการโครงการฯ  
๑. ทางจังหวัดต้องช่วยแนะน าเรื่องการเขียนแผนเพ่ือของบประมาณจากส่วนราชการ 
๒. จังหวัดควรประสานงานในการขอรับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจและ

ภาคเอกชน 
๓. มหาวิทยาลัยควรเปิดหลักสูตรให้ผู้สูงอายุเข้าไปเรียนร่วมกัน 
๔. การสร้างศูนย์สร้างสุขในชุมชน โดยน าเด็กและเยาวชนมาอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ท า

กิจกรรมร่วมกัน ให้เด็กได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน  
๕. มีพระราชบัญญัติหลายฉบับที่สนับสนุนและส่งเสริมชุมชน นอกเหนือจากเรื่องของผู้สูงอายุ 

เด็ก และเยาวชนที่สามารถจะขอสนับสนุนได้ 
๖. รัฐบาลอยู่ระหว่างด าเนินการปรับโครงสร้างการปฏิรูปประเทศ 

     

     
 

............................................ 



๑๓ 

 

จังหวัดเชยีงราย (จุดที่ ๕) วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมดอยตุง ชั้น ๒ อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

วิธีการด าเนินกิจกรรม   จัดประชุมเพ่ือฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหาร/
อาจารยภ์าคส่วนราชการ และประชาชนในพ้ืนที่  

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วย
คณะกรรมการโครงการฯ ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง            
นายจิรชัย มูลทองโร่ย พันต ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร นายณรงค์ อ่อนสอาด 
นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายมณเฑียร บุญตัน            
และพลเอก ประสาท สุขเกษตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านนโยบายแผนงาน และประสานการ
ปฏิบัติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ 
รวมทั้งร่วมให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค ด้านการแก้ปัญหาหมอกควัน 
๑. แผน Haze-free ASEAN มีเป้าหมายในการลดจุด Hotspot แต่โครงสร้างการท างาน

ระหว่างประเทศยังมองไม่เห็นเป็นรูปธรรม 
๒. ข้อกฎหมายที่ดินในเขตป่าสงวนหรือป่าอนุรักษ์ในบ้างช่วงให้ประชาชนหรือชุมชนเข้าไป  

ดับไฟ แต่หากมีการให้ความร่วมมือประสานงานกันทั้งปีจะท าให้การท างานสะดวกขึ้น 
๓. One map หลายหน่วยงานยังรอการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
๔. ปัญหาหมอกควันจะเกิดในช่วงการโยกย้ายข้าราชการ 

ปัญหา อุปสรรค ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๑. ปัญหาที่ดิน  
๒. สิทธิพิเศษที่ไม่ได้พิเศษ 
๓. เศรษฐกิจชายแดนและการท่องเที่ยวซบเซา 
๔. การขาดแคลนแรงงาน ทักษะแรงงานที่ยังไม่ตอบโจทย์นักลงทุน 
๕. การสื่อสารท าความเข้าใจกับชุมชน 
๖. การมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคเอกชนในท้องถิ่น  
๗. ขาดงบสนับสนุนในการท างานวิจัย 
๘. ขาดงบสนับสนุนในการท างานด้านสาธารณสุข 



๑๔ 

 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
๑. ปรับแก้สิทธิพิเศษให้มีความเท่าเทียมกับเพ่ือนบ้าน ขอให้ทบทวนสิทธิพิเศษที่ไม่ให้เป็นแบบ

ส าเร็จรูปเหมือนที่มีข้อก าหนดไว้ แต่ขอให้ BOI มีการพิจารณาเป็นรายกรณี ก็จะสามารถแก้ปัญหาให้ผู้ลงทุน
มาลงทุนมากขึ้น รวมถึงการลดขั้นตอนของเอกสารต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ขอให้มีกฎหมายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษรองรับ และมีคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ 

๒. การสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจสหกรณ์ ชุมชน SME ในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และ
กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเที่ยว การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรใน
พ้ืนที่ให้สามารถแบ่งปัน โดยอาจจัดงานเทรดในระดับประเทศ หรือระดับโลกในพ้ืนที่ รวมถึงการพัฒนา
ด้นระบบโลจิสตกิส์ ส่งเสริมเมืองชายแดนให้เป็นเมืองการค้าปลอดภาษี และส่งเสริมการลงทุนคลังสินค้า
ทัณฑ์บน E-Commerce การผ่านแดน (Cross Border) 

๓. การพัฒนาประสิทธิภาพตลาดแรงงาน ให้มีความรู้และทักษะของแรงงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักลงทุน รวมถึงการปลูกจิตส านึกรักบ้านเกิด และค่านิยมในการกลับมาท างานที่บ้านเกิด  

๔. การสร้างความเข้าใจกับชุมชน ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชนมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น กรรมสิทธิ์ที่ดิน การเวนคืน ผังเมือง  

ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการฯ 
๑. ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อมอบเป็น

ฐานข้อมูลให้กับทางคณะกรรมการโครงการฯ เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. ความร่วมมือมหาวิทยาลัยช่วยเรื่องการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน เช่นการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ ลดการเผาไหม เพื่อลดปัญหา PM ๒.๕ 
๓. หากมีการส่งเสริมการปลูกพืชชนิดใหม่ ขอให้ค านึงถึงความสมดุลของใหม่ และของเก่า 

รวมถึงขอให้ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมด้วย 

 

     
      

...................................................................... 

 



๑๕ 

 

จังหวัดพะเยา (จุดที่ ๑) วนัพฤหัสบดีที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา    
ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชัน้ ๕ ศาลากลางจงัหวัดพะเยา อ าเภอเมือง จังหวดัพะเยา 

วิธีการด าเนินกิจกรรม   จดัประชุมสมัมนาเพื่อฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที ่

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อม
ด้วยพันต ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการและหัวหน้าทีมจังหวัดพะเยา ได้เข้ารับ
ฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความคืบหน้าในการด าเนินงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  

๑. เรื่องแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ขอให้ค านึงถึงเรื่องการประเมินผลตามแผนเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
ที่ก าหนดไว้ด้วย และหากตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามที่ก าหนดต้องมีการรับผิดชอบอย่างไรด้วย และควรให้  
ภาคประชาชนและส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพ่ือให้แผนงานโครงการต่าง ๆ ส าเร็จ
ตามแนวทางที่วางไว้ 

๒. เรื่องหมอกควันและไฟป่า คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และ
ไฟป่าไว้ในการประชุมวุฒิสภา ๓ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) พิจารณาปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
เพ่ือลดการเผาหรือแทนที่จะเผาให้เอาชีวมวลมาให้ประโยชน์ ซึ่งขณะนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ น าเรื่องเห็ดมาแจกให้กับชาวบ้าน ๒) เสนอให้รัฐบาลควรปฏิรูปการพิจารณา 
เป็นผล ที่เกิดขึ้นเป็นองค์รวม ไม่ควรพิจารณาเฉพาะผลที่จะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากพิจารณาทางเดียว
จะมีผลต่อการท าลายสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓) ต้องมีการหารือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ในกลุ่มอาเซียนเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

นอกจากนั้น ทางจังหวัดควรร่วมเป็นเครือข่ายกับชมรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหมอกควัน ไฟป่า 
ในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อร่วมมือในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา 

๓. เรื่องการบริหารจัดการน้ าและการพัฒนากว๊านพะเยา ในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ นั้น หากมี
ข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ขอให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนด าเนินการ เนื่องจากมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกัน และชื่นชมจังหวัดและส่วนต่าง ๆ ในแนวทางการบริหารจัดการน้ า โดยมองทั้งระบบและ 
บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกัน 



๑๖ 

 

๔. เรื่องการสร้างสนามบินพะเยา ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าส่งข้อมูลเบื้องต้นและหากมี
ความคืบหน้าขอให้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้น าข้อมูลไปพิจารณาและ
ด าเนินการขับเคลื่อนตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป 

           

     

     
     

............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



๑๗ 

 

จังหวัดพะเยา (จุดที่ ๒) วนัพฤหัสบดีที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา              
ณ ห้องประชุมศาลจ าลอง คณะนติิศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

วิธีการด าเนินกิจกรรม   จัดประชุมสัมมนาเพ่ือฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ภาครัฐ วิสาหกิจชุมชน ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย
พันต ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการและหัวหน้าทีมจังหวัดพะเยา ได้เข้ารับทราบข้อมูล
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองอธิการบดี คณบดี และคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีส่วน
ราชการของจังหวัดพะเยา และประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
ร่วมด้วย 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) 

๑. ขอให้ปลัดจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมรับทราบ
ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยาในเรื่องการพัฒนากว๊านพะเยา 
การแก้ไขปัญหาหมอกควัน การพัฒนาการท่องเที่ยวเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่อไป 

๒. เห็นควรให้จังหวัดใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยพะเยาในการพัฒนาจังหวัดในด้านต่าง ๆ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ มีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน 

๓. เสนอให้พิจารณาเรื่องการเพาะเห็ดจ าหน่ายเพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทดแทน 
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อลดการเผา 

๔. ในการแก้ไขปัญหาการพัฒนากว๊านพะเยา มีปัญหาหลายประเด็นควรจัดล าดับความส าคัญ
และเร่งด่วนของปัญหา เรื่องที่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายและรวดเร็วรีบด าเนินการ 
 

     
............................................ 

 



๑๘ 

 

จังหวัดพะเยา (จุดที่ ๓) วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งกล้วย ต าบลทุ่งกล้วย อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา            

วิธีการด าเนินกิจกรรม   จัดการเสวนาเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์   คณะกรรมการโครงการฯ ได้รับทราบถึงที่มาของกลุ่มทอผ้า
ไทลื้อ และโครงการพัฒนาอาชีพการผลิตผ้าของภูซาง  ประชาชนมีความพึงพอใจในการลงพ้ืนที่ของ
คณะกรรมการโครงการฯ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

-ไม่มี- 

 

      
............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

จังหวัดพะเยา (จุดที่ ๔) วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  

ณ กลุ่มท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านปงใหม่ ต าบลทุ่งกล้วย อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา            

วิธีการด าเนินกิจกรรม   จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่  

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการฯ ได้รับทราบข้อมูล ความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค ของกลุ่มท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านปงใหม่   

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. ให้ข้อแนะน านายอ าเภอภูซาง เกี่ยวกับการท าโครงการตา่ง ๆ ของชุมชนเพื่อของบประมาณ 
ควรให้ชัดเจนในเรื่องวัตถุประสงค์ การด าเนินงาน ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพ่ือให้ได้รับการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

๒. รับข้อเสนอของชุมชนบ้านปงใหม่ไปพิจารณาให้การสนับสนุนตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป 

 

                
 

............................................ 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

จังหวัดพะเยา (จุดที่ ๕) วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูซาง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

วิธีการด าเนินกิจกรรม   จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่  

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย
พันต ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการและหัวหน้าทีมจังหวัดพะเยา ได้รับฟังข้อมูล 
ข้อเสนอแนะและ ความคดิเหน็จากผู้แทน ของหน่วยงานตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการด่านบ้านฮวก            

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใตยุ้ทศาสตร์ชาติ   

สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการรบัฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาด าเนินการ
ตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาชุดปัจจุบัน ซึ่งมีภารกิจด้านการติดตามการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งภารรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 
ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักการตาม
รัฐธรรมนูญฯ ตามมาตรา ๗๗ ประกอบมาตรา ๒๗๐  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. ขอให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดระยะเวลา (Timeline) ในการ
ด าเนินการก่อสร้างด่านบ้านฮวกให้สอดคล้องกันในแต่ละโซน เพ่ือให้การก่อสร้างด่านเสร็จโดยเร็ว  
เพ่ือสอดคล้องกันแผนพัฒนาจังหวัด 

๒. ให้ข้อสังเกตเรื่องต้องการให้มีด่านผ่อนปรนควบคู่กับด่านถาวรนั้น ต้องค านึงถึงเรื่อง 
การควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านชายแดนด้วย 

 

        
............................................          



๒๑ 

 

 

 

จังหวัดล าปาง (จดุที่ ๑) วนัศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  
           ณ ศนูย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติย์ วัดสามขา อ าเภอแม่ทะ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม   ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ผู้บริหาร /อาจารย์  และประชาชนในพ้ืนที่  

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับหน่วยบริการทันตกรรม “ท าฟันฟรี” ซึ่งได้รับ 
การสนับสนุนจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยหน่วยทันตกรรม
พระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชน 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   

-ไม่มี- 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสามขา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

  

  
............................................          

๒. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันศุกร์ที่ ๒๔– วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดล าปาง 
 



๒๒ 

 

จังหวัดล าปาง (จดุที่ ๒) วนัศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  
           ณ หอ้งประชมุ ชัน้ ๑ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสอื อ าเภอแมท่ะ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม   ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากหนว่ยงานภาครฐั  
ภาคเอกชน  และประชาชนในพ้ืนที่  

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดยพลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร กรรมการ ในฐานะหัวหน้าทีมจังหวัด
ล าปาง พร้อมด้วยพลเรือเอก นภดล โชคระดา และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน กรรมการ ได้เข้ารับฟังข้อมูล 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความคืบหน้าในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางให้การต้อนรับ 
และร่วมให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านหมอกควัน ด้านภัยแล้ง และการติดตามการด าเนินงานของจังหวัดล าปาง 
จากการลงพ้ืนที่ครั้งที่ผ่านมาของคณะกรรมการฯ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  

๑. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาในการติดตาม เร่งรัด การปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้มีการ
ด าเนินการในคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาทั้ง ๒๖ คณะด้วย รวมทั้งการลงพ้ืนที่ตามโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเพ่ือรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ตรงกัน และไม่ตรงกัน
บ้าง ท าให้ได้ข้อมูลเพ่ือมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งในส่วนที่วุฒิสภาได้รับทราบมาจะได้น าเสนอรัฐบาลเพื่อด าเนินการและในส่วนที่
ต้องประสานหน่วยงานอื่นนัน้ วุฒิสภาจะได้ด าเนินการตามกลไกและกรอบหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา
ต่อไป 

๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดล าปาง จัดว่าอยู่ในเรื่องเกี่ ยวกับการปฏิรูป
ประเทศ การบริหารจัดการน้ า ควรท าให้เป็นโครงการรวมและศึกษาข้อมูลและก าหนดเวลาด าเนินการ
ให้ชัดเจน โดยจะท าให้ได้รับงบประมาณมาด าเนินการให้ส าเร็จได้ 

๓. ขอให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ น าส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งมายัง
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาวิเคราะห์และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภาต่อไป 

 
 



๒๓ 

 

 ห้องประชุม ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนต าบลหวัเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

  

  
............................................          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

จังหวัดล าปาง (จดุที่ ๓) วนัศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  
ณ หมูบ่้านสามขา ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ  

วิธีการด าเนินกิจกรรม   ฟังบรรยายสรุปเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน ครู นักเรียน  และประชาชนในพื้นที่  

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) รับฟังข้อมูลจากส่วนราชการ ในประเด็นการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน 
และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟางไทย แฟคทอรี่ ในประเด็นการแปรรูปฟางข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
อาชีพในชุมชน ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้ าของชุมชน และการแปรรูปฟางข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างอาชีพในชุมชน ให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ข้อเสนอแนะ 

 ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์ฟางข้าวแปรรูปเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จัก
ของคนไทยเพิ่มมากขึ้น 

หมู่บ้านสามขา ต าบลหัวเสอื อ าเภอแม่ทะ จังหวดัล าปาง 

  
............................................          

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

จังหวัดล าปาง (จดุที่ ๔ ) วนัเสาร์ที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา   

ณ ห้องประชุมทีว่่าการอ าเภอแม่ทะ  

วิธีการด าเนินกิจกรรม   การเสวนาเพื่อรบัฟังข้อคิดเหน็และขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน ครู นักเรียน  และประชาชนในพื้นที ่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) และคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เยี่ยมชมนิทรรศการของเยาวชน
ช่อสะอาดตามโครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาดรักษ์ประชาธิปไตยของโรงเรียนบ้านสามขา 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม และกกต.จังหวดัล าปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าปางให้การต้อนรับ หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์
ปฏิญาณและร่วมการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาดรักษ์ประชาธิปไตย” โดยพล
เรือเอกชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร กรรมการ ได้ร่วมเสวนาในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อเสนอแนะ    -ไม่มี- 

ที่ว่าการอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

  

  
 

............................................          

 

 



๒๖ 

 

 

จังหวัดล าพูน (จดุที่ ๑ ) วนัพฤหัสบดีที ่๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  

ณ ส านกังานนิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือจงัหวัดล าพูน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวดั
ล าพูน   

วิธีการด าเนินกิจกรรม   ประชุมสมัมนาเพื่อรบัฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนในพื้นที ่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย นายณรงค์ อ่อนสอาด และพลโท อ าพน ชูประทุม 
คณะกรรมการโครงการฯ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน กล่าวต้อนรับ และ
เข้าร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาการจ้างงานและแผนงานโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ร่วมกับส านักงานนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือจังหวัดล าพูน ส านักงานแรงงานจังหวัดล าพูน  ผู้แทนผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
๑. พ.ร.บ.ผังเมืองใหม่ ได้มีการลดขั้นตอนการท างานจาก ๑๘ ขั้นตอน เหลือ ๘ ขั้นตอน 

จะท าให้การด าเนินงานมีความสะดวกรวดเร็ว 
๒. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  

ได้มีคณะท างานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าจะด าเนินการประสานงานหรือด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้อ านาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต่อไป 

๓. ติดตามความคืบหน้า การตั้งกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา เรื่อง การน าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์
จากต่างประเทศ รวมถึงการจัดการขยะอุตสาหกรรม 

๔. คณะกรรมการฯ จะจัดท าหนังสือรายงานให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาทราบ  
เพื่อจักด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม – วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าพูน 
 



๒๗ 

 

๕. ขอให้ติดตาม เรื่องงบประมาณ แผนงาน โครงการที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จ านวน ๓ โครงการ ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ 

 

     
............................................          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

จังหวัดล าพูน (จุดที่ ๒ ) วันพฤหัสบดีที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  
           ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดล าพูน (เครือข่าย) ดีลิเซีย การ์เด้น  ต าบลทาสบเส้า 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

วิธีการด าเนินกิจกรรม   จดัเวทเีพื่อรับฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากหนว่ยงานภาครฐั  
ภาคเอกชน เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) และประชาชนในพืน้ท ี

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย นายณรงค์ อ่อนสอาด และพลโท อ าพน ชูประทุม 
คณะกรรมการโครงการฯ  พร้อมด้วย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน และนายส าเริง 
ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวดัล าพูน ร่วมพบปะและพูดคยุกับเกษตรกรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer 
: YSF) จังหวัดล าพูน พร้อมทั้งรับฟังการน าเสนอผลงานและกิจกรรมของเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดล าพูน 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใตยุ้ทศาสตร์ชาติ ประเดน็ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ   -ไม่ม-ี 

 

         

        
............................................          

 

 

 



๒๙ 

 

จังหวัดล าพูน (จุดที่ ๓) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  
ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จดัเวทีสัมมนาเพ่ือรับฟังข้อคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน ในพ้ืนที ่

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ ประกอบด้วย นายณรงค์ อ่อนสอาด และพลโท อ าพน ชูประทุม 
เข้าร่วมการเสวนาเรื่องการฟ้ืนฟูและพัฒนาแม่น้ ากวงอย่างยั่งยืน โดยมี นายส าเริง ไชยเสน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าพูน ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ภาค ๑ 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานล าพูน นายอ าเภอแม่ทา นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน และตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเสวนา 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใตยุ้ทศาสตร์ชาติ ประเดน็ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ   -ไม่ม-ี 

 

   

   
 

............................................          

 

 



๓๐ 

 

จังหวัดเชยีงใหม่ (จุดที่ ๑) วันพฤหัสบดีที ่๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (ล าไย) ปี ๖๑ ต าบลชมภู อ าเภอสารภี และพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 

(ล าไย) ปี ๖๓ ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จัดประชมุสัมมนาเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน ในพ้ืนที ่

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมกับนายปรีชา 
บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าทีมจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ทวีป เนตรนิยม 
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการ และนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ได้พบปะเกษตรกรและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพรอ้ม  ให้ก าลังใจ โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอ าเภอสารภี ให้การต้อนรับ 

สอดคล้องกบัแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการขยายตลาดโดยการขายตรงสู่ผู้บริโภคให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น 
๒. ควรมีการพัฒนาผลผลิตในการแปรรูปให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลผลิต 
๓. ในการขายตรงแบบออนไลน์ต้องระวังเรื่องการขายตัดราคากัน จึงควรมีการด าเนินการ  

ในรูปแบบเป็นกลุ่มในสมาชิกด้วยกันไม่เป็นรูปแบบต่างคนต่างท า  
๔. ในการขายกับตลาดต่างประเทศ ควรควบคุมเรื่องคุณภาพผลิตผลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

เพื่อป้องกันการไม่รับสินค้าหรือกดราคา 
๕. ควรร่วมมือกันในสมาชิกของกลุ่มในการพัฒนาในด้านการเรียนรู้เพ่ือเพิ่มผลผลิตและการท า

การตลาดในภาพรวม เนื่องจากการเกษตรแปลงใหญ่ของต าบลขุนคง เป็นระยะเริ่มต้นปีที่ ๑ 
๖. คณะกรรมการฯ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฯ ในเรื่อง

การติดตามเร่งรดัการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ จะได้น าข้อมูลข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ที่ได้รับ รวมทั้งข้อมูลที่จะส่งมาเพ่ิมเติมไปประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
กรอบหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา รวมทั้งหากเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมาธิการสามัญ 
ประจ าวุฒิสภา ทางคณะกรรมการฯ จะได้น าส่งข้อมูลให้ไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป 

    
............................................          



๓๑ 

 

จังหวัดเชียงใหม่ (จุดที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน ในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นายปรีชา บัววิรัตน์
เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าทีมจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ทวีป เนตรนิยม นายสถิตย์ 
ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการ  และนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายสันติ ป่าหวาย ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ไปพบปะกับส่วนราชการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน 
สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นด้วย 

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมหารอืและรับฟังความคิดเหน็ในประเดน็เกีย่วกับสถานการณ์ปัญหาและ
ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
รวมทั้งแนวทางการฟ้ืนฟูสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
และด้านความมั่นคง 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวจากกองทุนฯ ของ  

“We Love Chiangmai” ซึ่งการจัดตั้งกองทุนเป็นแนวคิดที่ดี แต่มีขั้นตอนมาก หากจังหวัดเชียงใหม่
ต้องการจัดตั้งเป็นเงินกองทุนโดยอาศัยสถานการณ์โควิดอาจไม่เอื้อ เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนต้องมี
กฎหมายรองรับ ถ้าใช้เงินจากโครงการ ๔ แสนล้าน เป็นเงินกู้ในการน ามาแก้ไขปัญหาอาจจะด าเนินการ
ได้ง่ายกว่า 

๒. ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาน าข้อมูลและข้อเสนอในการฟ้ืนฟู 
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ น าเสนอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓. คณะกรรมการฯ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฯ ในเรื่อง
การติดตามเร่งรดัการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ จะได้น าข้อมูลข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
ที่ได้รับ รวมทั้งข้อมูลที่จะส่งมาเพ่ิมเติมไประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
กรอบหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา รวมทั้งหากเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมาธิการสามัญ 
ประจ าวุฒิสภา ทางคณะกรรมการฯ จะได้น าส่งข้อมูลให้ไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ต่อไป 



๓๒ 

 

 

  

............................................          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

จังหวัดเชยีงใหม่ (จุดที่ ๓) วันศุกรท์ี่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา 
ณ หอประชมุเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเชียงใหม่ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จดัประชมุสัมมนาเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน ผู้บริหาร /อาจารย์ และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมกับ 
นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าทีมจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ทวีป 
เนตรนิยม นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายอ าพล จินดาวัฒนะ กรรมการ และ
นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายเฉลิมชล แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ไปร่วมหารือรับฟังความคิดเห็นและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ รับฟังปัญหา 
ด้านการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาจากส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อทางด้านการศึกษา
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและ  
ร่วมรับฟังการหารือด้วย  

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และด้านความมั่นคง 

ข้อเสนอแนะ 
๑. พระราชบัญญัติการพัฒนาเดก็ปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเรื่องส าคัญ เป็นเรื่องของการพัฒนา

ไม่ใช่เรื่องการจัดการศึกษา เนื่องจากเป็นเด็กปฐมวัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
ต้องมีส่วนรับรู้และเกี่ยวข้องด้วย 

๒. ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา ช่วยกันให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งจะมีอีกหลายฉบับต่อไป 

๓. ให้แนวคิดเรื่องการผลิตครูแนวใหม่ให้เป็นครูอาชีพ 
๔. ควรให้มีการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง โดยเฉพาะเพื่อให้เด็กได้เป็นเด็กดี รู้จักหน้าที่ 

ของตนเอง 
 

       
............................................ 



๓๔ 

 

จังหวัดเชยีงใหม่ (จุดที่ ๔) วันเสาร์ที ่๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ อ่างเก็บน้ าบ้านสันลมจอย และห้องประชุมเทศบาลต าบลสุเทพ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง  
และคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง ในฐานะ
หัวหน้าทีมจังหวัดเชียงใหม่ พันต ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาฯ นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ 
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายอ าพล จินดาวัฒน์ นายณรงค์ อ่อนสอาด นายจิรชัย ม ูลทองโร่ย  
พร้อมด้วย นายจุมพฎ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และนางกรภัทร์ ด ารงค์ไทย ผู้ตรวจราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกับประชาชนของต าบลสุเทพ ปลูกป่า ณ อ่างเก็บน้ า
บ้านสันลมจอย 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรใช้กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่มีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
๒. ควรพิจารณาที่โครงสร้างของนโยบายและกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา  
๓. ควรมีโครงการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อลดการเผา เช่น โครงการเพาะเห็ด 

ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ด าเนินการไปแล้ว  
๓๑ ต าบล การจัดใบไม้แห้ง อยู่ระหว่างการประสานกับวิทยาลัยนวัตกรรม 

๔. ควรมีการสร้างจิตส านึก สร้างแรงจูงใจกับชาวบ้าน 
๕. ควรมีการวางแผนในเรื่องการใช้งบประมาณตั้งแต่ต้นปีเพ่ือเตรียมการ เช่น การท าแนว 

กันไฟซึ่งได้ผลดีมาก  
๖. เห็นด้วยในการให้ดอยสุเทพเป็นโมเดลในการที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท้องถิ่นได้มีส่วน

ช่วยกันในการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า โดยใช้การบูรณาการทุกส่วนร่วมกัน  

     
 

............................................ 



๓๕ 

 

 

จังหวัดน่าน (จุดที่ ๑) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
ณ  หอประชุมเจา้อนนัตวรฤทธิเดช ชัน้ ๓ ศาลากลางจังหวดัน่าน 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมสัมมนา และลงพ้ืนที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
และนายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ  และร่วมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากส่วนราชการ 
ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นแนวทางการบริหารจัดการน้ าการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
และรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานเกี่ยวกับที่ดิน คทช. ของจังหวัดน่าน 

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทศาสตร์ชาติ  สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบญัญตัิตา่ง ๆ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการรับ
ฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะดังกล่าว มาด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา
ชุดปัจจุบัน ซึ่งมีภารกิจด้านการติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการรับฟังความ
คิดเห็นและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรอง
กฎหมาย ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักการตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล เพื่อหาแนวทางการเตรียม

ความพร้อมในการรับมือในอนาคต 
๒. การด าเนินการในพ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์ ป่าอุทยาน หากไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม สามารถด าเนินการได้โดยท าหนังสือขออนุญาตล่วงหน้า  

  

 

๔. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม – วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 
 



๓๖ 

 

จังหวัดน่าน (จุดที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  

ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านพ้ีกลาง อ าเภอบ้านหลวง จังหวดันา่น 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมสัมมนา และลงพ้ืนที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานภาครัฐ ผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย  พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการ  
คนที่หนึ่ง และนายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม โดยมี นายสัมฤทธิ์ 
สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามนโยบาย คทช. และพบปะชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยมี นายชัยพล โรจนวิสิฐ นายอ าเภอ บ้านหลวง ให้การต้อนรับ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. เอกสารใบอนุญาตในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ คทช. อยู่ระหว่างการเตรียมการที่จะแจกให้กับ

ประชาชนแล้ว 
๒. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพควรเน้นตามความต้องการของชุมชน ความเหมาะสมและ 

ความเป็นไปได้ 
๓. หากมีเรื่องใด หรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา หรือ ให้คณะกรรมการโครงการฯ             

ช่วยประสานงาน ผลักดัน หรือติดตามความคืบหน้า ขอให้ท าเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการโครงการฯ               
เพื่อจะได้มีการด าเนินการภายใต้หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

    

    



๓๗ 

 

จังหวัดน่าน (จุดที่ ๓) วันศกุร์ที่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
ณ  ศนูย์กสิกรรมธรรมชาตติน้น้ าน่าน อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  การบรรยายสรุป และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ เกษตรกร ผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที ่

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการ  
คนที่หนึ่ง และนายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม ได้รับฟังบรรยายสรุป  
และเยี่ยมชม โคก หนอง นา ต้นแบบ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการสร้างโครงการต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 
๒. การด าเนินงานบางอย่าง ขอให้เกษตรกรได้เป็นผู้คิดในการด าเนินงานจะได้ตรงจุดประสงค์

และเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด 
๓. การด าเนินงานใดกต็าม ควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมบริบทรอบข้าง เพื่อท าให้การด าเนินงาน

เกิดประโยชน์สูงสุด 
๔. คณะกรรมการโครงการฯ จะน าข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณาและเสนอไปสะท้อนให้กับฝ่าย

บริหารได้รับทราบเพื่อให้มีนโยบายในการด าเนินงานต่อไป 
 

          

          
 

............................................ 



๓๘ 

 

จังหวัดน่าน (จุดที่ ๔) วันศกุร์ที่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา 

ณ บ้านถัว่ลิสง อ าเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จดัเวทีเสวนา รบัฟังข้อคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในพืน้ที ่

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์  รองประธานคณะกรรมการ คนที่
หนึ่ง และนายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม ได้พบปะแลกเปลี่ยนและ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มคลัสเอตร์น่านอโกร-อินดัสทรี 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาค ทางสังคม และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. ควรส่งเสริมด้านการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
๒. ควรประสานงานกันภายในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
๓. งบประมาณหรือแนวทางในการจัดงานเกษตรน่านแฟร์ การปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     
๔. คณะกรรมการโครงการฯ จะรับข้อมูล ประเด็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือไปประสานงานและ

ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 

 

        

       
............................................ 



๓๙ 

 

จังหวัดน่าน (จุดที่ ๕) วันเสาร์ที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ ามวบ ต าบลน้ ามวบ อ าเภอเวยีงสา จังหวดันา่น 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จดัเวทีเสวนา และลงพ้ืนที่รับฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะจาก
หนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน ผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที ่

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดย นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม รับฟังการ
บรรยายสรุปในการเตรียมความพร้อมเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (CIV)  

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใตยุ้ทศาสตร์ชาติ ประเดน็ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาค ทางสงัคม และการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มติรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. การเป็นหมู่บ้าน CIV ต้องมีความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ประกอบด้วย 
 C - Consensus ฉันทามติ โดยมีแนวคิดที่ตรงกันว่าจะมีการพัฒนาหมู่บ้านไปในทิศทางใด 
 I - Identity อัตลักษณ์ คือ ลักษณะที่เป็นของตนเอง เป็นสิ่งที่ท าให้เป็นที่รู้จักหรือจ าได้ 
 V - Value คุณค่า การสร้างคุณค่าของตนเอง เช่น เรามีรากเหง้าวัฒนธรรมที่ดีงาม ความมี

เสน่ห์ของชุมชน เป็นต้น 
๒. ควรสร้างจุดเด่น เช่น มีการสร้างเรื่องราวให้กับผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ที่จะเชิญชวน ดึงดูด 

ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่หมู่บ้านหรือชุมชน 
๓. ความเข้มแข็งของชุมชน โดยอาศัยตามศาสตร์พระราชาต้องเป็นการระเบิดจากข้างในเป็น

ส าคัญ ฝากให้ผู้น าชุมชนช่วยกันสืบสาน ด าเนินการ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

         
 

         

............................................ 



๔๐ 

 

จังหวัดแพร่ (จุดที่ ๑) วนัพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา 
ณ คุ้มเจา้หลวงเมืองแพร่ จังหวดัแพร ่

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ลงพ้ืนที่รับฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากหนว่ยงานภาครัฐ และ
ประชาชนในพ้ืนที ่

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ในฐานะหัวหน้าทีม
รับผิดชอบจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ นายมณเฑียร บุญตัน นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 
กรรมการ และนายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ได้เข้าชมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่พร้อมทั้งนั่งรถรางชมเมืองเก่า ๑๑๙๑ ปี เพ่ือสัมผัสวิถีเมืองเก่าและ
เยี่ยมชมสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์   ใจกลางเมืองแพร่ โดยมีนางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ พร้อมน าชมสถานที่ส าคัญๆ ต่าง ๆ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อสังเกต  จังหวดัแพรม่ีการจัดงานแพร่เมืองเกา่ ๑,๑๑๙ ป ีซึ่งการจดังานประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างมาก มนีักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ารว่มงาน ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจในด้าน
การค้าและการบริการของจงัหวดัแพร่ได้เปน็อย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
๑. เสนอให้จังหวัดมีการอนุรักษ์สถานที่ส าคัญ ๆ ในเมืองแพร่ ให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด 

เพื่อแสดงให้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเมืองแพร่ในอดีต และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
และน่าสนใจจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน 

๒ . เห็นด้วยในการจัดงานแพร่เมืองเก่าเป็นประจ าทุกปี โดยมีการวางแผนและก าหนด  
เป็นปฏิทินไว้ในการท่องเที่ยวของไทยด้วย พร้อมทั้งเพ่ิมเติมกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจเข้าไปในงานด้วย เช่น 
การแสดงถึงประเพณีต่าง ๆ ในอดีตของจังหวัดแพร่ เพ่ือแสดงให้เห็นวัฒนธรรมเมืองแพร่อย่างครบถ้วน 
เป็นต้น 

     

............................................ 



๔๑ 

 

จังหวัดแพร่ (จุดที่ ๒) วนัศกุร์ที่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมจดหมายเหต ุชั้น ๒ ศาลากลางจังหวดัแพร่             

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ลงพ้ืนที่รับฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากหนว่ยงานภาครัฐ และ
ประชาชนในพ้ืนที ่

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดยนายกล้าณรงค์ จันทิก ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายอภิชาติ  
โตดิลกเวชช์ นายมณเฑียร บุญตัน นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการ และนายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการใน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน โดยนางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่ และนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูลในการ
ประชุมด้วย 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง 

ข้อสังเกต 
๑. พบปัญหาการบริหารจัดการน้ าของจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่ากับพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ 

๗๐ % อีก ๓๐ % เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรและอยู่อาศัย และข้อจ ากัดเรื่องสภาพพ้ืนที่ของจังหวัด 
เป็นที่ลาดชั้นสูง น้ าไหลผ่านอย่างรวดเร็ว 

๒. ล าน้ าแม่ยมยังไม่มีอาคารขนาดใหญ่ที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของอุทกภัยและภัยแล้ง 

ข้อเสนอแนะ 
๑. เสนอแนะเกี่ยวกับการท าฝายชะลอน้ าซอยล์ซีเมนต์ ซึ่งใช้งบประมาณน้อยและมีอายุ  

การใช้งานหลายปี จะท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในการท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
๒. แผนการบูรณาการเรื่องน้ า เป็นแผนที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการนานกว่าจะเกิดประโยชน์ 

กับประชาชน ควรมีแนวทางใหม่ ๆ ที่จะบริหารจัดการน้ าให้เข้าถึงชาวบ้านได้ ควรเร่งด าเนินการก่อน 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ หากแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าได้จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง 
ความยากจนของประชาชนได้ 

๓. ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการด าเนินการเรื่องน้ าและปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ มายังคณะกรรมการฯ เพ่ือจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องไปด าเนินการขับเคลื่อน
ตามกลไกของวุฒิสภา เพื่อได้เกิดผลส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 

๔. กรมท่าอากาศยานควรด าเนินการในเรื่องการขยายรันเวย์ให้มีความยาวจาก ๑,๕๐๐ เมตร 
เป็น ๑,๘๐๐ เมตรก่อน เนื่องจากการด าเนินการในเรื่องอื่น ๆ เช่น การเวนคืนที่ดินนั้นเรียบร้อยแล้ว 



๔๒ 

 

๕. นอกจากการเดินทางมายังจังหวัดแพร่ทางเครื่องบินแล้ว ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวได้มี
การปรับเป็นการท่องเที่ยวแบบมาครั้งเดียวเที่ยวได้หลายจังหวัด นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางโดยรถยนต์
ด้วย จึงควรมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกด้วย รวมทั้งในเวลาอันใกล้จะมีรถไฟ รางคู่เส้นทาง
เชียงราย – เด่นชัย ด้วย 

๖. ในส่วนการด าเนินการของวุฒิสภา จะด าเนินการโดยตั้งกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ด าเนินการได้อีกทางหนึ่ง   

 

  

............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

จังหวัดแพร่ (จุดที่ ๓) วนัศกุร์ที่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
ณ วดัสัมฤทธิบญุ หมู่ที ่๕ ต าบลแม่เกิ๋ง อ าเภอวังชิน้ จงัหวดัแพร ่             

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ลงพ้ืนทีร่ับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนให้ก าลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ าท่วม จ านวน ๓๐๐ ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ วัดสัมฤทธิบุญ หมู่ที่ ๕ ต าบลแม่เกิ๋ง อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
โดยมีประชาชนมารับถุงยังชีพ จ านวน ๓๐๐ ราย จากต าบลนาพูน ต าบลแม่ป้าก ต าบลแม่เกิ๋ง และ
ต าบลวังชิ้น 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมั่นคง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   - ไม่มี - 
 

  

  

............................................ 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

จังหวัดแพร่ (จุดที่ ๔)  วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา และ
วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ผา้จกเมืองลอง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
และรา้นบายศร ีอ าเภอเมือง จังหวดัแพร ่                                                                                                  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ลงพ้ืนที่รับฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากหนว่ยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที ่

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ในประเด็น
การปฏิรูปประเทศด้านสังคม และการอนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างความภาคภูมิใจ
ให้แก่ลูกหลานชาวจังหวัดแพร่สืบไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจที่สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับฟัง
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในครั้งนี้ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข้อเสนอแนะ 
๑. แสดงความชื่นชมในการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง 
๒. ขอให้ครูประนอม ทาแปง ประธานกลุ่มฯ ได้สืบต่อองค์ความรู้ด้านการทอผ้าจก ซึ่งเป็น

ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามให้แก่สมาชิกกลุ่มให้มากที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
การทอผ้าจกเมืองลองและการย้อมสีครามธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป 

๓. ควรมีการน าแนวทางการด าเนินการในการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าผ้าทอ โดยการท าให้มีความ
ร่วมสมัย เหมาะสมกับทุกวัย ไปเป็นแนวทางให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 

  

  

............................................ 



๔๕ 

 

จังหวัดแพร่ (จุดที่ ๕) วนัเสาร์ที่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา 

ณ วิสาหกิจชมุชนผูค้้าเฟอรน์ิเจอรห์ัวดง ต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น                                                                                       

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ลงพื้นทีร่ับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ลงพ้ืนที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หวัดง ในประเด็นการพัฒนาการผลิตเฟอร์นเิจอร์ไม้สักของวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ไม้สัก โดยมีนายพยุงศักดิ์ พูลลูน นายอ าเภอสูงเม่นนายสมนึก สุวรรณชัย รองประธาน
วิสาหกิจชุมชนฯ ให้การต้อนรับ  

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข้อสังเกต 
๑. หลักเกณฑ์การขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการ ขอตั้งโรงงานต้องมีปริมาณไม้ ๑๐๐ ลูกบาศก์

เมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้ต้องมีการรวมกลุ่มกันมา 
๒. การขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการขอตั้งโรงงานใช้เวลาด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตฯ นาน 

ซึ่งใบอนุญาตชั่วคราวมีระยะเวลาแค่ ๙๐ วัน เมื่อครบแล้วต้องเริ่มต้นขอใหม่ ซึ่งจากการส ารวจ 
มีผู้ประกอบการขอตั้งโรงงานในพ้ืนที่ จ านวน ๗๘๘ ราย ได้รับอนุญาตไปแล้ว ๑๑๒ ราย อยู่ระหว่าง
ด าเนินการและตรวจสอบ จ านวน ๖๗๖ ราย 

๓. ประชาชนที่ท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ใต้ถุนบ้าน มีเครื่องมือที่ก าลังไม่ถึง ๕๐ แรงม้า ถือว่าไม่เป็น
โรงงานและไม่มีกฎหมายมารองรับ ท าให้ประชาชนไม่มีความมั่นใจว่าสามารถท าไม้ได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

๔. โรงงานต้นแบบซึ่งให้เป็นศูนย์ฝึกถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้สักคุณภาพสูง มีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ทันสมัย แต่ใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพ ใช้เฉพาะฝึกอบรมซึ่งในช่วงที่ไม่มีการฝึกอบรม
ชาวบ้านไม่มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยชุมชนแพร่ 

๕. ขาดแหล่งเงินทุนในการจัดตั้งธนาคารไม้ 
๖. ขาดแคลนวัตถุดิบไม้ เนื่องจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 
๗. ขาดแรงงานในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก 
๘. ขาดแรงงานที่มีทักษะงานไม้ชั้นสูง 
๙. พฤติกรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านในการท างาน ชอบท างานที่บ้าน จึงไม่สามารถควบคุม

คุณภาพการผลิตได้ 
 
 



๔๖ 

 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพแปรรูปไม้ใต้ถุนบ้าน เข้าระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
๒. การพัฒนาฝีมือของชาวบ้านเพ่ือท าให้สินค้ามีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ต้องดึง

ชาวบ้านให้เข้ามาในระบบเพื่อจะได้รับการพัฒนา รวมทั้งเกิดการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าต่อไป 
๓. ขอให้ส่วนราชการของจังหวัดที่รับผิดชอบในเรื่องการขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการตั้ง

โรงงาน ตรวจสอบเหตุแห่งการด าเนินการออกใบอนุญาตล่าช้าด้วย เพ่ือน าแนวทางมาแก้ไขให้ปัญหา
ดังกล่าวคลี่คลาย 

๔. ควรใช้ประโยชน์จากศูนย์ฝึกถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านให้มากที่สุด 
โดยอาจตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางในการใช้ศูนย์ ฝึกฯ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชาวบ้านในชุมชนต่อไป 

 
 

  

  

............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

จังหวัดแพร่ (จุดที่ ๖) วนัเสาร์ที่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๕ นาฬิกา 
ณ ร้าน Nerb Nerb Hostel & Homelynestphrae Homestay & llKCOFFEE และแหล่งเรียนรู้

ห้อมแพร่ วุฒิไกร ผาทอง 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ลงพ้ืนที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์  

เวลา ๑๓ .๐๐  – ๑๔.๐๐ นาฬิ กา ณ  ร้ าน  Nerb Nerb Hostel&Homelynestphrae 
Homestay & llKCOFFEE 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  
โดยคุณหญิงพรทิพย์ โรจน์สุนันทน์ และนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการ ได้เดินทางศึกษาและหารือกับ
ผู้ประกอบการเพ่ือค้นหารูปแบบการสร้างอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของคนจังหวัดแพร่  ณ ร้าน Nerb 
Nerb Hostel & Homelynestphrae Homestay & llKCOFFEE 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๕ นาฬิกา ณ แหล่งเรียนรู้ห้อมแพร่ วุฒิไกร ผาทอง 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดย
คุณหญิ งพรทิพย์ โรจน์สุนันทน์  และนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์  กรรมการ เข้าร่วมประชุมหารือกับ 
กลุ่ม คราฟ์ จังหวัดแพร่ เพ่ือร่วมวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในมิติคราฟ์บริบทจังหวัดแพร่ ณ แหล่ง
เรียนรู้ห้อมแพร่ วุฒิไกร ผาทอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ดร.ภาณุรังสี เดือนโฮ้ง อาจารย์
ประจ าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นางเสาวลักษณ์ วิสุทธิผล 
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ นายวุฒิไกร ผาทอง ภาคีเครือข่าย คราฟ์แพร่ฯ เข้าร่วม
ประชุมหารือ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   - ไม่มี - 

  

............................................ 



๔๘ 

 

 

จังหวัดเชยีงใหม่ (จุดที่ ๑) วันพฤหัสบดีที ่๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมสัมมนา รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน อธิการบดี/อาจารย์  และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)น าโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อม
ด้วยนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าทีมจังหวัดเชียงใหม่  
พันต ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายจิรชัย มูลทองโร่ย นายณรงค์ อ่อนสอาด 
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ และคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กรรมการ ได้ร่วมสังเกตการประชุม
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุม ร่วมกับนายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ  
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่  
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน่วยงานราชการ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อสังเกต 

- ข้อจ ากัดระหว่างประกาศของกระทรวง ประกาศของกรม ประกาศของจังหวัด หรือประกาศอื่น ๆ 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑ ให้น าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาสร้างแผนงานแบบบูรณาการเพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา 

๒ เห็นควรให้ระบุแผนการด าเนินงานโครงการดอยสุเทพโมเดล : การจัดการหมอกควัน 
อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่ ๔ อ าเภอ ๖๔ หมู่บ้านให้ชัดเจน และจ าแนกประเภทของพ้ืนที่ พร้อมทั้งก าหนด
ดัชนีชี้วัดว่า หากด าเนินการตามแผนงานแล้ว จะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร  และสถานการณ์
ในด้านใดจะดีขึ้นบ้าง 

๕. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันพุธที่ ๒ – วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน  ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 



๔๙ 

 

๓ เห็นควรให้กระจายอ านาจบริหารจัดการให้ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสาเหตุการเกิดไฟป่า 
วิธีการแก้ไข และข้อจ ากัด แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน 

๔ เห็นควรให้จ าแนกแต่ละพ้ืนที่ ตามระดับความรุนแรงของการเผาและการเกิดไฟป่า เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการวางแผนแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ และควรมีการให้รางวัลเพ่ือเป็น
ขวัญและก าลังใจ 

 

  
 

............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

จังหวัดเชียงใหม่ (จุดที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
ณ หมู่บ้านสันลมจอย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมสัมมนา รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน อธิการบดี/อาจารย์  และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)น าโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย
นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าทีมจังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ 
อ่อนสอาด นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ และคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กรรมการ รับฟังข้อมูลประเด็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันลมจอย โดยนายสุรเชษฐ์ ตาค ามา
ผู้ใหญ่บ้านสันลมจอย 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ข้อสังเกต 
- ประชาชนบ้านสันลมจอย ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เกือบ ๓๐๐ ครัวเรือน 

ข้อเสนอแนะ 
๑ เห็นควรให้มีการส่งเสริมให้เกิดการสร้างแบรนด์ของขลุ่ยดิน ณ บ้านส าเนียงดิน ทั้งการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และมีชื่อเสียง 
๒ เสนอให้มีการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพเป็นสวนสัตว์เปิด 

ให้ประชาชนได้เยี่ยมชมและใกล้ชิดกับสัตว์ป่า 

  

  

           ............................................ 



๕๑ 

 

 

จังหวัดพะเยา (จุดที่ ๑) วนัพฤหัสบดีที ่๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จัดประชุมสัมมนา รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
พันต ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ นายณรงค์ อ่อนสอาด นายจิรชัย มูลทองโร่ย และคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 
ได้รับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องพื้นที่ป่า และเรื่องมลพิษ
หมอกควันจากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน และประชาชนต าบลแม่กา จังหวัดพะเยา 
โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมภพ โชติษฐยางกูร หัวหน้าส านักงานจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุย  
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่องการใช้ที่ดิน คทช. 
๒. แจ้งความคืบหน้าเรื่องการเสนอกฎหมายอากาศสะอาดว่าเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของ

หอการค้าจังหวัดภาคเหนือ รวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมกันร่างและ
น าเสนอ และก าลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาต่อไป 

๓. ในอนาคตสมาชิกวุฒิสภา มีแนวความคิดในการขับเคลื่อนการตั้งมูลนิธิโดยมี สสส.               
เป็นผู้ด าเนินการ เพื่อผลักดันให้กระบวนการต่าง ๆ ที่วางไว้ เกิดเป็นรูปธรรม 

๔. ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันคิดและร่วมกันท าเพื่อประโยชน์ของทุกคนในพ้ืนที่ 
๕. ควรส่งเสริมเรื่องเกษตรยั่งยืน เช่น โครงการธนาคารอาหาร 

๖. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ – วันศุกร์ที่ ๑๘ กนัยายน  ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดพะเยา 
 



๕๒ 

 

      

     

           ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

จังหวัดพะเยา (จุดที่ ๒) วนัพฤหัสบดีที ่๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา 
ณ บ้านแมก่าโทกหวาก หมู่ ๑๗ ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ลงพ้ืนที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ  
และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
พันต ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และนายณรงค์ อ่อนสอาด กรรมการ เยี่ยมชม
โครงการเพาะเห็ด โดยส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งร่วม
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพาะเห็ด 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะ  
- ควรเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการจัดท าเชื้อเห็ด การปลูกเห็ด และการสร้างหลุมเห็ดทาง Youtube 

เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง 

   

    

              ............................................ 

 

 

 

 



๕๔ 

 

จังหวัดพะเยา (จุดที่ ๓)    วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
ณ ลานกิจกรรมร่มไม้แสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ลงพ้ืนที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้น า
ชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสมัฤทธิ์คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพ้ืนที่พบปะหารือ รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคของต าบล
เชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ รวมทั้งประเด็นปัญหาของกลุ่มอาชีพ
ทอผ้าไทลื้อ จากประชาชนกลุ่มอาชีพทอผ้าไทลื้อ ร่วมกับนายอ าเภอ พัฒนาการอ าเภอ ผู้น าชุมชน ประชาชน  
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. ควรรวมกลุ่มด าเนินการ เพราะการรวมกลุ่มท าให้เกิดความคิด เกิดวิธีการแก้ปัญหา  
๒. เรื่องปัญหาน้ าแล้ง ควรมีการท าเกษตรแบบมีแบบแผน เริ่มจากการส ารวจข้อมูล ๓ ปี ย้อนหลัง

ว่าในฤดูแล้งมีพ้ืนที่ไหนท าการเกษตรได้บ้าง ปลูกอะไร จ านวนเท่าไหร่ กี่ไร่ กี่งาน เรียกว่าผังเกษตร แผนที่
ต าบล โดยให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส ารวจ จากนั้น ท าแผนน้ า โดยดูว่ามีฝาย มีห้วย ล าธาร อ่างเก็บน้ าที่ใดบ้าง 
เมื่อน าแผนที่ท ากันจะท าให้ทราบว่าตรงไหนมีการท าการเกษตรแต่ไม่มีแหล่งน้ า ก็จะสามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้ 

๓. น้ าประปา อาจจะต้องใช้วิธีขุดบ่อบาดาล หรือใช้น้ าใต้ดิน ซึ่งมีมากกว่าน้ าบนดินใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านเข้ามาช่วย 

๔. ควรเขียนโครงการไว้ล่วงหน้า โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญมาแนะน าหรือช่วยเขียนโครงการ 
๕. เจ้าหน้าที่รัฐระดับอ าเภอควรช่วยแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหา โดยรวบรวมโครงการต่าง ๆ แล้ว

น าเสนอไปยังจังหวัดเพ่ือของบประมาณสนับสนุน 
๖. จังหวัดควรมีการส่งเสริม สนับสนุนเรื่องการออกแบบ และเรื่องตลาด Digital Market ทั้งนี้ 

อุตสาหกรรมจังหวัดมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับออกแบบ สามารถเป็นวิทยากรได้ 
๗. โรงไฟฟ้าชุมชน ขณะนี้ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ช่วยผลักดันและติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง 

     

 

 

          ............................................ 



๕๕ 

 

       

จังหวัดเชียงใหม่ (จุดที่ ๑)    วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
ณ ประตูน้ าท่าแพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ลงพ้ืนที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ  
และประชาชนในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมกับ
คณะกรรมการประกอบด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะหัวหน้า
ทีมจังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พลเอก ทวีป เนตรนิยม 
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง นายอ าพล จินดาวัฒนะ 
กรรมการ ได้ร่วมหารือกับส่วนราชการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหาร
จัดการน้ าคลองแม่ข่า ในประเด็นปัญหาน้ าเน่าเสีย กระบวนการฟ้ืนฟูและแนวทางการด าเนินการคลองแม่ข่า 
ณ ประตูน้ าท่าแพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีรพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย 
บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
พร้อมให้ข้อมูลและร่วมหารือ รวมทั้งน าคณะลงเรือศึกษาสภาพของคลองแม่ข่าด้วย 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว
ประเทศ 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
๑. ชื่นชมในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียของคลองแม่ข่าในระยะยาว เพ่ือให้

เกิดความยั่งยืน ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๒. ควรให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการช่วยกันรักษาสภาพคลองแม่ข่า

เป็นล าดับแรกในการไม่ทิ้งขยะ น้ าเสียลงสู่คลอง ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ าเน่าเสียสร้างการมีส่วนร่วม 
ให้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งจากทุกชุมชน 

 

 

 

 

๗. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (ตอนบน) วันศุกร์ที่ ๒๕ – วันเสาร์ที่  ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 



๕๖ 

 

จังหวัดเชยีงใหม่ (จุดที่ ๒)  วนัศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
ณ ศนูย์ประชุมและแสดงสนิค้านานาชาตเิฉลมิพระเกียรต ิ๗ รอบ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ่

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมรบัฟังข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ และประชาชนในพ้ืนที ่

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมกับ
คณะกรรมการประกอบด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าทีม
จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ทวีป เนตรนิยม คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง  นายสถิตย์  
ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายอ าพล จินดาวัฒนะ กรรมการ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน Lanna Expo ๒๐๒๐ “กินดี 
อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีนางสาวศศิธร ริ้วทอง ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ และการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ  
๑. ควรให้ขยายความร่วมมือในการจัดงาน Lanna Expo เป็นความร่วมมือกันในการจัดงาน

ของกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือทั้งหมด เพ่ือให้มีศักยภาพและเครือข่ายมากขึ้น 
๒. ควรเชิญผู้ประกอบการที่มีการผลิตที่เป็นอัตลักษณ์หรือมีประสบการณ์หรือประสบ

ความส าเร็จในการท าธุรกิจมาถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งคนรุ่นใหม่ที่ศึกษาทางด้านการสร้างสรรค์การสร้าง
นวัตกรรมมาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมงานได้น าไปต่อยอด 

๓. ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์โครงการจัดงานในแต่ละปีให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ประกอบการ  
ที่เข้ามาร่วมแสดงสินค้า/จ าหน่ายสินค้าได้รับประโยชน์ สามารถน าไปต่อยอดธุรกิจได้ ได้ความรู้และ  
ได้เครือข่าย 

๔. คณะกรรมการฯ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน Lanna Expo เช่น พาณิชย์จังหวัด  
ได้นัดหมายหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดงานในปีต่อไป เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเกิดประโยชน์ 
กับผู้ประกอบการและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเหนือให้ดีขึ้นต่อไป 

 

      

 

      



๕๗ 

 

จังหวัดเชยีงใหม่ (จุดที่ ๓)   วันเสาร์ที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  ประชุมสัมมนารับฟังข้อคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ 
คณะผู้บริหาร/อาจารย ์และประชาชนในพ้ืนที ่

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น าโดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อม
กับคณะกรรมการประกอบด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะ
หัวหน้าทีมจังหวัดเชียงใหม่ พันต ารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม ที่ ปรึกษา
คณะกรรมการ พลเอก ทวีป เนตรนิยม คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายเสรี สุวรรณภานนท์ นาย
สุรสิทธิ์ ตรีทอง นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายอ าพล จินดาวัฒนะ กรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั ้น ๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี  รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีและคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเกี่ ยวกับเรื่องการเกษตร 
สร้างมูลค่า 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรจัดท าข้อมูลของรุ ่นต่าง ๆ ที ่ผ่านการอบรมเกี ่ยวกับการน าความรู ้ไปด าเนินการ  

ที่จังหวัดของผู้อบรม เพ่ือเป็นฐานข้อมูลซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้น าไปช่วยต่อยอดในส่วนที่เกี่ยวข้องได้  
๒. แสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ ได้ด าเนินโครงการที่ เป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้อง  

กับยุทธศาสตร์ว ่าด ้วยความสามารถในการแข่งข ัน ยุทธศาสตร์ว ่าด ้วยการเกษตรสร้างมูลค ่า 
ประกอบด้วย ๕ เรื่อง ๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ๒) เกษตรปลอดภัย ๓) เกษตรอินทรีย์ ๔) เกษตร
แปรรูป ๕) เกษตรอัจฉริยะ โดยเสนอแนะให้ไปศึกษาเรื่องที่ ๑ คือเกษตรอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นเกษตร 
ที่มีเฉพาะตรงท้องถิ่นนั้น ๆ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรอย่างมากมาย และเห็นควรน าไปเพิ่มเติม  
ในโครงการด้วย ซึ่งจะท าให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

         

…………………………………………………………………. 



 



๒.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 

ภาคเหนือ (ตอนล่าง) จ านวน ๔ ครั้ง  ประกอบด้วย 

 

๑. วันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์  

๒. วันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี  

๓. วันที ่๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดก าแพงเพชร  

๔. วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





๕๙ 

 

จังหวัดพิษณุโลก  ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอชาติตระการ ต.ป่าแดง 
อ.ชาติตระการ 

วิธีด าเนินกิจกรรม  จัดประชุม จัดเวทีเสวนา ลงพ้ืนที่พบปะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หัวหน้า
ส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่  

 

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะเดินทางถึงห้องประชุมศูนย์
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอชาติตระการ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมีนายวิบูลย์  
โค้วตระกูล ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรฐัมนตรี นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลก และนายธีรชสิทธิ์  วงศ์วาน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ในครั้งนี้ด้วย 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อมกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวฒุสิภาตามรัฐธรรมนูญ สรุปได้ ดังนี้ ในการลง
พ้ืนท่ีในฐานะสมาชิกวฒุิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือ ผู้แทนปวงชนชาวไทย 
ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการบริหารบ้านเมือง ส าหรับ
บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑. กลั่นกรองกฎหมาย เวลาที่กฎหมายจะผ่านจากสภาผู้แทนราษฎร
ขึ้นไปนั้น จะต้องกลั่นกรองจึงจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่มาเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย  
คือ หน่วยงานราชการ ข้าราชการ เอกชน ประชาชน เยาวชน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงสื่อมวลชน 

๑. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 

จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) วันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓   

ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ 



๖๐ 

และอื่นๆ ๒. ควบคุมการบริหารราชการแผน่ดนิ หากการลงพ้ืนที่ในครั้งนีไ้ดร้ับฟังข้อคดิเห็นข้อเสนอแนะ
หรือปัญหาต่างๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็จะท าการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
หรือหารือในที่ประชุมวุฒิสภา โดยโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้แบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้  
๑) กลุ่มภาคกลาง ๒) กลุ่มภาคตะวันออก ๓) กลุ่มภาคใต้ ๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
๕) กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๖) กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๗) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  ๓. ให้ความ
เห็นชอบในเรื่องส าคัญตา่งๆ ๔. พิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ ๕. ถอดถอนบุคคล
ออกจากต าแหน่ง ๖. อ านาจหน้าที่อื่นๆ แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ .ศ. ๒๕๖๐ 
ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น หน้าที่การปฏิรูปประเทศและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติก็คือท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเสาหลัก ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้
และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูป
ประเทศก็จะไม่ส าเร็จ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็จะไม่ส าเร็จ  ดังนั้น การติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น   
ซึ่งการลงพ้ืนที่นั้นทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัด แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของ
วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่
การปฏิรูปประเทศ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พี่น้องประชาชนต้องรับรู้
และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูป
ประเทศและการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็ ไม่ส าเร็จ ดังนั้น การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศจึงเปน็หน้าที่ของสมาชิกวุฒสิภาโดยตรงที่ตอ้งมารับฟังความคิดเหน็ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ ติดตามการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อน าไปสู่การแก้ไขถึงผลกระทบนั้นๆ และได้มีการสร้างความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และยุทธศาสตร์ของจังหวัดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพื่อจะได้น าข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อ
รัฐบาลต่อไป  

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นายอ านวย  ม่วงทิม (นายกเทศมนตรีต าบลป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) 
 เรื่อง ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เนื่องจากข้าวโพดและยางพารามีราคาตกต่ ามาก

เหลือกิโลกรัมละ ๑๗ บาท ซึ่งมีเกษตรกรท าการปลูกกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
ถ้าอยากได้ราคาดีต้องน าไปขายให้กับบริษัทซีพีเท่านั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอยากให้สร้างโรงงาน 
แปรรูปสินค้าทางการเกษตรขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ท าให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจภายในจังหวัดมากขึ้น 



๖๑ 

 เรื่อง ขอใช้พ้ืนที่เขตป่า สปก. เป็นบ่อทิ้งขยะ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่ง 
ในจังหวัดพิษณุโลกไม่มีที่ทิ้งขยะของชุมชน และไม่สามารถจัดซื้อที่ดินเป็นที่ทิ้งขยะของชุมชนได้ จึงขอใช้
พ้ืนที่ของรัฐจัดสร้างบ่อขยะ โดยการอนุญาตให้ยกเว้นข้อกฎหมายในที่ดิน สปก. หรือพ้ืนที่ป่าไม้ – อุทยาน 
เป็นต้น 

๒. นายจ าเนียร  ด่านทิม (ก านันต าบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) 
 เรื่อง ขอก่อสร้างฝายบ้านโคกผักหวานและฝายบ้านปากรอง  ต .ชาติตระการ  

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จากการที่กรมชลประทานได้ส ารวจที่ดินและเวนคืนที่ดินจ านวนหนึ่ง  
เพื่อก่อสร้างฝายบ้านโคกผักหวานตามโครงการพระราชด าริ โดยความกว้างของฝายประมาณ ๑๐ เมตร 
แต่ก่อสร้างจริงความกว้างของฝายเพียง ๔.๕๐ เมตร ท าให้น้ าในฝายไหลออกทางฝั่งขวา อยากให้ 
ทางผู้รับผิดชอบมาขุดขยายคลองให้กว้างขึ้น เพ่ือเติมน้ าในล าน้ าภาคน้อยใช้ในการเกษตรหน้าแล้ง  
ได้ดียิ่งขึ้น ส่วนฝายบ้านปากรอง อยู่ในเขต ต.ชาติตระการ กิโลเมตรที่ ๑๐ ตามโครงการพระราชด าริฯ 
ก่อสร้างเสร็จมาแล้ว ๕ ปี แต่ไม่สามารถเปิดใช้น้ าในฝายได้ เพราะกรมชลประทานไม่อนุมัติให้เดินเครื่อง
สูบน้ าในฝายดังกล่าว 

 เรื่อง ขอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากถนนหมายเลข ๑๑๔๗ จากอ าเภอทองแสนขัน
ถึงอ าเภอนครไทยระยะทางประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นเวลานานถึง ๑๐ ปี 
อยากให้กรมทางหลวงขยายเส้นทางถนนหมายเลข ๑๑๔๗ จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร และ
ติดตั้งไฟส่องสว่างตรงจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

๓. นายพีระเชษฐ์ ปริญญานาคหอม (ก านันต าบลบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) 
 เรื่อง ขอขยายเส้นทางถนนหมายเลข ๑๑๔๗ เนื่องจากถนนหมายเลข ๑๑๔๗ จากอ าเภอ

ทองแสนขันถึงอ าเภอนครไทยระยะทางประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นเวลานาน
ถึง ๑๐ ปี อยากให้กรมทางหลวงขยายเส้นทางถนนหมายเลข ๑๑๔๗ จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่อง
จราจร และติดตั้งไฟส่องสว่างตรงจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

 เรื่อง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากราษฎรหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๐ ต าบลบ้าน
ดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งมีประชากรราว ๆ ๔๐๐ กว่าหลังคาเรือน ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่เขต 
ป่าสงวนมาเป็นระยะเวลานานประมาณ ๔๐ – ๕๐ ปี ที่ผ่านมา ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนในการอยู่อาศัย 

 เรื่อง ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า เนื่องจากเคยเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
ล าน้ าคลึงในเขตป่าอนุรักษ์โซน C ป่าคลองตรอน บริเวณบ้านห้วยน้ าอุ่น หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบ้านดง  
อ.ชาติตระการ ตั้งแต่เมื่อปี ๒๕๕๖ กับทางกรมชลประทาน โดยงบประมาณ ๖๐๐ กว่าล้านบาท  
แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ท าให้ราษฎรทั้ง ๑๖ หมู่บ้านในต าบลบ้านดงได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลน
น้ าท าการเกษตร พอถึงหน้าฝนน้ าก็ท่วมไร่นาพืชผลทางการเกษตรของราษฎรเป็นประจ าทุกปี 

 



๖๒ 

๔. นายพันธ์  สมีเพ็ชร (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) 
 เรื่อง ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากหมู่ที่ ๑๑ บ้านชุมแสง และหมู่ที่ ๕ บ้านเนิน

ทอง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ปัจจุบันมีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นมาก ท าให้ความต้องการใช้
ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ขอให้การไฟฟ้าขยายขอบเขตการใช้ไฟฟ้าจาก ๒ เฟส เป็น ๓ เฟส 
เพื่อป้องกันไฟฟ้าตก และให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

๕. นายนันทอง  ทองมา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) 
 เรื่อง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากราษฎรหมู่ที่ ๑ – ๕ ต าบลบ่อภาค  

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ท ากินอยู่อาศัยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๕ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพราะติดปัญหา
อยู่ในพ้ืนที่ป่าทับซ้อน โดยในพ้ืนที่ของหมู่บ้านเป็นเขตป่าสงวน ฝั่งขวาเป็นเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตก
ชาติตระการ ฝั่งซ้ายเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง – ภูทอง จึงท าให้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ 

 เรื่อง โครงการชลประทานระบบท่อฝายห้วยขมึง เนื่องจากโครงการก่อสร้างชลประทาน
ระบบท่อฝายห้วยขมึงที่ครอบคลุม ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านนาตอน หมู่ที่ ๒ บ้านขวดน้ ามัน และ
หมู่ที่ ๓ บ้านลาดเรือ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จมานาน แต่ไม่สามารถส่งน้ าออกจากฝายเพ่ือใช้ท าการเกษตรได้ 

๖. นางภิฬารัตน์  สีหะวงษ์ (สมาชิกสภาจังหวัดพิษณุโลก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) 
 เรื่อง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากราษฎรหมู่ที่ ๑ – ๑๒ ต าบลป่าแดง  

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน เพราะอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน ขอให้
หน่วยงานของรัฐส ารวจข้อมูลที่เท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วย 

๗. นายสมโภชน์  นวลป้อง (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) 
 เรื่อง ปัญหาแนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยน้ าดิบ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ  

จ.พิษณุโลก ตั้งอยู่ในแนวเขตพ้ืนที่ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก ท าให้เกิดปัญหา 
ที่ไม่ชัดเจนในการติดต่อกับทางราชการ ในบางครั้งต้องด าเนินการเรื่องนั้น  ๆ ทั้ง ๒ จังหวัด ด้วยระยะ 
การเดินทางที่ไกลจึงเสียค่าใช้จ่ายเยอะมาก อยากให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินช่วยแก้ไขและแบ่งแนวเขต  
ที่ชัดเจนด้วย 

 

จังหวัดพิษณุโลก  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง หมู่ที่ ๔ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ 

วิธีด าเนินกิจกรรม  พบปะเยี่ยมเยียน ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ และดูประเด็นเรื่องไฟฟ้าในชุมชน  

เวลา ๑๕.๐๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง 
หมู่ที่ ๔ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมีนายวิบูลย์  โค้วตระกูล ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายธีรชสิทธิ์ วงศ์วาน 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก นายวีระศักดิ์ กมลวรเดช 



๖๓ 

ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก และนายวิวัฒน์ ฤทธิวงศ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการลูกค้าและ
วิศวกรรม การไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากประชาชนในพ้ืนที่ครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายดาวรุ่ง กรีพรต (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง)  
เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่ราษฎรในพ้ืนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินอยู่อาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นางสิงห์  จันทะคุณ (สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก) 
 เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากหมู่บ้านป่าแดง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ  

จ.พิษณุโลก ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญจากจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ประกอบกับในปัจจุบัน
มีประชากรเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการการใช้ไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน อยากให้ทางจังหวัดพิษณุโลกจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น 

๒. นางสาวพรพิมล  ดาปัว (ผู้ประกอบกิจการค้าขาย) 
 เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งหนังสือ 

ถึงผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ขอให้หยุดการฆ่าสัตว์ทุกวันพระหรือวันส าคัญในโอกาสต่าง  ๆ แต่มี
ผู้ประกอบการบางแห่งฝ่าฝืนข้อบังคับหรือการประกาศจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยากให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๓. นายจ าเนียร  ด่านทิม (ก านันต าบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) 
 เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้า ขอขยายเขตไฟฟ้าตั้งแต่หมู่ที่ ๗ บ้านน้ าภาคน้อย ไปยังหมู่ที่ ๒ 

บ้านน้ าเปิน ต.ชาติตระการ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ได้รับความเดือดร้อน 
จ านวน ๑๐ กว่าหลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้านไม่ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนหรือในเขตอุทยานแต่อย่างใด  
และทุกหลังคาเรือนมีโฉนดที่ดินอย่างถูกต้อง 

 



๖๔ 

๔. นายค าวี  สมวงศ์ (ประชาชนในหมูท่ี่ ๔ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) 
 เรื่อง ข้อพิพาทระหว่างต าบลป่าแดงและต าบลบ้านดง เนื่องจากประชาชนอาศัยอยู่ในเขต

ต าบลป่าแดงมาเป็นระยะเวลานานเกือบ ๓๐ ปี ต่อมามีการส ารวจแนวเขตที่ดินพบว่าชาวบ้านที่อาศัย 
อยู่ในเขตต าบลป่าแดงประมาณ ๓๐ ครัวเรือน ตั้งอยู่ในเขตต าบลบ้านดง จึงท าให้ชาวบ้านเกิดข้อพิพาท
ระหว่าง ๒ หมู่บ้าน และไม่ยอมย้ายที่อยู่ไปอยู่ในเขตต าบลบ้านดง ซึ่งทั้ง ๒ หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
เป็นพ้ืนที่ของ สปก. 

๕. นายดาวรุ่ง  กรีพรต (นายก อบต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) ตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าแดง ได้รับค าร้องขอขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจากประชาชนหมู่ที่ ๑๑  
บ้านห้วยท่าเนื้อ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ าภาคน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๔ บ้านไทรงาม ต.ป่าแดง  
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และหมู่บ้านใกล้เคียง เนื่องจากบ้านเรือนไฟฟ้าไม่เพียงพอเป็นเขตพ้ืนที่
ห่างไกลมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดงได้ขอขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
สาขาอ าเภอนครไทยแล้ว แต่เนื่องจากมีงบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเงินสมทบให้ กฟภ. 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง ไม่มีงบประมาณเพียงพอ ปัจจุบันชาวบ้านยังประสบปัญหาดังกล่าว 

 

จังหวัดพิษณุโลก  ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอย้อมครามบา้นนาเมือง หมู่ที่ ๘ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ 

วิธีด าเนินกิจกรรม เยี่ยมเยียนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

เวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอย้อมคราม
บ้านนาเมือง หมู่ที่ ๘ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพ่ือเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีนายวิบูลย์  โค้วตระกูล ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี และนายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเวทีเพื่อรับฟัง
ปญัหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นางสิงห์ จันทะคุณ 
(สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก) เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการด าเนินงานของ 
ศูนย์การเรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านนาเมืองถึงผลส าเร็จ จนท าให้ปัจจุบันทางกลุ่มทอผ้าย้อมครามสามารถ 
มีเงินออมสูงสุดประมาณ ๑๖ ล้านบาท เพ่ือเป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นแบบอย่างของวิสาหกิจ
ชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 

 

 

 

 



๖๕ 

จังหวัดพิษณุโลก  ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจ าอ าเภอนครไทย ที่ว่าการ
อ าเภอนครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย 

วิธีด าเนินกิจกรรม ประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึง
ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจ าอ าเภอนครไทย ที่ว่าการอ าเภอนครไทย ต.นครไทย  
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพ่ือประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วยนายวิบูลย์  โค้วตระกูล ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
และนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ กล่าวว่า ได้กล่าวทักทายที่ประชุมและ
กล่าวถึงเรื่องการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชน และติดตามการท างานของ
สมาชิกวุฒิสภาในการออกกฎหมาย ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ เป็นโครงการที่จัดท าแบ่ง
ออกเป็น ๗ คณะ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปพิจารณากฎหมายและดูผลกระทบในการออกกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญ ในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอีก ๒๐ ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย ๕ ปีแรกของการปฏิรูป
ระบบงบประมาณหรือกระบวนการที่ลงไปสู่ประชาชน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ปรากฏขึ้น การท า
ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจ าเป็นต้องรับรู้หรือรับทราบ
ข้อมูลปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อน าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรในประเทศ การอุปโภคสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติต้องเหลือทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไปได้ ดังนั้นภาครัฐต้องมี
นโยบายที่ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดีที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นายเอกพงษ์  กุลเจริญ (นายก อบต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก)  
 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยดู่  เนื่องจากขอรับการสนับสนุน

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยดู่ ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑ บ้านตีนห้วยตั่ง ต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติภัยแล้งให้กับราษฎร หมู่ที่ ๑,๓,๔,๘,๙,๑๗ และเพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านสาธารณูปโภครองรับการเข้ามาอยู่อาศัยของราษฎรหมู่บ้านน้ าแจ้งพัฒนา ต.นาบัว อ.นครไทย 
จ.พิษณุโลก จ านวน ๒๕๙ ครัวเรือน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการจัดสรรที่อยู่
อาศัยและที่ท ากินผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยเสนอขอโครงการฯ กับส านักงาน
ชลประทานที่ ๓ จ.พิษณุโลก เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มงานก่อสร้างได้รายงานต่อ ผอ.คส.ชป. ๓  
ว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยดู่ ได้เตรียมความพร้อมในด้านการพิจารณาโครงการ ส ารวจ ออกแบบ
เบื้องต้นไว้แล้วและแบบก่อสร้างผ่านการอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ แต่เนื่องจากพ้ืนที่
ก่อสร้างโครงการฯ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพ่ิมโซน C และระดับเก็บกักน้ าครอบคลุมพื้นที่ป่า
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าบางส่วนรวมพ้ืนที่ประมาณ ๑๘๐ ไร่ ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๒. นายวีระศักดิ์  สุวรรณโณ (ที่ปรึกษานายก อบต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก) 
 เรื่อง อ่างเก็บน้ าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริห้วยพริกขิง ต.นครชุม อ.นครไทย  

จ.พิษณุโลก เนื่องจากเคยยื่นหนังสือมาแล้ว ๓ ครั้ง เวลาผ่านไปประมาณ ๑๐ ปี ยังไม่มีความคืบหน้า
เพราะทุกหน่วยงานใช้แผนที่คนละฉบับ ท าให้ในพื้นที่มีปัญหาในการวางแผนการก่อสร้าง โดยยังไม่ได้รับ
การอนุมัติ อยากให้ทุกหน่วยงานใช้แผนที่อันเดียวกัน (One-Map) 

๓. นายพงษ์ศักดิ์  ปานเกิด (ก านันต าบลหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก) 
 เรื่อง ปัญหาที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่ที่ ๗ บ้านห้วยเซิง 

ต าบลหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน เพราะพื้นที่อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ป่าสงวนเนินเพ่ิม และป่าเขาไกรยาง เพื่อเป็นการป้องกันและพัฒนาของท้องถิ่น  
อยากให้หน่วยงานของรัฐออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 

 

จังหวัดพิษณุโลก  บ้านปากปอย หมู่ท่ี ๑๖ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง 

วิธีด าเนินกิจกรรม เยี่ยมเยียนประชาชน และรับฟังปัญหาประเด็นเรื่องไฟฟ้า  

เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงบ้านปากปอย หมู่ที่ ๑๖ ต.วังนกแอ่น 
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพ่ือเยี่ยมเยียนประชาชน และรับฟังปัญหาประเด็นเรื่องไฟฟ้า โดยมีนายวิบูลย์  
โค้วตระกูล ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลก นายธีรชสิทธิ์  วงศ์วาน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก 
นายวีระศักดิ์   กมลวรเดช ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเวทีเพื่อรับฟังปัญหา การแสดง 



๖๗ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายบุญเหลือ บารมี (นายอ าเภอวังทอง 
จ.พิษณุโลก) เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่ราษฎรในพ้ืนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และ
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินอยู่อาศัย  

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นายชัยยนต์  มาไชยนาม (นายก อบต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก) 

 เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าหมู่ที่ ๒๐ บ้านแสนสุข ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่ง
แสลงหลวง เนื่องจากราษฎรบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๐ ต าบลวังนกแอ่น พร้อมด้วยราษฎรบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 
๕ บ้านโปร่งพลู หมู่ที่  ๑๕ บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่  ๑๘ และบ้านแสนสุขพัฒนา ต าบลวังนกแอ่น  
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกวุฒิสภา ช่วยติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
บ้านแสนสุขพัฒนา (ซุ้มนกแขวก) ต าบลวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งได้เริ่มโครงการก่อสร้างมา
ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๑ จนบัดนี้ยังไม่คืบหน้าแต่ประการใด ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนเคยท าหนังสือถึง
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ (ที่ สว (สนช) (กมธ ๑) 
๐๐๐๙/๓๖๗๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งรดัตดิตามผลการขออนุญาตใช้พ้ืนทีก่่อสร้างในเขตพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าวังทองฝั่งซ้ายและขวา ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลกได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลง
หลวงและเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าวังทองฝั่งซ้ายและขวา ด าเนินโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยในเขตพ้ืนที่ต าบลวังนกแอ่น เขตอุทยานแห่งชาติทุ่ง
แสลงหลวง จ านวน ๒๖ โครงการ และเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าวังทองฝั่งซ้ายและขวา จ านวน ๑๕ 
โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น ขอให้มีการเร่งรัดติดตามผลการขออนุญาตใช้พ้ืนที่
ก่อสร้างในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ าวังทองฝั่งซ้ายและขวา 
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หากผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น  
ทราบด้วย เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



๖๘ 

๒. นายสวิง  มิชาวนา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก) 

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 
พล.ถ. ๘๓-๐๑๐ สายทางบ้านถ้ าเต่าหมู่ที่ ๕ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๒ บ้านแม่ระกา ต.แม่ระกา อ.วังทอง  
จ.พิษณุโลก จากความเดือดร้อนของประชาชนบ้านถ้ าเต่าหมู่ที่ ๕ ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  
ใช้สัญจรไปมามากกว่า ๕๐ หลังคาเรือน พังเป็นหลุมเป็นบ่อลึกตลอดระยะทาง ๑ กิโลเมตร ในช่วงหน้า
ฝนจะมีน้ าท่วมขัง ท าให้ผู้ขับขี่ 

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

 

จังหวัดอุตรดิตถ์ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก 

วิธีด าเนินกิจกรรม ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ดูเรื่องการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว 
ณ ห้องประชุมดา่นกกักันสัตว์อุตรดติถ์ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
หารือในประเด็นที่ส าคัญ 

สมาชิกวุฒิสภาอีกคณะได้ลงพ้ืนที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา และคณะเดินทางถึง 

จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 
ดูเรื่องการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมจ านวน
ทั้งสิ้น ๓๗ คน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วย  
นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายพิภัช  ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ด้วย โดยมี
หารือในประเด็นที่ส าคัญคือ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ว่า “จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีผลผลิตทาง
การเกษตรที่ปลอดภัย การท่องเที่ยวมีการพัฒนาและการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น” โดยก าหนดประเด็น
การพัฒนาด้านการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน คือ เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน และความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
พัฒนาโอกาสบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะล าไย LIMEC และความพร้อมของ
หน่วยงาน CIQ ให้ทัดเทียมกับประเทศต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสถานที่โครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ที่เดินเข้า – ออก ณ จุดผ่านแดน
ถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

แม้ว่าการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรจะมีอุปสรรคปัญหามากมายเพียงใด แต่จังหวัดอุตรดิตถ์  
โดยความร่วมกันของทุกภาคส่วนจะร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มีให้หมดไป หรือคลี่คลายลงโดยเร็ว
รวมทั้งพัฒนาเชื่อมโยงกับด้านอื่นที่เป็นโอกาสอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐบาล
และแผนพัฒนาต่าง ๆ และที่ส าคัญที่สุดจะเป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้แก่จังหวัด
อุตรดิตถ์ ภาคเหนือและประเทศไทยต่อไป 



๖๙ 

การขับเคลื่อนโครงการที่ส าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑. การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะล าไย และการ

พัฒนาตลาดการค้าชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 
 ๑.๑ การขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 
 ๑.๒ การประชุมเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางในจังหวัดอุตรดิตถ์และภูมิภาคต่างๆในเรื่อง 

ระบบขนส่งทางรางจะมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ๑.๓ งานวิจัยการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC 
 ๑.๔ โครงการศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศณษฐกิจ ท่องเที่ยวและความมั่นคง จาก

โครงการก่อสร้างรถไฟลาว – จีน (ช่วงบ่อเต็น – เวียงจันทร์) ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
จังหวัดเลย 

 ๑.๕ การวางแผนพัฒนาสนามบินอุตรดิตถ์ 

 ข้อสรุป จังหวัดอุตรดิตถ์มีศักยภาพมากมายที่รอการสนับสนุนส่งเสริม ผลักดันหรือแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคหรือเงื่อนไขทางระเบียบกฎหมายบางประการ หากได้รับการสนับสนุนส่งเสริม  
จากสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุตรดิตถ์เชื่อมั่นว่าจะท าให้การพัฒนาของจังหวัดอุตรดิตถ์เจริญรุดหน้า  
แบบก้าวกระโดด และจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบาย
ของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อจากน้ัน เวลา ๑๑.๒๐ น. คณะสมาชิกวุฒิสภาพบปะบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลของอ าเภอบ้านโคก และกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาขุม อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  
เพ่ือรับฟังบรรยายสรุปการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลของอ าเภอบ้านโคก และ
เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาขุม  



๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสมาชิกวุฒิสภา พบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนและบุคลากรครูของวิทยาลัย
การอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือรับฟังปัญหาการ 
ขาดแคลนบุคลากร โรงเรียนห่างไกลความเจริญ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องท าให้  
เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาออกไปไม่มีงานท า ขาดรายได้ในการด ารงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

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

ข้อสังเกตจากการลงพื้นที่  

การจัดก าหนดการดีมาก แยกส่วนพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองท้องที่ และประชาชน 
เป็นวิธีการที่ดีใช้ได้ผล เปิดโอกาสท าความรู้จัก คุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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๗๒ 

 
จังหวัดนครสวรรค์  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลช่องแค อ าเภอตาคลี 

วิธีด าเนินกิจกรรม  จัดประชุม จัดเวทีเสวนา ลงพ้ืนที่พบปะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หัวหน้า
ส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคเอกชน เยาวชน เกษตรกร สื่อมวลชน และประชาชนในพ้ืนที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะเดินทางถึงห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลช่องแค อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วย นางนลินี  มหาขันธ์ ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ า 
ส านักนายกรัฐมนตรี และนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเวทีเพ่ือรับฟัง
ปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมจ านวนทั้งสิ้น 
๑๐๐ คน ในครั้งนี้ด้วย 

พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทาย 
ที่ประชุมพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้ ในการลงพ้ืนในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิก
วุฒิสภา คือผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 
ในการบริหารบ้านเมือง ส าหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑. กลั่นกรองกฎหมาย เวลาที่กฎหมาย
จะผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไปนั้น จะต้องกลั่นกรองจึงจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่มาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย คือหน่วยงานราชการ ข้าราชการ เอกชน ประชาชน เยาวชนสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ รวมถึงสื่อมวลชน และอื่น ๆ ๒. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หากการลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ได้รับ

๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 

จังหวัดภาคเหนือ (ตอนลา่ง) วันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี 



๗๓ 

ฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือปัญหาต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็จะท าการ 
ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือหารือในที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งการลงพ้ืนที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ๓. ให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญต่าง ๆ 
๔. พิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต่าง ๆ ๕. ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง  
๖. อ านาจหน้าที่อื่น ๆ แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาล 
ที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ก็คือท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเสาหลัก ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไป
ด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศ 
ก็จะไม่ส าเร็จ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็จะไม่ส าเร็จ ดังนั้นการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น ซึ่งการลงพ้ืนที่นั้น
ทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ทีส่ าคัญของจังหวดั แต่เรื่องที่ส าคัญทีสุ่ดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศ 
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พี่น้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน 
ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศและการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่ส าเร็จ ดังนั้น การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจึงเป็น
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพื่อน าไปสู่การ
แก้ไขถึงผลกระทบนั้น ๆ และได้มีการสร้างความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพื่อจะได้น าข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นายประภาส  กิตติวณิชานนท์ (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลช่องแค อ.ตาคลี) 
 เรื่อง ปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของการรถไฟรัศมีเขา ๔๐ เมตร การรถไฟแห่งประเทศไทย 

มีหลักเขตอยู่ในพ้ืนที่เขตภูเขาช่องแค และมีชาวบ้านอาศัยอยู่จ านวน ๖๒ ครัวเรือน ซึ่งทางการรถไฟ
ยืนยันว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตการรถไฟแห่งประเทศไทยและมีการจัดเก็บค่าเช่า พร้อมทั้งมีการทวง  
ค่าเช่าจนถึงปัจจุบัน 

๒. นายด ารง  ประภาสะวัต (สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลช่องแค อ.ตาคลี) 
 เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของการรถไฟ ค่าเช่าการท าประโยชน์ของราษฎรบริเวณพ้ืนที่ใน

หมวดศิลาและบริเวณบ้านหน้าเขา ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนที่คงค้างค่าเช่าอยู่เป็นจ านวนมาก และการ
รถไฟมีหนังสือมาทวงค่าเช่า ท าให้ราษฎรในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัยและ 
การประกอบอาชีพบนพ้ืนที่ในปัจจุบัน 



๗๔ 

๓. นายสงวน  สิทธิเลิศประสิทธิ์ (ประชาชนชุมชนวิถีพรหม ต าบลช่องแค อ.ตาคลี) 
 เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของการรถไฟ ค่าเช่าการท าประโยชน์ราษฎรบริเวณตลาดช่องแค 

ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนที่คงค้างค่าเช่าอยู่เป็นจ านวนมากและการรถไฟมีหนังสือมาทวงค่าเช่าทั้งที่คงค้าง
อยู่และค่าเช่าปัจจุบันท าให้ราษฎรในเขตตลาดช่องแคไม่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและการอยู่
อาศัยบนพ้ืนที่ดังกล่าว 

๔. นางสาววันวิสาข์  ลือพืช (อาสาสมัครสาธารณสุข ต าบลช่องแค อ.ตาคลี) 
 เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของการรถไฟ 
 ๑. ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าเช่าปีร้อยละ ๕% ต่อปี 
 ๒. จากเดิมท าสัญญาเช่าไว้เป็นแบบที่อยู่อาศัย ปัจจุบันถูกบังคับให้ท าสัญญาแบบเชิงพาณิชย์ 
 ๓. ถ้ามีการส ารวจคิดค่าเช่าใหมใ่ห้ส ารวจวา่บ้านแต่ละหลังท าอะไรอยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์

ค้าขาย บางบ้านก็ปิดถาวร บางบ้านก็มีแต่ผู้สูงอายุอยู่อาศัย แต่กลับถูกคิดค่าเช่าเท่าเทียมกับบ้านที่ท าการ
ค้าขายเชิงพาณิชย ์

๕. นางสาวชวิศารัตน์  แก้วปรีชา (ประชาชนในต าบลช่องแค อ.ตาคลี) 
 เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของการรถไฟ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซื้ออาคารพาณิชย์จากบริษัทสิน

ชฎายาภา จ ากัด ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ในพ้ืนที่ของการรถไฟเริ่มแรกจ่ายค่าเช่า ๘๐๐ กว่าบาท จนถึงเวลา
หมดสัญญา ๑๕ ปี ค่าเช่าขึ้นราคาและเปลี่ยนสัญญาเป็น ๑,๕๐๐ กว่าบาท หลังจากเปลี่ยนสัญญาใหม่ 
ค่าเช่าปรับขึ้นเป็นเดือนละ ๖,๖๐๐ บาท จนถึงปัจจุบันนี้เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จ่ายค่าเช่าเดือนละ 
๗,๙๘๘ บาท เห็นว่าเป็นการท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพราะพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่เป็นเพียงแค่ต าบล การค้า
ขายและเศรษฐกิจก็ไม่ดี แต่ค่าเช่าปรับขึ้นทุก ๓ ปี อีกทั้งค่าประกันสัญญาก็แพงมาก ควรจะให้การรถไฟ
พิจารณาการคิดค่าเช่าในอัตราที่เหมาะสมกว่านี้ ทั้งนี้ทางการรถไฟได้เก็บภาษีโรงเรือนล่วงหน้าไปแล้ว 
แต่มีการเปลี่ยนแปลง พรบ.ที่ดิน ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน การรถไฟควร
ชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบด้วย 

๖. นายประดิษฐ์  สนธิโพธิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาคลี อ.ตาคลี) 
  เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟรางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรี – ปากน้ าโพ) เนื่องจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลตาคลีได้รับแจ้งจากประชาชนว่าการสร้างรถไฟรางคู่ ส่งผลกระทบให้เกิดน้ า
ท่วมขังบริเวณหมู่บ้านตาคลีวิลล่า ๒ หมู่ที่ ๖ ต าบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จ านวน ๒๐๐ หลังคา
เรือน จากการส ารวจพ้ืนที่แนวทางการแก้ปัญหาน้ าท่วมดังกล่าว ต้องด าเนินการด้วยวิธีการวางท่อ
ระบายน้ า ซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก องค์การบริหารส่วนต าบลตาคลีมีงบประมาณไม่
เพียงพอ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

 



๗๕ 

๗. นางเพลินพิศ  ศรีภพ (นายกเทศมนตรี อ.ตาคลี) 
 เรื่อง ปัญหาจากการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ เนื่องจากการรถไฟก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ 

ที่ไม่มีแบบการก่อสร้างที่ชัดเจน เพ่ือแจ้งให้ท้องถิ่นทราบระหว่างการก่อสร้างจึงมีปัญหากระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (ฝุ่นละออง) และการระบายน้ าในเขตเทศบาลเมืองตาคลี 

 เรื่อง ปัญหางบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทางเทศบาล
ต าบลตาคลี ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุไมค่รบจ านวน งบประมาณขาดไปจ านวน ๔ ล้านบาท ซึ่งทางเทศบาลต้อง
ใช้เงินงบประมาณของเทศบาลชดเชยให้กับผู้สูงอายุกันเอง ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบอุดหนุน
ทั่วไปได้รับน้อยกว่าจากที่คาดการณ์ไว้ประมาณ ๑๖ ล้านบาท ท าให้ทราบการบริหารงานท้องถิ่นไม่
สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนาได้ครบถ้วน 

 ต่อจากน้ัน เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงห้องประชุมศาลา
ประชาคม ที่ว่าการอ าเภอแม่วงก์ ต าบลแม่วงก์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือหารือเรื่องความคืบหน้า
โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ และพบปะหัวหน้าส่วนราชการ/ประชาชนจากอ าเภอแม่วงก์ อ าเภอลาดยาว  
และอ าเภอชุมตาบง รวมจ านวน ๒๐๐ คน โดยมีนางนลินี มหาขันธ์ ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ครั้งนี้ด้วย 
ทั้งนี้ นายสมชาย ธีรางกูร (นายอ าเภอแม่วงก์) เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่
ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค และไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินอยู่อาศัย  

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นายอ านาจ  ปาโมกข์ (ประชาชนในต าบลสระแก้ว อ.ลาดยาว) 
 เรื่อง การแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ เมื่อประมาณปี ๒๕๔๒ มีโครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจนของรัฐบาล โดยน าที่ดินว่างเปล่าที่ประชาชนหมู่ที่ ๔ ๕ ๗ และ ๘ ต าบลสระแก้ว ประมาณ 
๑,๐๐๐ หลังคาเรือนไปออกเอกสารสิทธิ์แต่ชาวบ้านคิดว่าเอาไปออกโฉนด จึงเซ็นมอบให้ด าเนินการพอ
ด าเนินการเสร็จใบที่ออกมาเป็นโฉนดที่ราชพัสดุ ห้ามซื้อขาย ห้ามถ่ายโอน ไม่สามารถน าไปท าธุรกรรม



๗๖ 

ทางการเงินใดๆได้ ดังนั้นจึงอยากให้แก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุให้เป็นโฉนดของประชาชนอย่างถูกต้อง ใน
พ้ืนที่ทุ่งหนองโขมงประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ เนื่องจากประชาชนอยู่อาศัยกันมาประมาณ ๑๐๐ ปี จะได้ใช้
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ที่ดิน 

๒. นายสายันต์  จันทนบ  (กรรมการหมู่บ้านผู้ทรง ต าบลเขาชนกัน อ.แม่วงก์) 
   เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างประตูระบายน้ า เนื่องจากประชาชนประสบปัญหา

ขาดแคลนน้ าในการอุปโภคและบริโภค ไม่มีระบบส่งน้ าที่มีประสิทธิภาพ และขาดแหล่งกักเก็บน้ าถาวรที่
ส าคัญๆในพ้ืนที่ จึงต้องการให้รัฐสนับสนุนการก่อสร้างประตูระบายน้ า ๒ แห่ง คือ ประตูระบายน้ าเขา
ชนกันและประตูระบายน้ าวังชุมพร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว 

๓. นายธีระยุทธ  ศรีปันพริ่ง  (รองนายก อบต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์) 
 เรื่อง การขึ้นเงินค่าตอบแทนของ อสม. อยากให้รัฐบาลขึ้นเงินค่าตอบแทนของ อสม. จาก

เดิม ๑,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาท เพราะตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการครองชีพ 

๔. นายส ารอง เยี่ยงยงค์  (คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์) และนายส าเนียง  
แย้มรืน 

 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายที่ดิน สปก. อยากเสนอให้แก้ไขกฎหมายเรื่องที่ดิน สปก. 
ให้สามารถน าไปกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เทียบเท่ากับที่ดิน นส.3 และ
สามารถให้เช่าเพ่ือท าการเกษตรได้และน าไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ เนื่องจากไม่มีเงินหมุนเวียนมา
ลงทุนในการท าการเกษตร เพื่อเลี้ยงชีพและใช้จ่ายในครอบครัว 

๕. นายจ าเนียร ร่มสุข (ประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านแม่วงก์ ต าบลแม่วงก์ อ.แม่วงก์) 

 เรื่อง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ในเขตอ าเภอแม่วงก์ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าวโพด ปลูกส้มโอ การท าพืชไร่ เป็นต้น แต่ในห้วงเวลาที่ผ่านมา
ราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพดมีราคาตกต่ า ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและ
ปัจจุบันค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง  

 ข้อเสนอ ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือให้ราคา
ข้าวโพดและสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาด 

๖. นายส ารอง  เยี่ยงยงค์ (คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดนครสวรรค์) และนายณรงค์  
แรงกสิกร (ปราชญ์ชาวบ้าน) 

 เรื่อง ปัญหาการตัดไม้เพ่ือส่งให้โรงงานไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากมีการลักลอบตัดต้นไม้จาก
ภายนอกที่ไม่ใช่แปลงปลูกต้นไม้ของตนเองไปขายให้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเป็นจ านวนมาก และเกิน
ความจ าเป็นในการใช้ของอ าเภอแม่วงก์ อยากให้ทางรัฐบาลจัดโควตาในการตัดไม้ตามคิว ถ้าไม่เช่นนั้น
จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก 



๗๗ 

จังหวัดอุทัยธานี  หอประชุมร่มฉัตร ๘๐ พรรษา ที่ว่าการอ าเภอบ้านไร่ ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่ 

วิธีด าเนินกิจกรรม พบปะหัวหน้าส่วนราชการ/ประชาชน จากอ าเภอบ้านไร่ อ าเภอห้วยคต 
และอ าเภอลานสัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึง
หอประชุมร่มฉัตร ๘๐ พรรษา ที่ว่าการอ าเภอบ้านไร่ ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วย นางนลินี มหาขันธ์ 
ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 
ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ/ประชาชน 
จากอ าเภอบ้านไร่ อ าเภอห้วยคต และอ าเภอลานสัก รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน 

พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  ได้กล่าวทักทาย 
ที่ประชุมและกล่าวถึงเรื่องการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชน และติดตามการ
ท างานของสมาชิกวุฒิสภาในการออกกฎหมาย ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ เป็นโครงการที่
จัดท าแบ่งออกเป็น ๗ คณะ ดังนี้ ๑) กลุ่มภาคกลาง ๒) กลุ่มภาคตะวันออก ๓) กลุ่มภาคใต้ ๔) กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๕) กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๖) กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๗) กลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปพิจารณากฎหมายและดูผลกระทบในการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ในการ
ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอีก ๒๐ ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย ๕ ปีแรกของการปฏิรูประบบงบประมาณหรือ
กระบวนการทีล่งไปสู่ประชาชน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ปรากฏขึ้น การท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วน
ถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด 
ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการลงพ้ืนที่ของสมาชิก
วุฒิสภาในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจ าเป็นต้องรับรู้หรือรับทราบข้อมูลปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุด   



๗๘ 

เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเพ่ิมขึน้ของประชากรในประเทศ การอุปโภค สาธารณูปโภค
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ตอ้งใหเ้พียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติต้องเหลือทิ้งไว้ให้ลูกหลาน
ในอนาคตต่อไปได้ ดังนั้นภาครัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดีที่สุด 

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นายมนูญ  ดอกกุหลาบ (ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านไร่) 
 เรื่อง ปัญหาที่ดิน น.ส.๓ ก. ทับซ้อนพ้ืนที่ป่าไม้ เนื่องจากปัญหาเรื่องที่ดิน น.ส.๓ ก.  

ทับซ้อนพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าแปลง ประมาณ ๑ แสนกว่าไร่ ท าให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เพราะธนาคารไม่รับจ านองและปล่อยสินเชื่อเพ่ือท าธุรกิจต่างๆได้ และท าให้ไม่มีการซื้อขาย
ที่ดินด้วย อีกประเด็นหนึ่งเมื่อ พรบ. ผังเมืองออกบังคับใช้การด าเนินการ และกิจกรรมทางด้านธุรกิจต่าง ๆ 
เช่น ปั้มน้ ามัน โรงงาน ธุรกิจที่ต้องขอรอ.๔ จากอุตสาหกรรมและโยธาธิการ และผังเมืองไม่สามารถ
กระท าได้ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชน และส่งผลกระทบต่อรายได้และอาชีพของประชาชน 

 ซึ่งนายอุทิศ  ชูประดิษฐ์ (เจ้าพนักงานที่ดิน จ.อุทัยธานี) ชี้แจงว่าเนื่องจากการเพิกถอนย่อม
เกิดผลกระทบต่อประชาชน และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จ านวนมากและในวงกว้าง จึงมีข้อเสนอดังนี้  

 ๑. เร่งรัดโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One map) ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว เพ่ือกันพ้ืนที่ที่ถูกต้องออกมาให้ชัดเจนก่อนและออกกฎหมาย เพ่ือกันเขตพ้ืนที่ป่าไม้หรือ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่จะถูกผลกระทบตามกฎหมายอื่น ๆ ต่อไป 

 ๒. ขอให้สถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงท าการวิจัยผลกระทบในด้านต่าง  ๆ เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง เป็นต้น เสร็จแล้วน าเสนอผลการวิจัยให้รัฐบาลพิจารณายกเลิ กเขต 
ป่าไม้ ถ้าหากไม่ต้องเพิกถอน น.ส.๓ก.ดังกล่าว หรือหามาตรการอย่างอื่นรองรับการถือครองที่ดิน
ดังกล่าวแทน ถ้าหากจ าเป็นต้องเพิกถอน น.ส.๓ก. ดังกล่าว เช่น จัดที่ดินท ากินในรูปแบบ คทช. เป็นต้น 
และควรส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือส่งเรื่องไป
ยังคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

๒. นายจงกล  พุฒศิริ (ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ และประธานเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ  
อ.บ้านไร่) 

 เรื่อง ขอสิทธิท ากินที่ดิน ภบท.๕ และ สปก. อยากขอสิทธิท ากินภาคการเกษตร ภบท.๕ 
และสปก. เขตป่ากันชนของพ้ืนที่ทหารให้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และพรบ.ที่ดินท ากินกันเขต  
ให้ชัดเจน ออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรได้ท ากินพัฒนาพื้นที่อย่างถาวร ส่วนพ้ืนที่ สปก.ท าไมต้องเก็บ
ค่าเช่าเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมาก และไม่สามารถพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวได้  

 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนก่อสร้างอุโมงค์น้ าห้วยขาแข้ง อยากขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างโครงการอุโมงค์น้ าห้วยขาแข้ง ความยาว ๖๕ กิโลเมตร เพ่ือน าน้ ามาเติม 
อ่างเก็บน้ าห้วยขุนแก้ว – ทับเสลา โดยกรมชลประทานได้ท าการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้ว เงินงบประมาณ
จ านวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือก่อความคุ้มค่าในภาคการเกษตร ด้านอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม
อย่างมาก 
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 เรื่อง การท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ขอเสนอการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยใช้การตลาด
น าการผลิต ขอสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง ขยายไปทุกต าบลของ
ประเทศ โดยใช้วิธีการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ พืช – สัตว์ – ประมง สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ 

๓. นายสุริวงค์  แห้วเพ็ชร  (ก านันต าบลทัพหลวง อ.บ้านไร่) 
 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้กับราษฎร ข้อเสนอให้จัดสรรภูเขาที่ไม่อยู่ในเขตป่าไม้

หรืออุทยานและเป็นพื้นที่เขตภูเขาที่เป็นดินให้ประชาชนสามารถท าการเกษตรได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาพื้นที่
ท ากินไม่พอเพียง  

๔. นายอิสรพงษ์  ศรีแจ้  (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕ ต าบลลานตาก อ.ลานสัก) 
 เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อยากให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวต าบล

ระบ า และอ าเภอลานสัก โดยเสนอให้จัดท าโครงการกอ่สร้างอ่างเกบ็น้ าห้วยล าปลาผา ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งสามส้ม 
หมู่ ๓ ต าบลระบ า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค น้ าใช้เพ่ือการเกษตร 
เป็นที่กักเก็บน้ าแก้ปัญหาน้ าหลาก สามารถผันน้ าไปเติมที่อ่างทับเสลา และเป็นแหล่งน้ าให้กับสัตว์ได้ 

 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยาง อยากให้สนับสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างต าบลระบ า ต าบลป่าอ้อ ถนนสายบ้านคีรีวงศ์ ต าบลระบ า ถึงบ้าน
ริมป่าพลูใหญ่และต าบลป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เนื่องจากสัญจรไปมาด้วยความล าบาก 

๕. นายชัยรินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ต าบลทุ่งนางงาม อ.ลานสัก) 
 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างงาน  

สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความเข้มแข็งของชุมชนบ้านชายเขา ต.ทุ่งนางาม   
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านชายเขาหมู่ที่  ๓ ต.ทุ่งนางาม ได้เล็งเห็นถึง
ผลกระทบจากเหตุการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วิกฤตจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 
จึงเล็งเห็นถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน และรองรับคนกลับภูมิล าเนาจาก
วิกฤตดังกล่าว โดยได้น าความเห็นของคณะกรรมการที่น าเสนอให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในหมู่บ้าน 
พัฒนาแหล่งน้ าคลองห้วยโศก โดยการยกระดับให้ได้มาตรฐาน เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพจาก
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

๖. นายประเวก  อยู่รอง  (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ต าบลทองหลาง อ.ห้วยคต) 
 เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้า เนื่องจากประชาชนที่อยู่ในเขตบ้านมอสามโค้งกุดจะเลิศ 

หมู่ที่ ๓ จ านวน ๕๘ ครัวเรือน บ้านคลองแห้งไซร์เบอร์ คลองเคียน จ านวน ๑๒๐ ครัวเรือน บ้านภูเหม็น 
บ้านท่ากระได จ านวน ๑๐ ครัวเรือน ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน จึงไม่มีไฟฟ้าใช้มาเป็นระยะเวลานาน  
จึงอยากขอให้ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว 

 เรื่อง ปัญหาช้างท าลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร เนื่องจากแนวกันชนที่ท าไว้โดย
กรมอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนั้นถูกช้างป่าท าลายและฝ่าแนวกั้นเข้ามาท าลายพืชผล
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ทางการเกษตรของราษฎร และไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล ท าให้ชาวบ้านต้องดูแลและขับไล่ช้างกลับป่า
กันเองจนได้รับความเดือดร้อนมาก อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลและป้องกันไม่ให้ช้างเข้า
มาท าลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร   

จากนั้นเวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงศูนย์ผ้าทอลายโบราณ
บ้านผาทั่ง ต าบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน พบปะกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง
บ้านผาทั่ง จ านวน ๔๐ คน และเยี่ยมชมเรื่องการทอผ้าของชุมชน โดยมีนางสาวสุนีย์รัตน์  ภู่ข า 
นายอ าเภอบ้านไร่ กล่าวต้อนรับและรายงานความส าคัญและประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง
บ้านผาทั่ง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้านและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนางทองลี้  คนทา ประธาน
กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่งได้น าเสนอประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านผาทั่ง
โดยสังเขป ซึ่งกลุ่มทอผ้าบ้านผาทั่งได้รวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ และในปี ๒๕๔๕ ก็จัดตั้ง “ศูนย์ผ้า
ทอลายโบราณบ้านผาทั่ง” ขึ้นมา และได้รวบรวมผ้าทอ ซึ่งเป็นผลงานของชาวบ้านมาจัดจ าหน่าย
มากมาย ความมีเอกลักษณ์ของผ้าทอโบราณบ้านผาทั่งจนมีชื่อเสียงนั้นมาจาก ผ้าทอลายโบราณที่  
สืบทอดกันมานับร้อยปีของชาวลาวครั่ง และลาวเวียงที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา “ลาว” 
ด้วยการสืบสานวัฒนธรรมของชนชาติลาวครั่งที่อพยพมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เป็นผ้าทอที่ยังคงอนุรักษ์
ความเก่าแก่แห่งต้นฉบับได้อย่างครบถ้วน ทั้งความละเอียดอ่อนของลายผ้า สีสันซึ่งย้อมด้วยวัสดุจาก
ธรรมชาติที่สืบทอดกันมาราว ๒๐๐ – ๓๐๐ ปี ซึ่งเรียกได้ว่า หาแทบไม่ได้แล้วในเวียงจันทน์ จึงท าให้ 
ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่งนี้แตกต่างจากผ้าทอจากที่อื่น ๆ และส าหรับผ้าทอที่ได้รับรางวัลของยูเนสโก้นั้น 
คือ “ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์” ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมาว่า ก่อนแต่งงานเจ้าสาวจะต้องทอผ้าด้วย
มือตั้งแต่การปั่นฝ้ายทอเป็นผืนผ้าแล้วน ามารวมเป็นชุดเครื่องนอน ซึ่งจะน าส่งให้แม่ของเจ้าบ่าว  
เพ่ือพิจารณาว่าจะรับเป็นสะใภ้ได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์จึงจะมีความประณีต
สวยงามและใสค่วามตั้งใจอย่างมากนั่นเอง 
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ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

นายธวัชน์  ภูริพล (ที่ปรึกษาศูนย์ทอผ้าบ้านผาทั่ง ต าบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี )  
เป็นผู้เสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านผาทั่ง  ได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมดังนี้ 
เนื่องจากหมู่บ้านผาทั่งเป็นหมู่บา้นที่มสีถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงในอ าเภอบ้านไร ่จ.อุทัยธานี คือหลวงพ่อโต
วัดผาทั่ง และศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจะใช้ระยะเวลาสั้น
และเดินทางกลับไป เพราะไม่มีสถานที่ที่ท าให้นักท่องเที่ยวแวะพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอย หรือเรียนรู้
วัฒนธรรมของชุมชนและจัดกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยว ท าให้ชุมชนยังไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากนัก 
จึงอยากให้ทางภาครัฐเข้ามาสนับสนุนชุมชนได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเพ่ิม
โอกาสการสร้างรายได้ในการขายสินค้าพื้นบ้านของคนในชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ผลการด าเนินการ ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวต้อนรับการเข้า
มาในพ้ืนที่สมาชิกวุฒิสภา มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการให้ภาครัฐ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งวุฒิสภาได้น าข้อคิดเห็น
และเสนอแนะเหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่และอ านาจต่อไป 
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จังหวัดพิจิตร  ที่ว่าการอ าเภอดงเจริญ อ าเภอดงเจริญ 

วิธีด าเนินกิจกรรม  จัดประชุม จัดเวทีเสวนา ลงพ้ืนที่พบปะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หัวหน้า
ส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารโรงเรียนและครู เด็กและเยาวชน เกษตรกร 
สื่อมวลชน และประชาชนในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะเดินทางถึงที่ว่าการอ าเภอดงเจริญ 
อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก ๓ อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอดงเจริญ อ าเภอทับคล้อ และอ าเภอบางมูลนาก รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วย นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจิตร ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 

นายทรงเดช  เสมอค า กรรมการ (หัวหน้าคณะเดินทาง) ได้กล่าวทักทายที่ประชุมและ
กล่าวถึงเรื่องการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชน และติดตามการท างานของ
สมาชิกวุฒิสภาในการออกกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลัก
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗ ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ เป็นโครงการที่จัดท าแบ่งออกเป็น 
๗ คณะ ดังนี้ ๑) กลุ่มภาคกลาง ๒) กลุ่มภาคตะวันออก ๓) กลุ่มภาคใต้ ๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๕) กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๖) กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๗) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 

๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) วันท่ี ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดพิจิตร และจังหวดัก าแพงเพชร 



๘๓ 

เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือน าผลการ
ด าเนินงานไปพิจารณากฎหมายและดูผลกระทบในการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ในการก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนอีก ๒๐ ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย ๕ ปีแรกของการปฏิรูประบบงบประมาณหรือ
กระบวนการที่ลงไปสู่ประชาชน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ปรากฏขึ้น การท าความเข้าใจกับทุกภาค
ส่วนถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการ
เร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการลงพ้ืนที่
ของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจ าเป็นต้องรับรู้หรือรับทราบข้อมูลปัญหาของประชาชน  
ให้ได้มากที่สุด เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรในประเทศ  
การอุปโภคสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทรัพยากรธรรมชาติ
ต้องเหลือทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไปได้ ดังนั้นภาครัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างดีที่สุด 

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นายสงคราม  เพ็ชรนา  (ก านันต าบลบางไผ่ ต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก) 
 เรื่อง การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ า เนื่องจากในพื้นที่ของอ าเภอบางไผ่ และอ าเภอบางมูลนาก

ไม่มีอ่างกักเก็บน้ า ท าให้ถึงฤดูฝนน้ าจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทาง  
การเกษตรในอ าเภอทับคล้อและอ าเภอดงเจริญไปจนถึงอ าเภอบางไผ่และอ าเภอบางมูลนากด้วยเป็นประจ า
ทุกปี การแก้ไขปัญหาอยากให้สรา้งแก้มลิงตัง้แต่เขตอ าเภอเขาทรายและอ าเภอทับคล้อ ท าให้คลองเก่าที่
น้ าไม่ไหลผ่านสามารถใช้งานต่อได้โดยต้องขุดลอกคลอง กรมชลประทานต้องจัดสรรงบประมาณเข้ามา
ดูแลอย่างจริงจัง 

๒. นายสมคิด  วงษ์โท (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ต าบลห้วยร่วม อ าเภอดงเจริญ) 
 เรื่อง การขาดแคลนแหล่งน้ าท าการเกษตร เนื่องจากต าบลห้วยร่วม หมู่ที่ ๒ และ ๓ ไม่มี

คลองให้น้ าไหลผ่านและหมู่บ้านตั้งอยู่ในพ้ืนที่ท้ายน้ า ท าให้ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตร  
ต้องอาศัยน้ าจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว อยากให้ทางภาครัฐช่วยผลักดันน้ าจากแม่น้ าน่านขึ้นมาให้  
พ่ีน้องประชาชนในเขตอ าเภอดงเจริญได้ใช้น้ าเพื่อการเกษตร บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนด้วย 

๓. นายเกรียงไกร  ตั้งวิถีชีวิต  (นายกเทศมนตรีต าบลวังบงค์ ต าบลส านักขุนเณร อ าเภอดงเจริญ) 
 เรื่อง การขาดแคลนแหล่งน้ าท าการเกษตร ปัญหาเรื่องน้ าในเขตของอ าเภอดงเจริญ

ต้องการอยากได้น้ าเพ่ือท าการเกษตร โดยการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอยากให้ดึงน้ าจากเขื่อนแควน้อย
จังหวัดพิษณุโลกมาทางสายอ าเภอวังทอง อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอวังทรายพูน อ าเภอทับคล้อ เพ่ือจะท าให้
อ าเภอดงเจริญสามารถมีน้ าใช้ท าการเกษตรในระยะยาวได้ หรืออีกทางหนึ่งควรดึงน้ าจากแม่น้ าน่านของ
อ าเภอบางมูลนากขึ้นมาให้กับอ าเภอดงเจริญ 



๘๔ 

๔. นายบุญจร  นามวงศ์ลือ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ต าบลวังงิ้ว อ าเภอดงเจริญ) 
 เรื่อง ปัญการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง เนื่องจากอ าเภอดงเจริญมีพ้ืนที่ติดกัน  

๒ จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ าท่วมและน้ าแล้งซ้ าซากมาเป็น
ระยะเวลานาน โดยปัญหาน้ าท่วมน้ ามาจากอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตติดต่อต าบลวังงิ้ว วิธีการ
แก้ไขปัญหาขอเสนอให้จัดสรรงบประมาณสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ต าบลรากแค ต าบลบ้านกล้วย ของอ าเภอ
ชนแดนและอ าเภอวังโป่ง โดยต้องเวนคืนที่ดินจากประชาชนเพราะไม่มีพื้นที่สาธารณะแล้ว ส่วนพอถึงฤดูแล้ง
ก็สามารถปล่อยน้ าลงในอ่างเก็บน้ า เพ่ือใช้ท าการเกษตรก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ าแล้งได้ 

๕. นายดณัญ  ฤทธิ์เรืองเดช  (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ต าบลวังงิ้ว อ าเภอดงเจริญ) 
 เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ า เนื่องจากแหล่งน้ ามีแต่ไม่สามารถดึงน้ ามาใช้ได้ จ านวน ๒ แห่ง คือ  

๑) เหมืองเก่าของเอกชน จ านวน ๑๗๐ ไร่ ๒) เหมืองเก่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน ๑๕๐ ไร่ โดยในพ้ืนที่
ของต าบลวังงิ้วก็มีอ่างเก็บน้ าเพียงพอต่อการใช้น้ า แต่ปัญหาคืออ่างเก็บน้ าไม่มีความลึก ท าให้ปริมาณน้ า
ในอ่างเก็บน้ ามีน้อย จึงอยากให้มีการขุดดินในอ่างเก็บน้ าเพื่อให้มีความลึกมากกว่านี้ เพ่ือสามารถบรรจุ
ปริมาณน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

๖. นายพิชิต  คงวิชา (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ) 
 เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ า  
 ๑. การเสนอโครงการท าที่เก็บน้ าในพ้ืนที่เหมืองแร่ทองค าอัคราฯ จะมีผลกระทบด้านสุขอนามัย

ของประชาชนที่ใช้น้ าหรือไม่ กังวลเกี่ยวกับสารเคมีที่มีค าสั่งการหยุดท าเมืองแร่ 
 ๒. การท าแก้มลิงไม่มีพ้ืนที่ในการทิ้งดิน เนื่องจากผิดข้อกฎหมาย เนื่องจากไม่สามารถน า

ดินออกจากพื้นที่ได้ 
 ๓. การท าโครงการแต่ละโครงการของหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานไม่ผ่านประชาคมต าบล

หรือหมู่บ้าน ท าให้เกิดปัญหาในชุมชนต าบลตามมาทีหลัง 
 ๔. เสนอให้สร้างแหล่งน้ าในพ้ืนที่ของอ าเภอทับคล้อ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๗. นายเดชบดี  สาลี (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ) 
    เรื่อง โครงการฝนหลวง (ฝนเทียม) เนื่องจากในฤดูฝนในปีที่ผ่านมาฝนตกน้อย ท าให้น้ าใน

อ่างเก็บน้ ามีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรและประชาชน จึงอยากให้จัดท า
โครงการฝนหลวง (ฝนเทียม) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   

๘. นายมงคล  พุกเปี่ยม  (ก านันต าบลส านักขุนเณร อ าเภอดงเจริญ) 
 เรื่อง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ขอให้สมาชิกวุฒิสภาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้ดูราคาผลผลิตที่จะออกมาในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากเป็นข้าวนาปีผลผลิตจะออกพร้อมกัน ท าให้
ราคาข้าวตกต่ าจึงอยากให้หนว่ยงานช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวขาวที่ราคา ๘,๐๐๐ บาท ส่วนข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
อยู่ที่ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถ้าราคาต่ ากว่านี้อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ เพราะเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 



๘๕ 

ต่อจากน้ัน เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงโรงเรียน 
วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปภัมภ์) เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจบุคลากรครูและนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กของอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จ านวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองสนวน 
โรงเรียนหนองสองห้อง โรงเรียนวังบงค์ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า โรงเรียนวังกะทะ และโรงเรียน  
วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปภัมภ์) รวมจ านวน ๒๐๐ คน โดยมีนายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรครูและ
นักเรียนในพ้ืนที่ครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายประจักษ์ ทองแจ่ม (รองผอ. สบป.พจ.๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต ๒ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลโรงเรียนในพื้นที่ได้น าเสนอ
ข้อมูลและความต้องการต่าง ๆ ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือหาแนวทางความช่วยเหลือดูแลต่อไป  
ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสของเด็กในชนบทห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นนอก
หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปของประเทศไทยอีกหลาย ๆ โรงเรียนที่รัฐบาลจะให้น านักเรียนไปเรียนรวม
ต่อไปในอนาคต ซึ่งหากสมาชิกวุฒิสภามีแนวทางในการดูแลช่วยเหลื อโรงเรียนทั้งหลายเหล่านั้น  
อาจสามารถยืนอยู่ได้ในชุมชน หมู่บ้าน ตามความต้องการของคนในชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นายประจักษ์  ทองแจ่ม (รองผอ. สบป.พจ.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต ๒) 

 เรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ. การศึกษา อยากให้แก้ไข พ.ร.บ. การศึกษาเพื่อครู โดยให้ครูมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขอย่างแท้จริง 

๒. เด็กหญิง ณัฐธิดา  มีดี (นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ต าบลห้วยฟุก อ าเภอดงเจริญ) 
 เรื่อง การยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก หากโรงเรียนขนาดเล็กยุบรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 

อยากทราบว่าจะเดินทางอย่างไร? เพราะค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้น และการจัดกิจกรรม Active Learning 
จะท าให้ต้องยุติการจัดกิจกรรมหรือไม่ หากมีการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 



๘๖ 

จังหวัดก าแพงเพชร  วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

วิธีด าเนินกิจกรรม  พบปะร่วมเวทีเพื่อรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทาง
ถึงที่ว่าการอ าเภอไทรงาม ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือพบปะหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอไทรงาม อ าเภอลานกระบือ และเภอทรายทองวัฒนา  
รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง)  
พร้อมด้วย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ร่วมเวทีเพื่อรับฟังปัญหา การแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 

 พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  ได้กล่าวทักทาย 
ที่ประชุมพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้ ในการลงพ้ืนในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิก
วุฒิสภา คือผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 
ในการบริหารบ้านเมือง ส าหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑. กลั่นกรองกฎหมาย เวลาที่กฎหมาย
จะผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไปนั้น จะต้องกลั่นกรองจึงจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่มาเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
จากกลุ่มเป้าหมาย คือหน่วยงานราชการ ข้าราชการ เอกชน ประชาชน เยาวชนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
รวมถึงสื่อมวลชน และอื่น ๆ ๒. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับฟัง
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือปัญหาต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็จะท าการตั้งกระทู้ถาม
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือหารือในที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ๓. ให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญต่าง ๆ ๔. พิจารณา
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระตา่ง ๆ ๕. ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง ๖. อ านาจหน้าที่อื่น ๆ 
แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ .ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่า 
ให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติก็คือท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเสาหลัก  
ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่  
พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศก็จะไม่ส าเร็จ การพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติก็จะไม่ส าเร็จ ดังนั้นการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น ซึ่งการลงพ้ืนที่นั้นทางวุฒิสภาอยากทราบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัด แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ .ศ. ๒๕๖๐ ตามบท
เฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์



๘๗ 

ชาติต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่  
พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ก็ไม่ส าเร็จ ดังนั้น การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
โดยตรงที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรือ
อุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพื่อน าไปสู่การแก้ไขถึงผลกระทบนั้น  ๆ 
และได้มีการสร้างความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของจังหวัดว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ เพื่อจะได้น าข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นายกฤชทิพ  ชนิดไทย (นายอ าเภอไทรงาม) 
 เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ปัญหาเรื่องพื้นที่ของอ าเภอไทรงาม ในการด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับ

ที่ดินต่าง ๆ ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ทั้งหมด อยากให้มีการแก้ไขยกเลิกพื้นที่ป่าไม้ และออกเอกสาร
สิทธิ์ นส.๓ หรือโฉนดให้ชัดเจน โดยให้กรมป่าไม้มีหนังสือมอบอ านาจให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการได้เองในเรื่องเร่งด่วน 

๒. นายบุญรอด  ชงชั้น (ก านันต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม) 
  เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดนิ เนื่องจากการออกเอกสารสิทธิ์ใบ นสร. อยากให้การเซ็นเอกสารมา

ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอได้หรือไหม ซึ่งเดิมต้องส่งไปที่ส่วนกลางก่อนซึ่งล่าช้ากว่าเรื่องจะ
กลับมาใช้เวลานานมาก 

๓. นายวิโรจน์  แสงหิรัญรัตนา (ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทราย) 
 เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอทรายทองวัฒนา ไม่มีเอกสาร

สิทธิ์ที่ดิน เพราะติดขัดด้านข้อกฎหมาย จึงอยากให้มีการแก้ไขข้อกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือให้
สามารถออกเอกสารสิทธิ์กับประชาชนได้ 



๘๘ 

  เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ า เนื่องจากพ้ืนที่ของอ าเภอทรายทองวัฒนาเป็นพื้นที่ท้ายน้ าของเขื่อน
ภูมิพล แต่เขื่อนไม่มีน้ าเหลือให้ที่จะปล่อยออกมาเพ่ือใช้ในการเกษตร เพราะเขื่อนภูมิพลผลิตกระแสไฟฟ้า
เป็นหลัก จึงอยากให้ทางชลประทานบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบโดยหาน้ าจากแหล่งอื่น ๆ มาเติมเข้า
ในเขื่อนภูมิพล เช่น จากแม่น้ าโขง หรือจากฝั่งประเทศพม่า เป็นต้น  

๔. นายเตียง  ผ่านสะอาด (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทองวัฒนา) 
 เรื่อง การขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค – บริโภค เนื่องจากน้ าประปาของหมู่บ้านทุ่งทองมีมา

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ แต่ในปัจจุบันน้ าไม่เพียงพอตอ่การใช้อุปโภคและบรโิภค อยากให้มีการขุดเจาะน้ าบาดาล
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ติดต่อกรมทรัพยากรน้ าและกรมป่าไม้เข้ามาช่วยเหลือแต่ติดปัญหาอยู่ใน
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงยังไม่สามารถด าเนินการต่อได้ 

๕. นายเกียรติชัย  เดชเดี่ยว (ปลัด อบต.หนองทอง ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม) 
 เรื่อง การแก้กฎหมาย อยากให้มีการแก้กฎหมายและการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับ

สภาพปัจจุบัน เช่น การออกเอกสารสิทธิ์ เพ่ือให้เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนในเขตอ าเภอ  
ไทรงาม โดยการยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

๖. นายเรือน  จูด้วง (ก านันต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ) 
 เรื่อง ภาษีบ่อน้ ามัน อยากให้มีการแก้ไขภาษีการจัดเก็บเรื่องบ่อน้ ามันของอ าเภอลาน

กระบือ โดยควรมีการแก้ไขกฎหมายการจัดเก็บภาษีน้ ามันให้เหมือนกันทั่วประเทศ รวมทั้งภาษีพัฒนา
รอบโรงไฟฟ้าลานกระบือด้วย 

๗. นายวีรพล  บุญเรือง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม) 
 เรื่อง การตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร อยากให้สมาชิกวุฒิสภาตรวจสอบการ

ท างานของฝ่ายบริหารไม่ว่าเรื่องใด ๆ ที่ส่อให้เกิดการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการที่ยังไม่จ าเป็น
หรือกฎหมายใดๆที่ส่อให้เกิดการเดือดร้อนกับราษฎร โดยให้สมาชิกวุฒิสภากลั่นกรองการท างานของ
ฝ่ายบริหาร ท าประโยชน์แก่ประชาชนอย่างจริงจัง 

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

 

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

 



๘๙ 

 
 

จังหวัดเพชรบูรณ์  ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ต้นแบบ หมู่ ๔ บ้านเข็กน้อย ต าบลเข็กน้อย 
อ าเภอเขาค้อ 

วิธีด าเนินกิจกรรม  จัดประชุม จัดเวทีเสวนา ลงพ้ืนที่พบปะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หัวหน้า
ส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารโรงเรียนและครู เด็กและเยาวชน เกษตรกร 
สื่อมวลชน และประชาชนในพ้ืนที่  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะเดินทางถึงชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี
ต้นแบบ หมู่ ๔ บ้านเข็กน้อย ต าบลเข็กน้อยอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน
ท่องเที่ยวนวัตวถิีตน้แบบ เพื่อส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วย นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
และนายนิเวศน ์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเวทีเพื่อรับฟังปัญหา การแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าชุมชนและประชาชนในชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีต้นแบบ หมู่ ๔ บ้าน
เข็กน้อย ในครั้งนี้ด้วย 

นายนิเวศน์  หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวต้อนรับและรายงานสรุป
สถานการณ์ในพ้ืนที่พอสังเขป จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ อ าเภอ ๑๑๗ ต าบล 
๑,๔๓๐ หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒๘ แห่ง มีเนื้อที่ทั้งจังหวัดประมาณ ๗,๙๑๗,๗๖๐ ไร่ 
ซึ่งในแต่ละอ าเภอจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปตามภูมิสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาโดยมีวิสัยทัศน์ คือ ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย 

๔. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดเพชรบูรณ ์



๙๐ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้
ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน  

พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หน่ึง (หัวหน้าคณะ
เดินทาง) ได้กล่าวทักทายที่ประชุมและกล่าวถึงเรื่องการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือรับฟังปัญหาของ
ประชาชน และติดตามการท างานของสมาชิกวุฒิสภาในการออกกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗ ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนฯ เป็นโครงการที่จัดท าแบ่งออกเป็น ๗ คณะ ดังนี้ ๑) กลุ่มภาคกลาง ๒) กลุ่มภาคตะวันออก  
๓) กลุ่มภาคใต้ ๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๕) กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
๖) กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๗) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่าง
ครบถ้วนและครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปพิจารณากฎหมายและดูผลกระทบ 
ในการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอีก ๒๐ ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ  
โดย ๕ ปีแรกของการปฏิรูประบบงบประมาณหรือกระบวนการที่ลงไปสู่ประชาชน เพื่อเก็บรวบรวม 
ข้อมูลต่าง ๆ ให้ปรากฏขึ้น การท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องชี้แจงถึง
บทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ภารกิจ
ด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา
จ าเป็นต้องรับรู้หรือรับทราบข้อมูลปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุด เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรม เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรในประเทศ การอุปโภคสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติต้องเหลือทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคต
ต่อไปได้ ดังนั้นภาครัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดีที่สุด 

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นายสุวิทย์  แสนยากุล  (นายก อบต.เข็กน้อย ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ) 
 เรื่อง การขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินในต าบลเข็กน้อย สืบเนื่องจากกรณีปัญหาที่ดินราชพัสดุ

แปลงหมายเลขที่ ๘๙๖ ซึ่งราษฎรชาวต าบลเข็กน้อยได้ท าการคัดค้านว่าอยู่มาก่อนเป็นที่ราชพัสดุมี
สัญญาสุภาพบุรุษจากกองทัพภาคที่ ๓ และนโยบาย ๖๖/๒๓ และได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้มีการ
เพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกจากการเป็นที่ราชพัสดุและออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ราษฎรชาวเข็กน้อย 
ในการนี้ทางอ าเภอเขาค้อ และองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการส ารวจและจัดท าข้ อมูลแสดงการถือ
ครองที่ดินต าบลเข็กน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้น าเข้าสู่การพิจารณารับรองของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข็กน้อยสมัยสามัญ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการถือ
ครองที่ดินที่ท ากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรชาวต าบลเข็กน้อย เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาที่ดินราชพัสดุ



๙๑ 

แปลงหมายเลขทะเบียนที ่๘๙๖ และที่ดินอื่นในเขตพ้ืนที่ต าบลเข็กน้อย สามารถบรรลุขอ้ยุติได้ตามความ
ปรารถนาดีของทุกฝ่าย จึงขอเสนอประเด็นแนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

 ๑) กันที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรชาวต าบลเข็กน้อย ซึ่งได้ แจ้งเป็นข้อมูลไว้ 
ตามแบบส ารวจในการถือครองที่ดินต าบลเข็กน้อย ที่อ าเภอเขาค้อกับองค์การบริหารส่วนต าบลเข็กน้อย
ได้ด าเนินการส ารวจและจัดท าไว้แล้วออกจากการส ารวจรังวัดของกรมธนารักษ์เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็น  
ที่ราชพัสดุหรือการด าเนินการของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์
หรือการแก้ไขปัญหาที่อื่นที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๒) ออกเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ โฉนด หรือ น.ส.๓ ให้แก่ราษฎรชาวเข็กน้อยที่ได้แจ้งการ 
ถือครองที่ดินที่ท ากินและที่อยู่อาศัยตามประเด็นที่ ๑ (พ้ืนที่พิพาทกับกรมธนารักษ์และที่นิคมชาวเขา) 

 ๓) ก าหนดมาตรการพิเศษเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ชาวเข็กน้อยในที่ดินของตนเอง และ
ป้องกันมิให้ที่ดินของราษฎรชาวเข็กน้อยตกเป็นของนายทุนหรือบุคคลภายนอก 

 ๔) พิจารณาจัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือป่าเสื่อมโทรมที่ไม่มีผู้แจ้งถือครองเพ่ือ
จัดสรรให้กับราษฎรชาวต าบลเข็กน้อยที่ไม่มีที่ดินท ากิน และให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของทาง
ราชการแก่กลุ่มราษฎรอดีต ชขส. หรือทหารผ่านศึกและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ที่ยังตกค้างอยู่
ให้ครบถ้วน 

 เรื่อง การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
 ๑) ขอสร้างถนนเส้นทางเข็กน้อยขึ้นดอยผาตัด (ผาซ่อนแก้ว) ระยะทางความยาว ๑๑ กิโลเมตร 
 ๒) ขอสร้างถนนเส้นทางจากบ้านเข็กน้อย – บ้านทับเบิก (บ้านห้วยน้ าขาว – บ้านทับเบิก) 

ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางความยาว ๑๒ กิโลเมตร 
 เรื่อง ขออนุญาตให้ชาวต าบลเข็กน้อยสามารถปลูกกัญชงเพื่อน ามาผลิตเป็นผ้าใยกัญชง 

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชาวม้งท่ีตลาดต้องการในปัจจุบัน 

๒. นายยุซัว  แซ่วื่อ (ตัวแทนกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ) 
 เรื่อง ติดตามความเดือดร้อนเรื่องที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย กลุ่มนายยุซัว  แซ่วื่อ อดีตผู้

ร่วมพัฒนาชาติไทย เนื่องด้วยกลุ่มของนายยุซัว แซ่วื่อ เคยท ากินในพ้ืนที่คลองห้วยทราย หมู่บ้านเล่านะ
และหมู่บ้านเสาเน้ง ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ผลักดันให้ออก
จากพ้ืนที่ตามนโยบาย ๖๖/๒๓ และนโยบาย ๖๖/๒๕๕๗ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนมากเรื่องที่ดินท ากิน
และที่อยู่อาศัยมาตลอด โดยไม่เคยได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินหรือไม่เคยได้รับการเยียวยาดูแลจาก  
ทางภาครัฐเลย และในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อส านักงานผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ต่อนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี  
เพ่ือเรียกร้องขอที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย โดยการน าของนายแสงจันทร์ ศรีพลเมือง และนายสังวาล 
พันธุ์ทาโฮม แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา จึงอยากให้สมาชิกวุฒิสภาโปรดพิจารณาให้ความเมตตา
อนุเคราะห์ช่วยเหลือต่อไป 
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๓. นายปรีชา  เชิดกิจชัยกุล (ตัวแทนกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลุ่มนายก้าตั๋ว แซ่สง) 
 เรื่อง ติดตามความเดือดร้อนเรื่องที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย กลุ่มนายยุซัว  แซ่วื่อ  

อดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ด้วยกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลุ่มนายก้าตั๋ว แซ่สง ซึ่งมีภูมิล าเนาที่ชัดเจน 
เช่น บ้านเขาค้อ บ้านเขาย่า และที่ท ากินเดิม (นาหลักชัย นาแสงทอง ๑,๒ และนาภูชัย) ต้องหลบหนี 
เข้าป่าสุดท้ายตกเป็นเครื่องมือและอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในยุคของ
สงครามเย็น ซึ่งสาเหตุความขัดแย้งส่วนใหญ่มาจากการถูกกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่ตรงกัน จนเป็นภาวะจ ายอมที่เลือกไม่ได้ที่เรียกว่าเป็นการก่อกบฏต่อ
ประเทศไทย หลังจากที่ทางกลุ่มได้มอบตัวตามนโยบายที่ ๖๖/๒๓ แล้วภูมิล าเนาเดิมก็ถูกทางกองทัพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรให้กับราษฎรอาสาจนหมด และต่อมาก็ถูกกรมอุทยานฯ ประกาศเป็น
เขตอุทยานแห่งชาติทับพ้ืนที่ท ากินเดิมทั้งหมด ท าให้ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นเวลากว่า ๓๕ ปี 
เรื่องราวและปัญหาได้เคยน าร้องเรียนต่อกองทัพภาคที่ ๓ และหลายรัฐบาลที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จ ท าให้เห็นได้ว่าถูกเลือกปฏิบัติจากหน่วยงานของรัฐอย่างไม่เป็นธรรม จึงอยากให้สมาชิ ก
วุฒิสภาช่วยติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรด้วย 

๔. นายหน่อใจ  แซ่หลอ 
 เรื่อง ขอกลับภูมิล าเนาเดิมตามนโยบาย ๖๖/๒๓ สืบเนื่องจากผลนโยบาย ๖๖/๒๓  

การต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์ กลุ่มได้ปฏิบัติตามนโยบายโดยการอพยพจากบ้านขี้เถ้าหมู่ที่ ๖  
ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เข้ามอบตัวที่ศูนย์เร่งรัดผู้กลับใจของกองทัพภาคที่ ๓  
ที่บ้านเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องกลายเป็นคนไทยไร้ที่ดินท ากิน การเคลื่อนไหว  
ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบมาตลอด แต่ไม่มีการแก้ไขปัญหา จึงมีค าสั่ง ๕๖/๒๕๕๘ ลงนาม
โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และค าสั่งที่ ๒๑๘/๒๕๕๘ ลงนามโดย นายวิเชียร 
ชวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธาน
องคมนตรี มีหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หาที่ดินให้คุณหน่อใจร่วมตัดสิ นใจ ล่าสุด 
ทางกลุ่มได้เสนอโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและท่องเที่ยวเพื่อความมั่นคงบ้านขี้เถ้า  
ที่ลงนามโดย พลโทปรีชา จันทร์โอชา เสนอในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้มีการเจรจา ๔ ฝ่ายขึ้น 
คือ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ฝ่ายอุทยานป่าไม้ส านัก ๔ และฝ่ายร้องเรียน โดยฝ่ายรัฐได้เสนอพ้ืนที่
ดอยตั่วเพ่งหมู่ ๑ บ้านห้วยน้ าขาว ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นมีค าสั่งที่ ๔๒๒ 
ลงนามโดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มยังรออยู่ในพ้ืนที่อย่างมี
ความหวัง แต่การประชุมในครั้งที่ผ่านมาไม่มีการชี้แผนที่ดอยตัวเพ่งว่าอยู่ต าแหน่งไหน คณะกรรมการ 
จึงไม่สามารถก าหนดพ้ืนที่ออกมาได ้จึงขอความช่วยเหลือจากสมาชิกวุฒสิภาช่วยประสานผู้มอี านาจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ต่อจากน้ัน เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงห้องประชุมโรงเรียน
ร่มเกล้าเขาค้อ ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน และ
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ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอเขาค้อ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน พร้อมด้วย นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี และนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา 
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย  

ทั้งนี้ นายภาคภูมิ ภูมี นายอ าเภอเขาค้อ กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
พอสังเขป ดังนี้ อ าเภอเขาค้อแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ 
ทางการเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๑ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จ 
พระราชด าเนินเยี่ยมกองรบพิเศษค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก และทรงมีพระราชด าริให้ใช้  
“แผนยุทธศาสตร์พัฒนา” เพ่ือยุติสถานการณ์สู้รบ ต่อมาอ าเภอเขาค้อได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอ 
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ และจัดตั้งเป็นอ าเภอเขาค้อ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ โดยมีพ้ืนที่
จ านวน ๑,๓๓๓ ตร.กม. หรือ ๘๓๓,๑๒๕ ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ ต าบล ๗๒ หมู่บ้าน ๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีประชากรตามฐานทะเบียนราษฎรจ านวน ๓๙,๗๓๓ คน ราษฎรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้เฉลี่ย ๖๖,๘๙๘.๑๓ บาท/คน/ปี ปัจจุบันอ าเภอเขาค้อ 
เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก โดยปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีนักท่องเที่ยวมา 
ในพ้ืนที่เขาค้อจ านวนประมาณ ๒ ถึง ๓ ล้านคน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของอ าเภอเขาค้อมีภูมิประเทศ 
ที่สวยงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปีรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและสวยงามมากมาย เช่น วัดพระธาตุ
ผาซ่อนแก้ว ทุ่งกังหันลม พระต าหนักสมเด็จย่า อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ เป็นต้น  
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ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นายอ านาจ  พูนยอด  (ปลัดอาวุโสอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์) 
 เรื่อง ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จากการส ารวจข้อมูล

ในโครงการฯ คทช. ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ มีผู้ลงทะเบียน ๗,๘๖๙ ราย จ านวน ๘๙,๙๖๖ ไร่ ที่ดิน รอส. 
๑๗,๘๘๖ ไร่ ทายาท รอส. ๒๑,๖๗๓ ไร่ บุคคลอื่น ๒๗,๙๒๕ ไร่  

  สาเหตุของปัญหาในพ้ืนที่ 
 ๑) เนื่องจากเขาค้อมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี สภาพพ้ืนที่จึงเหมาะกับการพัฒนา

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าท าการเกษตรที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
 ๒) ผู้ได้รับอนุญาตไม่ได้ขอใช้พ้ืนที่ใหม่ภายในก าหนด/เงื่อนไขของกรมป่าไม้ จึงเกิดความไม่

ชัดเจนในอ านาจการดูแลพ้ืนที่ตามกฎหมาย การปล่อยปละละเลยจนท าให้เกิดการเปลี่ยนสิทธิการถือ
ครองที่ดินจากราษฎรอาสาสมัคร (รอส.) ไปยังบุคคลอื่นมากกว่า ๗๐% 

 ปัญหาการท างานในโครงการฯ คทช. 
 ๑) ปัญหานโยบายและข้อกฎหมายที่ไม่ครอบคลุม 
  ๑.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน คทช. 
  ๑.๒ ความเหลื่อมล้ าในการผ่อนปรน (ตามมติครม. วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓) ในการขอใช้

ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานราชการกับราษฎร 
  ๑.๓ การจับกุมด าเนินคดี (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ รวมทั้งสิ้น ๒๕๗ คดี ท าให้เกิดความยุ่งยาก 

ซับซ้อนในการแก้ไขปัญหา 
 ๒) ขาดการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๑ อ านาจ บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการล่าช้า/ไม่สอดรับกัน 
  ๒.๒ ความล่าช้าระหว่างกระทรวงกับกระทรวงลงมาถึงกรมและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ใน

การท าโครงการฯ 
  ๒.๓ การร้องเรียนของบุคคล กลุ่มบุคคล ท าให้คณะท างานต้องเสียเวลาเข้าชี้แจงต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อเสนอแนะในการไขปัญหา คทช. / ที่พักรีสอร์ท และพื้นที่ทั้งหมด 
 ๑) เร่งรัดในการจัดที่ดินในโครงการ คทช. ๘๙,๙๖๖ ไร ่
  ๑.๑ ปรับเปลี่ยน/แก้ไข คุณสมบัติของผู้ครอบครองที่ดินในโครงการฯ คทช. ให้เหมาะสม

กับบริบทของพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
  ๑.๒ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในโครงการฯ คทช. ให้ยื่นค าขอใช้ประโยชน์ (ม.๑๖ โดย ครม. 

มีมติผ่อนปรนเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการ) 
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  ๑.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาหนทางช่วยเหลือผู้ที่เป็นคดีทั้งหมดในปัจจุบันและ 
ในอนาคต เนื่องจากกรมป่าไม้รับคืนพ้ืนที่จาก ทภ.๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ มาในสภาพที่มี 
สิ่งปลูกสร้างมาก่อนหน้าที่จะรับคืน 

 ๒) เร่งรัดให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามค าสั่ง หน.คสช.ที่ ๖/๒๕๖๒ 
  ๒.๑ ขอให้ ครม.มีมติตามข้อเสนอและผลงานวิจัยของวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

ในแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในการประกอบธุรกิจโรงแรมสถานที่พัก และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ไม่สามารถด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ เพ่ือให้
เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ ที่จะครบก าหนดการเว้นโทษ 
ทางอาญา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

  ๒.๒ ขอให้ชะลอคดีที่พัก รีสอร์ท เพ่ือรอการแก้ไขกฎหมาย  
 ๓) ขอให้เพิกถอนพ้ืนที่บางส่วนเป็นป่าเสื่อมโทรม 
  ๓.๑ เพิกถอนสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมในส่วนที่ราษฎร์ได้อาศัยท ากินมาก่อน โดยอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรค ๑ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
และให้กรมธนารักษ์ดูแล เพ่ือลดปัญหาและข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายต่อไป 

  ๓.๒ เสนอให้ คทช.จังหวัดท าหนังสือขอเข้ารับการปรึกษาปัญหาการท างานจากท่านรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินต่อไป 

๒. นายพิสิษฐ์พล  โพธิ์ลิบ  (ก านันต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ) 
 เรื่อง ขอแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน (อ.เขาค้อ) ต้องการให้แก้ไขปัญหาที่ท ากินในเขตป่าสงวน 

ที่เขาค้อ โดยประกาศให้เป็นป่าเสื่อมโทรม และกรมธนารักษ์ประกาศเป็นที่ราชพัสดุต่อไป 

๓. นายปรีชา เดชบุญ (ประธานสภาองค์กรชุมชน ต าบลสะเดาะพง อ าเภอเขาค้อ) 
 เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่ดิน (อ.เขาค้อ)  
 ๑. ควรแก้นโยบายคุณสมบัติ ๙ ข้อ และเสนอให้การจัดเก็บรายได้ต้องไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ต่อปี และให้อยู่ในดุลยพินิจของทาง คทช. จังหวัด 
 ๒. รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าโดยการออกมาผ่อนปรนให้หน่วยราชการ 

ใช้พ้ืนที่ป่าไม้ได้ แต่ไม่มีมติการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชน 
 ๓. เรื่องคดีความเกี่ยวกับที่ดินตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ มีอยู่ ๒๕๗ คดี โดยศาลพิพากษาไปแล้ว  

๓๓ คดี ซึ่งทางราชการหลอกให้ประชาชนไปจดแจ้งที่ดินตามมาตรา ๑๖ แต่ท าให้ประชาชนถูกเอารัด 
เอาเปรียบจากทางภาครัฐ 

 
 



๙๖ 

๔. นายโสภณ เปรมโสภณ (ประธานผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ) 
 เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่ดิน (อ.เขาค้อ)  
 ๑. เป้าหมายการแก้ไขการอยู่ร่วมกันของพลเมือง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ของ ๔ ต าบล 

ได้แก่ ต.เขาค้อ ต.หนองแม่นา ต.ริมสีม่วง และ ต.สะเดาะพง โดยให้ก าหนดเป้าหมายการแก้ไขคือ  
“สังคมอยู่ได้” ต้องปรับกฎหมายบางส่วนที่ไม่เอื้อต่อการอยู่ใน ๔ ต าบลนี้ เช่น การใช้นโนบาย คทช. 
และกฎหมายมาตรา ๑๖ เป็นต้น 

 ๒. ก าหนดเป็นวาระเขาค้อ และปัญหาที่คล้ายกันเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ที่อยู่อาศัย 

 

๕. นายชายวิสิทธิ์ สิงหราชโยธิน  (ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ไทย) 

 เรื่อง ขอให้เร่งออกพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ 
จากกรณีปัญหาที่ดินท ากินในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อมีปัญหามาอย่างยาวนานนั้น ข้อเสนอต้องการให้
คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภาเร่งผลักดันนโยบายโดยให้นายกรัฐมนตรีมีค าสั่งออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกา
คุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้ระงับการด าเนินคดีส าหรับพ่ีน้องประชาชนที่ถูกจับกุมไปแล้วและ  
ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิด ทั้งนี้รวมไปถึงการออกนโยบายที่สามารถบังคับใช้เป็นกฎหมายเพ่ือลบล้าง
ความผิดให้กับประชาชนเป็นการเร่งด่วนด้วย ซึ่งการกระท าดังกล่าวของทางภาครัฐท าให้ประชาชน  
ในพ้ืนที่เสียขวัญและก าลังใจเป็นจ านวนมาก 

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึง
ที่ว่าการอ าเภอหล่มสัก ต าบลหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือพบปะหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอหล่มสักรวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน พร้อมด้วย นางสุมิตรา  อติศัพท์ 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเวที
เพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน  
ในครั้งนี้ด้วย 

ทั้งนี้ นายศิวัช  ฟูบินทร์ นายอ าเภอหล่มสัก กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพ้ืนที่  
พอสังเขป ดังนี้ อ าเภอหล่มสัก มักประสบปัญหาน้ าท่วมจากน้ าไหลหลากจากภูเขาและภัยแล้งเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งมีแม่น้ าป่าสักสายหลักของจังหวัดมีอ่างเก็บน้ าประมาณ ๒ - ๓ แห่งใหญ่ แต่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน และในจังหวัดตอนนี้มีปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า  
ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักคือ ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ยาสูบ และผักสด เป็นต้น 

พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายที่ประชุม
พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้ 
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ในการลงพ้ืนในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือผู้แทนปวงชน 
ชาวไทย ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการบริหารบ้านเมือง 
ส าหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑. กลั่นกรองกฎหมาย เวลาที่กฎหมายจะผ่านจากสภาผู้แทนราษฎร
ขึ้นไปนั้น จะต้องกลั่นกรองจึงจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่มาเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย  
คือหน่วยงานราชการ ข้าราชการ เอกชน ประชาชน เยาวชนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงสื่อมวลชน และ
อื่น ๆ ๒. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หากการลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ได้รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็จะท าการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือ
หารือในที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ๓. ให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญต่าง ๆ ๔. พิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระต่าง ๆ ๕. ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง ๖. อ านาจหน้าที่อื่น ๆ แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของ
วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศ
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติก็คือท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเสาหลัก ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พ่ีน้อง
ประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน 
แผนการปฏิรูปประเทศก็จะไม่ส าเร็จ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็จะไม่ส าเร็จ ดังนั้นการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น 
ซึ่งการลงพ้ืนที่นั้นทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัด แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวุฒิสภา
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูป
ประเทศ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไป
ด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศ 
และการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่ส าเร็จ ดังนั้น การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
จึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือน าไปสู่การ
แก้ไขถึงผลกระทบนั้น ๆ และได้มีการสร้างความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  
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ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. นายรุจน์  เพชรประทุม (ก านันต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก) 
 เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม เนื่องจากอ าเภอหล่มสักประสบปัญหาภัยแล้ง

และน้ าท่วมในหลายต าบล โดยบางต าบลยังไม่มีอ่างเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคและบริ โภค จึงอยากได้
อ่างเก็บน้ า “คลองน้ าคล้า” ตามแผนการสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพ่ือใช้น้ า 
ในการท าการเกษตรประมาณ ๒๕,๐๐๐ ไร่ เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 

๒. นายไกร  แรงงาน (ก านันต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก) 
 เรื่อง ของบประมาณในการสร้างถนนให้แล้วเสร็จ อยากเสนอให้สร้างถนนสาย AH ๑๖ 

หรือ ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๒ (มุกดาหาร - แม่สอด) ให้แล้วเสร็จ เพราะเหลือระยะทางเพียง ๖๘ 
กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร แต่ติดในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จึงไม่สามารถด าเนินการต่อได้ 

 เรื่อง การเพ่ิมค่าตอบแทนของก านันและผู้ใหญ่บ้าน เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งและเงินอื่น ๆ ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒  
มีผลบังคับใช้มาแล้วกว่า ๑๐ ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่าย 
เพ่ิมมากขึ้น แต่เพ่ือดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนและต้องทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
ไม่มีเทศกาลและวันหยุด 

 ข้อเสนอ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จึงขอปรับเพ่ิมค่าตอบแทน ดังนี้
  - ก านัน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕,๐๐๐บาท 

 - ผู้ใหญ่บ้าน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๘,๐๐๐ บาท เป็น ๑๓,๐๐๐ บาท 
 - แพทย์ประจ าต าบล/สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ค่าตอบแทนปัจจุบัน ๕,๐๐๐ บาท 

เป็น ๘,๐๐๐ บาท 
 เรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวข้องกับที่มา

ของสมาชิกวุฒิสภา โดยให้มีการเลือกตั้งจากประชาชน และไม่ให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่แต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีได้ 

๓. นายคมกฤษ สุวรรณหงส์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ต.ท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก) 
 เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ขอเสนอโครงการ ดังนี้ 
 ๑. โครงการแก้มลิงฝายศรีจันทร์ ต าบลท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ

โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล 
 ๒. โครงการอ่างเกบ็น้ าห้วยศรีจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ าลาดพัฒนา ต าบลท่าอิบุญ อ.หล่มสัก 

จ.เพชรบูรณ์ 
 



๙๙ 

๔. นายไสว  ค าพุฒ (นายก อบต. ช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก) 
 เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ขอเสนอโครงการ ดังนี้ 
 ๑. โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยสะดวง ซึ่งอยากเร่งรัดให้มีการก่อสร้าง เพราะรอมานานกว่า ๔๐ ปี 
 ๒. โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าพราย 
 ซึ่งนายอ าเภอหล่มสักเป็นผู้ชี้แจงว่าอยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 

๕. นายหลักทรัพย์  ค าโสม (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ต าบลบ้านติ้ว อ าเภอหล่มสัก) 
 เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม เนื่องจากในฤดูฝนเกิดน้ าป่าไหลหลากเป็น

ประจ าทุกปี ท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และในช่วงฤดูแล้งก็แห้งแล้ง ไม่มีน้ าใช้ท าให้พืชผล
ทางการเกษตรเสียหายเช่นกัน 

 ข้อเสนอแนะ  
 ๑) อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กในช่องเขาที่น้ าป่าไหลหลาก

สองช่องเขา ดังนี้ 
  ๑.๑ ช่องเขาวังฮ้าง หมู่ที่ ๑๒ ต าบลบ้านติ้ว 
  ๑.๒ ช่องเขาห้วยค าตูม หมู่ที่ ๙ ต าบลบ้านติ้ว เพ่ือป้องกันน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน

เรือประชาชนและพืชผลทางการเกษตร และสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
 ๒) สร้างแก้มลิงกักเก็บน้ าในเขตชลประทานบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านติ้วที่มีพื้นที่

จ านวนประมาณ ๕๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค และ
เพือ่ท าการเกษตร 

๖. นายชัชพงษ์  เสาธง  (ข้าราชการบ านาญ ต าบลหนองไขว้ อ าเภอหล่มสัก) 
 เรื่อง ข้อเสนอแนะ  
 ๑. ติดตามเร่งรัดการบูรณาการการท างานของทุกหน่วยงาน 
 ๒. เร่งรัดการออกกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนา การปฎิรูป เช่น พรบ.จัดตั้งสภาองค์กร

ผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน การอ านวยความสะดวกของทางราชการตามข้อ
ร้องเรียนของผู้น าชุมชนที่น าเสนอในทุกเวที เป็นต้น 

๗. นายไพบูลย์  อินทา (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก) 
 เรื่อง การส่งเสริมด้านการตลาดของพืชผลทางการเกษตร ข้อเสนออยากให้มีการส่งเสริม

ด้านการตลาดของผักอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน เพ่ือให้กระบวนการปรับเปลี่ยนจากเกษตรแบบเคมี  
มาเป็นเกษตรแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่ทางเกษตรสามารถด าเนินการได้ เพราะที่ผ่านมา  
ทางเกษตรกรเข้าไม่สามารถถึงกระบวนการดังกล่าว 

 



๑๐๐ 

ต่อจากน้ัน เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหมู่บ้านท่องเที่ยว 
โดยชุมชน โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์บ้านห้วยโปร่ง หมู่ ๑ ต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ ์เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยโปร่ง หมู่ ๑ เพ่ือส่งเสริม
เรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
พร้อมด้วย นายนิเวศน์  หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านห้วยโปร่งในครั้งนี้
ด้วย ทั้งนี้ นายศุภชัย  เทียมทอง ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยโปร่ง ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวแนะน า
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยโปร่งพอสังเขป ดังนี้ บ้านห้วยโปร่ง ต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า “เมืองราดพ่อขุนผาเมือง” เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อม
ในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น การผ้าทอพ้ืนเมือง การ
เส็งกลอง การแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ การนุงซิ่นหัวแดงก่านห่มสไบ หรือการนุ่งโสร่งและผูกเอวด้วย
ผ้าขาวม้าไส้ปลาไหล ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เมืองแห่งประวัติศาสตร์บ้านห้วยโปร่ง มีโบราณ
สถานที่มีความเก่าแก่ สวยงาม และทรงคุณค่ามากมาย สามารถสร้างเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้แก่
นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นต านานของพ่อขุนผาเมือง ผู้ทรงดูแลปกปักรักษาให้ชาติไทยคงเป็นชาติที่มั่นคง
ยั่งยืน สืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งโบราณสถานที่ส าคัญได้แก่ เจดีย์พ่อขุนผาเมือง ต้นจ าปีพันปี 
หลวงพ่อตากแดด เจดีย์พระนางสิงขรมหาเทวี ศาลาข้าวสารด า อนุสรณ์สถานเมืองราด เป็นต้น ทั้งนี้ยังมี
กลุ่มโฮมสเตย์เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนเป็นผู้จัดการที่พักของชาวบ้านในชุมชน
ให้แก่ผู้มาเยือนด้วยความยินยอมและเต็มใจของเจ้าของบ้าน การพักร่วมกับชาวบ้านก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิตชุมชน เกิดทัศนคติ 
ที่ดีต่อชุมชนที่มาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งชุมชนและนั กท่องเที่ยวได้รับความ
ประทับใจ ส่วนการประกอบอาชีพบ้านห้วยโปร่งมีการสร้างรายได้และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว 
ไปในหลายกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าไทหล่ม อาหารพ้ืนถิ่น ผลิตสินค้าของที่ระลึก ไม้กวาดทางมะพร้าว 
รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์บ้านห้วยโปร่งได้เล็งเห็นความส าคัญของการร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือหวังให้ชุมชนมีพื้นที่สะอาด สวยงามที่สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนมาเยี่ยมชม  

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่  

๑. ร้อยตรี ศิริ  กินยืน (นายก อบต.บ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก) 
 เรื่อง ปัญหาการคมนาคมภายในหมู่บ้าน เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้าน 

มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝนตกมีน้ าท่วมขังบริเวณถนนลาดยางสายหน้า อบต.บ้านหวายผ่านอนุสรณ์
สถานเมืองราด บ้านห้วยโปร่งหมู่ ๑ - เขตต าบลปากช่อง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๔,๔๐๐ เมตร 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะเกินขีดความสามารถด้านงบประมาณของ อบต.บ้านหวาย 

๒. นางเกศินี  อุดพ้วย (ข้าราชการบ านาญ) 
 เรื่อง เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ขอให้พิจารณาเพ่ิมตามความก้าวหน้าของสภาพเศรษฐกิจ 

เพราะอายุขัยของคนปัจจุบันมีแนวโน้มอายุยืนขึ้น ดังนั้นคงจะช้าไปถ้าจะเพ่ิมปีละ ๑๐๐ บาท อยากให้
พิจารณาปรับเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ 

๓. พันต ารวจเอก จิรภัทร ปานลักษณ์ (ผกก.สอบสวนต ารวจภูธร) 
 เรื่อง เสนอให้อุทยานพ่อขุนผาเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยว อยากผลักดันให้อุทยาน 

พ่อขุนผาเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดให้มี
ถนนคนเดิน เพราะหมู่บ้านห้วยโปร่งห่างจากอุทยานพ่อขุนผาเมืองระยะทางเพียง ๕ กิโลเมตร 

ผลการด าเนินการ ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวต้อนรับ  
การเข้ามาในพ้ืนที่สมาชิกวุฒิสภา มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการ  
ให้ภาครัฐปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ซึ่งวุฒิสภา 
ได้น าข้อคิดเห็นและเสนอแนะเหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 

 

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

 

 

 

 

 

 



 



๒.๓ รายงานผลการด าเนินการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน) จ านวน ๔ ครั้ง ประกอบด้วย 

 

๑. วนัที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ จังหวดัมหาสารคาม และจังหวดัขอนแกน่ 

๒. วนัที่ ๗ – ๘ สงิหาคม ๒๕๖๓  ณ จงัหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม 

๓. วนัที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ จังหวดัสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ ์

๔. วนัที่ ๑๗ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๓ ณ จงัหวัดสกลนคร และจังหวดัอดุรธาน ี

 
 

 

 

 





๑๐๓ 
 

 
 

จังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลากลางจงัหวัด 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับสว่นราชการของจังหวดัมหาสารคาม ผูแ้ทนภาคเอกชน
และภาคสงัคม 

      
 

ผลการด าเนินการ 
คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และ
ร่วมพูดคุย รับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ที่น าเสนอในที่ประชุม ได้แก่ 
-  ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขน้ าท่วมและน้ าแล้ง ดังนี้ แนวทางระยะสั้น คือ ควรมีการพัฒนา

หรือขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเล็ก และเพ่ิมปริมาณน้ าใต้ดินให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส าหรับแนวทางระยะกลาง
และยาว คือ ควรมีการจัดท าแก้มลิง หรือ เขื่อนกั้นแม่น้ าชีเพ่ือการกักเก็บน้ า และยกระดับน้ าในล าน้ าชี  
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 

-  อยากให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าฉบับเดียว เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเนื่องจากในการพัฒนาแหล่งน้ าทั้งใต้ดินและบนดิน  
ในการด าเนินการในพื้นที่นั้นจะมีกฎหมายหลายฉบับที่มีความเกี่ยวข้อง และบางฉบับมีความขัดแย้งกัน 
ท าให้การปฏิบัติงานมีความยากล าบาก  

-  อุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมาย  
 ๑) พ.ร.บ. สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๙๒ (การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง) 

๑. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) วันที ่๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓   

ณ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น 



๑๐๔ 
 

 ๒) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗๓/๑ 
(การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง) 

 ๓) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๗๙ (การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง) 

-  เห็นควรพิจารณายกเลิก หรือแก้ไข ค าสั่ง คสช.ที่ ๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
เนื่องจากมีอุปสรรคจากผลของค าสั่ง (มีผลบังคับเป็นกฎหมาย) 

-  ขอให้แก้ไขกฎหมายตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ การประชุมใหญ่ 
มาตรา ๒๔ ในการเรียกประชุมใหญ่สามัญ หรือ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ หรือ 
มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัด ไปยังกรรมการทุกคนหรือแจ้งผ่านทางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือทางอื่นที่สมาชิกสามารถรับรู้ได้เข้าใจ 

-  อยากให้มีข้อบังคับในการลงทะเบียน ในการเข้าและออกสถานที่ แก่ผู้เข้าใช้บริการในสถาน
บริการต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและเฝ้าระวังโรค 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

จังหวัดมหาสารคาม ณ ต าบลแกด า อ าเภอแกด า  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพ้ืนที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ต าบลแกด า  
มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๑๒ คน 

     
ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
- อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขดุลอกแหล่งน้ าแกด า 
- อยากให้น าดินที่ขุดลอกอ่างเก็บน้ าแกด าบางส่วนน าไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
- ขอความอนุเคราะห์อนุมัติงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การพัฒนาโครงการพัฒนาอ่างเก็บ

น้ าหนองไฮแล้วเสร็จ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๘) 
- ขอให้ด าเนินการจัดท าโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น พร้อมด าเนินการขุดลอกล าห้วย ๔ สาย 

คือ ล าห้วยขี้นาค ล าห้วยวังทองหลาง ล าห้วยขี้นาคเล็ก และล าห้วยซองแมว 
- อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า

ด้วยวิธีการ “ขุดดินแลกน้ า” เนื่องจากรายละเอียดของกฎระเบียบของกฎหมายมีอุปสรรคต่อการ
ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ า 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

จังหวัดมหาสารคาม ณ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านโชคชัย ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพ้ืนที่รับฟังการบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านโชคชัย 
ต าบลหัวขวางและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน 

      
ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภารับฟังการบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านโชคชัย ต าบลหัวขวาง
และพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่ 

- ขอให้ด าเนนิการก่อสร้างประตเูปดิ-ปดิน้ ากดุชีหลง 

- ขอให้ขยายอ่างเก็บน้ าบริเวณโคกหนองพอก จากเดิมเป็นแหล่งน้ าขนาดเล็กปรับเป็นแหล่งน้ า
ขนาดกลาง เพื่อการต่อยอดการส่งน้ ากับสถานีสูบน้ า และการส่งต่อน้ าไปยังพ้ืนที่โดยรอบ 

- ขอให้ขดุลอกแหลง่น้ าขนาดเล็กใหก้ระจายในพื้นที่เพื่อให้มีปรมิาณน้ าที่พอเพียงต่อการ
อุปโภคบริโภค 

- อยากให้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาสถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ าต าบลโคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ๒๐ ป ี

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

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

จังหวัดมหาสารคาม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพืน้ที่พบปะเย่ียมกลุ่มวิสาหกจิชุมชน SMEs พร้อมเยี่ยมชมการผลติ
สินค้าของกลุม่วิสาหกิจชมุชน มีจ านวนผู้เข้ารว่มทัง้สิ้น ๙๔ คน 

 

      
ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้พบกับส่วนราชการ และพบปะเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs พร้อมทั้ง
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน  ประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่ 

- ขอความช่วยเหลือเร่งรัด ติดตาม โครงการพัฒนาแหล่งน้ าโดยการสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์จากล าน้ าชีเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค เพ่ือประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชน
ทุกอ าเภอในจังหวัดมหาสารคาม 

- ควรมกีารผ่อนปรน หรือ ยกเวน้ภาษีส าหรับสนิค้าชมุชน 
  - ขั้นตอนในการขอเอกสารในการผลติสุราให้ถกูต้องตามกฎหมายมีความยุ่งยาก 

- อยากให้ช่วยเหลือในการขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าสุราในงานต่าง ๆ  เพื่อให้สินค้าในชุมชน 
ได้แก่ ไวน์ผลไม้ และสุราแช่ของชุมชน สามารถออกบูธแสดงสินค้าตามงานต่าง ๆ  ได้ 

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

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 
 

จังหวัดขอนแก่น วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวดั 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนภาคเอกชนภาค
สังคมและภาคประชาชน 

      
ผลการด าเนินการ 
คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และ
ร่วมพูดคุย รับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน  โดยมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ที่น าเสนอในที่ประชุม คือ  

-  ขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการขุดลอกแหล่งรับน้ า (แก้มลิง) ในทุกพ้ืนที่ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

จังหวัดขอนแก่น ณ โครงการสถานีสูบน้ าด้วยระบอบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าต าบลโคกสูง  
อ าเภออุบลรัตน์  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพ้ืนที่รับฟังการบริหารจัดการโครงการสถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ า ต าบลโคกสูง และพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ   มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน 

 

      
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังการบริหารจัดการโครงการสถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ า ต าบลโคกสูง พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  

- ความเดือดร้อนในที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยของประชาชนใน อ.น้ าพอง และ อ.อุบลรัตน์  
จ.ขอนแก่น 

- การบุกรุกที่ดินหนองสาธารณะ เพื่อท าการเกษตร และปิดทางน้ า ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่
หนองน้ าชั้นในไม่มีน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 

- ขอให้มีการผลักดันให้ประชาชนได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน และให้หน่วยงานภาครัฐส ารวจ
ประชาชนที่มีชื่อตกหล่น 

- ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตบริการน้ าประปาภูมิภาค ในพ้ืนที่ต าบลโคกสูง  อ.อุบลรัตน์  
จ.ขอนแก่น จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

- ขอให้สนับสนุนจัดหางบประมาณเพ่ือขยายเขตบริการน้ าประปาให้กับหมู่บ้านต้นทางและ
หมู่บ้านทางผ่าน 

- ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของภาคประชาชน 

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

 

 



๑๑๐ 
 

จังหวัดขอนแก่น ณ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพ้ืนที่เพ่ือพบกับส่วนราชการ และพบปะเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
SMEs พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

      
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้พบกับส่วนราชการ และพบปะเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs พร้อมทั้ง
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน  ประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  

- ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเตย 

- ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการจัดสรรงบประมาณ 
“โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร” เป็นกรณีเร่งด่วน  

- ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
บริเวณถนนเส้นตลาด ๑๐๐ ป ี

- ขอความอนุเคราะห์ติดตามเร่งรัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้สูงอายุ) แต่เกิดการระบาด
ของโควิด-๑๙ ขึ้น ท าให้ยังไม่มีการด าเนินการต่อ 

- ขอความอนุเคราะห์ในสิ่งที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดแคลน 
 

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

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

จังหวัดขอนแก่น ณ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ าระบบแก้มลิงแก่งน้ าต้อน อ าเภอเมืองขอนแก่น  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังการบริหารจัดการบึงแก่งน้ าต้อน เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม 
น้ าแลง้ซ้ าซากและพบปะเยีย่มเยียนประชาชน 

       
ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังการบริหารจัดการบึงแก่งน้ าต้อน เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง
ซ้ าซากและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  

- ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการพัฒนาแก่งน้ าต้อน 

- ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมคลองส่งน้ าด้วยระบบไฟฟ้า
และอยากให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้น้ าจากการประปาส่วนภูมิภาค 

- ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพ่ิม “อาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาล
ท่ี ๙ และรัชการที่ ๑๐” ลงในแผนงานส่วนที่เหมาะสม 

- ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการขุดลอกโครงการแก่งน้ าต้อน
อยากให้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มประมงและกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 

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

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่น 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมกับส่วนราชการ 

         
ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวฒุิสภาได้รว่มประชมุกับสว่นราชการเพ่ือรับฟังและหารือเกี่ยวกบัการแก้ปญัหา
ความยากจนลดความเหลื่อมล้ า 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

 
 

จังหวัดบึงกาฬ ณ ศาลากลางจังหวดั 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับสว่นราชการของจังหวดับงึกาฬ ผูแ้ทนภาคเอกชน   
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

      
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และ
ร่วมพูดคุย รับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ที่น าเสนอในที่ประชุม ได้แก่ 

- ต้องการให้ภาครัฐเพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้การพัฒนา
จังหวัดมีความพัฒนาที่ก้าวกระโดดมากกว่านี้ เนื่องจากงบประมาณที่จังหวัดได้รับค่อนข้างจ ากัด 
โดยในแต่ละปีงบประมาณ ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท และเป็นงบประมาณ
อุดหนุนจากท้องถิ่นไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้รายได้มวลรวมของจังหวัดส่วนใหญ่แล้วได้มาจาก
ภาคเอกชน 

- งบฟ้ืนฟู ๔ แสนล้านบาท จังหวัดได้น าเสนอโครงการไปประมาณสามพันล้านบาท 
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ก าหนด ซึ่งได้รับ  
การพิจารณา ๒ ครั้ง ครั้งแรกด้านการสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน ในโครงการขนาดเล็กในพื้นที่ และ 

๒. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) วันที ่๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓   

ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม 



๑๑๔ 
 

ในครั้งที่ ๒ เป็นโครงการที่เพ่ิมมูลค่าในการแปรรูป และเสริมศักยภาพการผลิต ทั้งนี้ จังหวัดได้เสนอ
โครงการโดยเน้นความจ าเป็น ในพื้นที่เป็นส าคัญ  

- จังหวัดขาดโครงสร้างพ้ืนฐานจ านวนมาก โดยเฉพาะเส้นทางในการล าเลียงผลผลิตของ
เกษตรกร  

- การขาดแคลนในระบบชลประทาน ในการพัฒนาพ้ืนที่ในส่วนของการบริหารจัดการน้ า 
เนื่องจากในพ้ืนที่มีน้ าในปริมาณมากแต่การบริหารจัดการน้ าเพ่ือน าไปใช้ในการเกษตรได้ตลอดฤดูกาลนั้น
ยังมีความขาดแคลนในระบบชลประทาน ทั้งในระบบรางและระบบท่อที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- การสนับสนุนพ้ืนที่ท่องเที่ยว เนื่องด้วยจังหวัดมีพ้ืนที่ท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติเป็นจ านวนมาก  
มีศักยภาพในตัวเองไม่จ าเป็นต้องไปพัฒนาในโครงการของแหล่งท่องเที่ยว เพียงแต่ด าเนินการบริหาร  
ให้มีความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ สถานที่จอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และปรับปรุง
ภูมิทัศน์เล็กน้อย จะช่วยให้การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวได้มากขึ้น 

- เสนอให้การขอใช้พ้ืนที่สาธารณะได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้ า พ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่ สปก. ให้อยู่ใน  
ความรับผิดชอบของพ้ืนที่ในการให้การอนุมติใช้พ้ืนที่ เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่มีความชัดเจน  
และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการขอใช้พ้ืนที่สาธารณะในแต่ละพ้ืนที่  มีกฎหมายหรือ
กฎระเบียบการขอใช้พ้ืนที่มีความเข้มงวดแตกต่างกันไป ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในโครงการตาม 
ห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการด าเนินการพัฒนาจังหวัด จ าเป็นต้องมีการขอใช้พ้ืนสาธารณะ โดยเฉพาะ
งบประมาณเร่งด่วน เช่น โครงการประปาของส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอนุ มัติแล้วแต่การขอใช้พ้ืนที่
สาธารณะไม่สามารถด าเนินการในห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ได้ 

- บุคลากรของภาครัฐมีจ ากัด ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานของจังหวัด และการบรรจุบุคลากร
และการโอนย้ายบุคลากร ซึ่งท าให้ไม่เกิดความต่อเนื่องการการปฏิบัติงาน และการขาดขวัญก าลังใจ  
ในสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ  

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

 

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

จังหวัดบึงกาฬ ณ ที่ท าการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านดงสาร ต าบลซาง อ าเภอเซกา  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพ้ืนที่พบประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 

 

      
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้พบประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ วิถีคนสวนยาง หมู่ ๖ 
ต าบลซาง ณ ที่ท าการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านดงสาร ต าบลซาง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  

๑. นายออมสิน ค ามุก นายอ าเภอเซกา 
 - พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ชุ่มน้ า โดยเฉพาะพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าสงคราม ท าให้มีน้ าท่วมขังในช่วง

ฤดูฝน แต่ในช่วงนี้มีประมาณน้ าฝนค่อนข้างน้อย 
 - การคมนาคมในพ้ืนที่สัญจรทางการเกษตรสู่ตลาดยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 - การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ได้แก่ ในตัวอ าเภอซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ 

แต่ประชาชนอาศัยอยู่มายาวนาน ซึ่งเคยน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 
 - การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ในหลายพ้ืนที่ 
 - การแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งอยู่ในความควบคุมได้ 

๒. นายศุภกร วีระพันธ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีคนสวนยาง  
 - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีคนสวนยาง ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ อยากขอขยายเขตไฟฟ้า 

เพื่อน าไปสู่การใช้งานในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
 - น้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร โดยต้องการน้ าบาดาลเพ่ือใช้ในช่วงฤดูแล้ง และมี น้ าท่วม 

ในฤดูฝน 
 - ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาและต่อยอดกับธนาคาร  
 

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



๑๑๖ 
 

จังหวัดบึงกาฬ ณ บ้านหนองกุง และบ้านศรีประมวล ต าบลหนองหัวช้าง ณ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองหัวช้าง อ าเภอพรเจริญ  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการ และพบประชาชนในพ้ืนที่  

 

      
ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้พบประชาชน บ้านหนองกุง และบ้านศรีประมวล ต าบลหนองหัวช้าง  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวช้าง อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  

นายถาวัลย์ ตรงดี ก านันต าบลหนองหัวช้าง และผู้ใหญ่บ้านในต าบลหนองหัวช้าง มีการน าเสนอ 
ในหลายประเด็น ได้แก่ 

- ยางพารามีราคาถกู ตลาดรับซื้อไม่เพียงพอรองรับกับผลผลิตท าให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

- ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ จาก สปก. เป็น นส.๓ หรือโฉนด 
เพื่อให้ประชาชนสามารถน าไปแปลงเป็นสินทรัพย์เพ่ือน ามาพัฒนาที่ดินได้  

- ต้องการให้สร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม และมีปริมาณน้ าเพียงพอกับการท า
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง     

- ต้องการให้ภาครัฐออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ร่วมกัน  
และป้องกันการบุกรุก  

- ต้องการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยเหลือเรื่องการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

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

 

 



๑๑๗ 
 

จังหวัดนครพนม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ าเภอเมืองนครพนม  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด และประชาชนในพ้ืนที่ 
 

      
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
รวมถึงเรื่อง แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด – ๑๙ และโครงการ 
ภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ ๑ ล้านล้านบาท และร่วมพูดคุย รับฟังรายงาน  
และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชน โดยมี
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

- เงินเยียวยาช่วยเหลือ และเงินฟ้ืนฟูของภาครัฐ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบ  

 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประชุมทุกวันเพ่ือติดตามปัญหาและน าไปสู่การแก้ไข  
ส าหรับในเรื่องของเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท จังหวัดนครพนมมีปัญหาเล็กน้อยในการตรวจสอบสิทธิ์ 
และการกรอกข้อมูลในระบบ ในส่วนของเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ได้ด าเนินการแก่
เกษตรกร ๓ กลุ่มเป้าหมาย คือ ๑) เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนในปี พ.ศ.๒๕๖๒  
๒) เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก่อนปี พ.ศ.๒๕๖๒ ๓) เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้มีการปรับปรุง
ทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน 

-  งบ ๔ แสนล้านบาท  

 เงื่อนไขในการของบประมาณได้เน้นโครงการเร่งด่วน ในเรื่องส่งเสริมอาชีพเป็นหลัก ทั้งนี้ 
แผนของ อบจ.นครพนม ส่วนใหญ่เสนอโครงการเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การขอสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต ผสมด้วยยางพาราซึ่งจะเอาน้ ายางสดจากเกษตรกร ซึ่งก าหนดสัญญาของ อบจ.นครพนม  
ไว้ว่าต้องซื้อจากกลุ่มเกษตรกรนครพนมในราคาที่ไม่ต่ ากว่าท้องตลาด พร้อมทั้งเสนอว่างบ ๔ แสนล้านบาท 



๑๑๘ 
 

ควรให้ความส าคัญกับโครงการซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานแบบถัวเฉลี่ย ส าหรับโครงการอื่นพิจารณา
ความส าคัญเป็นล าดับ และอยากให้ผลักดันการพิจารณาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานตาม พรก.เงินกู้
เยียวยาโควิด-๑๙ ที่ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุที่มีส่วนประกอบของยางพารา เช่น ถนนยางพารา-แอสฟัลติก 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาง 

-  หลักเกณฑ์การขอรับงบประมาณ 

 อบจ.จังหวัดนครพนม ได้รับถ่ายโอนถนนมาจากทางหลวงชนบทเกือบ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร 
และมีถนนสายเดิมของ อบจ.จังหวัดนครพนม ซึ่งได้ซ่อมแซมและก่อสร้างเป็นระยะ ๆ  แต่งบประมาณ
ของ อบจ.จังหวัดนครพนมไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ทั้งนี้ เดิมเคยขอและได้รับงบประมาณอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนเกณฑ์การของบประมาณตาม  
พรบ. งบประมาณฉบับใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ จะต้องท าเรื่องขอรับงบประมาณไปยัง
ส านักงบประมาณ และต้องไปชี้แจงด้วยตนเอง ณ รัฐสภา ทั้งนี้ ได้เสนอว่าควรพิจารณาเพ่ิมหลักเกณฑ์ 
เช่น จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดน เป็นต้น 

-  นโยบายจากภาครัฐในการการสนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ 

 นโยบายจากภาครัฐในการสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งตาม 
ความเป็นจริงประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับสถาบันทางการเงินในจ านวนน้อยมาก เนื่องจาก
ข้อจ ากัดกรอบเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ของสถาบันทางการเงินในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ จึงกระทบต่อ
การขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า และการเงินหมุนเวียนในจังหวัดและท าให้วงจร 
การปล่อยเงินกู้นอกระบบยังคงอยู่ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 
 

จังหวัดนครพนม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด และพบประชาชนในพื้นที่ 

 

       
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
พร้อมทั้ง รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

- ต้องการให้เร่งรัดโครงการพัฒนาลุ่มน้ าสงครามทั้งระบบเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในลุ่มน้ าสงครามโดยรวม 

- ต้องการให้แก้ไขการรุกล้ าพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากของเกษตรกร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่สามารถออกเอกสาร
สิทธิ์ได้ 

- ต้องการให้แก้ไขพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย ว่าด้วยการล่วงล้ าล าแม่น้ า เนื่องจาก
ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี ในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ บาท ซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับผลกระทบจาก
พระราชบัญญัติดังกล่าว 

- ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ต้องการให้มีการเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้าให้เพียงพอต่อจ านวน
หมู่บ้าน 

- ต้องการให้ช่วยดูแลเรื่องราคายางพาราตกต่ า 

- ต้องการการขุดลอกหนองบัวที่ตื้นเขิน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการกักเก็บน้ า 
 

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

 



๑๒๐ 
 

จังหวัดนครพนม ณ ประตูระบายน้ าบ้านนาคู่ ต าบลนาแก อ าเภอนาแก  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด และประชาชนในพ้ืนที่ 
 

      
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ
ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้ง              
รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่ 

- ขอความอนุเคราะห์สถานีสูบน้ าที่บ้านปากบัง หมู่ที่ ๒ ในช่วงฤดูน้ าหลาก  

- ขอความอนุเคราะห์ท่อส่งน้ าจากสถานีสูบน้ ามายังที่นาของราษฎรความยาว ๓,๕๐๐ เมตร 

- ขอความอนุเคราะห์ท านบเป็นพนังกั้นน้ าไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมไร่นา 

- ขยายทางลอดน้ าของคลองชลประทานสถานีนาแกเพ่ือระบายน้ าให้เร็วขึ้นไม่ให้ท่วมบ้านเรือนราษฎร 

- ขอความอนเุคราะหย์กระดบัถนนเลียบล าน้ าก่ าความยาว ๔ กม. ให้สูงขึ้นเพ่ือป้องกันน้ าท่วมไร่นา 
 

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

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

จังหวัดนครพนม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านห้วยไห หมู่ที่ ๔ 
ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ 

      
ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

- ถนนอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน เช่น ทางหลวงชนบท และส่วนท้องถิ่น  
(อบจ., อบต., เทศบาล) ซึ่งส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซม และเป็นอ าเภอที่ยังมีการใช้
สะพานไม้ ซึ่ง อบต. ได้เข้าไปดูแลรักษาแต่ไม่สามารถไปปรับปรุงถนนสายดังกล่าวเนื่องจากไม่อยู่  
ในอ านาจหน้าที่ ดังนั้น ต้องการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของท้องถิ่นเพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น   

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณเพียงพอในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ า 
- อยากให้หน่วยงานเกี่ยวข้องก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและ 

ตรงความต้องของกลุ่มเป้าหมาย  
- โรงเรียนปลูกข้าวโดยใช้ที่ราษฎร์พัสดุ จ านวน ๑๔ ไร่ แต่ยังประสบปัญหาขาดทุน และขาดแคลน

น้ าในการเพาะปลูก โคกหนองนาโมเดล 
- ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือน าเงินมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิต  

ทางเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือน าไปบริหารจัดการแปลงนาของเกษตรกรแต่ละราย เนื่องจาก
ขาดเงินลงทุน 

- ต้องการให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงเรือนผลิตสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว 
ที่ได้มาตรฐานมาก เนื่องจากจากผู้ที่ออกใบรับรองคุณภาพจะมาตรวจสอบคุณภาพการผลิตตามที่วิสาหกิจ
ชุมชนแจ้งไว้ 

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



๑๒๒ 
 

จังหวัดนครพนม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ ๒ ต าบลวังยาง
อ าเภอวังยาง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชน
ในพ้ืนที่ 

      
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

- อยากได้รับการงบประมาณในการสร้างอาคารผลิตและแปรรูป  เพ่ือน าไปสู่การผลิตและ
พัฒนาสินค้าของกลุ่ม เพ่ือน าไปสู่การได้รับ PRIMARY GMP และน าไปสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้
ได้รับเลขผลิตภัณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทั้งนี้ ได้มีการเสนอโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณตามโครงการ ๔ แสนล้านของรัฐบาล ซึ่งได้ส่งให้กับอ าเภอเพื่อน าเสนอต่อจังหวัดต่อไป    

- ต้องการให้ภาครัฐออกเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินให้กับประชาชนในพื้นอ าเภอวังยาง 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของอ าเภอวังยาง ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน แม้พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ของ สปก. และป่าสงวน มีบางส่วนเท่านั้นที่ได้รับการรังวัดโฉนดที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ยังด าเนินการ
ไม่เสร็จ เมื่อสอบถามไปได้ความว่าไม่มีงบประมาณ จึงคงค้างการออกเอกสารสิทธิ์ ๔ ต าบล 

- ต้องการให้ชลประทานสร้างคลองส่งน้ าจากล าน้ าก่ า เพ่ือส่งน้ าเข้ามายังพ้ืนที่การเกษตรของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ ๖ หมู่บ้านของต าบลวังยาง ต าบลหนองโพ และต าบลโคกสี  เนื่องจากเกษตรกร 
ขาดแคลนน้ าเพื่อท าการเกษตร 

- ต้องการให้การไฟฟ้าพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขการขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปในพ้ืนที่ 
ทางการเกษตรของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าไปอาศัย และสามารถใช้ไฟฟ้าและปั้มน้ า 
มาใช้ได้ เนื่องจากปัจจุบันการขยายเขตไฟฟ้าก าหนดเงื่อนไขว่าต้องมีประชาชนอาศัยอยู่จริง ประมาณ  
๑๐ ครัวเรือน 

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



๑๒๓ 
 

 
 

จังหวัดสกลนคร ณ ศาลากลางจังหวัด 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและภาค
สังคม มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน 

 

     
 

ผลการด าเนินการ 
คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
รวมถึงเรื่อง แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด – ๑๙ และโครงการภายใต้
กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ ๑ ล้านล้านบาท และร่วมพูดคุย รับฟังรายงาน และ
ข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชน โดยมี
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

- เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ งานที่ส าคัญคือ งานที่เกี่ยวกับ  
ปากท้องของประชาชน ผลสัมฤทธิ์อยู่ที่ผู้น าภาคส่วนราชการในการน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง 

- ภาพรวมผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นด้านน้ า ประเด็นใดที่ไม่สามารถด าเนินการโดยจังหวัดหรือภาคส่วนท้องถิ่นได้ 
วุฒิสภาได้มีการน าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

- ในการแก้ไขเรื่องน้ าแล้ง น้ าท่วม น้ าเสีย ในพ้ืนที่หนองหาร ได้มีการหารือกับคณะท างาน 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ า  
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  และหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง 

๓. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) วันที ่๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓   

ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ ์



๑๒๔ 
 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดควรได้มีโอกาสชี้แจงในการน าเสนองบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งควรมีการศึกษาร่วมกัน ผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด 

- การติดตาม ข้อชี้แนะ มีความชัดเจนตรงประเด็น  ซึ่งจะน าเรียนข้อมูลให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัด และน าเข้าที่ประชุมจังหวัด เพ่ือเป็นการก าชับและมอบงานตามนโยบายต่อไป 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

จังหวัดสกลนคร ณ ที่ว่าการอ าเภอภูพาน อ าเภอภูพาน  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการและพบประชาชนในพื้นที่ 

 

 
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่  และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
โดยท่ีประชุมมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  

๑. ต้องการให้มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ า และซ่อมแซมคลองส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยขี้หิน 
๒. ขอให้มีการขุดลอกห้วยไม้แดง เนื่องจากล าห้วยมีความตื้นเขิน กักเก็บน้ าได้ท าให้การยื่นขอ

และการได้รับการอนุญาตมีความล่าช้า 
๓. ต้องการให้แก้ไขความแห้งแล้งโดยการจัดท าบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่บ้านหนองส่าน 
๔. ขอความอนุเคราะห์สร้างโรงสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ณ ล าห้วยยาง 
๕. ต้องการให้สร้างฝายชะลอน้ า ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร   
๖. เสนอให้จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (แพและหาดในเขื่อนน้ าพุง) 
๗. ต้องการให้มีการปักหมุดหลักเขตแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าดงชมภูพาน- ดงกะเฌอ)  

ที่ชัดเจน 
๘. ทางเข้าหมู่บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๙ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร ยังไม่มีถนน-สะพาน-

ไฟฟ้ากระแสหลักใช้ในหมู่บ้าน 
๙. ต้องการให้จัดหาตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้ 

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

 



๑๒๖ 
 

จังหวัดสกลนคร ณ บ้านหลุบเหลา ต าบลหลุบเลา อ าเภอภูพาน  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการและพบประชาชนในพื้นที่ 

 

      
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่  และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  

๑. งบประมาณของท้องถิ่นมีจ ากัด และประสบกับการด าเนินงานที่ติดขัดกับข้อกฎหมาย ได้แก่ 
ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการท าฝายซอยซีเมนต์ ฝายชะลอน้ า หรือ อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก เนื่องจากติดขัด
ปัญหาการเข้าใช้พ้ืนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ 

๒. ประชาชนหมู่ ๒ ต้องการงบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

๓. ประชาชนหมู่ ๑๕ ต้องการให้มีการพัฒนาแหล่งน้ าขุดลอกแหล่งน้ า โดยการจัดท าฝาย 
แกนซอยซีเมนต์ และอยากให้มีการสูบน้ าใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

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

 

 

 

 



๑๒๗ 
 

จังหวัดสกลนคร ณ ที่ว่าการอ าเภอกุดบาก อ าเภอกุดบาก  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการและพบประชาชนในพื้นที่ 

 

      
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ
ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุม
มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  

๑. การขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน ประชาชนส่วนใหญ่มีใบ สก.๑ มีผู้ยื่นค าร้องจ านวน ๔๐๕ 
ราย กระจายทุกต าบลของอ าเภอกุดบาก จากการติดตามทราบว่าอยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาของ
ส านักงานที่ดิน อยากให้มีการด าเนินการอนุมัติให้ประชาชน  

๒. การทับซ้อนของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ จึงอยากให้มีการก าหนดแบ่งเขต 
ให้ชัดเจน 

๓. อยากได้งบประมาณในการอยากให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามทางแยก และไฟส่องสว่างในเขต
พ้ืนที่ชุมชน ขยายไหล่ทางเพ่ือความปลอดภัย ซึ่งไปทางอ าเภอจะน าเสนอจังหวัด และหมวดการทาง
ต่อไป ทั้งนี้ความอนุเคราะห์ในการผลักดันโครงการ 

๔. การขยายพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าบริเวณสามแยกซึ่งเป็นพ้ืนที่ตลาด จะน าเสนอหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๕. อยากให้พัฒนาถนน ที่เชื่อมกับอ าเภอค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร   

๖. อยากให้รื้อฟ้ืนแผนงานจัดท าอ่างกักเก็บน้ าขนาดกลาง บริเวณหมู่ที่ ๕ ต.กุดบาก 

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



๑๒๘ 
 

จังหวัดสกลนคร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ าเภอเมืองสกลนคร  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการและพบประชาชนในพื้นที่ 

 

 
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
วุฒิสภา ได้ร่วมกันลงพ้ืนที่หารือกับผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ. ในการขอใช้พ้ืนที่
หน้าเขื่อนจ านวน ๖ แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าให้แก่เกษตรกร โดยมีการ
หารือถึงรายละเอียดของพ้ืนที่รอบเขื่อนว่าจะน ามาใช้ท าพ้ืนที่กักเก็บน้ าให้แก่ประชาชนได้อย่างไรบ้างส าหรับ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีการน าเสนอนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบให้หน่วยงาน 
ในพ้ืนที่รับไปด าเนินการ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ประชาชน 
และหน่วยงานในพ้ืนที่ควรต้องหารือก าหนดแนวทางในการแก้ไขร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมมาก
ท่ีสุดโดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  

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

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลากลางจังหวัด 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและ 
ภาคสังคม มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน 

 

      
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ ในการเร่งรัด 
ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมถึงเรื่อง แผนการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด – ๑๙ และโครงการภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท 
ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ ๑ ล้านล้านบาท ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ค าแนะน าหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในประเด็นเรื่องน้ าท่วมน้ าแล้ง และการบริหารจัดการน้ า รวมถึงหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็น 
ความคืบหน้าของประเด็นข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ และรับฟังรายงาน และข้อเสนอ
จากส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในประเด็นต่าง  ๆ                
สรุปได้ ดังนี้ 

๑. ต้องการให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.สหัสขันธ์ เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวและรายได้
ประชาชน 

๒. ต้องการงบประมาณในการก่อสร้างอาคารตลาดสด เทศบาลต าบลนาคู 
๓. ต้องการขอรับการสนับสนุนโครงการสร้างฝายกั้นน้ าปาวในพ้ืนที่ของบ้านดงสวายอ าเภอ

กมลาไสย   
๔. การค้าขายที่ฝืดเคือง 
๕. ขอให้ติดตามการจัดท าแลนด์มาร์คกาฬสินธุ์ แผนการจัดท าแลนด์มาร์คไดโนเสาร์กาฬสินธุ์  
๖. ต้องการให้การติดต่อราชการเป็นแบบ ๑ Stop Service  
๗. การขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและการติดตั้งหม้อแปลงให้เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม  

ในพ้ืนที่ อ.ยางตลาด 



๑๓๐ 
 

๘. การขอรับการสนับสนุนเงินทุน ปัจจัยการผลิต ของสหกรณ์การเกษตรปันบุญโครงการ
ยกระดับมาตรฐานแบรนด์กาฬสินธุ์ฯ ซึ่งจะได้น ามาสนับสนุนให้กับเกษตรกร และสนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่มต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นต้นแบบในการด าเนินการ 

๙. การขอใช้พ้ืนที่ต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือโอนเป็นที่ดิน
สาธารณประโยชน์ซึ่งกลุ่มเกษตรกรปันบุญฯ จะใช้จัดสร้างโรงเรือนล้างผัก และบรรจุหีบห่อ  

๑๐. การติดตามความคืบหน้ากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จากกรณีการทบทวน
วิธีการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง “ดงน้ าจั้น” “ดงบ้านอ้น” และ“ดงเหล่าแขม” ในท้องที่
ต าบลกมลาไสยและต าบลหลักเมือง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จากให้ “เช่า” เป็น “เช่าซื้อ” 
เพื่อให้ประชาชนที่เช่าอยู่ในพื้นที่มานานได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตนเองถือครอง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 
 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ฝายเก็บน้ าบ้านนาสีนวล ต าบลสหัสขันธ์ อ าเภอสหัสขันธ์  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพ้ืนที่ 
 

      
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่  และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา                        
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ                  
ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ   ได้แก่ 

๑. ขอความอนุเคราะห์วุฒิสภา ผลักดันโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าบ้าน นาสีนวล  
ต.สหัสขันธุ์ อ.สหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 - ประชาชนขาดแคลนน้ า อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เขื่อนแต่ ไม่สามารถน าน้ าจากเขื่อนมาใช้ได้ 
ในฤดูแล้ง วัยแรงงานต้องไปหางานท าต่างถิ่นเพ่ือยังชีพ 

 - น้ าจากบ่อบาดาลไม่เพียงพอ ต้องซื้อน้ าครั้งละ ๘๐๐ บาท 
๒. อยากให้ประชาชนสามารถท าการประมงในอ่างเก็บน้ าล าปาว ต้องการให้ประชาชนสามารถ

ท าการประมงในอ่างเก็บน้ าล าปาว และขอให้ปล่อยปลาเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ า  
 ๓. การขาดแคลนน้ าของประชาชนเหนือเขื่อนล าปาว ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ มีพระราชกฤษฎีกา 
สร้างเขื่อนล าปาว ซึ่งเมื่อสร้างเขื่อนล าปาวแล้วประชาชนที่อยู่เหนือเขื่อนไม่สามารถน าน้ ามาใช้ได้ ท าให้
ประชาชนรอบเขื่อนขาดแคลนน้ า โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เคยเสนอโครงการเข้าไป แต่ส านักงบประมาณ
ชี้แจงว่าไม่ใช้ภารกิจของเกษตรฯ ท าให้โครงการที่ เสนอไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งจะมีการน าเสนอ
โครงการสูบน้ าระบบท่อขึ้นไปยังพ้ืนที่ของประชาชนเหนือเขื่อนเพ่ือให้ประชาชนรอบเขื่อนสามารถน า  
น้ าจากเขื่อนไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะน าเสนอรายละเอียดโครงการต่อวุฒิสภาต่อไป 

 ซึ่งผู้แทนโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ชี้แจงว่า การสูบน้ าขึ้นมานั้นเพ่ือประโยชน์คือ  
การอุปโภคและบริโภคเท่านั้น ส่วนการปลูกพืชเหมาะกับพืชอายุสั้นที่ใช้น้ าน้อย เช่น มะเขือเทศ ส าหรับ
อ่างเก็บน้ าล าปาว มีกระชังปลาจ านวนมาก ซึ่งจะมีกฎหมายในการห้ามเลี้ยงเกิน  ๓ % ของพ้ืนที่เขื่อน 
พ้ืนที่ผิวน้ าของเขื่อนล าปาวมี ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ ส าหรับประชาชนเหนือเขื่อน ชลประทานได้ด าเนินการ



๑๓๒ 
 

จัดหาแหล่งน้ าให้พ้ืนที่ชายขอบ ได้แก่ หนองกุงศรี และสหัสขันธ์ ซึ่งขณะนี้ได้มีสถานีสูบน้ าจาก  
เขื่อนล าปาว ณ บ้านหนองกุงศรี และปีงบประมาณต่อไปมีแผนในการสร้างสถานีสูบน้ า ณ อ าเภอห้วยเม็ก 
และจะค่อย ๆ  ด าเนินการสร้างไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ หากท้องถิ่นใดมีความประสงค์ให้มีการสร้าง 
สถานีสูบน้ า ขอให้ประสานมายังชลประทาน   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 
 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ต าบลสหัสขันธ์ อ าเภอสหัสขันธ์  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นที่เพื่อส ารวจพ้ืนที่ ร่วมหารือและพบประชาชนในพื้นที่ 

      
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่ เพ่ือส ารวจพ้ืนที่ในการจัดท าโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า                            
บ้านนาสีนวล ต.สหัสขันธุ์ อ.สหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมได้ไปกราบนมัสการ และหารือกับเจ้าอาวาส  
วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 
 

 
จังหวัดสกลนคร ณ ที่ว่าการอ าเภอภูพาน อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับสว่นราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคสังคมและภาค
ประชาชน เพื่อรับฟังข้อคดิเห็นในประเดน็ตา่งๆ 

      
 

ผลการด าเนินการ 
คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ 
ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็น ความคืบหน้าของประเด็น 
ข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ และรับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการ 
ของจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

๑. การชี้แจงประเด็นด้านแนวทางการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาอยู่อาศัยและ             
ท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
 - จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ๓ อุทยานแห่งชาติ คือ อุทยานแห่งชาติภูพาน มีการส ารวจ
การถือครองประมาณ ๗๐,๐๐๐๐ กว่าไร่ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก มีการส ารวจการถือครองประมาณ 
๗,๐๐๐ กว่าไร่ และอุทยานแห่งชาติภูผายล มีการส ารวจการถือครองประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าไร่  
ทั้งสามพ้ืนที่ได้รับการแจ้งการครอบครอง และได้มีการส ารวจเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งได้รายงานข้อมูลไปยัง  
กรมอุทยานแห่งชาติฯ และคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่มีการส ารวจข้อมูลเสร็จแล้วนั้น  
ได้มีการประชุมพิจารณาผลของแต่ละหมู่บ้านในการพิจารณาคุณสมบัติความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการ
อนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ ซึ่งในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
ผลของคณะท างานทั้ง ๓ อุทยาน และมีการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย และจะ
มีการตรวจสอบการท างานของแต่ละอุทยานว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่กรมอุทยานฯ ก าหนดไว้หรือไม่  
ซึ่งจะต้องด าเนินให้เสร็จสิ้นก่อนรายงานไปยังกรมอุทยานฯ นอกจากนี้ ได้กล่าวว่า ส าหรับพ้ืนที่  

๔. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) วันที ่๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓   

ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอดุรธานี 



๑๓๕ 
 

ที่ประชาชนได้มีการแสดงตัว และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปท าการรังวัดที่ดินแล้ว ประชาชนสามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามที่เคยด าเนินการในการประกอบอาชีพ แต่ประชาชนไม่มีอ านาจในการตัดต้นไม้ แผ้วถาง
พ้ืนที่เพ่ิมเติม 

๒. การชี้แจงประเด็นด้านน้ า 
 - ข้อเสนอให้มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยขี้หิน และการซ่อมแซมคลองส่งน้ าอ่างเก็บน้ า ห้วย
ขี้หิน  
  อ่างเก็บน้ าห้วยขี้หิน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ความจุ ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน 
มีอายุการใช้งาน ๓๕ ป ีซึ่งกรมชลประทานได้ท าการส ารวจและจัดท าแปลนขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยขี้หิน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบเพ่ิมเติม) ซึ่งอยู่ในระยะที่หนึ่ง เนื่องจากอ่างมีความจุและมีพ้ืนที่จ านวนมาก  
ส าหรับข้อเสนอในการซ่อมแซมคลองส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยขี้หิน จะมีการผุพังตามอายุการใช้งาน ซึ่งจะได้
น าเข้าแผนการปรับปรุงทั้งระบบ และอยู่ในระหว่างการออกแบบเพื่อเข้าสู่แผนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 - ข้อเสนอให้มีการขอสร้างโรงสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ณ ล าห้วยยาง หมู่ ๒ ต.เหล่าโพนค้อ 
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โดยการวางท่อผ่านพ้ืนที่การเกษตรของประชาชน  ซึ่งทาง อปท.  
ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่แต่ยังไม่เพียงพอต่อพื้นที่การเกษตร 
   กรมชลประทานได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปส ารวจพ้ืนที่ ล าห้วยยาง หมู่ ๒ ต.เหล่าโพนค้อ 
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พบว่าประสบปัญหาขาดแคลนน้ า จึงได้ท าการศึกษา ส ารวจและออกแบบ
การสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ซึ่งมีแผนด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ 
   - ข้อเสนอให้เกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนที่การเกษตร และน้ าไม่พอใช้ในฤดูแล้งเป็นประจ า
ทุกปี ในพื้นที่ต าบลบ้านโพน หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๘  อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร และเรื่องการวางท่อส่งน้ า
แรงดันใต้ดิน ซึ่งกรมชลประทานวางท่อเสร็จแล้ว ผ่านหมู่ที่ ๑, ๒, ๔ , ๘ โดยผู้รับเหมาขุดท่อและ 
ตั้งเครื่องสูบน้ าตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ แต่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  
  กรมชลประทานได้มีการวางแผนเรียบร้อยแล้วในการพัฒนาหนองหาน และมีการ
วางโครงการสถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้าครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะท าการออกแบบ และจะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป (แผนหนองหาน ก าหนดระยะเวลา ๑๐ ปี โดยกรมชลประทานจะเป็นหน่วยบูรณาการ
หลักในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ส าหรับการวางท่อส่งน้ าแรงดันใต้ดิน ผ่านหมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๘ 
ซึ่งได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์
ต่อไป 
   - ข้อเสนอให้มีการเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ า ในพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยโท-ห้วยยาง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลเหล่าโพนค้อ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  



๑๓๖ 
 

   อ่างเกบ็น้ าห้วยโท-ห้วยยาง สร้างแล้วเสร็จในป ีพ.ศ. ๒๕๓๕ มีความจุอา่ง ๗ ลา้น ๗ แสน 
ลูกบาศก์เมตร และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึง่กรมชลประทานจะเข้าไปท าการส ารวจขุดลอก เพราะ
ปัจจุบันเป็นแหลง่ท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการรว่มลงพื้นทีก่ับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการท าขุดลอก และ
พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว 
   - ข้อเสนอให้มีการติดตามความคืบหน้า โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยเปาะ (ห้วยวังดง) ต.กกปลาซิว 
อ.ภูพาน จ.สกลนคร และข้อเสนอการเพิ่มพ้ืนที่กักเก็บน้ า ในพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยโท-ห้วยยาง  
   โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยเปาะ (ห้วยวังดง) ปัจจุบันได้ด าเนินการส่งไปยังส านักก่อสร้าง
ขนาดกลาง และกรมชลประทาน โดยฝ่ายบริหารโครงการ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติฯ 
จึงต้องมีการศึกษาผลกระทบดว้ยสิ่งแวดล้อม เพื่อการพิจารณารูปแบบ ซึ่งได้น าจัดเข้าแผนเรียบร้อยแล้ว 
   - ข้อเสนอในการขออนุญาตสร้างถนน ในเขตชลประทาน ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องได้รับอนุญาตการใช้พ้ืนที่ก่อน ท าให้การด าเนินการพัฒนาไม่มีความคล่องตัว 
     กรณีดังกล่าวมีกฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินการ ได้แก่ รูปแบบที่ไม่ขัดต่องาน
ชลประทาน ทั้งนี้จะมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องดังกล่าวไปหารือสอบถามข้อติดขัดในการด าเนินการ 
   - ข้อเสนอในการขอให้มีการจัดท าแก้มลิงเพ่ือกักเก็บน้ าเนื่องจากในฤดูแล้ง ต.หนองปลิง 
และหลายต าบล ขาดแคลนน้ าเป็นอย่างมาก หากมีโครงการแก้มลิงจะสามารถน าน้ ามาท าระบบประปา
ส่งไปใช้ในการอุปโภคบริโภค  
    พ้ืนที่ใน อบต.หนองปลิง มีหลุมขนมครกในอ่างเก็บน้ าอูน และมีการส ารวจออกแบบ 
ในช่วงที่พ้ืนที่มีความแห้งแล้งที่สุด โดยตั้งงบขุดลอก แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากน้ าเต็ม 
อ่างเก็บน้ า จึงต้องคืนงบประมาณดังกล่าวไป ดังนั้นจะต้องมีการทบทวนงบประมาณและด าเนินการ  
ในช่วงเวลาน้ าลดที่เหมาะสมให้สามารถปรับปรุงขุดลอกได้ (เขื่อนมีหลายกิโลเมตร น้ าจึงมีประมาณมาก
ช่วงหน้าเขื่อน แต่ช่วงท้ายเขื่อนประชาชนขาดแคลนน้ า จึงจะมีการออกแบบแก้มลิงขนาดเล็กเพ่ือกักเก็บ
น้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
   - ข้อเสนอในการขอให้ช่วยผลักดัน โครงการอ่างเก็บน้ าแก่งแคน (ผาฮ่อม)  ทั้งนี้ จากการ
สอบถามกับส านักชลประทาน จังหวัดสกลนคร พบว่าได้โอนต่อไปยังส านักชลประทานจังหวัด
หนองบัวล าภู เนื่องจากเป็นโครงการสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง  
   ในช่วงเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ทราบว่ามีการเข้าไปส ารวจในพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในเขตอุทยาน ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนในการทบทวนด้วยสิ่งแวดล้อมร่วมกับส านักงานก่อสร้างขนาดกลาง ทั้งนี้ วงเงิน  
ในการก่อสร้างค่อนข้างสูงและมีผลกระทบค่อนข้างมาก ซึ่งหากได้มีการเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ดังกล่าวมาทางกรมชลประทานจะช่วยติดตามอีกทางหนึ่ง 

- ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้าต าบลบ้านแป้น  



๑๓๗ 
 

    ขณะนี้ทั้ง ๓ โครงการมีความพร้อมในการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการด าเนินการของบประมาณ
ก่อสร้าง ซึ่งได้ท าการของบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือ หากมีงบประมาณเพ่ิมเติม โครงการฯ  
จะเร่งด าเนินการต่อไป 

๓. การชี้แจงประเด็นด้านไฟฟ้า 
 - ข้อเสนอให้จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ย ว  (แพและหาดในเขื่อนน้ าพุง)  
โดย(ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ค้าขาย) 
          ที่ดินของเขื่อนน้ าพุง เป็นของกรมป่าไม้ ซี่งอนุญาตให้ กฟฝ . เข้าไปใช้พ้ืนที่ป่า
ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ไร่ เพ่ือใช้ประโยชน์ตามโครงการเขื่อนน้ าพุง โดย กฟผ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  
อย่างเคร่งครัด ซึ่งรายละเอียดที่ส าคัญคือต้องใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จึงไม่สามารถด าเนินการ  
เพ่ือการอื่นใดได้กรณีข้อเสนอนี้จึงไม่สามารถให้ใช้พ้ืนที่ได้  ทั้งนี้ พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  สมาชิก
วุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า วุฒิสภาจะน าประเด็นดังกล่าวไปสอบถามฝ่าย 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง โดยขอให้เสนอเรื่องมาอีกครั้ง และจะลงพ้ืนที่เพ่ือการส ารวจและ
ขอให้ผู้แทนการไฟฟ้าร่วมลงพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ จะน าไปสู่การพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา 

๔. การชี้แจงเรื่องการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  
    -  ข้อเสนอเรื่องขั้นตอนการเจาะบ่อบาดาลมีความยุ่งยาก ต้องด าเนินการหลายขั้นตอน ส่งให้ใช้

ระยะเวลายาวนานในการยื่นขอและการได้รับการอนุญาต 
   การเจาะบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค สามารถน าใบอนุญาตขุดเจาะของผู้ขุดเจาะ  
(ซึ่งผ่านการอบรมและมีรถขุดเจาะ) ไปยื่นค าร้องขอกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) ได้ในความลึกตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป ในพื้นที่ น.ส.๓ หรือ สปก. ส่วนการเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร ให้ประชาชนรวมกลุ่มกันมาประมาณ ๓-๔ ครอบครัว พื้นที่ ๓๐ ไร่ ขึ้นไป ในพ้ืนที่โฉนด 
น.ส.๓ หรือ สปก. ที่มีพ้ืนที่ติดกัน เพ่ือยื่นค าร้องให้ขุดเจาะบ่อที่ ทสจ. เพ่ือขอขุดบ่อขนาด ๖ นิ้ว และ 
ทสจ. จะรวบรวมส่งไปยังเขต ๑๐ จังหวัดอุดรธานีจะมีงบประมาณด าเนินการให้ตามล าดับที่มีการร้องขอ 

๕. การชี้แจงเรื่องกองทุนเพ่ือส่งเสริมพลังงานทดแทน 
    - กองทุนเพ่ือส่งเสริมพลังงานทดแทน มีกองทุนซึ่งกระทรวงพลังงานได้จัดสรรให้จัดท าโครงการ

ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ส าหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
หากประสงค์จะขอเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมพลังงานทดแทน ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนระเบียบกองทุน คือ 
ให้ต้นสังกัดหรือผู้เสนอโครงการ เป็นผู้ขอเงินกองทุนฯ โดยต้องจัดท าข้อมูลประกอบ ซึ่งกระทรวงพลังงาน 
ได้มอบหมายให้พลังงานจังหวัดเป็นผู้ให้ค าแนะน าให้กับหน่วยงานที่ร้องขอ รวมถึงมีศูนย์บริหารที่จังหวัด
หนองคาย เพ่ือสนับสนุนด้านวิชาการ โดยประสานผ่านทางพลังงานจังหวัดได้  

 



๑๓๘ 
 

๖. ประเด็นอื่นๆ  
 - ทางเข้าหมู่บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๙ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร ยังไม่มีถนน-สะพาน-

ไฟฟ้ากระแสหลักใช้ 
 ทาง อบต.กกปลาซิว ได้ท าการเสนอขอทุนในการด าเนินการกรมพลังงานทดแทน

ส าหรับเรื่องถนนนั้นเนื่องจากติดอุปสรรคเพราะอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ โซน C ซึ่งเป็น 
ป่าอนุรักษ์ จึงต้องมีการส ารวจ ท าการศึกษาวิจัย และการขออนุญาต ในการนี้ พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  
สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ขอให้จังหวัดพิจารณาบรรจุประเด็นดังกล่าวไว้ในแผน 

 - ความคืบหน้าในการซ่อมแซมศาลาทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงเสด็จมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ บริเวณบ้านนาผาง หมู่ที่ ๕ ต.กกปลาซิว 
เนื่องจากมีความทรุดโทรม 
  พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
แจ้งว่าเรื่องดังกล่าวได้ด าเนินการส่งเรื่องไปแล้ว หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  - ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอนิคมน้ าอูน ต้องการสะพานเชื่อมระหว่างบ้านหนองปลิง 
ต าบลหนองปลิง ไปยัง อ าเภอนาใน ต าบลพรรณนานิคม ซึ่งได้ประสานแขวงทางหลวงชลบทสกลนคร 
   พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
แจ้งว่าให้เสนอไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และส าเนาเรื่องส่งมายังคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน 

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



๑๓๙ 
 

จังหวัดสกลนคร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลกกปลาซิว อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคสังคมและ 
ภาคประชาชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งส ารวจพ้ืนที่สร้างฝายกักเก็บน้ า 

 
 

      
 

ผลการด าเนินการ 
คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ 
ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็น ความคืบหน้าของประเด็น 
ข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับจากการลงพื้นที่ และรับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของ
จังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ  

- องค์การบริหารส่วนต าบลกกปลาซิว ได้มีการจัดท าฝายน้ าลอด เพื่อกักเก็บน้ าในฤดูแล้ง และ
งบประมาณในการก่อสร้างฝายกึ่งถาวรหรือฝายใด ๆ เพื่อการกักเก็บน้ า นั้นไม่เพียงพอ 

คณะกรรมการโครงการฯ จะรับเรื่องไว้ และจะประสานให้คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหา  
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า และประสานทีมงานของนายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา 
เพื่อลงพ้ืนที่พิจารณาศึกษา 

- เสนอของบประมาณในการแก้ไขปัญหาเพ่ือการอปุโภคบริโภค และเรื่องที่ดินท ากิน ดังนี้ 
       ๑) โครงการท าฝายแก้งหมาเหมย หมู่ ๒ ต าบลกกปลาซิว และปล่อยน้ าด้วยระบบท่อ 
การสร้างฝายเพ่ือกั้นล าน้ าแก้งหมาเหมย จะสามารถส่งน้ ามายังหมู่ ๗ และหมู่ ๒ บ้านนาขี้นาค หมู่ ๗ 
บ้านนาเจริญ และหมู่ ๔ บ้านกกโด่ง 
     ๒) โครงการท าประปาภูเขา (ภูผาแดน อยู่ในเขตอุทยานภูผายล) เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าใน
หมู่ ๒ บา้นนาขีน้าค หมู่ ๗ บ้านนาเจรญิ (ใชง้บประมาณประมาณ ๗ ล้านกว่าบาท)  
      ๓) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๐ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน (ต้องเสียค่า ภบท.๕ 
หรือ เอกสารการเสียภาษีบ ารุงท้องที่) มีความต้องการให้เปลี่ยนเป็นเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน เช่น น.ส.๓ 
หรือ สปก. 



๑๔๐ 
 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกกปลาซิว  ได้ชี้แจงเรื่องเอกสารสิทธิ์ ในที่ดินท ากิน 
ให้ประชาชนได้เข้าใจ ตามที่ได้รับฟังและท าความเข้าใจในการประชุม ณ ที่ว่าการอ าเภอภูพาน 
   - หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง อยู่อีกฝั่งของพ้ืนที่ภูเขา เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกล ต้องการที่ปรึกษา
ในด้านการเกษตร รวมถึงมีความต้องการแยกพ้ืนที่หมู่บ้าน 
  นายอ าเภอภูพาน รายงานว่า การสร้างถนนได้เริ่มมีทยอยการด าเนินการตามพ้ืนที่หมู่บ้านต่าง ๆ  
รับทราบข่าวสารจากทางราชการล่าช้าสามารถแก้ไขโดยการบูรณาการของผู้ใหญ่บ้านได้ ได้แก่ การประชุม 
และการให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาช่วยในการส่งข่าวด้วย ส าหรับกรณีการแยกหมู่บ้าน ทราบว่าได้มีการส่งเรื่อง 
ไปทางจังหวัด ในการนี้ พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ได้มอบให้นายกองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลกกปลาซิว รับไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และมอบจังหวัดพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ 

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



๑๔๑ 
 

จังหวัดสกลนคร ณ ต าบลหลุบเลา อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคสังคมและภาค
ประชาชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งส ารวจพ้ืนที่สร้างฝายกักเก็บน้ า 

 

      
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ 
ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็น ความคืบหน้าของประเด็นข้อ
ร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ และรับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด 
ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ  

  - ต าบลหลุบเลา อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  ส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล ได้แก่ สละ ล าไย 
ยางพารา พืชผักสวนครัว และเริ่มมีการส่งเสริมให้ปลูกทุเรียน แต่ปัญหาโดยองค์รวมคือ ขาดแคลนน้ า
เพ่ือใช้ในการเกษตร รวมถึงน้ าประปาบาดาลเพ่ือการเกษตร ,  ถนนซึ่งเป็นการท าถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลามีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนา,  
น้ าประปา บ้านหลุบเลา หมู่ ๒ ยังขาดแคลนบ่อบาดาล และแรงดันน้ า ,ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้มี
การขุดลอกแหล่งน้ าขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับการเกษตร ซึ่งเกินศักยภาพของ อบต. , ประชาชนในพ้ืนที่ 
ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง  

  - ประชาชนหมู่ ๑๑ ต าบลหลุบเลา จ านวน ๑๔๕ ครัวเรือนมีความเดือดร้อนเรื่องน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค เพราะน้ าที่น ามาใช้เป็นน้ าเหมืองที่ไม่สะอาดมียาฆ่าแมลงไหลปะปนลงล าน้ า 

  - เสนอเรื่องประชาชนมีที่ดินไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ พืชผลการเกษตรตกต่ า  
และเกิดหนี้สิน 

 - หมู่ที่ ๑๕ ต้องการให้เปลี่ยนเอกสารสิทธิ์ ส.ค.๑ เป็นโฉนดที่ดิน ทั้งนี้ประชาชนได้ไปยื่น
เรื่องกับส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ 



๑๔๒ 
 

 - ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดแนวเขตให้ชัดเจน และขอให้มีการผ่อนผันการเข้า
ใช้ประโยชน์เพ่ือการหารายได้ของประชาชน เนื่องจากพ้ืนที่หลุบเลาส่วนใหญ่ติดกับพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ท าให้ประชาชนหลุบเลามีปัญหาเอกสารสิทธิ์เรื่องที่ดินท ากิน ที่ผ่านมามีการทวงคืนผืนป่า
สกลนคร ท าให้ประชาชนบางรายต้องโทษจ าคุก 

 - เสนอขอให้มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ ากกแต้ และปรับปรุงคลองส่งน้ าห้วยผีปอบ และ 
ห้วยขวง ต าบลหลุบเลา เพ่ือน าน้ าในใช้ในช่วงฤดูแล้งในการเพาะปลูกของเกษตรกร  เนื่องจากปัจจุบัน  
มีดินตะกอนไปทับถมและมีความตื้นเขิน 

 - ประชาชน หมู่ ๑๐ ต าบลหลุบเลา ต้องการไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือการเกษตร ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 - หมู่ ๖ ต าบลหลุบเลา ตอ้งการไฟฟ้าส่องสว่าง และขอให้พิจารณาขยายพ้ืนที่ถนนระหวา่ง
จังหวัดสกลนครไปยังจังหวดักาฬสินธุ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

 - หมู่ที่ ๒ ต าบลหลุบเลา ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่สะอาดในชุมชนหลุบเลาน้อย  

 พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ได้ชี้แจงว่า กรณีการพิจารณาขยายพ้ืนที่ถนน                   
ในพ้ืนที่ภูเขา มีพ้ืนที่คดเคี้ยว และอยู่ในเขตอุทยานฯ ต้องมีการศึกษาส ารวจความเป็นไปได้ในด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านเทคนิคด้วย นอกจากนี้ได้ให้ค าแนะน าเรื่องน้ า ในการไปขอค าปรึกษาขุดเจาะบ่อบาดาล
กับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการจัดท า
โซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรและเพ่ือการอุปโภคบริโภคกับกองทุนพลังงาน นอกจากนี้ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ 
การใช้พ้ืนที่ของกรมอุทยานฯ และให้ค าแนะน าไปการไปยื่นค าร้องไปยังจังหวัดกรณีประชาชนไม่มีที่ดิน 
ท ากิน พร้อมได้มอบให้นายด ารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ชี้แจงกับประชาชน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ได้รายงานว่า ประเด็นข้อเสนอและข้อร้องเรียนใดที่สามารถ
ด าเนินได้ในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด จังหวัดจะรับไปพิจารณาด าเนินการ ทั้งนี้ ส าหรับประเด็น
ข้อเสนอและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องในเชิงนโยบายจากส่วนกลาง ซึ่งจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติได้ จังหวัด
ขอรับความอนุเคราะห์จากวุฒิสภาในการพิจารณาแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นได้กล่าวถึงข้อเสนอและข้อ
ร้องเรียนที่ภาคส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนได้น าเสนอในที่ประชุมพร้อมให้ค าแนะน ากับผู้เสนอในหลาย
ประเด็น ได้แก่ เรื่อง เอกสารสิทธิ์ ส.ค.๑ หากมีการวางเอกสารก่อนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ที่ดิน
จะพิจารณาตามล าดับเพื่อออกรังวัดพิสูจน์ก่อนการพิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจ ากัด 
พร้อมกล่าวว่าจังหวัดจะรับเรื่องดังกล่าวไว้และจะมีการชี้แจงในการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน และภายใน
ธันวาคมนี้ กรมที่ดินจะมีนโยบายเพ่ือให้การด าเนินการมีความรวดเร็วมากขึ้น ส าหรับกรณีการจัดที่ดินท ากิน 



๑๔๓ 
 

มี พ.ร.บ.การจัดที่ดินฯ ซึ่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดหาที่ดิน ให้กรมที่ดินเป็นผู้รังวัด ออกเป็น
เอกสารสิทธิ์ และกรมส่งเสริมเกษตรกรจะเป็นผู้ส่งเสริมอาชีพ ทั้งนี้ จังหวัดจะรับเรื่องที่ ดินไปติดตาม
ด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

- การลงพ้ืนที่บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ ๒ ต าบลหลุบเลา เพ่ือเข้าดูสถานที่ติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

ส าหรับโครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ ๒ ต าบลหลุบเลา 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)                 
จะร่วมให้การสนับสนุน การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าท าการขุดเจาะแหล่งน้ า  และด าเนินการ
ประสานเรื่องโซล่าเซลล์ ส าหรับงบประมาณส่วนอื่นจังหวัดและท้องที่เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นการ
ด าเนินโครงการในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชนและวุฒิสภา โดยให้จังหวัดก าหนดพ้ืนที่ให้ชัดเจน 
เพ่ือให้คณะขุดเจาะลงพ้ืนที่มาส ารวจต่อไป  

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

 



๑๔๔ 
 

จังหวัดอุดรธานี ณ ที่ว่าการอ าเภอหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคสังคมและภาค
ประชาชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 

      
 

ผลการด าเนินการ 

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ 
ในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็น ความคืบหน้าของประเด็นข้อ
ร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ และรับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด 
ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

๑. ความต้องการสะพานลอยในการข้ามถนนหน้าโรงเรียนหนองหานวิทยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
และเสนอขอให้มีการจัดท าโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบริเวณทางแยก ๒๒ ตอนหนองขาม-
หนองหาน ช่วงกิโลเมตรที่ ๓๕+๕๗๔ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ซึ่งจะเชื่อมต่อชุมชนสองฝั่งถนนและเพ่ิมความ
สะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง 

    ผู้แทนแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๒ (หนองหาน) ส านักงานทางหลวงที่ ๗ ขอนแก่น ชี้แจงว่า 
ประเด็นขอให้สะพานลอย ได้มีการจัดออกแบบและท าแผนเพ่ือเสนอของบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คาดว่า
จะได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๘ ล้านบาท ซึ่งนอกจากแผนการสร้างสะพานลอยซึ่งมีหลังคาและไฟส่อง
สว่าง บริเวณด้านล่างมีแผนสร้างทางเท้า ศาลาพักคอย และระบบระบายน้ า ส าหรับประเด็นขอให้มีการ
จัดท าโครงการปรับปรุง และจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบริเวณทางแยก ๒๒ ตอนหนองขาม-หนองหาน  
ช่วงกิโลเมตรที่ ๓๕+๕๗๔ แขวงทางหลวงได้ด าเนินการออกแบบเบื้องต้น ส าหรับรายละเอียดโครงการ 
ก่อสร้างสะพาน (สะพานบก) ยกระดับสูงขึ้นจากเดิม ก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน (สูง ๓ เมตร) เพ่ือเชื่อมต่อ
กับถนนท้องถิ่นก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสองสว่าง ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 
เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง งบประมาณเบื้องต้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท าแผน 
คาดว่าจะเสนอของบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๑๔๕ 
 

   ในการนี้ พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับเอกสารข้อเสนอ และวุฒิสภาจะรับข้อเสนอดังกล่าวไปด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป 

๒. ข้อเสนอในการขุดลอกวัชพืชในพ้ืนที่ชลประทาน บ้านหนองบ่อ หมู่ ๘ ต.บ้านยา อ.หนองหาน 
จ.อุดรธานี ดังนี้ ๑) น้ าท่วมซ้ าซาก น้ าหลากส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร หมู่ ๓ และหมู่ ๔ 
จ านวนกว่า ๙๙ ไร่ นอกจากนี้ในพ้ืนที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตน้ าตาลทรายขาว ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามา
ร้องเรียนว่ามีการปล่อยน้ าเสียจากโรงงานในช่วงน้ าหลาก ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหาย 
๒) เสนอให้มีการขุดลอกและก าจัดวัชพืชที่มีจ านวนมากในพื้นที่คลองชลประทาน บ้านหนองบ่อ หมู่ ๘                    
ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ซึ่งมีประชาชน ๔ หมู่บ้านใช้น้ าคลองชลประทานดังกล่าว  

๓. ข้อเสนอเกี่ยวกบัการประปาและขดุลอกหนองทุ่งยั้ง  
๑) การประปาบ้านหนองดอนจี่ น้ าประปาไม่เพียงพอ เนื่องจากน้ าใต้ดินหมด ในครั้งที่ผ่าน

มา การประปาแจ้งมาว่าต้องใช้งบประมาณ ประมาณ ๑ ล้านบาทในการต่อท่อเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งยังไม่มี
งบประมาณ นอกจากนี้ หากมีการต่อท่อประชาชนในชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ ๔,๐๐๐.- ถึง 
๖,๐๐๐.- บาท ในการต่อท่อประปาเข้าไปในบ้าน 

๒) เสนอให้มีการขุดลอกหนองทุ่งยั้ง 
๓) พ้ืนที่ของจังหวัดอุดรธานีมีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก จึงเสนอให้มีการ

จัดปรับกฎหมายให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ใกล้แหล่งชุมชน 

๔) ปัจจุบันประชาชนไม่เคร่งครัดประพฤติปฏิบัติในหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา  
และมีความละเลยในการศรัทธาในศาสนา มีผู้มาบวชในจ านวนที่น้อยลง อยากเสนอให้มีการปลูกฝังและ
รวมใจให้ประชาชนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   

ผู้แทนผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี ชี้แจงดังนี้ 
๑) อ่างเก็บน้ าหนองบ่อ หมู่ ๘ ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นพ้ืนที่ชลประทาน

ขนาดกลาง ที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มีความจุ ๘ แสนลูกบาศก์เมตร เป็นการใช้น้ าเพื่อการประปาและ
การเกษตร ส าหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีปริมาณน้ าฝนที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา มีน้ าเข้าพ้ืนที่อ่างในประมาณ
น้อยมาหลายปีแล้ว ส าหรับวัชพืชที่ผิวอ่าง ในปีนี้มีงบประมาณในการจ้างกลุ่มผู้ใช้น้ าร่วมกันในการก าจัด
วัชพืช จ านวน ๑ แสนบาท ส าหรับการขุดลอกเพื่อเพ่ิมความจุแหล่งน้ า มี ๒ วิธีการ คือใช้วิธีการไม่ต้อง
ขุดลอก ด้วยการเพ่ิมระดับเก็บกัก หรือ อาคารระบายน้ าล้น และใช้วิธีการขุดลอก ทั้งนี้หากใช้วิธีการขุดลอก 
จะต้องมีการระบายน้ าจากอ่างออกไปหรือขุดบางส่วน จากตรวจสอบแผนงานขุดลอกหนองบ่อ              
จะเข้าในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕ ล้านบาท  



๑๔๖ 
 

๒) โครงการหนองทุ่งยั้ง กรมชลประทานยังไม่ได้เอกสารร้องขอเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ในการ
พิจารณาแผนทั้งอ าเภอจะอยู่ในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาทหากท้องถิ่น
ประสงค์ให้เร่งรัดโครงการ ขอให้ท้องถิ่นหรืออ าเภอจัดท าเรื่องเสนอไปยังกรมชลประทานอี กครั้งหนึ่ง 
โดยจัดท าชื่อเป็นโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่ เนื่องจากหากเป็นการขอขุดลอก ใช้งบประมาณไม่มาก               
จะอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนท้องถิ่น 

ในการนี้ พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
ขอให้มีการก าหนดหน่วยงานให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ และให้ผู้เสนอส่งเรื่องเข้าไปยัง
นายอ าเภอ 

- ผู้แทนกลุ่มพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
๓ ฉบับ ประกอบด้วยพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.๒๕๒๔  พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 
พ.ศ.๒๕๔๐ พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งทั้ง ๓ ฉบับออกมาสร้างความไม่เท่าเทียม ขอให้
ยกเลิกเพิกถอน พ.ร.บ. ทั้ง ๓ ฉบับ 

ในการนี้ นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา ขอให้ส่งเรื่องมาเพ่ือวุฒิสภาจะน าข้อเสนอ
ดังกล่าวไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 ๔. ข้อเสนอต าบลโพนงาม ดังนี้  
   ๑) ได้จัดท าหนังสือถึงการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๗ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้
ประชาชนบ้านหนองกี่ที่มีเดือดร้อนเรื่องน้ า ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๗ ได้น าน้ าจากเขื่อนห้วย
หลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่หนองหาน ซึ่งประชาชนต าบลโพนงาม หมู่ ๑, ๑๕ และ ๑๙ ได้มีน้ าใช้  
แต่ต้องเสียค่าบริการการใช้น้ ากับการประปา นอกจากนี้ มีพ้ืนที่ชุมชนในตรอกซอยระยะทางประมาณ                   
๑ กิโลเมตร ในถนนสาย ๒๒ ไม่สามารถใช้น้ าประปาได้ ทั้งนี้ ไม่มีงบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้ 
โครงการหนองทุ่งยั้ง พ้ืนที่เกือบ ๗๐๐ ไร่ ซึ่งได้มีการน าเสนอในระดับอ าเภอและได้มีค านวณประมาณ
การค่าใช้จ่าย ประมาณ ๕๐ ล้านบาท หากจัดท าเป็นโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่และสามารถด าเนินการ
ได้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมาก  
   ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ได้รับแจ้งจากประชาชน
บ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่ ๒ ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน และเอกสารสิทธิ์ที่อยู่
อาศัยซึ่งประชาชนที่เดือดร้อนได้มีการประชุมกันและรวบรวมรายชื่อ กว่า ๑๘๐ ราย โดยประชาชน
อยากให้เปลี่ยนจากเอกสารสิทธิครอบครอง เป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

๕. ข้อเสนอจากเกษตรกร ดังนี้  
     ๑) ประชาชนบ้านพระธาตุสร้างแข้ ต.หนองหาน อ.หนองหาน ขอทวงคืนสิทธิ์ในการ
บริหารจัดการน้ าในอ่างชลประทานที่อยู่ในพ้ืนที่ของชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนได้ผลิตน้ าประปาในชุมชน  



๑๔๗ 
 

ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีราคายุติธรรม ข้อเท็จจริงโดยสรุป ท้องถิ่นท้องที่ 
ได้อนุญาตให้ผู้ผลิตน้ าประปาจากภายนอกเข้ามาด าเนินการผลิตน้ าประปาส่งไปพื้นที่อื่น ท าใหป้ระชาชน
บ้านพระธาตุสร้างแข้มีน้ าประปาใช้ไม่เพียงพอ และมีราคาแพง 
    ๒) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ จากส่วนราชการ เนื่องจากตั้งแต่
ก่อตั้งบ้านพระธาตุสร้างแข้ หมู่ ๑๙ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี มาครบ ๑ ปี ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนใด ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนได้ 
    ๓) ขอทราบความคืบหน้าในการด าเนินการพิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
ให้กับประชาชนใน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เนื่องจากประชาชนจ านวนมากใน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน โดยเฉพาะในพ้ืนที่โคกขื่อใหญ่ซึ่งมีการใช้พ้ืนที่ประกอบอาชีพ 
มายาวนานแล้ว ทั้งนี้ มีการส ารวจข้อมูลมาหลายครั้งและหลายปี และเมื่อไม่นานนี้มีท้องถิ่นท้องที่เข้ามา
ส ารวจที่ดิน แต่ยังไม่ทราบความคืบหน้า 

  ผู้แทนส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ได้ชี้แจงว่า การออกเอกสารสิทธิ์ของส านักงาน
ที่ดิน ออกโดยส านักงานที่ดิน และออกโดยโครงการเดินส ารวจและออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘  
และ ๕๙ ซึ่งการออกโฉนดที่ดินประชาชนสามารถไปยื่นที่ส านักงานที่ดิน โดยต้องน าเอกสารประกอบการ
ยื่นไปด้วย ได้แก่ น.ส.๓ ส าหรับโครงการเดินส ารวจและออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ และ ๕๙  
เป็นนโยบายของกรมที่ดินในการส ารวจและเสนอต่อรัฐบาลเพื่อการพิจารณาออกโฉนดทีด่นิในทีว่า่งเปล่า
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดว่าต้องไม่อยู่ในที่พ้ืนที่  
ของที่ดินสาธารณประโยชน์ ไม่อยู่ในที่ดินของรัฐ ในเขตป่า ในเขตพ้ืนที่ สปก.  ท าให้การพิจารณาออก
เอกสารสิทธิ์ไม่ครบถ้วนในทุกพ้ืนที่ แต่หากมีหลักฐานการถือครองก่อนการประกาศเป็นที่ดินของรัฐ 
จะมีกระบวนการพิสูจน์อีกขั้นหนึ่งเพ่ือการพิสูจน์สิทธิ์ ส าหรับการประชุมของคณะกรรมการในระดับ
จังหวัดมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้บางปีไม่มีการประชุม ส าหรับอ าเภอโพนงามมีการออกส ารวจ
พ้ืนที่แล้วบางส่วน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้มีก าหนดการเดินส ารวจ แต่ด้วยข้อจ ากัดของจ านวน
เจ้าหน้าที่ท าให้เป้าหมายไม่เป็นไปตามเป้า และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีก าหนดแผนลงพ้ืนที่ ซึ่งต้องมี
ประกาศจังหวัดก่อนว่าจะเข้าพ้ืนที่ใดบ้าง จึงอยากให้ผู้เสนอให้ข้อมูลว่า ในพ้ืนที่ว่างเปล่านั้นว่าเป็นที่ของ
รัฐหรือไม่ เพ่ือจะได้น าแจ้งศูนย์เดินส ารวจเพ่ือการรังวัด บางพ้ืนที่ถ้าดาวเทียมไม่มีสัญญาณศูนย์เดิน
ส ารวจจะเข้าในพ้ืนที่ไม่ได้ นอกจากนี้ได้กล่าวว่า ข้อมูลที่ส่งไปให้กรมที่ดินเพ่ือตรวจสอบว่าพ้ืนที่ใด  
ที่สามารถให้ศูนย์ฯ เข้าไปด าเนินการส ารวจได้ ซึ่งมีโครงการตามปีงบประมาณ โดยส านักงานที่ดินฯ  
มีข้อมูลแล้วในบางพ้ืนที่ กรณีที่สาธารณประโยชน์จะต้องเข้าสู่การพิจารณาตั้งแต่ระดับอ าเภอขึ้นไป  
ส าหรับกรณีพ้ืนที่โคกขื่อใหญ่ บ้านสร้างแข้ ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ประมาณ ๘,๐๐๐ - 



๑๔๘ 
 

๙,๐๐๐ ไร่ ท าให้ไม่สามารถออกโฉนดได้ ทั้งนี้ กรมที่ดิน มีนโยบายจัดที่ดินท ากินให้กับประชาชนตาม
ขอบเขตและหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายของก าหนด 
  ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินว่ากระทรวง 
มหาดไทยให้ความส าคัญมาก และก าหนดให้เป็นประเด็นในการตรวจราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ  
ประขาชนในการเร่งรัดการประชุมของคณะกรรมการไขปัญหาที่ดินของจังหวัด ดังนั้น การประชุมจะมี
ความถี่ขึ้น และขอให้ที่ดินอ าเภอประสานงานกับที่ดินจังหวัดและกรมที่ดินในเรื่องปัญหาข้อมูลพ้ืนที่  
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
  ในการนี้ พลโทจเรศักณิ์  อานุภาพ  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ  
คนที่หนึ่ง กล่าวว่า มอบผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยพิจารณาด าเนินการงบประมาณในการจัดประชุม  
เพ่ือการให้การช่วยเหลือประชาชน และเรื่องดังกล่าวควรมีการรายงานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในข้อจ ากัดเรื่องการประชุมและการแก้ไขปัญหาที่ดิน 

 ๖. ต้องการให้แก้ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๒ กิโลเมตรที่ ๕๔ ด้วย
การท าสะพานหรือท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) เพ่ือการระบายน้ า  เนื่องจาก 
มีการถมคลอง (ห้วยอีฝ้าย) สร้างถนนสี่เลนเมื่อสร้างถนนเสร็จแล้วไม่มีการท าสะพานหรือท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) เพ่ือการระบายน้ า แต่มีการเอาท่อคอนกรีตอัดแรง ขนาดปากท่อ 
๑ เมตร มาใช้ระบายน้ า ท าให้น้ าระบายไม่ทัน และท่วมขังพื้นที่ประชาชนโดยเฉพาะไร่นาของประชาชน 
หมู่ ๓, ๗, ๔, ๘ เสียหายรายละหลายสิบไร่ (๑๖ ราย กว่า ๙๙ ไร่) เมื่อมีการติดตามเรื่องได้ความว่า
งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
  ผู้แทนแขวงทางหลวง ได้ชี้แจงว่า เบื้องต้นได้มีการส่งงานไปยังท้องที่ที่รับผิดชอบ คือ 
หมวดทางหลวงบ้านดุง และแขวงทางหลวง ซึ่งมีการประมาณราคาและจัดท าแบบประมาณ ๒ ล้านกว่าบาท 
ซึ่งได้เสนอของบประมาณเพ่ิมเติมไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เสนอขอ
งบประมาณเพ่ิมเติม ไปอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับพ้ืนที่รับน้ าดังกล่าวหากสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
สี่เหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) สามารถเพิ่มการระบายน้ าได้ แต่หากพื้นที่ต่ ากว่าระดับถนนก็มีสามารถท่วม
เหมือนเดิม หากไม่มีพื้นที่รองรับน้ า ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการส ารวจพ้ืนที่รับน้ าใกล้เคียงด้วย 
  ในการนี้ พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ 
คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ขอให้ท้องถิ่นไปพิจารณาในภาพรวมด้วยซึ่งไม่ควรกระทบพ้ืนที่อื่น ส าหรับข้อเสนอ
และข้อร้องเรียนด้านการประปา ได้มอบหมายให้นายอ าเภอในการด าเนินการประสานงานกับผู้แทนการ
ประปาเขต ๗  เพื่อสอบถามและติดตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 ๗. ข้อเสนอจากก านัน/เกษตรกร ดังนี้ 
     ๑) เสนอให้มีโครงการขุดลอกหนองซ า ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ บ้านค้อน้อยทรายงาม ต.พังงู 
ให้ขยายพ้ืนที่กว้างมากขึ้น ปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า ๒๐๐ ไร่ มีพ้ืนที่เก็บน้ า ๑๐๐ กว่าไร่ ซึ่งน้ าเป็นแหล่งน้ า
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เพ่ือการอุปโภคของประชาชนในชุมชนทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน แต่ปัจจุบันมีความตื้นเขิน และน้ ามีประมาณ                        
ไม่เพียงพอต่อการน ามาอุปโภค และน าไปผลิตน้ าประปา จึงเสนอให้มีการขุดให้ลึกลงไป ๘ เมตร 
     ๒) เสนอให้มีการขยายถนน หนองหาน-กุมภวาปี ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร 
โดยปรับให้เป็นถนนสี่เลนตลอดสาย เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนในสัญจรจ านวนมาก เพราะเป็น
เส้นทางสัญจรลัดที่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร  
     ๓) อยากให้ทางหลวงด าเนินการติดตั้งไฟจราจร ถนน หนองหาน-กุมภวาปี กิโลเมตร                     
ท่ี ๑๒ บริเวณสี่แยกผาวัว ทางแยกบ้านพังงู เนื่องจากปัจจุบันไม่มีสัญญาณไฟจราจร ท าให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง 
  ผู้แทนแขวงทางหลวง ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ปี ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณ ๒๕ ล้านบาท               
แต่ติดช่วงสถานการณ์โควิด ท าให้มีการเสนอเพ่ือก่อสร้างต่อ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับ
งบประมาณรวม ๗๐ ล้านบาท กรณีทางแยกบ้านพังงู หลักกิโลเมตรที่ ๑๒ และบ้านผาวัว เพ่ือขอติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร จากการส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นทางแยกสายรอง มีการของบประมาณทุกปีแต่จาก
การปรึกษาส านักออกแบบ พ้ืนที่ดังกล่าว เป็นทางรองยังมีปริมาณการใช้งานไม่เพียงพอต่อการติดตั้ง  
แผงสัญญาณไฟจราจร แต่แขวงทางหลวง ไม่ได้นิ่งนอนใจ เบื้องต้นได้ประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ติดตั้ง
ไฟเตือน ไฟกระพริบ ป้ายจราจร เส้นจราจร และท าผิวทาง  ส าหรับงบปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีแผนการ
ก่อสร้างสี่ช่องจราจร จากหลักกิโลเมตรที่ ๑๒ บ้านผาวัว ไปถึงหลักกิโลเมตรที่  ๑๔ บ้านพังงู  
ยาวประมาณกว่า ๒ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะด าเนินการประมาณเดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ ใช้เวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน ปัจจุบันกรมทางหลวงและแขวงทางหลวงได้ด าเนินการประชาพิจารณ์
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๘. เรื่อง ยาเสพติดแพร่ระบาด เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมาย และบทลงโทษที่ผู้เสพ  
และผู้ค้าไม่เกรงกลัว อยากให้เพ่ิมบทลงโทษในการปรับและกักขัง ให้มีความเข้มง วดมากยิ่งขึ้น  
และเสนอขอให้ซ่อมแซมถนนสายโนนสวรรค์-อุ่มจาน ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร ซึ่งมีความช ารุดท าให้ 
การสัญจรล าบาก 

 ๙. ข้อเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
   ๑) ขอให้มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าน้ าประปาหมู่บ้าน 
  ๒) ขอให้พิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ
สารวัตรก านัน  
  ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงเรื่องการขอพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรก านัน  จะรับไปแจ้งกรมการปกครองในการพิจารณา
เรื่องดังกล่าว ส าหรับเรื่องงบฟ้ืนฟูสี่แสนล้านบาทนั้น รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก พร้อมแจ้ง
ความคืบหน้า และให้ค าแนะน าในการด าเนินการตามงบฟื้นฟูส่ีแสนล้าน 
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จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคสังคมและภาคประชาชน 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 

 

      
 

ผลการด าเนินการ 
คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจ ในการเร่งรัด 
ติดตาม และเสนอแนะ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็น ความคืบหน้าของประเด็นข้อร้องเรียนของ
ประชาชนที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ และรับฟังรายงาน และข้อเสนอจากส่วนราชการของจังหวัด ผู้แทน
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
   ๑. ก านันต าบลเชียงแหว น าเสนอของบประมาณเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) เสนอความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี   
จ.อุดรธานี  ซึ่งมี ประชากร ๒,๑๐๐ ครัวเรือน ซึ่งมีถนนช ารุด น้ าประปามีไม่ครบทุกหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยว
ขาดงบประมาณอุดหนุน ดังนี้ 
    (๑) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านดองเสือเหลือ ต.พันดอน บ้านเชียบ ม.๙  
บ้านเลา ม.๘ และบ้านหมากบ้า ม.๓ ปัจจุบันถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
     (๒) โครงการซอ่มสรา้งบ้านเชียงแหว  ถึง บ้านโนนสา ซึ่งเป็นถนนสู่การท่องเที่ยวทะเลบัวแดง 
   (๓) โครงการซ่อมสร้างบา้นดงเรอืง ถึง บ้านเชียงแหว ซึ่งเป็นถนนสู่การท่องเที่ยวทะเลบัวแดง 
     (๔) โครงการสร้างถนนลาดยางเชื่อมอ าเภอ บ้านเชียงแหว ม.๑ ถึง ถนนโขงชีมูล 
ซึ่งจะช่วยลดระยะทางในการเดินทาง และเป็นทางลัดสู่อ าเภอ 
     (๕) โครงการประปาหมู่บ้าน ๓ จุด บริเวณ บ้านเชียงแหว ม.๑ ม.๖ ม.๙ เนื่องจากปัจจุบัน
น้ าประปาไม่เพียงพอให้ประชาชนใช้อุปโภค  
     (๖) โครงการก าจัดวัชพืช ผักตบชวา ท่าเรือเชียงแหว และทุกท่าในหนองหาน-กุมภวาปี 
     (๗) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเรือเชียงแหว และทุกท่าที่ยังไม่ได้รับงบประมาณในการ
พัฒนา ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น จัดพักคอย และห้องน้ า 
     (๘) โครงการท าปุ๋ยจากผักตบชวา 
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   ๒) ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมาก าจัดวัชพืช และขอรับ  
การสนับสนุนงบประมาณท าสะพานกันสนิท วัชพืช และจอกหูหนูยัก เนื่องจากวิสาหกิจล่องเรือ  
ชมบัวแดง ท่าเรือบ้านเชียงแหว ได้เปิดบริการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง แต่ประสบปัญหาวัชพืช สนม และ
จอกหูหนูยัก ไหลมาปิดบริเวณท่าเรือชนบัวบ้านเชียงแหว ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ เพราะจ าเป็น 
ต้องให้หน่วยงานที่มีเครื่องจักรกลก าจัดวัชพืช คือ 
       - โป๊ะเรือ รถแบคโฮบูมยาว จากหน่วยงานเครื่องจักรกลที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น สังกัด
ชลประทาน ทั้งนี้ อ าเภอได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักชลประทานที่ ๕ จังหวัดอุดรธานี
เรียบร้อยแล้ว  
    - เรือเก็บผักตบชวา จากหน่วยงานส านักงานโยธาธิการจังหวัดอุดรธานี และขอรับ  
การสนับสนุนงบประมาณท าสะพานกันสนิทวัชพืช และจอกหูหนูยัก ทั้งนี้ ก าลังด าเนินการจัดท าหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ ทั้งนี้ ขอให้วุฒิสภาช่วยประสานงานหรือช่วยสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว 

  ๒. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ น าเสนอ ดังนี้ 
        ๑) ต าบลเชียงแหว อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปาว ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก เกิดปัญหา  
น้ าท่วมซ้ าซากระหว่างเก็บเกี่ยว ในพ้ืนที่หมู่ ๒, ๔ , ๕, ๑๐ ขอให้ผลักดันให้มีคลองส่งน้ า และสถานี 
สูบน้ าย่อยเพ่ือสูบน้ าเข้าสู่หนองหาน  
       ๒) ขอขยายเขตไฟฟ้าจากถนนลาดยางต าบลเชียงแหวไปยังต าบลโนนสา เชื่อมระหว่าง 
อ.วาปีปทุม กับ อ.ประจักษ์ศิลปาคม    
      ๓) ขอถนนลาดยางจากต าบลเชียงแหว ไปยังบ้านหมากบ้า 

  นอกจากนี้ ได้มีการเสนอเพ่ิมผ่านใบแสดงความคิดเห็นอีก ๑ ประเด็นคือ ประชาชนบ้าน
เชียงแหว หมู่ที่ ๙ ต าบลเชียงแหว ถึง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ประสบปัญหาระบบการกรองน้ าประปา
ส่งผลให้น้ าประปามีกลิ่นเหม็น และไม่สะอาด ทั้งนี้เคยแจ้งเรื่องไปยังเทศบาลไปเมื่อ ๕-๗ ปีที่แล้ว  
แต่ไม่มีความคืบหน้า 

ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัด ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้  

๑) ปัญหาวัชพืช หนองหาน เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีความลึก ๑.๕ - ๓ เมตร ซึ่งเหมาะสม
กับการเจริญเติบโตของวัชพืชประเภทรากและลอยน้ าท าให้มีการแพร่กระจายของวัชพืชจ านวนมากบริ
เวณหนองหาน ทั้งนี้ส านักชลประทานมีศูนย์ก าจัดวัชพืชที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้งบประมาณปีละ ๔ 
แสนกว่าบาท ก าจัดวัชพืชได้ประมาณ ๒๓๐ กว่าไร่ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ของบประมาณเพ่ิมเติมกับ
กรมชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานได้เพ่ิมเติมงบประมาณอีก ๒,๗๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขยายพ้ืนที่ 
ได้ ๒๔๐ ไร่ ซึ่งได้มาช่วยก าจัดวัชพืชในพ้ืนที่ ต.เชียงแหว แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้งบประมาณ 
๘๘๐,๐๐๐.-  บาท พ้ืนที่ก าจัด ๖๐๐ ไร่ โดยทางโครงการได้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมอีก ๒ ล้านกว่า
บาท เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ก าจัด ๔๐๐ กว่าไร่ แต่ไม่มีงบสนับสนุนในปลายปีงบประมาณ วัชพืชจึง
แพร่กระจายขึ้นมาจ านวนมาก ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลได้รับ
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งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท พ้ืนที่ก าจัดประมาณ ๖๕๐ ไร ่ซึ่งคาดการณ์ว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากหนอง
หานมีพ้ืนที่ ๒๒,๕๐๐ ไร่ โดยมีวัชพืชลอยน้ า ๔,๔๐๐ ไร่ คิดเป็นน้ าหนัก ๒ แสนตัน ค านวณเป็น
งบประมาณที่ต้องใช้ด าเนินการทั้งสิ้น ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ต้องรองบประมาณ ซึ่งมีการก าหนด 
ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว เช่น ระยะยาว ได้ของบสนับสนุนจากส านักวิจัยและพัฒนาของ  
กรมชลประทานซึ่งได้เสนอแนวทางในการใช้สารเคมีในปริมาณที่มีความปลอดภัย แต่ผู้บริหารห่วงถึง
ผลกระทบของหนองหานเพราะมีการน าน้ าไปผลิตเป็นน้ าประปาด้วย จึงไม่อนุมัติแนวทางนี้ นอกจากนี้ 
มีการเสนอโครงการติดตั้งทุ่นยางพารากันผักตบชวาตามล าห้วยสาขาทั้ง ๔ แห่ง และเป็นการใช้แรงคน
ในการก าจัดวัชพืชและเสนอโครงการท าปุ๋ยซึ่งส านักชลประทานจะติดตามและรายงานผู้น าชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป   

๒) แผนงานถนนบางส่วนเป็นคันดิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน คือ  
๕๐ กิโลเมตร รอบหนองหาน และโอบล้อมล าห้วยสาขาเพ่ือป้องกันล าห้วยสาขาเอ่อล้นเข้าพ้ืนที่ชุมชน 
ส าหรับในแผนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะท าถนนลาดยางรอบหนองหาน ส่วนที่โอบล้อมล าห้วยสาขาประมาณ  
๔๐ กิโลเมตร จะทยอยด าเนินการโดยใช้งบประมาณสนับสนุนการใช้ยางต่อไป หากกรมชลประทาน 
ไม่ปรับลดงบประมาณที่ได้เสนอไป 

 ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงว่า ในการเสนอของบประมาณ จะ
ไปรวมกันที่ส่วนกลาง บางส่วนมีการน าเสนอจากหน่วยงานโดยตรง บางส่วนน าเสนอโดยจังหวัด ซึ่งทาง
จังหวัดจะต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการที่น าเสนอ ส่วนใหญ่เสนอขุดคลอง เสนอขอท าถนน 
โดยไม่ได้มีการพิจารณาเงื่อนไขในการเสนอของบประมาณ เจตนาแท้จริงของรัฐบาล คือ การสร้างรายได้
ให้กับประชาชน การสร้างงานสร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบนวัตวิถี ดังนั้น  ถือเป็นโอกาสของ
อ าเภอกุมภวาปี ในการเสนอของบประมาณภายใต้งบประมาณ ๔ แสนล้านบาท ในการรวมตัวในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน หรือ ผู้ประกอบการรายย่อยเพ่ือสร้างศักยภาพในการท่องเที่ยว หาจุดเด่นในการสร้าง
การท่องเที่ยว พร้อมได้ให้ค าแนะน าในการจัดท าเอกสารเสนองบประมาณ ได้แก่ การระบุรายละเอียด 
ที่มีความครบถ้วนและชัดเจน ตอบโจทย์การขอเสนองบประมาณ ได้แก่ การสร้างอาชีพ การสร้างแบรนด์
สินค้าของคนไทย ส าหรับประโยชน์ที่ได้รับนั้นควรให้เห็นถึงประโยชน์ที่เห็นภาพชัดเจน เช่น จ านวน
รายได้ที่เพิ่มขึ้น หรือ จ านวนครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น  

 ผูแ้ทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีความเกี่ยวข้องกับ
ประชาชน ตั้งแต่ก านันผู้ใหญ่บ้าน ท าให้ได้รับทราบปัญหาของประชาชน ส าหรับงบประมาณ ๔ แสนล้านบาท 
เป็นงบประมาณส าคัญ ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนมาก (เมกะโปรเจกต์) ควรแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับ ได้แก่ นอกจากพ้ืนที่ที่เสนอ ยังครอบคลุมไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง ในการเสนอขอ
งบประมาณ พร้อมทั้งกล่าวถึง การให้ความส าคัญกับการยกระดับในเรื่องอาชีพ และสินค้าโอทอป                 
ส่วนเรื่องปุ๋ยเป็นสิ่งที่เสนองบประมาณ ๔ แสนล้านบาทได้โดยขอให้เร่งเสนอโครงการเข้ามา 
 

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



๒.๔ รายงานผลการด าเนินการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ตอนล่าง) จ านวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย 

 

๑. วนัที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ จังหวดัชัยภูม ิ

๒. วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ  

๓. วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๓  ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





๑๕๓ 
 

 
 

จังหวัดชัยภูม ิวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอ
หนองบัวแดง และบ้านนาทุ่งใหญ่ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง 

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ และพบปะกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และติดตามความคืบหน้าโครงการสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

      

         
ผลการด าเนินการ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และ

อ านาจของสมาชิกวุฒิสภา และรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน พร้อมทั้งติดตาม 
ความคืบหน้าการด าเนินโครงการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์ และโครงการ 
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์ที่วุฒิสภา                   
ได้สนับสนุนเพ่ือช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยมี
ประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ า อันเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อพืชผล
ทางการเกษตร และการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสี ธรรมชาติ 
อ าเภอหนองบัวแดง อาทิ การปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ฯลฯ โดยได้
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการจัดการด้านแหล่งน้ าในชุมชน

๑. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด                    
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลา่ง) วันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ จังหวัดชัยภูม ิ



๑๕๔ 
 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหามากขึ้น การเจาะเพ่ือ  
ดึงน้ าบาดาลมาใช้โดยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ เป็นต้น 

๒. ความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๓. ความต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพเลี้ยงโคขุนแบบครบวงจร และการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๔. ต้องการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน 
๕. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑. น้ าถือเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการปลูกหม่อนและการท าเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ หากได้รับ
การส่งเสริมเพียงบางส่วนจะช่วยท าให้ชุมชนบรรลุเป้าหมายได้เร็วมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นได้ การสนับสนุนงบประมาณของสมาชิก
วุฒิสภาในการจัดท าแผงโซลาร์เซลล์เพ่ือสูบน้ าใต้ดินจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนหนองบัวแดง
ครั้งนี้ จึงหวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาให้กับชุมชนหนองบัวแดง ซึ่งถือเป็นชุมชนหนึ่งที่มีการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. อ าเภอหนองบัวแดง ที่ไม่อยู่ในเขตล าน้ าสาขาและต้องพึ่งน้ าฝนเป็นหลัก ควรท าการขุดบ่อ
น้ า ท าแหล่งน้ าชุมชน หรือขุดเป็นลักษณะหลุมขนมครก ซึ่งเป็นการน้อมน าศาสตร์พระราชาในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในพื้นที่เพ่ือให้สามารถเก็บน้ าได้นานที่สุด โดยน าระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งมีต้นทุนไม่สูงมากมาใช้ และขอให้จังหวัดใช้กลไกคณะกรรมการนโยบายน้ าแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าที่ก าหนดให้ในระดับพ้ืนที่มีคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าระดับจังหวัด 
สะท้อนความต้องการของชาวบ้านให้ภาครัฐได้รับทราบ ในส่วนของวุฒิสภาจะไปประสานกรมทรพัยากร
น้ าบาดาลลงมาส ารวจพ้ืนที่ว่าจะสามารถด าเนินการอย่างไรได้หรือไม่ เพ่ือจะได้เป็นโมเดลให้จังหวัดอื่น
ต่อไป ส่วนเรื่องการถ่ายโอนภารกิจอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในด้านแหล่งน้ าขนาดเล็กต่ ากว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตรนั้น ท้องถิ่นจะต้องมีองค์ความรู้ สามารถจัดท า
แผนงานการขอใช้งบประมาณที่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิผล 

๓. เสนอแนะให้มีการพิจารณาเสนอท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มี งบประมาณการด าเนินโครงการจังหวัดละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
ส าหรับการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน รวมถึงโครงการอบรมระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ 
ของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับชุมชนด้วย 

๔. ขอสนับสนุนแนวทางการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม  เช่น ข้าว ผลไม้ มะม่วงน้ าดอกไม้  
กล้วยหอมทอง เนื่องจากจะท าให้ผลผลิตมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
ที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมและพัฒนาวิธีการย้อมให้สีไม่ตก จึงได้ประสานให้พาณิชย์จังหวัดพิจารณา  
หามาตรการท าให้อ าเภอหนองบัวแดงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย 



๑๕๕ 
 

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร 

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโคกนกทา พร้อมด้วยกลุ่มคนอินทรีย์วิถีไทยคอนสาร 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค และพบปะกลุ่มเกษตรกรพร้อมเยี่ยมชมการด าเนินงานบริเวณแปลง
เกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านโคกนกทา หมู่ที่ ๑ ต าบลดงกลาง อ าเภอ
คอนสาร 

   

   
ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ร่วมกันชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่   
และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า  
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมทั้งร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโคกนกทา พร้อมด้วยกลุ่มคนอินทรีย์
วิถีไทยคอนสาร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค โดยมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

๑. ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจัง  พร้อม
งบประมาณสนับสนุน เนื่องจากที่ผ่านมาการด าเนินการยังเป็นรูปแบบที่ประชาชนรวมกลุ่มท ากันเอง  

๒. เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรมธรรมชาติ ที่น าหลัก “การระเบิดจากข้างใน”  
สร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกพร้อมที่จะรับการพัฒนาแล้วจึงน าความรู้ความเข้าใจออกไปสู่ภายนอกเชือ่วา่
จะท าให้สมาชิกกลุ่มพ่ึงตัวเองได้อย่างแท้จริง 

๓. ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค ได้น าเสนอปัญหา อาทิ ขาดแหล่งเงินทุนในการจัดหา
พันธุ์สัตว์ นโยบายการส่งเสริมภาครัฐเป็นไปอย่างล้าช้า และเปลี่ยนแปลงบ่อย สมาชิกขาดความรู้ทักษะ
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ในการท าฟาร์มสมัยใหม่ พร้อมเสนอภาครัฐให้มีการแก้ไขกฎ ระเบียบ เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนให้ง่ายขึ้น จัดหาแหล่งทุนในการจัดหาโคแม่พันธุ์ให้มากขึ้น รวมถึงจัดหาตลาดในการจ าหน่ายให้
มากขึ้น 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
๑. บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาที่และโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประกอบด้วย  

๑. การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย จ าเป็นที่สมาชิกวุฒิสภาจะต้องลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อมูลต่าง ๆ จากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การพิจารณากฎหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน ๒. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยสมาชิกวุฒิสภาสามารถน าข้อมูลที่ได้รับ
จากการลงพ้ืนที่ไปด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสนอญัตติ หรือการตั้งกระทู้ถามรัฐบาล และ  
๓. การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือเป็นการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปแผนการปฏิรูปประเทศและ  
ยุทธศาตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนั้น ข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ได้รับในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯ 
จะน าไปพิจารณาผลักดันหรือด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

๒. นอกจากการมุ่งเน้นท าการเกษตรแบบปลอดสารพิษแล้ว เสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาไปถึง
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการท าการเกษตรแบบปลอดสารพิษที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะท า
ให้ตนเอง ชุมชน และโลกปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ควรมีการวางแผนการผลิตเพ่ือให้มีผลผลิตออกสู่ตลาด
ตลอดทั้งเดือน โดยเฉพาะการปลูกผักในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ ขอชื่นชมกลุ่มคนอินทรีย์วิถีไทยคอนสาร                 
ซึ่งเป็นการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่หันมาท าเกษตรแบบอินทรีย์ โดยมีความศรัทธาและยึดมั่นในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่มีความพร้อมด้านการท าการตลาด เนื่องจากมีความสามารถในการท าการตลาด
ออนไลน์มากกว่าเกษตรดั้งเดิม และเสนอแนะให้ใช้แพลตฟอร์มในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดด้วย 

 

------------------------------------------------- 
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จังหวัดอุบลราชธานี  วันพฤหัสบดีที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา  
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และ
สนับสนุนงบประมาณโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมเยี่ยมชมการด าเนินงานของกลุ่ม
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโนนรังซึ่งอยู่ในการดูแลของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย 

 

    

    
 
ผลการด าเนินการ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 
จากการเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันน าเสนอปัญหา รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
พบว่ามีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

๑. ปัญหาด้านงบประมาณ โดยปีงบประมาณปี ๒๕๖๓ ศูนย์ศิลปาชีพฯ ได้รับงบประมาณเพียง 
๖๖,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานและการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดยโสธร ท าให้ไม่มีความต่อเนื่องในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

๒. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด                    
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลา่ง) วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓                                 

ณ จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ 
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๒. ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ส าหรับการฟอกย้อม ต้มเส้นไหม ตรึงเส้นไหม และการทอผ้า
ไหม ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์บางส่วนมีสภาพเก่าและอยู่ในสภาพช ารุดเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการทอผ้า
ไหมท าให้ขาดคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ ยังขาดทักษะอาชีพและการสืบทอดภูมิปัญญาของคนในพ้ืนที่อีกด้วย 

๓. ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร และการขาดทักษะความรู้ในการน าน้ ามาใช้
ประโยชน์ 

๔. ปัญหาภัยคุกคามจากโรคระบาดและภัยธรรมชาติ 
๕. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
๖. ปัญหาขาดที่ดินท ากิน พื้นที่ป่าทับที่ท ากินของประชาชน 
๗. การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง เพ่ือให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง การขนส่ง

สินค้า และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่มีปัญหา

อุปสรรค เช่น กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและทรัพยากรที่จ ากัด ท าให้การแก้ปัญหาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้คณะกรรมการฯ รับข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาไปพิจารณาตาม
กลไกของวุฒิสภาต่อไป 

การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
๑. กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการมาพบปะประชาชนครั้งนี้เพ่ือมารับฟังข้อมูลข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของประชาชนเพ่ือน าไปพิจารณาด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา โดย
ประเด็นปัญหาใดที่สามารถด าเนินการได้ในระดับจังหวัดจะน าไปส่งต่อยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการ เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจง
ถึงประเด็นปัญหาด้านงบประมาณที่ศูนย์ศิลปาชีพฯ ได้รับจ านวนจ ากัด ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการ
ผลิตหรือทอผ้าไหมให้มีความประณีตและสวยงามว่า น่าจะมีสาเหตุมาจากการที่งบประมาณจ าเป็นต้อง
กระจายให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม วุฒิสภามีงบประมาณส่วนหนึ่งที่มาจากเงินบรจิาค
จากสมาชิกวุฒิสภาส าหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ที่พร้อมจะน ามาสนับสนุนการด าเนินงานให้กับกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม บ้านโนนรัง เพื่อให้มีก าลังใจที่ดีในการทอผ้าไหมเพื่อการจ าหน่ายต่อไป 

๒. ได้ให้ข้อชี้แนะว่า กรมหม่อนไหมต้องมีการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของไทยและ
ส่งออกเส้นไหมไปขายยังต่างประเทศมากกว่าการรับเส้นไหมของต่างประเทศมาทอผ้า เพราะเส้นไหม
ของไทยถือได้ว่าเป็นเส้นไหมที่มีคุณภาพ 

๓. ให้ค าแนะน าแก่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงาน 
ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากภายใน 
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ศูนย์แห่งนี้มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่หลากหลายที่สามารถช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนได้ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาและปรับตัวอยู่เสมอ 

๔. ให้ข้อแนะน าถึงประเด็นปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ว่า ในฐานะรอง
ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา ขอฝากให้ค าแนะน าแก่บุตรหลานในการใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา
จะสามารถช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนได้ในระดับหนึ่ง 

โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรสนับสนุนงบประมาณที่มาจากเงินบริจาค
จากสมาชิกวุฒิสภาส าหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เพื่อซื้ออุปกรณ์ส าหรับส่งเสริมการทอผ้าของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
บ้านโนนรัง เป็นเงินจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

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

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ 
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบประชาชนในพ้ืนที่ และเยี่ยมชมการด าเนินงานด้านการผลิตโซลาร์
เซลล์เพ่ือน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ของโรงเรียนศรีแสงธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
โครงการอบรมโซลาร์เซลล์เบื้องต้น  

 

     

     

ผลการด าเนินการ 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการผลิตแผง

โซลาร์เซลล์เพ่ือน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้จะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อตนเองและส่วนรวม จึงเห็น
ควรสนับสนุนงบประมาณที่มาจากเงินบริจาคจากสมาชิกวุฒิสภาส าหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ



๑๖๐ 
 

ผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ส าหรับโครงการ
อบรมโซลาร์เซลล์เบื้องต้น ให้แก่โรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยการอบรมจะ
มีขึ้นในวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓  

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ จะได้น าแนวคิดเรื่องการด าเนินงานโครงการโซลาร์เซลล์มาเป็น
แนวทางในการพิจารณากฎหมาย และติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามกลไกของวุฒิสภา
ต่อไปด้วย 

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

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าบ้านค าปุน อ าเภอ 
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบประชาชนในพ้ืนที่ และเยี่ยมชมศิลปะในการทอผ้าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ
ของจังหวัด และรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลและความเป็นมา 

 

             
 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมศิลปะในการทอผ้าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัด และได้รับฟังการ
บรรยายสรุปข้อมูลและความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ผ้าบ้านค าปุน (Khampun Museum) 

 

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

 

 

 

 



๑๖๑ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ  วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ วัดศรีบึงบูรพ์ 
ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์  

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบประชาชนเพ่ือรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอบึงบูรพ์ และอ าเภอห้วยทับทัน 

 

    

    
 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการฯ ได้พบปะประชาชนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอบึงบูรพ์ และ
อ าเภอห้วยทับทัน เกี่ยวกับปัญหาที่ดินท ากิน และปัญหาแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 
จากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอบึงบูรพ์และอ าเภอห้วย

ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
๑. ปัญหาที่ดินท ากิน ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ หลังจากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตที่ดิน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ดินทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐและประชาชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีมาอย่างยาวนาน และมีประชาชนหลายครอบครัวได้รับผลกระทบ จึงอยากขอให้ทาง
วุฒิสภาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

๒. ปัญหาการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ ยังไม่มีการบริหารจัดการน้ าที่ดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ าอุปโภคบริโภค และการท าการเกษตรในพ้ืนที่ จึงอยากให้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงระบบส่งน้ าเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 



๑๖๒ 
 

๓. ปัญหาการท าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ เกษตรกรขาดความรู้การท าเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง 
จึงอยากขอให้ภาครัฐช่วยเข้ามาสนับสนุนและต่อยอดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้รับ
มาตรฐานสากล 

๔. ประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเสนอให้มีการเลือกตั้ง  
ทุก ๕ ป ี

การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
๑. กล่าวสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณากลั่นกรอง

กฎหมาย โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาของประชาชนในครั้งนี้ จะ
ท าให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบข้อมูลเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณากฎหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนสูงสุด รวมถึงการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลด้วย 

๒. กล่าวชี้แจงข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอให้มี
การเลือกตั้งทุก ๕ ปีว่า ทางคณะกรรมการฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไว้เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เพ่ือพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ส าหรับกรณีเ งินค่าตอบแทนของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่จะได้รับในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ Covid-๑๙ ที่พบว่าในหลายพ้ืนที่ยังไม่ได้รับเงินนั้น คณะกรรมการฯ จะน าเข้า
หารือกับสมาชิกวุฒิสภา และตั้งกระทู้ถามต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป  

๓. กล่าวชี้แจงว่า ส าหรับเรื่องประชาชนน าเสนอในเวทีครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะน าเรื่องเสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง และส าหรับเรื่องใดที่เร่งด่วนทางคณะกรรมการฯ จะน าเรื่องดังกล่าวตั้ง
เป็นกระทู้ถามต่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อด า เนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

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

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๓ 
 

วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา ณ วัดบ้านส้มป่อย ต าบลส้มป่อย อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะประชาชนเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน (ฟาร์มก านันเตียง) และประชาชนในพ้ืนที่ 

 

        

        
 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการฯ ได้พบปะประชาชนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน (ฟาร์มก านันเตียง) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 

จากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

๑. ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ด้านโลจิสติกส์ เพ่ือขนส่ง
สินค้าการเกษตรในพื้นที่ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว              
ในพ้ืนที่ สร้างรายไดเ้พ่ิมเตมิให้กบัประชาชน เช่น การล่องแพร ล่องแก่งตามแหล่งธรรมชาติที่ไหลผ่านในพ้ืนที่ 

๓. ปัญหาน้ าในพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการความต้องการท าการเกษตร เนื่องจากประชาชนในพื้นที่
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 



๑๖๔ 
 

๔. ปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือน าไป
เป็นแหล่งทุนในการท าการเกษตรได้ 

การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 

๑. กล่าวชี้แจงถึงหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และวัตถุประสงค์ของการลงพ้ืนที่พบประชาชน
เพ่ือต้องการรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริง ความต้องการ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนเพ่ือน าไป
ด าเนินการแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการฯ จะน า
ปัญหาดังกล่าวของประชาชนเสนอต่อคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน พร้อมทั้งจะน าเรื่องดังกล่าวตั้งเป็นกระทู้ถามต่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไป 

๒. ให้ข้อเสนอแนะให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริม
การประกอบอาชีพท้องถิ่น เช่น การทอผ้า การท ากระเป๋าจักรสาน เป็นต้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในพ้ืนที่ และเสนอแนะให้หน่วยงานในพ้ืนที่เร่งด าเนินการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ เพ่ือเป็นแหล่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดปัญหาโรคซึมเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอาย ุ

๓. ให้ข้อเสนอแนะให้ประชาชนในพ้ืนที่ช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหม และกระเป๋าสาน
แบบไทยให้คงอยู่ไว้ เพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมทั้งได้กล่าวให้
ก าลังใจประชาชนในพื้นที่ในการประกอบประกอบอาชีพ 

๔. ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปลูกข้าวในพ้ืนที่ภาคอีสานถือเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวขนาดใหญ่  
ดังนั้น จะต้องมีการศึกษาเรื่องของตลาดที่รองรับและความต้องการของตลาดข้าวในปัจจุบัน นอกจากนั้น 
ประชาชนในพ้ืนที่ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท าการเกษตร เช่น การติดตั้ง
แผงโซลาเซลล์ เป็นต้น 

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

 

 

 

 

 



๑๖๕ 
 

วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคขุนดอกล าดวน (ฟาร์มก านันเตียง) บ้านดอนตุ่น ต าบลส้มป่อย อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะประชาชนเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน (ฟาร์มก านันเตียง) พร้อมเยี่ยมชมการด าเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน 

        

        
 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการฯ ได้พบปะประชาชนและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาจากกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน (ฟาร์มก านันเตียง) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 

จากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

๑. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรและปลูกหญ้าส าหรับเลี้ยงโคขุน โดยแหล่งน้ า
ที่เกษตรกรในพ้ืนที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีเพียง ๒ แห่ง คือ ห้วยแฝก ๑ และห้วยแฝก ๒ ซึ่งไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ๔ ต าบล จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการขุดลอก 
เพ่ือสามารถกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตรและปลูกหญ้าเลี้ยงโคขุน 

๒. ปัญหาด้านการคมนาคม โดยถนนที่ใช้ในการสัญจรภายในต าบลมีความไม่สะดวก สัญจร 
ไป-มาล าบาก  
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๓. ปญัหาการเข้าถึงแหลง่เงนิทุน โดยการใชห้ลักทรัพย์ค้ าประกนัเงนิกู้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ ์(ธกส.) ไม่เอือ้ต่อการด าเนนิงานของสมาชกิกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขนุ
ดอกล าดวน 

การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ซึ่งสามารถน าไป
เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ได้ และจะน าข้อมูลที่ได้รับไปหารือร่วมกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 

---------------------------------------------------- 
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จังหวัดยโสธร  วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

  วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะประชาชนเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม อาทิ การบริหารจัดการน้ า และการผลิตข้าวอินทรีย์
แบบครบวงจร 

 

    

     
 

ผลการด าเนินการ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 

จากการเปิดให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันน าเสนอปัญหา รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
พบว่ามีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

๑. ปัญหาการแปรรูปข้าวอินทรีย์ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ได้แก่ ผลกระทบจากปัญหา
นโยบายรัฐบาล โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (๑ ล้านไร่) ผลกระทบจากภัยแล้งและน้ าท่วม เงินบาท

๓. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด                    
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลา่ง) วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๓                                 

ณ จังหวัดจังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ 
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แข็งค่า ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าระยะยาว ๑๐ ปี ในการรับซื้อข้าวเปลือกอินทรีย์กับสมาชิกขาดเครื่องจักร
ที่ทันสมัยในการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว และขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร 

๒. ปัญหาขาดการบูรณาการบริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน พื้นที่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม ตั้งอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่เป็นแอ่งกระทะ สามารถรับน้ าได้ ๒ ทาง คือ  
จากน้ าฝนและน้ าหลากจากเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และจากชลประทาน เขต ๗ ชีล่างและล าเซบาย สถานี 
สูบน้ า P๖ บ้านเวินชัยโดยพบปัญหาคือ ไม่มีงบประมาณในการซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน้ า ขาดการสร้างความรู้
ความเข้าใจและกระบวนการเรียนรู้กับสมาชิกผู้ใช้น้ าอย่างต่อเนื่อง ขาดหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา 
ในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกษตรกรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทานเสียโอกาสในการปลูกข้าวอินทรีย์ เนื่องจากมีสถานี
สูบน้ าแต่ไม่สามารถใช้งานได้ อาทิ สถานีสูบน้ าบ้านดวน หมู่ที่ ๗ ต าบลน้ าอ้อม และสถานีสูบน้ าระบบท่อ 
บ้านบากน้อย หมู่ที่ ๘ ต าบลน้ าออม อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

๓. การใช้น้ าใต้ดินเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดบ่อ ๑ บ่อ ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ  
การขุดสระในนาข้าวตรงกลางบ่อให้มีความลึกเพ่ิมจากเดิม ๑-๒ เมตร เพ่ือเก็บน้ าไว้เป็นธนาคารน้ าใต้ดิน 
ไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้ง และให้การช่วยเหลือสมาชิกผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บริเวณนาทาม โดยการขุดสระ
เก็บน้ าในแหล่งน้ าบริเวณทามให้เพียงพอกับการท าเกษตรกรรมในหน้าแล้ง เป็นพื้นที่ส าคัญในการสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรที่ทุกปีจะประสบปัญหาน้ าท่วมตลอดระยะเวลา ๕-๑๐ ปี 

๔. ปัญหาการอยู่อาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ -
ปัจจุบัน เป็นสาเหตุส าคัญในการบุกรุกที่สาธารณะเพื่อการอยู่อาศัย 

การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 

๑. กล่าวชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาที่ท าให้ต้องมีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ประกอบด้วย ๑. การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย จ าเป็นที่สมาชิกวุฒิสภาจะต้องลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อมูลต่าง ๆ จากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพิจารณากฎหมายเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ๒. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยสมาชิกวุฒิสภาสามารถน า
ข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสนอญัตติ หรือการตั้งกระทู้ถาม
รัฐบาล และ ๓. การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ส าหรับปัญหาที่พบหากสามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัด  
ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด จะรับไปเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน ส าหรับปัญหาที่นอกเหนืออ านาจของจังหวัด คณะกรรมการฯ จะน าไปพิจารณาผลักดันหรือ
ด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ส่วนปัญหาในระดับนโยบายหรือระดับประเทศ 
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จะมีคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละด้าน รับไปหารือใน เชิงนโยบาย 
เพื่อแก้ไขปัญหา และแจ้งผลการด าเนินงานกลับมาให้ผู้ร้องทราบต่อไป  

๒. กล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข โดยมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง และกฎหมายหลายฉบับ แต่อย่างน้อย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับรู้รับทราบและน าไปหารือร่วมกันเพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ 
ส าหรับหัวใจส าคัญในการท าเกษตรอินทรีย์ จะมีการตรวจรับรองมาตรฐานทุก ๑ ปี ดังนั้น ต้องดูแล
กระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด การรับรองเกษตรอินทรีย์จากจังหวัดยโสธร ชุมชน และเครือข่าย ยังไม่ใช่
มาตรฐานสากลท าให้การส่งออกได้ยาก นอกจากเครื่องหมายมาตรฐานสากลแล้วยังมีเครื่องหมายแฟร์เทรด 
(FAIRTRADE) ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและนักธุรกิจในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่า
สูงกว่าออแกนิคของยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น แต่หลังจากที่ทั่วโลกเกิดวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศไทยหยุดชะงักกว่า ๘ เดือน ต่างประเทศ
ประสบปัญหามากกว่าประเทศไทย เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสได้ดีเท่ากับประเทศ
ไทย ขณะนี้ รัฐบาลก าลังด าเนินการมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้ความช่ วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร ทั้งนี้   
ขอให้พาณิชย์จังหวัด จัดท าดัชนีราคาสินค้าที่จ าเป็นเพ่ือให้เกษตรกรเห็นความแตกต่างระหว่างราคาสินค้า
เกษตรปกติกับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นแรงผลักดันและส่งเสริมให้ท าการเกษตรอินทรีย์ต่อไป 

๓. ติดตามสอบถามข้อมูลการด าเนินการ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้วงเงิน ๑ ล้านล้านบาท โครงการ “๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ที่ได้รับ
งบประมาณ ๙ พันกว่าล้านบาท โครงการ “โคกหนองนาโมเดล” และการขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนที่
เกษตรกร โดยในพ้ืนที่ต าบลน้ าอ้อมหรืออ าเภอค้อวัง มีผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ แล้วจ านวนกี่คน  
พบปัญหาอุปสรรคอย่างไร ในพ้ืนที่ได้รับอนุมัติโครงการใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อจะได้ติดตามและผลักดันภายใต้
บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 

ซึ่งได้รับทราบการน าเสนอข้อมูลว่า อ าเภอค้อวัง ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๘ กลุ่ม ๆ ละ  
๓ ล้านบาท เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม ได้รับอนุมัติงบประมาณ ๑.๙ ล้านบาทเศษ 
ส าหรับจัดซื้อเครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวอินทรีย์ ชุดขัดมันพร้อมอุปกรณ์ และได้รับอนุมัติงบประมาณ
ส าหรับอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ อาทิ เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ข้าว เครื่องฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ  
เครื่องหว่านข้าว / หว่านปุ๋ย เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในการจัดการเชิงการผลิตเ กษตรอินทรีย์  
สร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมคุณค่าทางการตลาด ทั้งนี้ เกษตรจังหวัด ได้เชิญผู้อ านวยการส านักทรัพยากร  
น้ าบาดาล เขต ๑๐ มาหารือและจัดท าแผนร่วมกันในการของบประมาณส าหรับสูบน้ าบาดาลโดยระบบ
ไฟฟ้า ในต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง และบ้านครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  โดยเดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ จะพิจารณาอนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับกองทุนพลังงานเพ่ือกระจายเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าด้วย
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พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะได้งบประมาณ จุดละ ๑.๒ ล้านบาท หากด าเนินการจัดท าแผนแล้วเสร็จจะ
รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพ่ือช่วยเหลือผลักดันภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป รวมถึง
ได้รับทราบรายงานข้อมูลการใช้งบเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติในพ้ืนที่ ๑๐ ต าบล ๑๐๔ หมู่บ้าน โดยการ 
ขออนุมัติในครั้งแรก ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอค้อวัง ได้รับอนุมัติ จ านวน ๒ ราย ๆ ละ ๓ ไร่ ได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในโครงการ “โคกหนองนาโมเดล” ซึ่งอ าเภอค้อวัง มีต าบลต้นแบบอยู่อ าเภอเดียว  
อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการในพ้ืนที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ พัฒนาชุมชน  
ได้เสนอขอในภาพรวมของจังหวัด จ านวน ๑๘๒ ราย ใน ๑๙ อ าเภอ โดยอ าเภอค้อวัง มีจ านวน ๔๒ ราย 

๔. เสนอแนะให้จังหวัดหรือชุมชน รณรงค์และส่งเสริมให้คนไทย เด็ก และเยาวชน ได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือเรียนรู้ชุมชน อาทิ การเข้าร่วมรับฟังการประชุมจากตัวแทนสมาชิก
วุฒิสภาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและรักชุมชนมากขึ้น  

๕. ด าเนินการรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านเกษตรกร ไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่  
ของวุฒิสภา อาทิ การไม่ได้รับอนุมัติกู้เงินตามจ านวนที่ขอไปจากธนาคาร ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
ปัญหาการสร้างมูลค่าพืชผลทางการเกษตร และผลงานวิจัยมีประโยชน์ต่อภาคเกษตรหรือไม่ ทั้งนี้  
จะแจ้งผลการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้ทราบในโอกาสต่อไป 

------------------------------------- 
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วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค าครตา 
อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ ทั้งด้านการผลิต การตลาด การบริหารการจัดการ การสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชน 

 

                          

         
 

ผลการด าเนินการ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 

ประธานกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านค าครตา ได้น าเสนอข้อมูล สมาชิก
เครือข่าย ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติอินทรีย์หนองยอ 
กลุ่มวิสาหกิจภาคเกษตรอินทรีย์เพ่ือสังคมบ้านโนนยาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาเรียง 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีใหม่โนนบ้านใหม่ ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ต าบลดู่ทุ่ง โดยพบปัญหาส าคัญของกลุ่มสรุปได้ดังนี้  

-  ปัญหาการบริหารจัดการปรับปรุงเตรียมดินส าหรับสมาชิกใหม่  
-  ปัญหาแหล่งน้ า เนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทาน  
-  ปัญหาภัยแล้ง และขาดรายได้จากการขายข้าวเนื่องจากคุณภาพไม่ดี  
-  ปัญหาด้านการตลาด 
- ปัญหาผลผลิตและราคาตกต่ า 
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- ข้อจ ากัดของเครื่องจักรกลที่สนับสนุนการเกษตรที่ไม่เพียงพอ และขาดความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
-  การจัดตั้งแปลงใหญ่บางกลุ่มยังไม่มีความพร้อม การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง ท าให้เกิดปัญหา

อุปสรรคในการบริหารจัดการ อาทิ เจ้าหน้าขาดความรู้ความเข้าใจ เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
-  สนับสนนุการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
- สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ค านึงถึงการใช้งาน และการขนย้าย  
- ส ารวจพ้ืนที ่และความพรอ้มของเกษตรก่อนจัดท าโครงการต่าง ๆ  

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข 
-  พัฒนาผู้น าเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม / องค์กรเกษตรกร

ให้มีประสิทธิภาพ 
-  พัฒนารูปแบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลรายแปลงให้เกษตรกรสามารถด าเนินการได้ด้วย

ตนเอง 
- พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลให้มีความสะดวกและใช้งานง่าย เกษตรกรสามารถบันทึก

ขอ้มูลได้ด้วยตนเอง อาทิ การใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ  
-  ขอให้สมาชิกวุฒิสภา ติดตามงบประมาณโครงการจัดสรรงบของกรมพัฒนาที่ดินในการ

ปรับปรุงพ้ืนที่นา และส่งเสริมด้านปัจจัยผลผลิตส าหรับสมาชิกใหม่ อาทิ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และการใช้  
โซลาเซลล์ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

-  กรมส่งเสริมการส่งออก และกระทรวงพาณิชย์ ควรส่งเสริมให้ข้าวของชาวนาได้รับ  
การรับรองมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถส่งข้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ 

-  ขอให้มีการทบทวนการจัดเก็บภาษีที่ดินของท้องถิ่น หรือมีนโยบายยกเว้นภาษีให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  

การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 

๑. กล่าวชี้แจงถึงการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม 
วุฒิสภา ขณะนี้ ได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องข้าว พันธุ์ข้าว และสาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับข้าว
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือต่างประเทศได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ในการ
ผลิตพันธุ์ข้าวและรับรองพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร ปัจจุบันเกษตรกรต้องมีการขึ้นทะเบียนว่าปลูกอะไร พันธุ์
ข้าวมาจากไหน จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลได้ ขณะนี้ มาตรฐานหรือการควบคมุ
อาจจะยังไม่ทั่วถึง ท าให้คุณภาพข้าวที่ออกมาจากศูนย์บางศูนย์มีมาตรฐาน บางศูนย์ต่ ากว่ามาตรฐาน 
ท าให้เกิดปัญหาด้านการผลิตดังนั้น หน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานต้องมีการตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด ส าหรับปัญหาเรื่องบ่อน้ าบาดาลและโซลาร์เซลล์ จังหวัดต้องรวบรวมและติตาม ซึ่งกระทรวง
พลังงานจะมีกองทุนในเรื่องของพลังงานสีเขียว หรือโซล่าร์เซลล์ต้องน ามาเชื่อมโยงช่วยชาวบ้านให้ได้ 
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ส าหรับตลาดอินทรีย์หากพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ เรื่องผลิตภัณฑ์ ข้าว ผัก สามารถ
ปรึกษาพาณิชย์จังหวัดเพ่ือให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ อาทิ การขายสินค้าออนไลน์ หรือ                    
e-commerce นอกจากนี้ กระทรวงการพาณิชย์ ต้องพยายามให้เห็นกลไกตลาดเรื่องราคาสินค้าข้าว
เคมีกับข้าวอินทรีย์ที่มีความแตกต่างกัน โดยจัดท าราคาอ้างอิงเกษตรอินทรีย์ ในช่วง ๓-๕ ปีที่ผ่านมา 
ปัจจุบันกลุ่มที่ท าเกษตรอินทรีย์มีมากขึ้น ความต้องการตลาดมากขึ้น จ านวนข้อมูลน่าจะเพียงพอที่จะ
จัดท าราคาชี้น าของเกษตรอินทรีย์ได้ อาทิ ข้าว ผัก ซึ่งเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตมาก และผู้บริโภคมี
ความต้องการมากเช่นกัน ส าหรับเรื่องเงินทุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคการเกษตร (FTA) สามารถจัดท าโครงการเพื่อมาช่วยเหลือภาคการเกษตรได้ 

๒. กล่าวชี้แจงข้อมูลส าหรับปัญหาที่ได้รับ ทั้งปัญหาเรื่องศูนย์ข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่เพียงพอ 
เครื่องมือเครื่องจักร และโรงอบ กรมการข้าว ได้มีนโนบายและแผนงานเพ่ือมาช่วยเหลือเกษตรกร
เรียบร้อยแล้วว่าจะท าอย่างไรให้เกษตรกรมีศูนย์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงพอ พันธุ์ข้าวมีคุณภาพ 
พันธุ์ข้าวมีต้นทุนต่ า ส าหรับปัญหาเรื่องน้ า บ่อน้ าบาดาล แผงโซลาร์เซลล์ จะรับเรื่องไปประสานส่งต่อให้
คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ฝากรองผู้ว่าราชการจังหวัด และเกษตรจังหวัด หาแนวทางหรือ
วิธีการช่วยเหลือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล เพ่ือรองรับการช่วยเหลือด้านงบประมาณตาม
มาตรการต่าง ๆ ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

------------------------------------- 
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จังหวัดอ านาจเจริญ  วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ วิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  

วิธีการด าเนินกิจกรรม พบปะประชาชนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตร
อินทรีย์จังหวัดอ านาจเจริญ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร การสูบน้ าใต้ดิน
เขตในพ้ืนที่ผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และปัญหาด้านปัจจัยการผลิตข้าวอินทรีย์ ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า  
   

   

   
 

ผลการด าเนินการ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอ านาจเจริญ กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา 

ที่ลงพ้ืนที่โดยเฉพาะปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และน าเสนอข้อมูลปัญหา ประกอบด้วย 
ระบบกระจายน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยังมีไม่เพียงพอ ลานตากข้าว โรงอบข้าวเปลือก  โกดังส าหรับ 
เก็บข้าวเปลือก โรงงานแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ และการส่งเสริมให้มีตัวแทนตรวจรับรองมาตรฐานสากล
จากหน่วยงานของนานาชาติโดยตรง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาด้านปัจจัยการผลิตแบบครบวงจรได้  
และหวังว่าสมาชิกวุฒิสภา จะน าเสียงสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนไปสู่การแก้ไข
ต่อไป ส าหรับจังหวัดอ านาจเจริญ มีสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ๕ อ าเภอ ๒๑ ต าบล 
๗๒ หมู่บ้าน สมาชิก ๕๖๘ รายปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ จ านวน ๑๒,๒๕๐ ไร่ ผลผลิต ๕,๐๐๐ ตัน/ไร่ 

การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 

๑. กล่าวชี้แจงถึงหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการโครงการวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ ๘ จังหวัด ประกอบด้วย 



๑๗๕ 
 

ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ และยโสธร จากการลงพื้นที่
จังหวัดต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาพบปัญหาส าคัญ ๆ ได้แก่ ๑) ปัญหาการขาดแคลนน้ า ๒) ปัญหาเอกสาร
สิทธิที่ดินท ากิน และ ๓) ปัญหาด้านการตลาด ผลผลิตทางการเกษตร และมาตรฐานการผลิตโดยสมาชิก
วุฒิสภาสามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ไปด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตั้งกระทู้ถาม
รัฐบาล ดังนั้น ข้อคิดเห็น ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะน าไปพิจารณา
ผลักดันหรือด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

๒. ติดตามสอบถามข้อมูลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับเงินกู้วงเงิน ๑ ล้านล้านบาท โครงการ “๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ที่ได้รับงบประมาณ  
๙ พันกว่าล้านบาท โครงการ “โคกหนองนาโมเดล” และการขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนที่เกษตรกร  
โดยในพ้ืนที่มีผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ แล้วจ านวนกี่คน พบปัญหาอุปสรรคอย่างไร ในพ้ืนที่ได้รับอนุมัติ
โครงการใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อจะได้ติดตามและผลักดันภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา โดยมีการน าเสนอ
ข้อมูล ดังนี้ 

 นายสัมพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ น าเสนอข้อมูลว่า มีการวางแผนการ
ด าเนินโครงการไว้หมดแล้ว ขณะนี้ ทราบว่าได้งบประมาณแล้วแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ยังอยู่ใน
ขั้นตอนการตรวจสอบของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้นายอ าเภอ  
ไปบูรณาการงานในพ้ืนที่โคกหนองนา ประกอบด้วย การวางแผนขุดเจาะส่วนใด เพ่ือต้องการน้ าน ามา
แก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง จะผลิตอะไร มีแผนการผลิตอย่างไร จะบูรณาการด้านการเกษตร การตลาด
อย่างไร ส าหรับการเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมตามรพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอไปทั้งหมด ๑๐ แผนงาน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๘๒๘ ล้านบาท เบื้องต้นได้รับ
งบประมาณมาแล้ว ๑๐ ล้านบาท  

 นายจิรทัต สวรรคทัต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์ จังหวัดอ านาจเจริญ ได้น าเสนอข้อมูลตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการ  
“๑ ต าบล ๑ เกษตรอินทรีย์ใหม่” เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมน าหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพ้ืนที่จุดเรียนรู้รูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ การสร้างงาน และสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดว้ยการ
รับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับต าบลนั้น ปัจจุบันเปิดรับสมัครไปแล้วในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ 
โดยในภาพรวมมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต าบลละ ๑๖ ราย รวมทั้งหมด ๔ ต าบล รวมเป็น ๖๔ ราย 
ในส่วนของการจ้างแรงงาน ๓๒ ราย  



๑๗๖ 
 

 ตัวแทนก านัน ขอให้ติดตามงบประมาณที่เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรของจังหวัดอ านาจเจริญ 
อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ “๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ขณะนี้ พัฒนาที่ดิน เกษตร
อ าเภอ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตัวแทนเกษตรกร ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือจัดท าแผนงานร่วมกัน โดยมี
กลุ่มที่จะเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้งบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดในการขุด
เจาะบ่อบาดาน จ านวน ๑๒๗ จุด ขณะนี้ ทราบว่ากลุ่มแปลงใหญ่จะได้รับงบประมาณจากกรอบวงเงิน
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน ๔ แสนล้านบาท อาทิ ส าหรับจัดซื้อรถไถ รถเกี่ยวข้าว  

 นอกจากนี้ ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ได้ร่วมกันเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็น อาทิ เสนอให้
เครือข่ายกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร มาหารือร่วมกัน
เพ่ือก าหนดทิศทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในรูปของกลุ่มจังหวัด และ
ต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ (ระบบไอที) เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ อาทิ การประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
ผลการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนตามโครงการต่าง ๆ 

๓. ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องความต้องการเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกและตลาด  
ในประเทศไทยมีโอกาสขยายตัวมากขึ้น เพราะต่อไปคนจะต้องการอาหารที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่ดี 
ยืนยันว่าแนวโน้มความต้องการของตลาด คือเรื่องเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ท าการศึกษา  
มาค่อนข้างดีเพราะตามที่ได้มีการเสนอข้อมูลจะมีทั้งข้อจ ากัดเรื่องอินทรีย์ ข้อเสนอเชิงพ้ืนที่ ข้อเสนอ  
เชิงนโยบายต่าง ๆ ทั้งนี้ ส าหรับเกษตรกรที่ท าการเกษตรอินทรีย์ ขอให้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ว่าจะผลิตอะไร ผลิตที่ไหน และผลิตอย่างไร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้วางแผนและเข้ามาช่วยเหลือ  
ได้อย่างถูกต้อง ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ก าลังด าเนินการในขณะนี้คือน าระบบเทคโนโลยีมาใช้เรียกว่า 
บล็อกเชน คือระบบการตรวจสอบย้อนกลับว่าเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
หรือไม่ ผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ผ่านกระบวนการถูกต้องได้รับการรับรองจากเกษตรอินทรีย์  
โดยไม่ใช้สารเคมีหรือไม่ โดยในอนาคตข้อมูลต่าง ๆ นี้จะบอกได้ว่าจะเริ่มปลูกเมื่อใด จะเก็บเกี่ยว  
ได้เมื่อใด ส าหรับประเด็นเรื่องของตลาดต่างประเทศ ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดท าแพลตฟอร์ม 
หรือรูปแบบการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งอธิบดีส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยินดีให้ค าข้อแนะน าต่าง ๆ 
ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้  

------------------------------------- 
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จังหวัดอุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๑๕ นาฬิกา  
ณ ศูนย์ศลิปาชีพบา้นยางนอ้ย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน  

  วิธีการด าเนินกิจกรรม  

  พบปะประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือไปตรวจเยี่ยมผลการด าเนินงานโครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม บ้านโนนรัง  
หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ ซึ่งมาจากเงินบริจาคจากของสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) 

 

     

     
 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการติดตามความคืบหน้าโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในกลุ่มปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมและทอผ้าไหม บ้านโนนรัง ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี 

 

 

 

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

 



 
 

รายงานผลการด าเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง จ านวน ๘ ครั้ง ประกอบด้วย 

 

๑. วันศกุร์ที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ จังหวดัราชบรุ ี

๒. วันศกุร์ที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวดักาญจนบุรี 

๓. วันศกุร์ที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวดัเพชรบุร ี

๔. วันศกุร์ที ่๗ สงิหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

๕. วันศกุร์ที ่๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวดันนทบุร ี

๖. วันศกุร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวดัสมุทรสาคร 

๗. วันศกุร์ที ่๑๑ กนัยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวดัสมุทรปราการ 

๘. วันจนัทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวดันครปฐม 
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จังหวัดราชบุรี ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพลับพลา  อ าเภอเมืองราชบุรี  และ  
บริษัท วี.ซี เอฟ. จ ากัด วีระชัยฟาร์ม สาขารางหวาย ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ  

 

วิธีการด าเนินกิจกรรม    จัดเวทีเสวนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดราชบุรี 
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดราชบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือ
สถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ 

๑. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ จังหวัดราชบุร ี
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ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดราชบุรี  
ท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดราชบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือ
สถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่   
โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้บรรยายข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัดราชบุรี
ให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดราชบุรี (GPP) มีมูลค่า ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นอันดับที่ ๑๖ 
ของประเทศ มูลค่าจากภาคการเกษตรจ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท มูลค่าจากนอกภาคการเกษตรอยู่ที่
ประมาณ ๑๔๗,๐๐๐ ล้านบาท จะเห็นได้ว่ามูลค่าการผลิตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่นอกภาคการเกษตร 
ประชาชนที่อยู่ในภาคเกษตรมีจ านวนมากแต่ยังสร้างมูลค่าได้น้อย จึงถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางจังหวัด
และส่วนราชการอยู่ระหว่างการหาแนวทางด าเนินโครงการหรือแผนงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการเพ่ิมผลิต
ภาพทางด้านการเกษตร อย่างไรก็ตาม จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นในด้านของพ้ืนที่ภาคการเกษตร มีผลผลิต
ระดับโลกมากมาย อาทิ การผลิตสุกรเป็นอันดับ ๑ ของประเทศไทย มีพื้นที่การผลิตสับปะรดโรงงานเป็น
อันดับ ๒ ของประเทศไทยรองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีมะพร้าวน้ าหอมซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ ๑ 
ของโลก เหล่านี้มีทิศทางการเติบโตในต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ค่อนข้าง
สดใส เนื่องจากมีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ได้มีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่
น้ าจืดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในบริเวณอ าเภอด าเนินสะดวกและอ าเภอบางแพ เกษตรกร
ผู้ท าฟาร์มกุ้งอยู่ร่วมกับเกษตรกรที่ปลูกพืชสวนและพ้ืนที่ท านาได้อย่ างไม่มีข้อขัดแย้ง โดยจังหวัด 
ได้สนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาเทคนิคและวิธีการผลิตไปจนถึงขั้นตอนของการคัดแยกการเลี้ยงกุ้ง  
เฉพาะเพศผู้ ซึ่งจะท าให้อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) สูงกว่าอัตราการเลี้ยงปะปนกัน
ทั้งเพศผู้และเพศเมีย  

ในส่วนของมะพร้าวน้ าหอมและสับปะรดผลสด จังหวัดราชบุรีได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นจุดเด่นและจุดขายของจังหวัดราชบุรี อีกสิ่งหนึ่ง คือ การท่องเที่ยวชุมชน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีมีการเติบโตเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ เพราะมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมี ๘ กลุ่มชาติพันธุ์ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ทั่วจังหวัดราชบุรี อาทิ อ าเภอเมือง
ราชบุรีมีกลุ่มไทยวนไทยโยนก อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา และอ าเภอปากท่อมีกลุ่มกะเหรี่ยง อ าเภอ 
ด าเนินสะดวกมีกลุ่มไทยทรงด า อ าเภอโพธารามและอ าเภอบ้านโป่งมีกลุ่มไทยรามัญ กลุ่มเขมรลาวเดิม 
หรือกลุ่มลาวเวียง จึงกล่าวได้ว่ามีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นจุดขายและเกิดตลาด
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ชุมชนขึ้นในพ้ืนที่จนกระจายไปทุกอ าเภอ โดยกลุ่มพระสงฆ์ได้ร่วมกับชุมชนก่อตั้งตลาดชุมชน เปิดขาย
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จนมีชื่อเสียงโด่งดัง ส่ งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน 
ได้เป็นอย่างดี  

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรีที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เมืองเกษตรสีเขียว 
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดราชบุรีมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับภาค
การเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาและความโดดเด่นทางการเกษตรของจังหวัดราชบุรีและความต้องการของ
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการผลผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และการมุ่งเน้นการเตบิโตทีเ่ปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ หากสามารถสร้าง Smart Farmer ได้ตามทิศทางที่กระทรวงกระเกษตร
ก าหนดก็จะสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่ง 

จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ 
และประชาชน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวทักทายประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน บทบาทหน้าที่ของ
วุฒิสภา มาตรการเพ่ือเยียวยาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งกล่าวชี้แจงก าหนดการในช่วงท้ายการเสวนาว่า
จะได้มีการแบ่งประชาชนออกเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มนาแปลงใหญ่ ๒) กลุ่มเกษตรปลอดภัย 
๓) กลุ่ม Young Smart Farmer และ ๔) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ได้กล่าวแนะน าช่องทาง
ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและชาวจังหวัดราชบุรี พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมไลน์กลุ่ม
จังหวัดราชบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมพูดคุยและรับส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  

นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวถึงมาตรการคืนเงินประกันไฟฟ้าให้แก่
ประชาชนและเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ไปขอคืนเงินประกันไฟฟ้าด าเนินการขอคืนเงินประกัน
ไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งกล่าวเตือนให้ประชาชนระวังข่าวปลอม (Fake News) ที่จะ
ก่อให้เกิดความหวาดระแวง ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนมากจึงขอให้ประชาชนระวังการใช้งานหรือการแชร์
ข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะการแชร์ภาพลามกอนาจาร ไม่ควรส่งต่อ หรือหากเป็นผู้ผลิตข้อมูลดังกล่าวและ
ท าการเผยแพร่เองจะยิ่งมีโทษสูง  

พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งพระราช 
บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้อ านาจแก่คณะรัฐมนตรีในการก าหนดวัน
เลือกตั้งท้องถิ่น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และกระทรวง มหาดไทย ค่อนข้างมีความพร้อมในการจัดเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าการเลือกตั้ง
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ท้องถิ่นจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ และจะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้น ๒ ครั้ง โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้ง
ในระดับกทม./ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งในระดับเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อป้องกันประชาชนเกิดความสับสนในการเลือกตั้ง เนื่องจากในการเลือกแต่ละครั้งจะมีการ
เลือกหลายต าแหน่ง นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวซึ่งได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นในปัจจุบัน  
เช่น การก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติหรือขอถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารสภาท้องถิ่นหากเห็นว่ากระท าการไม่โปร่งใส  การขยายเวลาไปใช้สิทธิเลือกตั้งจากเดิมที่
ก าหนดเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา เปลี่ยนเป็นเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา รวมถึงการเพ่ิมโทษ
กรณีท าให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหาย และการเพ่ิมโทษกรณีทุจริตการเลือกตั้ง เป็นต้น  

นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ซึ่งทุกประเทศได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับประเทศไทย 
ภาครัฐได้วางมาตรการหรือแนวทางฟ้ืนฟูเพ่ือให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกร ได้มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจ านวน ๗.๕ ล้านครัวเรือน ในส่วน
ของการฟ้ืนฟูสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ผ่านกฎหมายให้รัฐบาลกู้เงินเพ่ือการเยียวยาและดูแล
เศรษฐกิจ วงเงิน ๑ ล้านล้านบาท ประกอบด้วย ๒ มาตรการย่อย คือ ๑) มาตรการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ วงเงินรวม ๖ แสนล้านบาท และ ๒) แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงินรวม ๔ แสนล้านบาท 
ดังนั้น การเสนอโครงการต่าง ๆ ที่มาจากประชาชนในพื้นที่ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือมาจากกรม/
กระทรวงต่าง ๆ จะเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรอง และสุดท้ายจะเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งโครงการแรกที่มีการพิจารณา คือ โครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เป็นโครงการที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถือปฏิบัติ โดยมีกระทรวงเกษตรเป็น
ผู้รับผิดชอบ พร้อมนี้ได้ชื่นชมจังหวัดราชบุรีว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเกษตรหลายอย่าง เช่น 
การเลี้ยงสุกรเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ และชื่นชมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร ซึ่งมีการแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย แสดงให้เห็น
ว่าประเทศไทยมีระบบป้องกันโรคที่ดี อีกทั้งจังหวัดราชบุรีมีมาตรการที่เข้มงวด นอกจากนี้ จังหวัด
ราชบุรียังมีชื่อเสียงในเรื่องการเกษตรอื่น ๆ อาทิ ข้าว มะพร้าวน้ าหอม สับปะรดผลสด ซึ่งได้รับการ 
จดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีตลาดกลางสินค้าที่ทันสมัย เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดกลางได้ 
และยังเป็นเมืองหลวงของการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอีกด้วย 

 นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงมาตรการเรื่องข้าว โดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบมาตรการข้าว ตามแนวทางของรัฐบาลในการดูแลเกษตรกรรวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ  
ซึ่งคล้ายคลึงกับมาตรการในปีที่ผ่านมา คือ ๑) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔  
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๒) โครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว เป็นมาตรการคู่ขนานเพ่ือชะลอการจ าหน่ายข้าว ผ่านโครงการ
สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม และโครงการ
ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก และ ๓) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อัตราสนับสนุนไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๒๐ ไร่ วงเงิน ๕.๔ 
หมื่นล้านบาท 

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กรรมการ กล่าวเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้ไปขอคืนเงินประกันไฟฟ้า  
ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหรือการติดขัดบางประการ จึงขอให้ไปขอคืนเงินประกันไฟฟ้าที่ส านกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในข้อสงสัยต่าง ๆ หรือกรณีที่มีปัญหา พร้อมทั้งกล่าว
สนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเป็นกระบวนการยึดโยงประชาชนที่ดี และเป็นการพัฒนาชาติโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในเร็ว ๆ นี้ ส าหรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีลักษณะเป็นกราฟ “ระฆังคว่ า” กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่กด
ระฆังให้แบนลง ตามทฤษฎีระบาดวิทยาไม่ได้มีระฆังคว่ าเพียงหนึ่งใบ อาจมีลูกที่ ๒ หรือลูกเล็ก ๆ อีก
หลายลูกต่อเนื่องกันไป หรืออาจจะไม่มีเลย ลักษณะดังกล่าวจะเกิดต่อเนื่องจนกว่า จะมีวัคซีน ดังนั้น 
วัคซีนจึงถือเป็นค าตอบสุดท้าย โดยคาดว่าจะมีวัคซีนได้เร็วที่สุดในระยะเวลา ๑ – ๑.๕ ปี นับจาก
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ แต่ถึงแม้จะมีวัคซีนแล้วแต่ปริมาณที่ผลิตได้คาดว่าจะยังมาไม่ถึงประเทศไทย 
ดังนั้น ในช่วงที่ยังรอวัคซีน ประเทศไทยต้องมีมาตรการให้ประชาชนระมัดระวัง ทั้งนี้ ผู้แพร่เชื้อไม่ใช่คน
ในประเทศ แต่จะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศและเป็นประเทศที่ยังมีเชื้ออยู่ ซึ่ง ๑ ใน ๔ คน จะสามารถ
แพร่เชื้อได้โดยไม่แสดงอาการ ปัญหาที่ท าให้ประเทศไทยยังไม่สามารถป้องกัน โรคดังกล่าวได้เต็มที่  
มาจากการสกัดกั้นคนจากต่างประเทศได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในบริเวณเขตแดนเชื่อมต่อประเทศ
เพ่ือนบ้านซึ่งยังมีช่องทางธรรมชาติที่อาจจะเป็นช่องทางเข้าออกส าหรับคนไทยที่ไปท างานต่างประเทศ
และกลับเข้าประเทศ หรือคนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศเพ่ือนบ้านและเข้ามายังประเทศไทย  
หรือประเภทลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงขอให้คนไทยการ์ดอย่าตก ล้างมือ  
สวมหน้ากาก และเว้นระยะห่างทางสังคม  

ในช่วงท้ายของเวทีเสวนาได้เชิญ นายเกียรติศักดิ์ มากหมู่ ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี  
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือร่วมให้ความรู้ 
และตอบข้อซักถามแก่ประชาชนในกรณีการขอคืนเงินประกันไฟฟ้าตามมาตรการที่รัฐบาลก าหนด 

จากนั้น ได้ด าเนินการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม เพ่ือระดมความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูล 
ตลอดจนเสนอสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนจากภาคการเกษตรและผู้แทนภาครัฐ โดยสรุปสาระส าคญัได้
ดังนี้  
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กลุ่มที่ ๑ เกษตรปลอดภัย 

สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม และ  
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และเกษตรกร ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นเกษตรปลอดภัย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

นางสาวธีรดา ศรีสาหร่าย เกษตรกร เกษตรอินทรีย์ฟาร์มฝันแม่ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ 
แนวทางการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ 

๑. ขอให้ภาครัฐมีการบูรณาการหน่วยงานจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมี เป็นเกษตรปลอดภัย 
จนถึงเกษตรอินทรีย์ 

๒. การเจาะน้ าบาดาล เพ่ือสร้างแหล่งน้ าให้กับชุมชน เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
จึงมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจ้างเอกชนในการเจาะบ่อบาดาล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงต้องการให้รัฐช่วยพิจารณา  
เงินช่วย นอกจากนี้ มีเกษตรกรบางส่วนได้เข้าโครงการขุดแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการ 
ขุดสระน้ าในไร่นา หรือ "บ่อจิ๋ว" ขุดลึกได้ไม่เกิน ๓ เมตร จึงอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือเพ่ิม 
ความลึกเกิน ๓ เมตร เพื่อลดขนาดพ้ืนที่ผิวดินลงให้สามารถกักเก็บน้ าได้มากขึ้น 

พลเอก ดนัย มีชูเวท ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การรณรงค์เรื่องการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ต้องบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกหน่วยงาน 
และขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมสถิติผู้ป่วยที่ได้รับสารเคมีทางการเกษตร โดยขอความ
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) ในการสุ่มตรวจเลือด ว่าได้รับสารเคมีประเภทใด 
เพื่อให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในการเพิ่มความระมัดระวัง และใช้สารเคมีให้ถูกวิธีในการท าเกษตรปลอดภัย 

๒. ประเด็นเรื่องน้ าบาดาล  

  - การเจาะบ่อบาดาล ปัจจุบันภาครัฐมีการให้ความช่วยเหลือ แต่อาจไม่เพียงพอและ 
ไม่ทันเวลา ซึ่งการเจาะบาดาลจะมีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นภาระค่าใช้จ่าย  
ของเกษตรกร บ่อจิ๋วซึ่งเก็บน้ าบนดิน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา 

     - ความลึกของบ่อจิ๋ว ได้เคยมีการสอบถามไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้  
รับค าชี้แจงว่าสามารถขุดเจาะให้ลึกกว่า ๓ เมตรได้ โดยจะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองแบบ จึงขอให้
หน่วยงานราชการ ทั้งกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อขออนุมัติท าโครงการที่ขุดบ่อลึกกว่า ๓ เมตร กรณีเกษตรกร
ร้องขอและประสานหน่วยงานชลประทานในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยสนับสนุนวิศวกร
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ในการตรวจรับรองแบบให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ เพื่อใช้บ่อจิ๋วให้คุ้มประโยชน์ และเป็นการสร้างรายได้
เพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการเลี้ยงปลาหรือปลูกพืชน้ า โดยขอให้หน่วยงานในพ้ืนที่ ผู้แทนเกษตรจังหวัด และ
พัฒนาที่ดินจังหวัด ร่วมรับทราบด้วย และช่วยพิจารณาวางแผนในการเลือกพันธุ์ปลาที่เหมาะสมกับ
ช่วงเวลา และตรงตามความต้องการของตลาด 

นายประชา แสงสิงห์ เกษตรกร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปากท่อร่วมใจ  ได้ท าเกษตรอินทรีย์ 
โดยปลูกมะพร้าวแกง และมะพร้าวน้ าหอม เป็นการท าเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ผ่านเกษตรปลอดภัย 
เป็นลักษณะเกษตรผสมผสานปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนและเพ่ือการจ าหน่าย จึงขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วย
ส่งเสริมด้านการตลาด เช่น ตลาดแบบระบบ Online และตลาดแบบ Modern Trade เป็นต้น  

พลเอก ดนัย มีชูเวท ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. สินค้าเกษตรอินทรีย์ต้องมีมาตรฐานและได้รับการรับรอง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

๒. ควรมีการจัดอบรมให้แก่เกษตรกร ในการเข้าถึงและสามารถใช้แพลตฟอร์มในการใช้ระบบ
ขายสินค้าออนไลน์ ขอให้ผู้แทน เกษตรจังหวัด ประสานพาณิชย์จังหวัด เพ่ือช่วยสนับสนุน 

นายพิศิษฐ์ บุญโกศรี เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง เสนอให้ภาครัฐก าหนด
นโยบายให้ประชาชน/เกษตรกร เพ่ือให้ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเกษตรเคมีเป็นเกษตร
ปลอดภัย และขอให้หน่วยงานของรัฐ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล หรือหน่วยงานของจังหวัด มีการ
ส่งเสริมให้มีการน าสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยมาใช้ หรือให้มีมุมจ าหน่ายในพ้ืนที่ของ
ภาครัฐ และขอให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่งเสริม/สนับสนุน เป็นการ
พิเศษ ให้แก่เกษตรกรที่แสดงเจตจ านงจะปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ 

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรใช้กลไกสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อขอให้หน่วยงานภาครัฐมาให้ข้อมูลหรือชี้แจงเกี่ยวกับการท าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งเกษตรกร
ไม่ควรรอให้ภาครัฐเป็นผู้สั่งการ (Top to Down) แต่ควรเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือขับเคลื่อนจากภาคประชาชน
ด้วยกันเอง (Down to Top) เพ่ือให้ภาครัฐมาให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย จะมี
ประสิทธิภาพมากกว่า 

พลเอก ดนัย มีชูเวท ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การรวมกลุ่มของเกษตรกร เช่น สหกรณ์ 
หรือวิสาหกิจชุมชน จะต้องผลักดัน เชิญผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ การใช้
สารชีวพันธุ์ หรือการใช้สารเคมีที่ถูกต้องในการท าเกษตรปลอดภัย ปัญหาอื่น ๆ เกษตรกรต้องการให้ช่วย
แก้ปัญหาในการท าเขตปลอดภัยรอบพ้ืนที่ท าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งควรมีการส่งเสริมในการท าเกษตร
อินทรีย์ และต้องมีแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรด้วยการช่วยส่งเสริมการขาย  นอกจากนี้ เสนอให้พิจารณา 
ใช้ประโยชน์จากพระราชบัญญัติป่าไม้ที่แก้ไขใหม่ โดยการให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้โตเร็ว และ  
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ไม้มีค่าโดยรอบ (และปลูกพืชผักผลไม้แซมตามความเหมาะสม) เพ่ือช่วยตนเองและแนะน าชักชวนเกษตรกร
คนอื่น ๆ ท าเกษตรอินทรีย์ต่อไป 

กลุ่มที่ ๒ นาแปลงใหญ่  

สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง และ  
พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ หน่วยงานราชการ และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ประกอบด้วย  
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มแปรรูปข้าวต าบลเกาะพลับพลา และสหกรณ์ผู้ปลูกมะพร้าวน้ าหอม  
วัดเพลง จ ากัด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของเกษตร
แปลงใหญ่ คือ การสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการรวมกัน
ผลิตและรวมกันจ าหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต
และมีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของโครงการเพ่ือให้เกษตรกรได้ลดต้นทุน และที่ส าคัญถ้ามีการ
รวมกลุ่มที่ดี สามารถไปขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งรัฐบาล
ได้มอบหมายให้จัดหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ าหรืออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ หลังจาก
เกษตรกรมีต้นทุนที่ดีแล้ว สามารถยกระดับจากเกษตรกรรมแปลงใหญ่ รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรเพ่ือท ารายได้อีกทางหนึ่ง จึงอยากจะขอให้เกษตรได้ช่วยกันแสดงความ
คิดเห็นถึงปัญหาอุปสรรคในการท าเกษตรแปลงใหญ่ หรือมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งวุฒิสภาจะได้
น าไปข้อมูลส่งต่อไปยังรัฐบาลเพ่ือด าเนินการแก้ไขและสนับสนุนเกษตรกรในเรื่องการสร้างขี ด
ความสามารถด้านการแข่งขันทางด้านการเกษตรตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
 นายธวิทย์ กุศลอภิบาล ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  
กลุ่มแปรรูปข้าวต าบลเกาะพลับพลา ได้ให้ข้อมูลว่า เกษตรแปลงใหญ่ของต าบลเกาะพลับพลาเป็นกลุ่ม
ปลูกข้าว และได้พัฒนามาเป็นกลุ่มแปรรูปข้าวด้วย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลานข้าว มีเครื่องสีข้าว เครื่องอบข้าว ตาชั่งข้าว และพัฒนาไปถึงการ
ขายข้าวโดยมีพ่อค้ามารับซื้อข้าวจากกลุ่ม แต่ทางกลุ่มมีปัญหาจากการถูกร้องเรียนและถูกด าเนินคดีใน
ข้อหาไม่มีใบอนุญาตค้าข้าว โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และมีปัญหาร้องเรียนเรื่องสถานที่ 
เนื่องจากทางกลุ่มได้รับอนุญาตให้เข้าไปปรับปรุงและใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เกาะพลับพลา เพื่อด าเนินกิจกรรมของกลุ่มได้ แต่ต่อมาได้รับแจ้งจากเกษตรจังหวัดว่าทางกลุ่มใช้สถานที่
ผิดวัตถุประสงค์เนื่องจากเป็นการใช้สถานที่ของรัฐ จึงขอให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาข้อก าหนด  
หรือระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มแปรรูปข้าวต าบลเกาะพลับพลา สามารถ
ด าเนินกิจกรรมต่อไปได้  
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นางลัชชา พิชิตวัฒนา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ ได้ให้ข้อมูลว่าการด าเนินคดีกรณีไม่มี
ใบอนุญาตค้าข้าวนั้น ทางพาณิชย์จังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนมาก็ต้องด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่
เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าทางกลุ่มด าเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการค้าข้าว ไม่มีการเสียภาษี  
ท าให้สามารถรับซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นได้ ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่มี
การเสียภาษีอย่างถูกต้อง แต่หลังจากคดีสิ้นสุดแล้ว ทางพาณิชย์จังหวัดได้เข้าไปให้ค าแนะน าและออก
ใบอนุญาตที่ถูกต้องให้เรียบร้อยแล้ว 

พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ ได้ให้ข้อแนะน าว่าหากเป็นกรณีด าเนินการเป็นบุคคล 
คนเดียว อาจเกิดปัญหาการฟ้องร้องได้ จึงขอให้ไปขึ้นทะเบียนกลุ่มผ่านทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือในรูปสหกรณ์หรือกลุ่มวิสาหกิจให้ถูกต้อง เมื่อเป็นระบบแล้ว สามารถ
ด าเนินการท าเกษตรแปลงใหญ่ร่วมกันได้ และขอให้กระทรวงพาณิชย์ โดยพาณิชย์จังหวัดต้องเข้ามาดูแล
ในเรื่องการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าแก่กลุ่มด้วย 

ส่วนปัญหาเรื่องสถานที่ประกอบกิจการลานข้าวของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแปรรูป
ข้าว ต าบลเกาะพลับพลา นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ขอรับเรื่องไป
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

นายนพคุณ โค้วถาวร ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะพร้าวน้ าหอมวัดเพลง จ ากัด ได้ให้ข้อมูลว่า  
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้ปลูกมะพร้าวน้ าหอมวัดเพลง มีสมาชิกทั้งหมด ๕๖ ราย ปัจจุบันทางกลุ่มได้จด
ทะเบียนเป็นกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกมะพร้าวน้ าหอม ชื่อว่า “สหกรณ์ผู้ปลูกมะพร้าวน้ าหอมวัดเพลง จ ากัด 
พร้อมนี้ได้น าเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ปัญหาเรื่องราคามะพร้าวซึ่งอยู่ในอ านาจของล้งจีนเป็นผู้ก าหนดราคา ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะ
รวมตัวกันได้ แต่ไม่สามารถก าหนดราคามะพร้าวเองได้ 

๒. มาตรฐานการผลิตมะพร้าวน้ าหอมของสหกรณ์ผู้ปลูกมะพร้าวน้ าหอมวัดเพลง จ ากัด ได้รับ
มาตรฐาน GMP และ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่ยังขายได้ในราคาเดียวกันกับมะพร้าวทั่วไป 
ในท้องตลาด จึงขอเสนอให้มีการเพิ่มราคาส าหรับสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน GMP  

๓. กลุ่มสหกรณ์มีแนวคิดที่จะตั้งโรงงานเพ่ือแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า แต่ยังขาด
งบประมาณ ทั้งนี้ ได้เสนอโครงการไปยังเกษตรจังหวัดราชบุรีเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
น ามาจัดซื้อรถแม็คโคร และจัดซื้อปุ๋ยเพ่ือน ามาจ าหน่ายเป็นการหารายได้ จึงขอให้รัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการของสหกรณ์ด้วย  

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า แนวคิดเรื่องการตั้งโรงงาน 
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็นเรื่องที่ดี แต่เนื่องจากทางกลุ่มเพ่ิงก่อตั้งเป็นสหกรณ์ ต้องพิจารณาว่าหากต้อง
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ลงทุนตั้งโรงงานเองมีความคุ้มค่าหรือไม่ มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสร้างพันธมิตรหรือเชื่อมโยงไปยัง
กลุ่มวิสาหกิจอื่น ๆ เพ่ือน าผลผลิตไปแปรรูปเพ่ิมมูลค่า และแนะน าให้ทางสหกรณ์จัดท าแผนธุรกิจ  
เพื่อเสนอขอสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

ส่วนเรื่องราคาพืชผลตกต่ า สาเหตุหนึ่งเกิดจากคือการขยายพ้ืนที่การผลิตมากขึ้น ท าให้มี
ผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นด้วย ส่งผลกระทบต่อราคาได้ ทั้งนี้ เกษตรแปลงใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต ดังนั้น เกษตรกรต้องลดต้นทุนการผลิตให้ได้จริง ๆ เมื่อเกษตรกรมีความเข้มแข็งแล้ว 
สามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปได้ ส่วนเรื่องการเพิ่มราคาให้กับสินค้าที่ได้เครื่องหมาย GMP เห็น
ว่า ควรให้เป็นไปตามกลไกตลาด แต่สามารถรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ 
ส่วนเรื่องมะพร้าวน้ าหอมราชบุรี ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) นั้น ขอให้
ทางจังหวัดราชบุรีท าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้รับทราบอย่างกว้างขวาง 

กลุ่มที่ ๓ วิสาหกิจชุมชน 

สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ และพลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ 
กรรมการ และมีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรี กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์หักรุ่งเจริญ กลุ่มอาหารปลอดภัยเกษตรต าบลเบิกไพร และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรี ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า ๒๑ ราย เริ่มเลี้ยงไก่งวงสายพันธุ์
อเมริกันบอล ลักษณะตัวสีด าใหญ่ สายพันธุ์สมอลไวท์ลักษณะตัวสีขาว และอีกหลายสายพันธุ์ ส าหรับ
การเลี้ยงไก่งวงของที่นี่ มีการน าเนื้อไก่งวงมาแปรรูปท าอาหารหลากหลายที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ าพริกไก่งวง 
ไก่งวงจ้อทอด ลาบไก่งวง ผัดเผ็ดไก่งวง และยังมีไก่งวงอบ มีทั้งขายเป็นตัวเป็นผลิตภัณฑ์ส่งจ าหน่ายทั้ง
ในจังหวัดและต่างจังหวัด  

ปัญหาที่พบ ได้แก่ การแปรรูปไก่งวงเป็นไก่จ๊อ/ไก่เนื้อ/ไส้อั่ว มีจ านวนไม่เพียงพอ เนื่องจากมี
ผลผลิตไม่เกิน ๗๐ ตัว/ปี  สมาชิกในกลุ่มมีการเลี้ยงไก่งวงหลายสายพันธุ์  การพัฒนาสายพันธุ์ไก่งวงที่
เหมาะสมกับประเทศไทยมีไม่เพียงพอ (ลูกพันธุ์/พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์) เกิดการกลายพันธุ์ และมีปัญหาจาก
การเคลื่อนย้ายจากโรคระบาด และมีการปล่อยเลี้ยงอิสระ 

๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพะนมเมืองโอ่ง ตั้งอยู่ต าบลเขาแร้ง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี ปัจจุบันมีสมาชิก ๒๗ ราย เริ่มต้นจากการเลี้ยงแพะนม และต่อยอดสู่การพัฒนา มีโรงงานผลิต
นมแพะเพ่ือการส่งออกโดยการร่วมหุ้นและเงินฝากภายในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม อีกทั้งมีการ
ประชุมสมาชิกภายในกลุ่มทุกเดือนเพ่ือพูดคุยถึงปัญหาและเสนอแนวทางในการพัฒนากลุ่ม โดยมีการ



๑๘๙ 
 

 
 

ผลิตนมแพะ ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวนนมแพะที่ได้ประมาณ ๒ ตัน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ อาทิ นมแพะพาส
เจอร์ไรส์ นมแพะสเตอริไลส์ โยเกิร์ตนมแพะ และสบู่นมแพะ 

ปัญหาที่พบ ได้แก่ การขาดแคลนสัตวแพทย์ที่มีความสามารถควบคุมฟาร์มตามมาตรฐาน 
ปัญหาจากโรคขาอ่อนในแพะ (ช่วง ๑ - ๒ เดือน) ท าให้น้ านมลดลงจาก ๓ กิโลกรัม เหลือ ๒ กิโลกรัม  
การเฝ้าระวังโรคระบาดในแพะ อาทิ โรคพีพีอาร์ (PPR) ต้องเจาะเลือดตรวจ (อาจเกิดจากมาตรฐาน
ฟาร์ม) มาตรฐานของแต่ละฟาร์มไม่เท่าเทียมกัน ต้องท าให้ทุกฟาร์มมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด การผลิต
น้ านมต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการใช้กระถินเพ่ือลดต้นทุนอาหารสัตว์ การยกโรงเรือนให้มีความสูง 
และการส่งเสริมการรวมแปลงใหญ่/รวมกลุ่มสหกรณ์ 

๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์หักรุ่งเจริญ ตั้งอยู่ต าบลโพหัก อ าเภอบางแพ  
ซึ่งผลิตปลาสลิดแดดเดียว จ าหน่ายที่กลุ่มฯ ตลาดในชุมชน ร้านอาหาร เป็นกลุ่มที่มีการผลิตปลาสลิด
แดดเดียวได้กว่า ๑ ตันต่อเดือน ทั้งนี้ กลุ่มมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จากปลาสลิดแดดเดียว
ให้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค และมีอายุการเก็บรักษาได้นาน ปัญหาที่พบ ได้แก่ พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ปลา 
และเรื่องเครื่องหมาย อย. 

๔. กลุ่มอาหารปลอดภัยเกษตรต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นการรวมกลุ่ม
ผลิตอาหารปลอดภัย ได้แก่ ข้าว หมู ไก่ โค และเห็ด  

ปัญหาที่พบ ได้แก่ การขาดการส่งเสริมเรื่องการตลาด/การท าบัญชีครัวเรือน และการขาดการ
สนับสนุนงบประมาณ 

๕. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ตั้งอยู่ต าบลบ้านไร่ อ าเภอด าเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี เป็นการรวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลวัว ปุ๋ยยูเรีย ปูนขาว และเปลือกหอย  

ปัญหาที่พบ/ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การรับรองมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด จากกรมวิชาการ
เกษตร และการตลาด/การขาย 

ข้อเสนอแนะของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ไดแ้ก ่
๑. เสนอให้มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต ขยายผล และแบ่งปัน

ทางการตลาดได้ มีความมั่นคงด้านอาชีพ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๒. การวิเคราะห์ตลาด เน้นตลาดน าการผลิต 
๓. มีการจัดท าแผนธุรกิจเพ่ือขอสินเชื่อจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตร  

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานรัฐต่าง ๆ  
๔. มีการบูรณาการกับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ 
 



๑๙๐ 
 

 
 

กลุ่มที่ ๔ Young Smart Farmer 

สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายไพโรจน์ 
พ่วงทอง กรรมการ พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ หน่วยงานราชการ และกลุ่มเกษตรกร ร่วมกันแสดง
ความเห็น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

กลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer น าเสนอประเด็นที่ต้องการให้ภาครัฐดูแลเพ่ิมเติม  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ Smart Farmer ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 

๑. คนรุ่นใหม่ไม่สนใจจะเป็น Young Smart Farmer เนื่องจากยังมองไม่เห็นความส าเร็จ  

๒. การเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ของประชาชน อาจเกิดจากความไม่รู้ ความไม่เข้าใจใน
ระบบ หรือระบบเข้าไม่ถึงประชาชน  

๓. ระยะเวลาด าเนินการเรื่องงบประมาณช่วยเหลือมีระยะสั้นมาก การขอรับงบประมาณมีเงื่อนไข 
ในการกู้เยอะและมีเงื่อนไขมากเกินไป 

๔. เสนอให้มีการจัดกลุ่มหนี้เก่าเพ่ือสามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ หากเป็นไปได้ไม่ควรน าเงื่อนไขมา
รวมกันไม่เช่นนั้นเกษตรกรจะเข้าไม่ถึง  

๕. เกษตรกรขาดแคลนสายพันธุ์พืช องค์ความรู้ศัตรูพืช ขาดคนที่เชื่อถือได้ให้ความรู้ และต้องการ
ให้ภาครัฐสนับสนุนพันธุ์พืชที่ต้านทานโรค  

๖. พ้ืนที่ท าการเกษตรและเพาะปลูกพืชต่าง ๆ เป็นพ้ืนที่ สปก. ซึ่งการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ สปก.  
มีข้อจ ากัด จึงขอให้ยืดหยุ่นการเข้าถึงการใช้พื้นที่ สปก. และขยายขอบเขตของการใช้พ้ืนที่ สปก.  

๗. ควรมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ถือครอง สปก. รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบ
อาชีพอื่นสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรควบคู่ไปด้วยได้ 

๘. เกษตรกรบางรายไม่เก่งด้านการขาย การตลาดไม่ดี ขาดทักษะการขาย 

๙. พาณิชย์จังหวัดเข้าไม่ถึงเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิต  

๙. เสนอให้มีสหกรณ์ทุกพืชผล อาทิ สหกรณ์มะพร้าว  

๑๐. ประชาชนได้รับทราบข่าวความส า เร็จของ Young Smart Farmer น้อย มีการ
ประชาสัมพันธ์น้อย 

๑๑. ควรมีการสร้าง Young Smart Farmer ให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม แล้วน าตัวอย่างดังกล่าวลง
สู่พ้ืนที่  

๑๒. ควรมีกฎหมายที่เป็นของชาวกลุ่ม Young Smart Farmer  



๑๙๑ 
 

 
 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่าการจะผลักดันและสนับสนุนให้ 
คนรุ่นใหม่กลับมาเป็น Young Smart Farmer และก้าวไปสู่ความส าเร็จได้ สิ่งที่มีค่าที่สุด คือ ภูมิปัญญา  
ยิ่งประกอบกับ ที่ดิน รถไถ และเครื่องจักร ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่เรามีอยู่แล้ว และหากผนวกเข้ากับการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ยิ่งจะท าให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาสนใจอาชีพเกษตรกรรมและสนใจจะเป็น Young 
Smart Farmer มากขึ้น ในด้านของแหล่งเงินทุนจะมีงบประมาณจากพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าสู่ภาคการเกษตรถึงประมาณร้อยละ ๔๐ ส าหรับประเด็นของเกษตรกรที่ค้าขาย 
ไม่เก่ง การตลาดไม่ดี ประชาชนควรรวมตัวกันท าเกษตรแปลงใหญ่หรือจัดให้มีสหกรณ์ โดยผู้น ามีหน้าที่ 
หาตลาดและต้องเป็นผู้ที่ท าตลาดเก่ง ต้องแยกผู้ผลิตกับผู้ขายออกจากกัน หาคนขายที่เหมาะสม หันไปใช้วิธี
ขายของออนไลน์ ท าข้อตกลงกับห้างใหญ่ อาทิ บิ๊กซี หรือโลตัส เนื่องจากห้างเหล่านี้ต้องการผลิตผลจาก
เกษตรกรไปวางจ าหน่ายอยู่แล้ว ซึ่งเกษตรกรอาจได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมในการปรับปรุงผลิตให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบดี ดินดี น้ าชุ่ม เมื่อผนวกกับหลักวิชาการทางการเกษตรมาผสมผสานกับ
กรรมวิธีใหม่จนเกิดเป็นเกษตรทันสมัย ยิ่งจะสามารถสร้างสรรค์ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไปได้ 

นายไพโรจน์ พ่วงทอง กรรมการ ภาครัฐมีแหล่งเงินทุนจ านวนมาก อาทิ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการนาแปลงใหญ่ และกองทุนหมู่บ้าน เกษตรกรอาจ
ต้องมีแผนธุรกิจหรือแผนด าเนินงานไปน าเสนอหรือขอค าปรึกษา ซึ่ งหากมีแผนที่ชัดเจนน่าจะผ่านการ
พิจารณาได้ไม่ยาก  

พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ เสนอแนะให้เกษตรอ าเภอหรือเกษตรต าบล น าวิธีการ
สื่อสารรูปแบบใหม่เพ่ือเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น อาทิ ไลน์ และข้อส าคัญต้องมีเวลาเพื่อจะได้สื่อสารกับ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่ 

จากน้ัน เวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพ้ืนที่
ศึกษาดูงานการแก้ปัญหาน้ าเสียลงสู่พ้ืนที่การเกษตรและแหล่งน้ าธรรมชาติ ณ บริษัท วี.ซี เอฟ. จ ากัด  
วีระชัยฟาร์ม สาขารางหวาย ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ และนายอัครเดช เตชะสัตยา กรรมการบริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป 
จ ากัด พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ พุทธบรรจง ที่ปรึกษาบริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้บรรยายสรุป
เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร รวมทั้งการบ าบัดน้ าเสียในฟาร์มสุกรก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  
ของโครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน "ทุ่งหลวงโมเดล" 

ทั้งนี้  คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก ารบริหารจัดการน้ า เสีย  
โดยเสนอแนะให้ทุกภาคส่วนทั้งฟาร์มสุกร เกษตรกร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาล 



๑๙๒ 
 

 
 

จังหวัด ต้องมีการบูรณาการร่วมกันเพ่ือป้องกันการปล่อยน้ าเสียลงสู่พ้ืนที่การเกษตรและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

๑. เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเท่าใด 
แต่เกษตรกรต้องการหน่วยงานให้เข้ามาดูแล แก้ไข หรือให้ค าแนะน า เพ่ือชี้แนะสิ่งที่จะท าให้คุณภาพ
ชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น (ปัญหาหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ คือปัญหาเกี่ยวกับ
การตลาด ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า) 

๒. ขอให้สมาชิกวุฒิสภาน าเสนอเรื่องการจัดหาสายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งที่ต้านทานโรคระบาดมา
แจกจ่าย เพื่อเป็นต้นพันธุ์ให้กับเกษตรกร ส าหรับสร้างอาชีพให้มั่นคงเพิ่มขึ้น 

๓. ขอให้แก้ไขเรื่องที่ดิน สปก. เนื่องจากลูกเกษตรกรที่เรียนจบแล้วเป็นข้าราชการรับกรรมสทิธิ์
ในที่ดินที่เกษตรกรท าจริงให้ถูกต้อง สามารถเปลี่ยนเกษตรกรท าได้ ไม่ใช่นายทุน ขอให้เป็นเกษตรกรจริง ๆ 

๔. ขอให้เน้นเรื่องความปลอดภัยในสินค้าเกษตร เน้นการให้ความส าคัญกับสุขภาพผู้บริโภค 
และขอให้มีการตรวจสอบการตกค้างในสินค้าเกษตรตามตลาดนัด ซึ่งปัจจุบันไม่มีการตรวจเลย 

๕. สิทธิ์ในการท าประโยชน์ในที่ดินควรมีการผ่อนปรนเพ่ือที่จะขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ให้ได้  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางเกษตรอย่างมืออาชีพ 

๖. ในฐานะเป็นเกษตรกร อยากให้ช่วยเหลือเรื่องการตลาดให้มากกว่านี้ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

 
 

 
 

จังหวัดกาญจนบุรี ณ อาคารภูมิสวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัด
กาญจนบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนน าเสนอ
ประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ
และประชาชนในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดกาญจนบุร ี



๑๙๔ 
 

 
 

ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัด
กาญจนบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนน าเสนอ
ประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ
และประชาชนในพ้ืนที่ โดย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ
คณะสมาชิกวุฒิสภา พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรีและน าเสนอแนวทางการด าเนินงานของ
จังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้คณะสมาชิกวุฒิสภา
รับทราบ ดังนี้  

จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อ าเภอ ๙๕ ต าบล ๙๔๙ หมู่บ้าน ๑๒๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๘๘๕,๑๑๒ คน แบ่งพ้ืนที่จังหวัดออกเป็นโซน
ตะวันออก โซนตะวันตก และโซนใต้ ซึ่งแต่ละโซนจะมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกัน เช่น โซนตะวันตก 
ติดชายแดนประเทศเมียนมา ประกอบด้วย อ าเภอสังขละบุรี  อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอศรีสวัสดิ์  
และอ าเภอไทรโยค เป็นเขตภูเขา พ้ืนที่สูง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีเขื่อนหลัก ๒ เขื่อน ได้แก่  
เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าแควใหญ่และแควน้อย โซนตะวันออก 
ได้แก่ อ าเภอหนองปรือ อ าเภอห้วยกระเจา อ า เภอบ่อพลอย อ าเภอพนมทวน และอ าเภอเลาขวัญ  
เป็นพ้ืนที่ขาดแคลนน้ า โซนใต้ ได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง และอ าเภอ
ด่านมะขามเตี้ย เป็นที่ราบลุ่ม ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์  

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย” มีศักยภาพ

ในการท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมไปด้วยทรัพยากรทางด้าน
การท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  แหล่งโบราณสถาน  
และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 

ศักยภาพด้านการเกษตร 
จังหวัดกาญจนบุรีมี พ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ ๓,๐๖๖,๕๙๙ ไร่ มีสภาพภูมิอากาศที่

เหมาะสมกับการปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
สับปะรดหน่อไม้ฝรั่ง ผลไม้ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร และที่ส าคัญจังหวัดกาญจนบุรีมี
ทุเรียนทองผาภูมิ ซึ่งเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศ และมีเงาะทองผาภูมิซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI)  



๑๙๕ 
 

 
 

ศักยภาพด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
จังหวัดกาญจนบุรีมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๕๖ โรงงาน  

เงินลงทุนรวม ๘๔,๑๐๔.๖๒๒ ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการจดทะเบียนตั้งโรงงาน
ใหม่จ านวน ๒๑ โรงงาน มูลค่าการลงทุนที่  ๑,๕๐๔,๒๘๕,๐๕๗ บาท มีการขยายโรงงานมูลค่า 
๗๖๙,๓๐๕,๖๐๐ บาท  

ศักยภาพด้านการค้าชายแดน 
จังหวัดกาญจนบุรีมีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ 

๓๗๐ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออกตามแนวชายแดนประมาณ  ๔๓ จุด โดยมีจุดผ่านแดนถาวร 
และจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยว ดังนี้  

๑. จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
๒. จุดผ่อนปรนทางการค้าและท่องเที่ยวด่านพระเจดีย์สามองค์ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี 

วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี 
วิสัยทัศนข์องจงัหวัดกาญจนบุรี “เมืองนา่อยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพเป็น

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก  
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 
๑. เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี  
๒. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร  
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ  
๕. ส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 

ปัญหาส าคัญของจังหวัดกาญจนบุรี  
๑. ปัญหาที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน  

พ.ศ. ๒๔๘๑ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการด าเนินงานออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน
ในเขตพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ ส านักงานที่ดินจังหวัดได้จัดท าแผนงานเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินสงวนหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยกรมที่ดินส่งเจ้าหน้าที่เข้ามา
ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ ปัญหาอุปสรรค คือ การพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดิน 
มีความล่าช้า เนื่องจากเมื่อเรื่องผ่านการพิจารณาของจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ต้องส่งให้กรมธนารักษ์ 
และส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือให้ความเห็นชอบอีก ซึ่งในการให้ความเห็นชอบดังกล่าวใช้ระยะเวลานานมาก
ท าให้เรื่องรังวัดออกโฉนดที่ดินค้างด าเนินการเป็นจ านวนมาก ราษฎรได้รับผลกระทบเนื่องจากการ



๑๙๖ 
 

 
 

ด าเนินการออกโฉนดที่ดินล่าช้าไม่สามารถน าโฉนดที่ดินไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพ่ือก่อให้เกิดมูลค่า  
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในการด ารงชีพ 

๒. ปัญหาสาธารณภัย/ภัยแล้ง ด้วยลักษณะอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มตั้งแต่กลางเดือน
กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนจัดในเดือนเมษายนอาจจะมีอุณหภูมิสูงถึง ๔๐-๔๓ องศา
เซลเซียส เนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้มีอากาศร้อนอบอ้าวถึงร้อนจัดในเขตเกือบทุกพื้นที่ประกอบกับ
ปริมาณน้ าฝนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าปกติ ท าให้หลายพ้ืนที่ประสบกับความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภคอุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร  

๓. ปัญหาช้างป่า ปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีมีเหตุการณ์ช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์สร้าง
ผลกระทบแก่ราษฎรที่อยู่รอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์จ านวนมาก สามารถแบ่งพ้ืนที่เป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มป่า 
สลักพระ-ศรีสวัสดิ์ และกลุ่มป่าอุทยานแห่งชาติไทรโยค-อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จากการส ารวจ
จ านวนประชากรช้างป่า พบว่า ปัจจุบันในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีมีจ านวนช้างป่าระหว่าง ๔๕๗-๔๙๐ ตัว 

๔. ปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒-พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นรวม ๑๔๔ ครั้ง
สถานีควบคุมไฟป่าเขื่อนศรีนครินทร์ เกิดขึ้นรวม ๕๙ ครั้ง สถานีควบคุมไฟป่าไทรโยค เกิดขึ้นรวม ๘๓ 
ครั้งรวมเกิดเหตุไฟไหม้ป่าทั้งสิ้น ๒๘๖ ครั้ง 

ล าดับต่อมา เป็นการเปิดวีดิทัศน์แนะน าหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสมาชิกวุฒิสภาได้ด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับประชาชน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายกับผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และหน้าที่และอ านาจตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญในการเสนอแนะ ติดตาม และเร่งรัดผลส าเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจที่อยู่ใน
ระดับต้นของประเทศไทย มีทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนปัญหาของ
จังหวัดไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ดิน เรื่องด่านชายแดน หรือปัญหาคนไร้สัญชาตินั้น สมาชิกวุฒิสภาจะได้รับ
ฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ และจะท าหน้าที่ เป็นคนกลางในการประสานกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบมาด าเนินการแก้ไข หรือหากมีข้อขัดข้องด้านกฎหมายจะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป พร้อมนี้ ได้กล่าวถึงมาตรการของรัฐในการเยียวยาผลกระทบที่จากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งได้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ผ่านมา เช่น กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มภาคแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมและนอกระบบสังคม กลุ่มเปราะบาง/ผู้พิการ รวมทั้ง



๑๙๗ 
 

 
 

มาตรการการลดค่าครองชีพ เช่น การคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า การคืนเงินค่าประกันการใช้น้ าประปา เป็น
ต้น พร้อมนี้ ได้แจ้งช่องทางในการติดตามข่าวสารของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง โดยจัดท าเป็น QR CODE LINE กลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ร่วมในกลุ่มไลน์ดังกล่าว และร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน การท าหน้าที่ของวุฒิสภาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดย
กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ และได้ 
แพร่ระบาดไปยัง ๒๒๑ ประเทศ ส าหรับประเทศไทยในขณะนี้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โดยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกัน ๔๕ วัน ซึ่งปัจจัยส าคัญในการป้องกันโรคคือวินัยของคนไทย
และการให้ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ และสิ่งที่ท าให้ประเทศไทยที่ได้รับการยกย่อง  
คือ การที่มี อสม. กระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นก าลังส าคัญในการให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคในพ้ืนที่ ทั้งนี้ 
ผลสืบเนื่องจากมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยการปิดประเทศ ได้ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูประเทศจากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาล
ได้ออกพระราชก าหนด จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.ก. เงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท ประกอบด้วย ๒ มาตรการ
ย่อย คือ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ วงเงินรวม ๖ แสนล้านบาท และแผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม วงเงินรวม ๔ แสนล้านบาท ๒) พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ 
ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ซึ่งให้อ านาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan วงเงินไม่เกิน ๕ แสนล้านบาท  และ ๓) พระราช
ก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วงเงินไม่เกิน ๔ แสนล้านบาท ซึ่งพระราชก าหนดทั้ง ๓ ฉบับ ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว  โดยวุฒิสภาได้มีการพิจารณาถึงความจ าเป็นและตั้งข้อสังเกตเพ่ือให้รัฐบาล
และฝ่ายบริหารที่น าเงินไปใช้ ต้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ 
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติโครงการที่จะใช้เงิน
เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนของงบประมาณ ๔ แสนล้านบาท ชุดแรก จ านวน ๕ โครงการ 
วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรเป็นหลัก และยังมีโครงการอื่น 
ๆ ที่จะตามมาอีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม วุฒิสภาจะท าหน้าที่ในเรื่องการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
เหล่านี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาเพิ่มเติม คือ ประธานวุฒิสภาได้มอบหมายให้



๑๙๘ 
 

 
 

คณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ของวุฒิสภาพิจารณาศึกษาผลกระทบจากโควิด-๑๙ ต่อภาคส่วนต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอต่อรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเสร็จไปแล้ว ๒ เรื่อง คือ  
๑) เรื่องผลกระทบโควิด-๑๙ ต่อภาคการเกษตร โดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา  
และ ๒) เรื่องผลกระทบโควิด-๑๙ ต่อระบบการศึกษา โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  

พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ กรรมการ ได้กล่าวปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรีใน ๒ ประเด็น คือ (๑) 
เรื่องไฟไหม้ป่า ได้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ป่าจ านวนมาก เห็นว่า ปัญหาไฟไหม้ป่าเกิดจากคน ไม่ได้เกิดจาก 
การเสียดสีของไม้ที่ท าให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ เพราะฉะนั้น วิธีแก้ขอให้แก้ที่ต้นตอ คือ การปลูกจิตส านึก
ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
เข้าไปท ากิจกรรมในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลูกเสือ การเข้าค่ายเยาวชนต่าง ๆ เพ่ือปลูกจิตส านึก
ให้เด็กได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับภัยของไฟป่า ขณะเดียวกันต้องปลุกจิตส านึกผู้ใหญ่ไม่ให้เผาป่าด้วย  
และ (๒) เรื่องปัญหาน้ าแล้งในพ้ืนที่อ าเภอทางโซนตะวันออก ซึ่งมีพ้ืนที่กว้างใหญ่มากและเป็นพ้ืนที่ 
ท าการเกษตร เช่น อ้อย มันส าปะหลัง เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรมีความน้อยเนื้อต่ าใจว่าจังหวัดกาญจนบุรี 
มีเขื่อนใหญ่ ๒ เขื่อน แต่เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากน้ าในเขื่อน ทั้งนี้ ด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ที่มี
ภูเขากั้น ท าให้การส่งน้ ามีความยากล าบาก เห็นว่า ทางจังหวัดหรือท้องที่ต้องมีการปรึกษาหารือ 
เพื่อหาแนวทางในการผันน้ าจากเขื่อนหรือสร้างเป็นอ่างเก็บน้ าเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ได้  

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการ ได้แสดงความห่วงใยในปัญหาสังคมปัจจุบัน เรื่องที่ผู้คน
ขาดความเข้าใจในบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้ง และฝากความหวังอนาคตของชาติไว้กับลูกหลานเยาวชนเป็น
ส าคัญเพราะว่าคนสูงวัยหรือข้าราชการปัจจุบันต้องจบภารกิจกันไปตามวาระ รวมถึงฝากไปยังผู้อ านวยการ
เขตการศึกษาหรือศึกษาธิการจังหวัด ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ในการอบรมแก่ เด็กนักเรียน ทั้ งนี้  ได้กล่าวถึงความส าคัญของจังหวัดว่าเป็น ส่วนภูมิภาค 
ที่เป็นส่วนเชื่อมประสานประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ  
และศูนย์กลางบริหารราชการแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเรื่องของการบริหารราชการโดย 
ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ภูมิล าเนา แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าการเมืองระดับชาติลงมายุ่งเกี่ยวในระดับพื้นที่ในพ้ืนที่  
จึงอยากให้เข้าใจหลักการแบ่งอ านาจให้ชัดเจน นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงประเทศไทยที่มีการใช้ระบบ sharing 
ภาษีอากร หรือ sharing system เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีศักยภาพไม่เท่ากัน จ าเป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
ทั้งในเรื่องภาษี  ทรัพยากรร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เป็นหลักการพ้ืนฐานที่ลูกหลานเยาวชนจะต้องเข้าใจหลักการ
ปกครองประเทศ เพ่ือน าไปสู่ความรู้รักสามัคคี ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ต้องมีความรักในชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์และเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลัง
เพ่ือให้ประเทศชาติธ ารงอยู่ได้ต่อไป 

 



๑๙๙ 
 

 
 

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยได้กล่าวถึงการ
ท าหน้าที่ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และรู้สึกยินดีที่จังหวัดกาญจนบุรี 
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นล าดับที่ ๕ ของประเทศ และภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลาย  
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดเป็นล าดับ ๒ อีกทั้งจังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง 
เป็นเมืองประวัติศาสตร์และการเดินทางสะดวก ต้องท าการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนไทย 
มาท่องเที่ยวกันมากขึ้น นอกจากการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่แล้ว เห็นว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีผลไม้ 
ที่มีคุณภาพ คือ ทุเรียนทองผาภูม ิจึงขอให้ทางจังหวัดท าการประชาสัมพันธ์หรือสร้าง story ให้เป็นที่รู้จัก
เช่นเดียวกับจังหวัดศรีสะเกษที่มีทุเรียนดินภูเขาไฟ และหากทุเรียนมีผลผลิตเพียงพอสามารถท าเป็นแบ
รนด์สินค้าและขายทางออนไลน์ได้ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง  

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิมเติม ดังนี้ ๑) บริเวณตามแนวชายแดนพ้ืนที่อ าเภอสังขละบุรี โรงงานประมาณ 
๕๐ กว่าโรงงาน ประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานจากประเทศเมียนมา เนื่องจากมีการปิดด่าน
พรมแดนทั้งจากฝั่งไทยและเมียนมา หากสถานการณ์เรื่องโควิด-๑๙ คลี่คลาย ขอให้ทาง ศบค. พิจารณา
เปิดด่านพรมแดนโดยเร็วก่อนที่โรงงานเหล่านี้จะต้องปิดตัวลง ๒) ปัญหาไฟป่า ทางจังหวัดกาญจนบุรีมี
โครงการพระราชด าริที่ดูแลพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
พ้ืนที่ป่า โดยการจัดสรรพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี จัดท าระบบน้ าในพ้ืนที่ และให้
ชาวบ้านมาท ากินในพ้ืนที่ดังกล่าวร่วมกัน มีตัวแทนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์มาให้ค าแนะน า มีการรับซื้อ
ผลผลิตมาจ าหน่าย ซึ่งหมู่บ้านที่ได้ด าเนินการและประสบผลส าเร็จ ได้แก่ บ้านสาละวะ ซึ่งชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ ท าให้ลดปัญหาการเผาป่าได้อีกทางหนึ่ง และ ๓) ปัญหาน้ าแล้งในพ้ืนที่
อ าเภอทางโซนตะวันออก ทางจังหวัดมีโครงการที่จะผันน้ าจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปยังฝั่งตะวันออก ซึ่ง
อยู่ในระหว่างขออนุญาตกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชยินยอมให้การศึกษาผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม  

พลเอก วัฒนา สรรพานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  กล่าวว่า ในฐานะที่เจ้าภาพจังหวัด
กาญจนบุรีมีความผูกพันกับจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่เข้ามารับราชการทหารเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นเวลา
กว่า ๕๐ ปีแล้ว ท่ีได้รับรู้ปัญหาต่าง ๆ ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีมาบ้างพอสมควร โดยเฉพาะปัญหา 
เรื่องที่ดิน ทั้งนี้ ได้ขอให้พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีความรู้ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดิน ได้มาชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ 

พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา (พลเอก วัฒนา สรรพานิช) 
ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีมีอยู่ ๒ ส่วน คือ ๑) ผู้ที่มีสิทธิในที่ดินที่ได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและได้อพยพขึ้นไป ซึ่งรัฐได้จัดสรรที่ดินท ากินให้โดยจัดตั้งเป็นนิคม แต่มา
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ภายหลังมีการประกาศเป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับพื้นที่นิคม ซึ่งคนเหล่านี้เป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน กฎหมาย
หรืออุทยานแห่งชาติต้องไม่ประกาศเป็นพ้ืนที่ทับซ้อน ต้องปล่อยให้เป็นพ้ืนที่ธรรมชาติ และ ๒) ชุมชน 
ที่รัฐจัดให้มี เช่น หมู่บ้านกันชนตามขอบชายแดน ซึ่งเป็นสิทธิที่มีอยูเ่ดิมตามที่รัฐจัดสรรให้ มีพ้ืนที่แค่ไหน
ก็แค่นั้น แต่สิทธิที่จะออกโฉนดหรือไม่ออกโฉนดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ค าว่าสิทธิในที่ดินหมายถึงมีกรรมสิทธิ์
รวมถึงสิทธิในการครอบครองด้วย ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินในปัจจุบัน รัฐบาลแก้ไขโดยใช้นโยบาย
ของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ส่วนที่มีคนถามว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๔๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ สามารถด าเนินการต่อไปได้หรือไม่ เห็นว่ามติดังกล่าว
ออกมาภายหลังมติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งได้ก าหนดให้หน่วยงานราชการส ารวจราษฎรที่อยู่ภายในแนว
เขตป่าไม้ หากตรวจสอบว่าชาวบ้านอยู่มาก่อนการประกาศให้เป็นป่าสงวนหรือพ้ืนที่หวงห้ามก็ให้อยู่
ต่อไป แต่ถ้าเข้ามาอยู่ภายหลังก็ต้องกันออกไป การแก้ปัญหาเหล่านี้จะท าอย่างไร ตามหลักของกฎหมาย 
เมื่อเป็นที่ประจักษ์ว่าพ้ืนที่ใดมีผู้อาศัยอยู่ จะต้องมีการส ารวจและกันออก ซึ่งฝ่ายปกครองท้องที่  
นายอ าเภอจะต้องส ารวจทั้งจ านวนประชากร บ้านและที่ดินว่ามีจ านวนเท่าไหร่ จากนั้นต้องก าหนดใน
แผนที่ให้ชัดเจน ส่งให้กับป่าไม้จังหวัด เพ่ือส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการกันพ้ืนที่ที่มีคนอาศัยนั้นออก
และจัดท าแนวเขต เพ่ือให้คนที่อยู่ในพ้ืนที่ไม่ขยายแนวเขตออกไปอีก และเพ่ือกันคนภายนอกเข้าไป 
บุกรุกพ้ืนที่ป่า 

ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
๑. ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินท ากินแก่ราษฎร การพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรในพ้ืนที่แห้งแล้ง 
๒. ต้องการให้ผลักดันเรื่อง One map 
๓. เรื่องที่ดินของราษฎร ขอให้มีความชัดเจนในด้านเอกสารสิทธิ์ 
๔. เอกสารสิทธิ์หรือสิทธิในการครอบครองที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินของหน่วยงานราชการ ท าให้ขอใช้

ไฟไม่ได้ จึงขอความช่วยเหลือแนวทางหรือผ่อนผันอนุญาตให้ขอใช้ไฟฟ้าได้ โดยมีหนังสืออนุญาตจาก
ส่วนราชการที่ดูแลพ้ืนที่นั้น ๆ 

๕. การจัดการขยะ ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานโดยตรงที่มีอ านาจหน้าที่เบ็ดเสร็จ 
๖. ควรให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนให้มากขึ้น เพราะประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่และ

อ านาจของวุฒิสภา 
๗. ต้องการแก้ไขพ้ืนที่ท ากินของราษฎรที่ ได้รับความเดือดร้อนให้เป็นไปตามมติของ

คณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 
๘. แก้ไขระเบียบการเข้าออกด่านเจดีย์สามองค์ ให้มีการท่องเที่ยวแบบเข้าออกได้หลายวัน

เช่นเดียวกับด่านพุน้ าร้อน 

-------------------------------------------- 
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จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอ าเภอบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดเวทีเสวนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี 
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นห รือ
สถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ 

๓. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบรุ ี
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ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ จัดเวทีเสวนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี 
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือสถานการณ์
ปัจจุบันที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยนายภัคพงศ์ 
ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวต้อนรับคณะ และบรรยายข้อมูลพ้ืนฐานโดยสรุป 
ของจังหวัดเพชรบุรีให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ  

จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชก าร 
และประชาชน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะ กล่าวทักทาย
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่จัด
ขึ้นเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ พร้อมทั้งรับ
ฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ ส าหรับน าไปประกอบการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่พบปะพ่ีน้องประชาชนจังหวัดเพชรบุรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๓ ณ ตลาดกลางสหกรณ์บ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยในวันดังกล่าวได้มี
ประชาชนร่วมแสดงความเห็นและเรื่องร้องเรียนในหลายประเด็น และวุฒิสภาได้รับไปด าเนินการ  
ซึ่งหลายเรื่องมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก มีทั้งเรื่องที่ได้รับการชี้แจงจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
จากทางจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา  
เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘ (มอเตอร์เวย์สายใต้) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ า ใน ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอชะอ า อ าเภอบ้านลาด และอ าเภอท่ายาง การซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าหนองหงส์ 
อ าเภอชะอ า และประเด็นของโฮมสเตย์ ซึ่งคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ
การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด จากนั้นได้
กล่าวชี้แจงก าหนดการซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง โดยในช่วงแรกจะเป็นการพูดคุยและรับฟังข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ และในช่วงที่สองเป็นรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนโดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม 
ประกอบด้วย ๑) ประมงพ้ืนบ้าน ๒) เกษตรปลอดภัย ๓) เกษตรแปลงใหญ่ และ ๔) Smart Farmer 
จากนั้นได้กล่าวแนะน าช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนจังหวัดเพชรบุรี  
พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมไลน์กลุ่มจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย  
และรับส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  
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นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กรรมการ กล่าวถึงที่มา หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมกล่าวว่า 
การที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วง ๕ ปีแรก เนื่องด้วย
ต้องการให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนซึ่ งมี ๗ ภาค และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภา 
ได้ลงพ้ืนที่พบปะประชาชนและติดตามรับฟังความเห็น รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในฐานะของคณะกรรมาธิการมีอ านาจในการเชิญหน่วยงานมาให้ข้อมูล 
สอบถามหรือชี้แจงได้ จึงขอให้ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้แสดงความเห็นและมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมอย่างเต็มที่  

นางเรณู  ตังคจิวางกูร กรรมการ กล่าวทักทายประชาชน พร้อมกล่าวถึงมาตรการการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ซึ่งประกอบด้วย ๑) มาตรการเยียวยาประชาชนที่เป็นตัวเงิน ในส่วนของแรงงานในระบบ แรงงาน 
นอกระบบ แรงงานภาคเกษตร และมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ๒) มาตรการบรรเทาผลกระทบ 
ได้แก่มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ทั้งในส่วนของสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 
สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ได้แก่ มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ 
(Soft Loan) และมาตรการชะลอการช าระหนี้ (Loan payment holiday) ๓) มาตรการเยียวยาด้านอื่น 
ๆ ได้แก่ มาตรการส าหรับประชาชน ทั้งในส่วนของค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา การเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา มาตรการส าหรับประชาชนในด้านการประกันสุขภาพและการรักษา และสินเชื่อเสริมสภาพ
คล่อง มาตรการส าหรับผู้ประกอบการ ทั้งในด้านของการยืดเวลาการเสียภาษี การดูแลป้องกันโรค  
ด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า การพักช าระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมาตรการเสริมสภาพคล่องอื่น ๆ  

นายถวิล เปลี่ยนศรี สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา รวมทั้งที่มาของ
สมาชิกวุฒิสภาที่แม้จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีที่มาจากอาชีพที่หลากหลาย แต่ก็เป็นผู้ที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถเชื่อมโยงกับประชาชน รักษาผลประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ที่สมาชิกวุฒิสภา
จะน าข้อมูลที่ได้รับกลับไปเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงาน และน าสู่การให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้ง
การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ซึ่งข้อเท็จจริงที่ได้รับจากประชาชนจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่
หลักของวุฒิสภาในแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
เป็นการก าหนดวิธีการ เส้นทาง และเป้าหมายส าคัญของประเทศ 

ในช่วงท้ายของเวทีเสวนาได้เชิญ นายรณนภา ทองโปร่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือร่วมให้
ความรู้และตอบข้อซักถามแกป่ระชาชนในกรณีการขอคนืเงนิประกันไฟฟ้าตามมาตรการที่รัฐบาลก าหนด 



๒๐๔ 
 

 
 

จากนั้น ได้ด าเนินการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม เพ่ือระดมความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูล 
ตลอดจนเสนอสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนจากภาคการเกษตรและผู้แทนภาครัฐ โดยสรุปสาระส าคญัได้
ดังนี้  

กลุ่มที่ ๑ ประมงพ้ืนบ้าน 

สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายปัญญา งานเลิศ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร และนายถวิล 
เปลี่ยนศรี ร่วมกับหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบอาชีพประมง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านได้เสนอสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 

- ภาครัฐควรก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการแบบ One Stop Service โดยมีการบูรณาการ
การท างานร่วมกัน เพ่ือลดขั้นตอน และท าให้ประชาชนสามารถติดต่อขออนุญาตได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

- การตั้งสมัชชากลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นตัวแทนมาแก้ปัญหา
ร่วมกัน ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ขอให้มีกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปเป็นตัวแทนในกลุ่มดังกล่าว เพราะมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องของประมงพ้ืนบ้านอย่างลึกซึ้ง 

- ควรมีการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน เช่นเดียวกับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อื่น ๆ เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูงจากการออกทะเล 

- ขอให้ภาครัฐมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะแหล่งน้ าธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
โดยต้องสร้างจิตส านึกให้ทุกภาคส่วนทั้งที่ เป็นที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมครัวเรือน และโรงงาน
อุตสาหกรรม งดปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ าธรรมชาติ  

โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ขอให้มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน การเสนอปัญหาจะได้ท าในนามของกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านที่เข้มแข็ง และเกิดความชัดเจนในการเสนอปัญหาต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต้องได้รับความร่วมมือจาก ๒ ภาคส่วน คือ ภาคประชาชนต้องช่วย
ดูแลกันและกันไม่ให้มีการละเมิดกฎหมาย ส่วนภาครัฐต้องก ากับดูแลไม่ให้มีการละเมิด 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่  

สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง พร้อมด้วย
เกษตรอ าเภอ นักวิชาการเกษตร และเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วยกลุ่มนาข้าว กลุ่มนาเกลือ 
สรุปได้ดังนี้  

กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว เสนอสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
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- ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อข้าว ท าให้มีผลผลิตตกต่ า ท าให้เกษตรกรเกิดภาวะ
ขาดทุน จึงมีข้อเสนอ (๑) ให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพของคลองระบายน้ า เนื่องจากคลองมีสภาพตื้นเขิน 
โดยเฉพาะบริเวณคลอง d25 – คลอง d26 เสนอให้มีการขุดลอกคลองระบายน้ า (ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมเจ้าท่า) (๒) ให้มีการขยายช่องระบายน้ าให้กว้างขึ้น  

- ปัญหาน้ าเค็มบุกรุกพื้นที่นา เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ อ าเภอบ้านแหลมเป็นพ้ืนที่
ที่มีน้ าทะเลหนุนสูง ท าให้มีน้ าเค็มบุกรุกพื้นที่นาข้าว เสนอให้มีการสร้างคันกั้นน้ าเพื่อควบคุมน้ าเค็ม  

- ปัญหาภัยแล้ง ส่วนหนึ่งเกิดจากระบบชลประทานที่มีท่อส่งน้ าแบบเก่า ซึ่งระบายน้ าได้ตั้งแต่
เฉพาะส่วนที่เป็นต้นคลองเท่านั้น ส่วนปลายคลองไม่สามารถส่งน้ ามาถึงได้ วิธีการแก้ไข ขอให้ออกแบบ
คลองส่งน้ าใหม่ โดยปรับโครงสร้างคลองให้สามารถผลักดันน้ ามาถึงปลายคลองได้ 

กลุ่มนาแปลงใหญ่นาเกลือ เสนอสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
- ปัญหาค่าแรงในการหาบเกลือที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขาดแคลนแรงงาน ท าให้ทางกลุ่มมี

แผนที่จะจัดซื้อรถตีนตะขาบเล็กเพ่ือมาช่วยเหลือในการขนย้ายเกลือน าเข้ายุ้งฉาง เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
ทั้งนี้ ได้เขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณการท าเกษตรแปลงใหญ่ ตามโครงการ
ยกระดับการเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด งบประมาณ ๓ ล้าน แต่ไม่ได้รับ
การพิจารณา ทางกลุ่มขอเสนอทางเกษตรอ าเภอหรือทางจังหวัดพิจารณาโครงการและความจ าเป็น  
ในการจัดซื้อเครื่องจักรกลเพื่อสนับสนุนการท านาเกลือ 

- การขาดการติดตามงานจากผู้จัดการแปลง (เกษตรอ าเภอ)  
- ปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์นาเกลือและแปลงใหญ่นาเกลือ  

กลุ่มที่ ๓ เกษตรปลอดภัย 

สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายเจตน์  ศิรธรานนท์ และประชาชนกลุ่มเกษตรปลอดภัย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมเสนอสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข สรุปได้ดังนี้  

- ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ าส าหรับใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในช่วง
ปลายน้ า ซึ่งมีน้ าไม่เพียงพอส าหรับท าการเกษตร และยิ่งพ้ืนที่มีความแห้งแล้งเกิดขึ้น ก็จะยิ่งเป็นสาเหตุ
ให้เกิดโรคระบาดมากขึ้น  

- การควบคุมโรคพืช ซึ่งขณะนี้ได้มีการยกเลิกสารเคมี ๒ ชนิด ได้แก่ พาราควอต และครอร์ไพริฟอส 
แต่ยังคงเหลือไกลโฟเซตที่ยังคงใช้อยู่ จึงขอให้ภาครัฐจัดหาสารชีวภัณฑ์มาทดแทนสารเคมี 

- ขอให้มีตลาดส าหรับสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ  
- ขอให้ขยายจ านวนเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
- ควรสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยอย่างกว้างขวางมากขึ้น  

เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากเกษตรปลอดภัย 
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- ขอให้มีการจัดท า Big Data เกษตรปลอดภัย เพ่ือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความจ าเป็นไว้
ด้วยกัน 

กลุ่มที่ ๔ Smart Farmer 

สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ์ นายไพโรจน์  พ่วงทอง และเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาลโคเนื้อเพชรบุรี (ต าบลท่าแร้งออก) ร่วมกันแสดงความเห็นสรุป
ได้ดังนี้ 

- โคเนื้อมีปัญหาเรื่องราคาตกต่ า  
- ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือในการบรรจุภัณฑ์ เช่น เครื่องซีล เครื่องโม่ หรือเครื่องนวด เป็นต้น

   - มีการปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดง อันเนื่องมาจากมาตรการไม่เข้มงวดและไม่ต่อเนื่อง  
- ความต้องการของตลาดมีหลายรูปแบบ อาทิ ตลาดต่างประเทศต้องการซื้อเนื้อที่มีสารเร่งเนื้อ

แดง แต่ตลาดในประเทศไม่ต้องการเนื้อที่มีสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งก็มีเกษตรกรบางกลุ่มผสมสารเร่งเนื้อแดง
ใส่ในอาหารเลี้ยงสัตว์ ในขณะที่ราคาของเนื้อทั้งสองแบบถูกรับซื้อในราคาที่เท่ากัน เกษตรกรจึงไม่เกิด
แรงจูงใจที่จะผลิตเนื้อแบบไม่ใส่สารเร่งเนื้อแดง เพราะข้อดีของสารเร่งเนื้อแดง คือ ช่วยให้สัตว์โตไว  
เนื้อเยอะ น้ าหนักเยอะ แต่ข้อเสีย คือ ผิดกฎหมาย และตลาดในประเทศไม่ต้องการ  

- การแก้สารเร่งเนื้อแดง เกษตรกรควรเพ่ิมคุณภาพอาหารที่ใช้เลี้ยงโค ซึ่งก็อาจเป็นการเพ่ิม
ต้นทุนการผลิตเช่นเดียวกัน 

- ขอให้ภาครัฐให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรกรณีไม่ให้ใช้สารเร่งเนื้อแดง เช่น โคระยะเท่าไร ควรให้
กินอาหารแบบไหน ปริมาณเท่าไรต่อวัน และเป็นอาหารที่ช่วยเพ่ิมน้ าหนักได้ หรือต้องท าอย่างไรในระยะ
ต่อไปจนกว่าจะสามารถขายได้ เพ่ือที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจะได้มีการเลี้ยงที่ไปในทิศทางเดียวกัน  

- ขอให้ภาครัฐช่วยปรับราคาหรือประกันราคาโคเนื้อให้เกษตรกร ทั้งในแบบชิ้นส่วนและแบบรายตัว 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคกลาง ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน  
ณ ธนาคารสัตว์น้ าชุมชนบ้านบางแก้ว ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคกลาง น าโดย นายลักษณ์  
วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดท า "ธนาคารปูม้า"  
ของกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน โดยเป็นการน าแม่ปูม้าที่มีไข่แก่ติดหน้าท้องมาฝากไว้ในกระชังที่อยู่ในทะเล
หรือถังน้ าในโรงเรือน เมื่อแม่ปูม้าเขี่ยไข่ออกจากหน้าท้องแล้วจึงน าแม่ปูไปขาย ไข่ที่ถูกเขี่ยออกจากตัว
แม่ก็จะฟักเป็นตัวอ่อนระยะโซเอี้ย (zoea) หลังจากนั้นจะถูกปล่อยลงสู่ธรรมชาติ และกินอาหารที่มีอยู่
ตามธรรมชาติจนเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไป โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวชื่นชมกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน
ว่าธนาคารปูม้าช่วยแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรม รวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงพ้ืนบา้น 
ทั้งยังสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนด้วย 
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คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคกลาง ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน  
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคกลาง น าโดย นายลักษณ์  
วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานการรวมกลุ่มน าเกลือมาเพ่ิมมูลค่า  
เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ า โดยในช่วงระยะแรกเริ่มจากการน าเม็ดเกลือมาท าเกลือป่น 
บรรจุใส่ขวดโหลเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่โดยน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่นวัตกรรมใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวเพ่ือความงาม โดยจุดเด่นคือการใช้ดอกเกลือ
เป็นส่วนหลักของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว  

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคกลางร่วมมอบเงินสนับสนุน
ทางการศึกษาแก่ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ต าบลสระพัง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย  
นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง ร่วมมอบเงินสนับสนุนทางการศึกษา  
แก่โรงเรียนธรรมิกวิทยา เพ่ือเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา จ านวน 
๓๓๑,๓๐๐.- บาท โดยมี นายแสวง เอี่ยมองค์ ประธานกรรมการ มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอด 
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี และนายประสม เนาวบุตร ผู้อ านวยการ
โรงเรียนธรรมิกวิทยา เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว โอกาสนี้ นักเรียนจากโรงเรียนธรรมิกวิทยา ได้กล่าว
ขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้มอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาในครั้งนี้ และขับร้องบทเพลงเพ่ือเป็น
การแสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
๑. ด้านการปลูกพืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจ ขอให้พิจารณาพืชที่มีประโยชน์ทางยาให้ใช้ได้ 

และพร้อมให้ความรู้ 
๒. ช่วยเหลือเกษตรกรทุกสาขาเพื่อให้ประเทศชาติเจริญ 
๓. กฎหมายจราจร ควรจะจริงจังให้มากเพื่อลดอุบัติเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้น 
๔. แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
๕. ขอให้สมาชิกวุฒิสภารับเรื่องของประชาชนไปแก้ไขให้ประชาชนอย่างแท้จริงด้วย 
๖. ปรับปรุงกฎหมายให้การเลือกนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
๗. กฎหมายด้านการประกอบอาชีพการประมง กฎหมายบางข้อตึงเกินไป อาชีพการประมง  

มีทั้งประมงพ้ืนบ้าน และประมงพาณิชย์ กฎหมายบางข้อใช้ร่วมกันไม่ได้ 

๘. เรือ่ง พ.ร.บ. การปกครองสว่นท้องถิน่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่บ้านก านันต้องการใหม้ีวาระแค ่๔-๖ ป ี

-------------------------------------------- 
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดเวทีเสวนาเพ่ือเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน 
ในพ้ืนที่ต าบลบึงนคร และมอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
         
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

๔. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดประจวบคีรขีันธ ์
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ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้จัดเวทีสัมมนาจัดเวทีเพ่ือเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนในพื้นที่ต าบลบึงนคร โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวฒุสิภา
พบประชาชน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกิจรรม ดังนี้ 

พิธีมอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

คณะสมาชิกวุฒิสภา น าโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง  
ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จั งหวัดภาคกลาง  
พร้อมด้วย นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ และ ดร.เสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี กรรมการ  
ในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่  (Notebook) และอุปกรณ์กีฬา  
ให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ โดยมี ร้อยต ารวจเอก ด ารงศักดิ์ ใสฉิม ครูใหญ่ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ และคณะ ให้การต้อนรับ  

ในการนี้ ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ได้น าคณะสมาชิกวุฒิสภา  
เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียนตามชั้นเรียน รวมทั้งแนะน าการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมร้องเพลงกับนักเรียนใน
ชั้นเรียน จากนั้น คณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตร ซึ่งผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรจะน าส่งขายร้านค้า
สหกรณ์ของโรงเรียน และร้านค้าสหกรณ์จะน าไปขายต่อให้โรงอาหารของโรงเรียน ซึ่งรายได้จากการขาย
ผลผลิตจากแปลงเกษตรจะน ามาเป็นกองทุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน ของโรง เรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อต่อไป 

กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแพรกตะคร้อ 

นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวต้อนรับคณะสมาชิก
วุฒิสภา พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัด
เกษตรกรรมดั้งเดิมและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นจังหวัดมีศักยภาพด้านการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สับปะรด 
มะพร้าว โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นเมืองหลวงของสับปะรด และเป็นเมืองหลวงของมะพร้าว 
และยังมีทุเรียนป่าละอู ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย นอกจากนี้   
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ด้วยตัวจังหวัดติดชายฝั่งทะเลและติดชายแดนทั้ง ๘ อ าเภอ ทางจังหวัดจึงมีศักยภาพการค้าชายแดนกับ
ประเทศเมียนมาและด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน
และอ าเภอใกล้เคียง เช่น อ าเภอกุยบุรี เรียกได้ว่าเป็นซาฟารีเมืองไทย เนื่องจากมีช้างกว่า ๔๐๐ ตัว  
มีกระทิงกว่า ๕๐๐ ตัว ซึ่งทางจังหวัดมีความพร้อมที่จะพัฒนาจังหวัดให้เป็นแห่งท่องเที่ยวที่ส าคัญต่อไป 
พร้อมนี้ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ลงพ้ืนที่มาจัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ณ ต าบลบึงนคร  

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ในฐานะประธานกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ได้กล่าวเปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน ณ ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกล่าวทักทายส่วนราชการ  
ต่าง ๆ ผู้น าชุมชนท้องที่และท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในวันนี้ และแสดงความชื่นชมถึงสภาพแวดล้อมของต าบลบึงนครที่มีความอุดมสมบูรณ์ และความ
สามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันท าเพ่ือส่วนรวมของชาวชุมชนต าบลบึงนคร และได้กล่าวถึงบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา การกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และหน้าที่หลัก
ของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้คือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญเรื่องการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง  
และมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงต้องลงมาเป็นหลักในเรื่องปฏิรูปประเทศ ซึ่งวันนี้ได้มอบหมายให้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม
กิจกรรมในวันนี้ด้วย เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมนี้ ได้กล่าว
ขอบคุณส่วนราชการจังหวัด หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ และขอบคุณประชาชนบ้านแพรกตะคร้อ  
ต าบลบึงนคร ที่เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้  

จากนั้น เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ดังนี้ 

นางฐิติชยา หอมทั่ว ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแพรกตะคร้อ  
ได้แสดงความคิดเห็นและสภาพปัญหาของ รพ.สต.บ้านแพรกตะคร้อ ดังนี้ (๑) เรื่องบุคลากรขาดขวัญ
และก าลังใจในการท างาน เนื่องจาก รพ.สต.บ้านแพรกตะคร้ออยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดาร มีข้าราชการเพียง ๑ 
คน นอกนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นลูกจ้าง ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและไม่มี 
เบี้ยกันดาร และไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ ท าให้เจ้าหน้าที่ลาออกบ่อยครั้ง (๒) เรื่องไม่มีรถพยาบาล 
ในการส่งต่อผู้ป่วย โดยปกติทาง รพ.สต.จะขอรถรีเฟอร์จากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ ๆ  คือ ต าบลห้วยสัตว์
ใหญ่ ซึ่งจะต้องน าคนไข้ไปส่งที่ รพ.สต.ห้วยสัตว์ใหญ่ แต่ตอนนี้ที่ทาง รพ.สต.ห้วยสัตว์ใหญ่รถรีเฟอร์เสีย 
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ขณะที่การเรียกรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลเพชรเกษมค่อนข้างจะล าบากในเรื่องเส้นทาง ในส่วน รพ. สต.
บ้านแพรกตะคร้อมีแต่รถราชการ ซึ่งเป็นรถผิดประเภท กฎหมายไม่คุ้มครอง (๓) ปัญหาถนนเส้นหลักใน
การเดินทางไป รพ.สต. เป็นถนนลูกรัง การคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งส่งผลกระทบในการน าส่งผู้ป่วย (๔) 
ปัญหาเรื่องไฟฟ้า ปัจจุบัน รพ.สต.ใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการติดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ซึ่งเป็นแผงที่ถูกรื้อถอนจากของเก่าน ามาใช้ใหม่ ท าให้ระบบไม่เสถียร กระแสไฟตกและกระชากจนท าให้
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหาย (๕) ปัญหาสิทธิผู้ป่วยที่เป็นชาวไทยภูเขาหรือ 
ชาวกระหร่าง ซึ่งไม่มีบัตรประชาชน และมีฐานะยากจน ไม่สามารถขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าได้ ท าให้มีภาระค่ารักษาพยาบาลมาก ซึ่งในอดีต รพ.หัวหินมีกองทุนให้ความอนุเคราะห์ 
ให้รักษาพยาบาลได้ แต่ปัจจุบันเงินในกองทุนหมดแล้วไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อีกต่อไป  
จึงขอเสนอให้มีการส ารวจชาวกระหร่างที่ยังไร้สัญชาติ เพ่ือให้มีบัตรประชาชนและสามารถน ามาขึ้น
ทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ 

ร้อยต ารวจเอก ด ารงศักดิ์ ใสฉิม ครูใหญ่โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ  
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้  (๑) เรื่องไฟฟ้า เนื่องจากทางโรงเรียน 
ใช้ระบบโซล่าเซลล์ โดยมีแผงโซล่าเซลล์ขนาด ๓ กิโลวัตต์ ๒ ชุด และ ๒ กิโลวัตต์ ๒ ชุด ซึ่งแต่ละชุด 
มีอายุเกิน ๑๐ ปี ท าให้ระบบไม่เสถียร ไม่สามารถรับพลังงานและน ามาใช้เก็บในแบตเตอรี่ได้ ถ้าหาก
โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน อาทิ  
วิชาคอมพิวเตอร์ การเรียนทางไกลผ่านทางออนไลน์ และประโยชน์อื่น ๆ ได้ (๒) ปัญหาเรื่องโรคระบาด 
ซึ่งยังคงมีความรุนแรงพอสมควรในพ้ืนที่ อาทิ โรคมาลาเรีย นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ยังต้องการการ
ส่งเสริมด้านสุขอนามัย และความรู้เรื่องโรคระบาดวิทยา (๓) ปัญหาการเดินทางไปศึกษาต่อของนักเรียน
ที่จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ ต้องเดินทางไปเรียนต่อชั้นมัธยมในพ้ืนที่อื่นซึ่งห่างไกลจากพ้ืนที่เดิม
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ด้วยสภาพถนนลูกรังมีความยากล าบากในการเดินทางและใช้เวลานาน
พอสมควร ท าให้นักเรียนส่วนหนึ่งต้องจากบ้านไปพักค้างที่บ้านผู้น า ส่วนหนึ่งไปเรียนในตัวเมือง ซึ่งถ้า  
ไม่มีผู้ดูแลที่ดีแล้วส่งผลให้เด็กบางคนไม่จบการศึกษาได้  และ (๔) ปัญหาเรื่องสัญชาติ ทางโรงเรียน 
มีนักเรียนที่ยังไม่ได้รับสัญชาติอีกจ านวน ๒๔ คน จึงขอให้ทางอ าเภอเข้ามาด าเนินการและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ตลอดจนข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ด าเนินการแก้ไขให้ลุล่วงต่อไป 

นายจันทร์ บังจิตร์ ก านันต าบลบึงนคร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพื้นที่ต าบล 
บึงนคร (๑) ปัญหาเรื่องไฟฟ้า ได้สร้างความยากล าบากให้แก่โรงเรียนหลายโรงในพื้นที่ ทั้งการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์ การเรียนทางไกล ท าให้เด็กในพ้ืนที่มีความล้าหลังกว่าเด็กจากที่อื่น  และ (๒) ปัญหา
เรื่องเขตป่าอนุรักษ์ ด้วยพ้ืนที่ในหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยยาง ซึ่งมีการท ารอยเขตป่าอนุรักษ์ เป็นแนวกั้นเขตป่า
ไว้เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านบุกรุก ซึ่งชาวบ้านเองก็ไม่เคยบุกรุก ต่อมาเขตป่าอนุรักษ์ได้ขยับออกมาและมีการ
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ขยับออกมาอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ได้ขยับเข้ามาตรงกลางหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านร่วมลงชื่อเข้า ร่วมโครงการ 
แต่ชาวบ้านมีความวิตกกังวลว่า เมื่อเข้าชื่อไปแล้ว ทางเขตป่าอนุรักษ์จะยึดพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้านคืน
หรือไม่ ทั้งนี้ ได้ยื่นเอกสารเพ่ือขอให้สมาชิกวุฒิสภารับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านด้วย 

นายศึกฤทธิ์  เต็มฟอม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบึงนคร ได้เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่นี้เมื่อ
ประมาณ ๔๐ ปีที่แล้วโดยไม่รู้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวถูกก าหนดเป็นเขตทหารและเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งปัจจุบัน
พ้ืนที่ดังกล่าวได้กลายมาเป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ของทหาร
ท าให้มีปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ดังนี้ (๑) เรื่องไฟฟ้า ต าบลบึงนคร
ไม่มีไฟฟ้าใช้เลยทั้งหมู่บ้าน มีใช้แต่เฉพาะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบางครอบครัวที่มีก าลังทรัพย์  
ก็สามารถจัดหาแผงโซล่าโฮมมาติดตั้งในครัวเรือนได้ แต่ชาวบ้านกะเหรี่ยงในพ้ืนที่สูงยังมีความ
ยากล าบาก ไม่สามารถจัดหาได้ ดังนั้น ถ้าหากสามารถด าเนินการให้มีไฟฟ้าเข้ามาในพ้ืนที่ได้จะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น ทั้งด้านการเรียนการสอน การรักษาพยาบาล และด้านการเกษตร 
ท่ีสามารถใช้ไฟฟ้าในการแปรรูปผลผลิต จึงขอให้ทางวุฒิสภาได้รับทราบถึงความจ าเป็นในการใช้ไฟฟ้า 
และขอให้พูดคุยกับทางทหารเพ่ือแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายให้การไฟฟ้าสามารถขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่
ต าบลบึงนครได้ (๒) ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ทหารท าให้ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่จะไปขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรกับทางเกษตรอ าเภอได้ ท าให้เกษตรกรไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาจากภาครัฐกรณีที่
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น อีกทั้งไม่ได้รับการเยียวยาจาก
สถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา จึงขอเสนอให้ช่วยแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้พ่ีน้องเกษตรกรสามารถขึน้
ทะเบียนกับเกษตรอ าเภอและได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกับเกษตรกรในพ้ืนที่อื่น (๓) พ้ืนที่ต าบลบึงนคร
ประสบปัญหาเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ ไม่สามารถสร้างฝายกักเก็บน้ าได้เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ของทหาร 
ทหารไม่อนุญาต ท าให้ชลประทานไม่สามารถเข้ามาสร้างแหล่งน้ าในพ้ืนที่ได้ (๔) ปัญหาเรื่องสัญชาติ 
เนื่องจากหมู่ที่ ๑๑ มีประชากรประมาณ ๑,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา มีฐานะยากจนและยัง
ไม่มีสัญชาติ จึงขอเสนอให้ทางสมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาทางแก้ไขให้ชาวไทยภูเขา
ได้มีสัญชาติและมีบัตรประชาชนเพ่ือให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้  (๕) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๘ มีแนวเขต
ป่าอนุรักษ์ ห้ามไม่ให้ประชาชนบุกรุกเข้าไปในแนวป่า ประชาชนในพ้ืนที่เคารพกติกาไม่เคยบุกรุก แต่มา
วันหนึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานได้มาบอกว่าเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ไม่ใช่เขตรอยเก่าและมาเปิดรอยใหม่กลาง
หมู่บ้าน ท าให้ชาวบ้านวิตกกังวลว่าจะถูกลิดรอนไม่ให้เข้าไปท ากินในพื้นที่ได้ จึงขอฝากให้ช่วยหาข้อยุติ
เรื่องแนวเขตป่าอนุรักษ์ หรือขอให้ขยับแนวเขตป่าอนุรักษ์กลับอยู่ในแนวเดิม (๖) องค์การบริหารองค์กร
ส่วนต าบลบึงนครมีพ้ืนที่ ๒๕๒ ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่กว้างและต้องการการพัฒนา แต่งบประมาณ 
ที่มีอยู่ไม่สามารถพัฒนาพ้ืนที่ได้เลย เนื่องจากมีรายจ่ายประจ ากว่า ๑๐ ล้านบาทและได้รับเงินอุดหนุน 
มาน้อยมาก ขอให้ช่วยพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับ อบต. ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลมาก
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กว่าเดิม เพ่ือสามารถน ามาพัฒนาพ้ืนที่ให้เจริญต่อไปได้ และ (๗) เรื่องขอให้มีการบรรจุพนักงานท้องถิ่น
ที่เป็นลูกจ้างประจ าเป็นข้าราชการ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับลูกจ้างซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ 
อาจก าหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นพนักงานที่มีอายุงาน ๑๐-๑๕ ปี และมีผลการประเมินการท างานผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด  

พันเอก บัญชา เปียจ าปา รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ชี้แจงว่า พ้ืนที่ในบริเวณต าบล 
บึงนครและพ้ืนที่ใกล้เคียง มีศูนย์การทหารราบเป็นผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบประมาณ 
๔๕,๐๐๐ ไร่ โดยศูนย์การทหารราบได้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในการฝึกการรบแบบจู่โจมและเป็นหน่วยทดสอบ
ระดับกรมหรือกองพัน ทั้งนี้ ศูนย์การทหารราบโดยกองทัพบก ได้เคยชี้แจงให้กับคณะกรรมาธิการ
การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เมื่อเดือนที่ผ่านมา กรณีที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องปัญหาที่
ที่ดินท ากิน เรื่องไฟฟ้าและถนน โดยเบื้องต้นทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ก าหนดแนวทางให้มีการติดตั้ง
ระบบโซล่าเซลล์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านก่อน ส่วนเรื่องที่ดินนั้นขอให้ทางกรมธนารักษ์
เป็นผู้ชี้แจงต่อไป  

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง กล่าวว่า ศูนย์การทหารราบซึ่งเป็น
ผู้ดูแลพ้ืนที่นี้คงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ โดยจะขอรับเรื่องไปเพ่ือแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม และขอให้ทางศูนย์การทหารราบได้ท าหนังสือเกี่ยวกับพ้ืนที่ต าบลบึงนครเสนอไปยัง
กองทัพบกด้วย  

นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น บางเรื่องหน่วยงานระดับบนก าลัง
พิจารณาแก้ไขปัญหากันอยู่ ซึ่งตอนนี้ได้มีโครงการ คทช. เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน โดยก าหนดกรอบและประเภทพ้ืนที่ออกเป็น ๘ ประเภทพ้ืนที่ด้วยกันในการที่จะให้ประชาชน
ที่บุกรุกอยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่ดังกล่าวในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เช่น พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติ พ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่นิคมสหกรณ์ พ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ หรือพ้ืนที่
ราชพัสดุ สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินร่วมกันได้ ทั้งนี้ โครงการ คทช. ได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการ 
จัดที่ดินให้กับราษฎรทั่วประเทศ ประมาณ ๒.๖ ล้านไร่ ในส่วนของพ้ืนที่ต าบลบึงนครนั้นเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ 
ถ้าประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ คทช. และทางทหารในพ้ืนที่ไม่ขัดข้อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมยินดีที่เข้ามาดูแลพ้ืนที่ร่วมกับกรมธนารักษ์ในการน าพ้ืนที่มาแบ่งแปลงจัดสรรให้ราษฎร
ได้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ส่วนเรื่องของถนน หรือการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้ามายังพ้ืนที่
หวงห้ามนั้น ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีการอนุญาตให้ส่วนราชการซึ่งใช้พ้ืนที่
ผิดกฎหมาย เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้พ้ืนที่หลวง  
โดยไม่ได้ขออนุญาตก็ให้มาขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยส่วนราชการต้องการยื่นค าขอให้แล้วเสร็จภายใน 
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๑๘๐ วัน ซึ่งจะหมดเขตในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ส่วนปัญหาการขยับเขตป่าอนุรักษ์เข้ามาทับพ้ืนที่ของหมู่ที่ 
๘ บ้านห้วยยาง จากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า ต าบลบึงนครไม่ใช่พ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความดูแลของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามจะขอน าข้อมูลไปตรวจสอบและจะแจ้งให้
ทราบต่อไป 

นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรที่ดินให้กับพ่ีน้องประชาชนมาตั้งแต่สมัยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยหน้าที่เป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ทั้งนี้ 
เห็นว่า เรื่องที่ดินเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญมาโดยตลอด เนื่องจากมีประชาชนจ านวนมาก 
ที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวน เขตหวงห้ามของทหาร หรือที่ราชพัสดุ หรือแม้แต่ที่สาธารณะของกระทรวง  
มหาดไทย เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปแล้ว มีประชากรมากกว่า ๖๐ ล้านคน 
ความจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ที่ดินก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น นโยบายของรัฐบาลจึงต้องการน าที่ดิน
ของรัฐที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานต่าง ๆ มาจัดสรรให้กับประชาชนเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ก็ต้องมีการจั ดตั้งหน่วยงานของรัฐเพ่ือมา
รองรับการท างานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติด้วย ซึ่งรัฐสภาเองได้มีการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และอยู่ในชั้ นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  
ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเข้าใจในปัญหานี้และเห็นว่าการที่ประชาชนไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นบ่อเกิดของปัญหาต่าง ๆ อาทิ ความไม่มั่นใจในการประกอบอาชีพ ความไม่มั่นใจใน
การสร้างครอบครัว ความที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดที่ดินให้กับ
ประชาชนได้แล้วจะแก้ไขปัญหาเรื่องอื่นให้กับประชาชนได้เช่นกัน ส่วนกรณีพ้ืนที่ต าบลบึงนครที่อยู่ใน
เขตทหารนั้น ทหารต้องมีการพิจารณาถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้ที่ดินมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบ  
กับปัญหาของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ให้ทุกหน่วยงานที่ครอบครอง
ที่ดินของรัฐไปพิจารณาใหม่ว่ามีความจ าเป็นใช้พ้ืนที่จริง ๆ เท่าไหร่ และในกรณีที่มีราษฎรเข้าไปท ากิน  
ในพ้ืนที่สี่สิบห้าสิบปีแล้ว รัฐไม่มีนโยบายเอาคนออกจากพ้ืนที่ไม่ได้แน่นอน แต่จะมีที่ดินบางแปลง เช่น 
พ้ืนที่ต้นน้ าชั้นเอ จ าเป็นต้องย้ายประชาชนออกมารักษาต้นน้ า ซึ่งหน่วยงานราชการจะต้องจัดสรรที่ดิน
ท ากินให้ใหม่ เชื่อว่าแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะช่วยแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนให้มีที่ดินท ากินเป็นสัดเป็นส่วน และจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค การศึกษา 
และการคมนาคมต่อไป  

นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสัญชาติว่า  
ที่ผ่านมาทางอ าเภอและจังหวัดได้ส ารวจและมีข้อมูลของประชาชนในพ้ืนทั้งหมดแล้ว แต่สิ่งที่ยังติดขัด
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และท าให้ไม่ได้รับสัญชาตินั้น (๑) กรณีของเด็กหรือผู้เยาว์ที่พ่อแม่อยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่ถึง ๑๕ ปี 
ซึ่งต้องมีการส ารวจเป็นรายบุคคลหรือรายครัวเรือนไป (๒) กรณีของคนที่คลอดในประเทศเมียนมา  
ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องมีการพิสูจน์สถานะ ซึ่งความเป็นจริงจะต้องไม่ได้รับสัญชาติ และ (๓) กรณีคนที่ไม่มี 
พ่อแม่หรือหาที่มาไม่ได้ และไม่มีผู้รับรอง ซึ่งต้องมีการพิสูจน์สิทธิต่อไป  

 

นายชิดชนก สมประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ ๑๔ กล่าวว่า ทางชลประทาน 
มีความพร้อมในการพัฒนา แต่ปรากฏว่าจะติดปัญหาลักษณะเดียวกัน คือ เป็นเขตทหาร ปัจจุบัน
ชลประทานมีโครงการที่สร้างเสร็จแล้วอยู่ ๖ โครงการ และมีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ 
และยังมีโครงการที่จะด าเนินการประมาณ ๑๘ โครงการ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้เพราะต้องได้รับ
อนุญาตก่อน ถ้าหากมีชัดเจนเรื่องพ้ืนที่ ทางชลประทานก็สามารถพัฒนาได้ทันที 

นายเสกสรรค์ จันทร คณะกรรมการพลังงานเขต ๑๐ ราชบุรี ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชน
เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกจากถ่าน โดยการเผาถ่านไม้ไผ่มาเป็นแก๊ส LPG แล้วน าไปปั่นเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่กว่า แต่จะมีข้อจ ากัดในเรื่องวัตถุดิบในพ้ืนที่ เช่น ต้องมีไผ่จ านวนที่เพียงพอ  
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาระบบโซล่าเซลล์เพ่ือมาทดแทนของเก่าให้กับ รพ.สต. 
ว่าทางกระทรวงมีกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะให้การสนับสนุน และจะขอหารือ
รายละเอียดกับผู้อ านวยการ รพ.สต. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่อไป 

นายสมชาย บ ารุงพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สภาพปัญหา 
ของชาวบ้านต าบลบึงนครที่เสนอในวันนี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่ ทั้งเรื่องถนน ไฟฟ้า ที่ดิน และเรื่องสัญชาติ วันนี้
ปัญหายังคงอยู่ เนื่องจากเขตปลอดภัยทางทหารนั้นครอบคลุมหลายต าบลหลายอ าเภอของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แต่เท่าที่พูดคุยกับฝ่ายทหารเองไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ทหารมีกฎระเบียบอยู่ ดังนั้น 
เมื่อมีสมาชิกวุฒิสภา และรัฐบาล ได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็จะสามารถแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

นายณรงค์ศักดิ์ โลกนุเคราะห์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหัวหิน  ได้ให้ข้อมูลว่า 
การปักเสาพาดสายไฟฟ้า จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่ก่อนเท่านั้น ทางการไฟฟ้า  
ไม่สามารถไปด าเนินการก่อนได้ เนื่องจากผิดกฎหมาย ทั้งนี้ การไฟฟ้ามีความพร้อมด าเนินการทั้งในเรื่อง
งบประมาณและแผนงาน หากพื้นที่มีความพร้อมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถด าเนินการได้ทันที  

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ ได้กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพืชเศรษฐกิจที่เป็น
ผลไม้ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะทุเรียนป่าละอู ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ท าให้
ตลาดมีความต้องการบริโภคมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรท าให้มีรายได้มากขึ้น จึงขอให้ทางจังหวัด
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ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องต่อไปและส่งเสริมผลผลิตอื่น ๆ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา  
ว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศ
และจังหวัดต่าง ๆ ท าอย่างไรที่จะให้นักท่องเที่ยวที่คนไทยได้เข้ามาท่องเที่ยว และเห็นว่าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์หลายอย่างที่สามารถน ามาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวได้ ขอให้
ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และขอให้ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ด ี

ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
๑. แก้กฎหมายเรื่องที่ดินท ากิน และเอกสารสิทธิ์ 
๒. การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล (พนักงานจ้าง) ที่ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน ๘ ปี     

(โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน) 
๓. กฎหมายที่ดินที่มีการซับซ้อนในหลายหน่วยงาน 
๔. ขอให้แก้ไขเรื่องที่ดินท ากิน เรื่องบัตรประชาชนให้กับคนที่ไม่ได้รับสัญชาติ 
๕. แก้ไขเรื่องไฟฟ้า ถนน เพราะประชาชนเดือดร้อนมาก  
๖. การมีสิทธิทางกฎหมายของชาวไทยภูเขา 
๗. ต้องการไฟฟ้าในการประกอบอาชีพท ามาหากิน ขอให้มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๘. ปรับปรุงแก้ไขเรื่องของกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนได้มีเอกสารสิทธิ 
๙. แก้ปัญหาถนน ไฟฟ้า และเกษตรกรในการด าเนินชีวิตที่มั่นคง 
๑๐. อยากให้มีการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตประชารัฐในพ้ืนที่ 
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จังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน 
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนนทบุรี 
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือ
กฎหมายที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

       
   

        
 

      
 
 
          

 

 

 

๕. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนนทบุร ี



๒๑๘ 
 

 
 

ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัด
นนทบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่  
และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อ เสนอแนะเกี่ยวกับ 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนน าเสนอ
ประเด็นหรือกฎหมายที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและบรรยาย
ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี และน าเสนอแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนนทบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ใน ๓ ประเด็น ได้แก่  

๑. นนทบุรีเป็นอยู่อย่างไร  

 ด้านสังคม 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 คน
ต่อตารางกิโลเมตร (อันดับ ๒ ของประเทศ) มีประชากรแฝงเป็นล าดับ ๑ ของประเทศ นอกจากนี้ จังหวัด
นนทบุรียังมีอัตราประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นทุกปี แต่มีสัดส่วนของประชากรวัยท างาน 
และวัยเด็กลดลง 

 ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดนนทบุรีมีพ้ืนที่การเกษตรลดลงทุกปี ในปี ๒๕๖๒ มีพ้ืนที่ลดลงเหลือ 
๙๕,๓๔๐ ไร่ แต่มีการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดเพ่ิมขึ้น ในปี ๒๕๖๒ มีหมู่บ้านจัดสรร 
จ านวน ๔๐๕ โครงการ และอาคารชุด ๑,๕๒๓ โครงการ มีการประกอบธุรกิจ SME ที่มีการลงทุนต่ ากว่า 
๒ ล้านบาท จ านวน ๑,๙๐๐ ราย และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี ๒๕๖๑ ประมาณ ๔,๓๖๘ ล้านบาท  

๒. ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี  

 จังหวัดนนทบุรีมีวิสัยทัศน์ว่า “จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” ในส่วนของยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ได้มีก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย เช่น พัฒนาโครงสร้างการขนส่ง
สาธารณะ การคมนาคม ระบบไฟฟ้า น้ าประปา พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง การออกข้อบังคับเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
จัดสรรที่ดิน เช่น การก าหนดขนาดถนนในหมู่บ้านจัดสรรให้กว้างขึ้น ก าหนดให้มีกล้องวงจรปิด ทุกบ้าน
ต้องมีถังขยะ/ถังน้ า เป็นต้น   

 ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ ๑. ด้านรายได้ เช่น การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
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โดยการเพ่ิมช่องทางการตลาด/Packaging การเชื่อมโยงตลาดสินค้าชุมชน OTOP/SMEs การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าการเกษตร ส่งเสริมการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร อาทิ ชุมชนริมแม่น้ า การส่งเสริม start-up ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ
ฝึกอาชีพและการพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒. ด้านสุขภาพกายและใจ เน้นเรื่องอาหารดี (นนทบุรีการันตี) การ
ออกก าลังกาย การรักษาพยาบาล การรักษาโรคระบาด เช่น โควิด-๑๙ เป็นต้น ๓. ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ 
น้ าท่วม น้ าแล้ง น้ าเค็มไฟไหม้ ๔. ด้านการดูแลความเป็นชุมชน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง เช่น 
การจราจร น้ าท่วมขัง สุนัขจรจัด การศึกษา การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น  

 ๓. ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ การควบคุม
การเผาที่ก่อให้เกิดควัน การควบคุมอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ด้วยมาตรฐาน Zero 
waste (การควบคุมเสียง/กลิ่น/น้ าเสีย) การก าจัดขยะ วัชพืช และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

 ๔. ด้านการสร้างความจงรักความสามัคคีในจังหวัดและชุมชน ได้แก่ จิตอาสา สร้างความ
เข้าใจ สร้างความผูกพัน การรับฟังปัญหาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การให้ความยุติธรรมผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม เป็นต้น 

๓. นนทบุรีกับการจัดการสถานการณ์โควิด-๑๙ 

 จังหวัดนนทบุรีมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานศูนย์ฯ และได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนที่มาท างานร่วมกัน 
โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการ
ป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-๑๙ จังหวัดนนทบุรีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ส าหรับการบริหารจัดการของจังหวัด
นนทบุรี เป็นการบริหารงานแบบ Political Scientist ท าหน้าที่บริหารความกลัว บริหารความร่วมมือ
และความเสียสละของประชาชน ประกอบด้วย ๑) การสาธารณสุข มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ การสอบสวนโรคแบบ active case finding จ านวน ๑๒,๒๖๖ เคส มีผู้ป่วยยืนยันโรค 
จ านวน ๑๑๖ มีค าสั่งปิด/ผ่อนปรน จ านวน ๑๘  ค าสั่ง มีค าสั่งประกาศมาตรการต่าง ๆ จ านวน ๘ ค าสั่ง 
มี Home Quarantine จ านวน ๕๑๔ เคส โดยใช้งบประมาณของกระทรวงสาธารสุขและท้องถิ่น  
มีศูนย์ฟ้ืนฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง Local Quarantine จ านวน ๔ แห่ง รับดูแลจ านวน ๔๖๕ คน 
โดยใช้งบของวิทยาลัยการพยาบาลและท้องถิ่น การจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์และพัฒนาระบบไอที  
๒) ด้านความมั่นคง มีการชี้แจงและรับเรื่องร้องเรียนจ านวน ๓,๐๘๑ เรื่อง มีการเคลื่อนย้ายของ
ประชาชน การจัดสรรหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า การตั้งด่านความมั่นคง ๓ จุด ด่านต ารวจ ๘ จุด และ
การบังคับใช้กฎหมาย ๓) ด้านการช่วยเหลือเยียวยา มีการแจกถุงพระราชทาน/ถุงยังชีพ จ านวน 
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๒๕๗,๔๖๕ ถุง จัดตั้งโรงทาน ๒๕ โรงทานใน ๖ อ าเภอ มีการตรวจสอบเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่
ลูกจ้าง/ผู้ประกอบการ/เกษตรกร การดูแลคนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ และคนยากไร้คนไร้ที่พ่ึง โดยมอบ
สิ่งของ เงิน และตั้งศูนย์ดูแล โดยใช้งบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กาชาด และท้องถิ่น มีการสนับสนุนการปลูกพืชสวนครัว การท าตู้ปันสุข ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี
มีการเสนอโครงการตามแผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม จ านวน ๑๕๘ โครงการ วงเงินงบประมาณ 
๑,๑๒๖ ล้านบาท 

ส าหรับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา คือ การจัดตั้ง ศูนย์ฟ้ืนฟู 
และดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง Local Quarantine ท าได้ยาก เพราะมีข้อจ ากัดทางการแพทย์และการ
ต่อต้านจากชุมชน อุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างไม่สามารถจัดซื้อได้ เช่น หน้ากากอนามัย ชุด PPE 
เป็นต้น การท า Home Quarantine ท าได้ยาก เพราะบางครัวเรือนไม่เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัว 
ส่วนประเด็นข้อกฎหมายซึ่งโครงสร้างตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อไม่ครอบคลุมส่วนราชการบางส่วน 
เช่น ต ารวจ ท าให้การบังคับใช้กฎหมายต้องอาศัยอ านาจ พรก.ฉุกเฉิน เป็นต้น 

ล าดับต่อมา เป็นการเปิดวีดิทัศน์แนะน าหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับประชาชน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม ได้กล่าวทักทายและขอบคุณหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารสุข 
และประชาชนที่สละเวลามาเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์
ในการลงพ้ืนที่ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ที่มา หน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการลงพ้ืนที่
ของวุฒิสภาเพื่อรับทราบข้อมูลด้านกฎหมายท่ีจะน าไปกลั่นกรองกฎหมาย พร้อมนี้ หากประชาชนมีเรื่อง
ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะแก่วุฒิสภาหรือรัฐสภา สามารถส่งหนังสือถึงประธานวุฒิสภาหรือประธาน
รัฐสภาได้ ในส่วนของกฎหมายนั้น เห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่ควรรู้ ซึ่งประชาชนสามารถใช้
สมาร์ทโฟน ค้นหาจาก Google และดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ปรากฏได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบ ได้แก่ พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ ห้ามมิให้คนต่างด้าวเช่าที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม มาตรา ๖๕/๑ 
เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินรายใดให้บุคคลอื่นเช่าที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมโดยรู้อยู่แล้วว่า
บุคคลดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว หรือเป็นผู้แทนของคนต่างด้าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เป็นต้น พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น 
มาตรา ๑๒ ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถ้ามรดก
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ที่ได้รับมาจากเจ้ามรดกแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าเกินหนึ่งร้อยล้านบาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกนิหนึง่
ร้อยล้านบาท มาตรา ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีค านวณและเสียภาษีในอัตราร้อยละสิบของมูลค่ามรดกใน
ส่วนที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา ๑๒ แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดานให้เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละห้า พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ผู้ทวงถามหนี้ด าเนินการ เช่น มาตรา ๙  
ให้ติดตามทวงถามหนี้ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา และในวันหยุดราชการ 
เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา มาตรา ๑๑ ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระท าการทวงถามหนี้ใน
ลักษณะการข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระท าอื่นใดที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง 
หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถาม
หนี้ ให้ที่ว่าการอ าเภอ และสถานีต ารวจเป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ได้ด้วย 
รวมทั้งให้หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังที่
ท าการปกครองจังหวัด หรือกองบัญชาการต ารวจนครบาล แล้วแต่กรณี มาตรา มาตรา ๒๗ ในจังหวัด
หนึ่ง ให้มีคณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประจ าจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด  
เป็นประธานกรรมการ เป็นต้น และฉบับสุดท้ายที่มีความส าคัญและมีประเด็นที่ประชาชนเสนอแนะให้มี
แก้ไข คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่
อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีมาตราส าคัญ ๆ เช่น มาตรา ๑๐ สัญญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าหนึ่งปี
หรือเกินสิบปีมิได้ ในกรณีที่ก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปี  แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สิน 
ที่ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลาไถ่  ในกรณีที่ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลา 
ไถ่ และจ านวนสินไถ่ก าหนดไว้สูงกว่าราคาที่ขายฝาก ให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงกว่านั้นลงตามอัตราส่วนของ
ระยะเวลาไถ่ที่ลดลง แต่ผู้ซื้อฝากมีสิทธิเรียกค่าเสียโอกาสได้ไม่เกินร้อยละสองต่อปีของจ านวนราคาที่
ขายฝากค านวณตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนถึงก าหนดเวลาไถ่ ทั้งนี้ ประชาชนเห็นว่ามาตรา ดังกล่าว
สมควรแก้ไข โดยเพ่ิมก าหนดเวลาไถ่ จากเดิมก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่า  ๑ ปี หรือเกิน ๑๐ ปี มิได้ เป็น  
ต่ ากว่า ๒ ปี หรือ ๓ ป ีหรือเกิน ๑๐ ปี มิได้ เพ่ือเพิ่มโอกาสให้ผู้ขายฝากมีโอกาสหาเงินมาไถ่คืน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านกลไก
ของวุฒิสภา คือ การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา ซึ่งแต่ละคณะกรรมาธิการจะได้รับ
มอบหมายให้เข้าไปพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่อสภา โดยการเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมา
ชี้แจงให้ข้อมูล และช่วงท้าย ได้แนะน าช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและชาวจังหวัด
นนทบุรี พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมไลน์กลุ่มจังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย
และรับส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

พลตรี โอสถ  ภาวิไล กรรมการ ได้กล่าวว่าในฐานะที่เป็นคนจังหวัดนนทบุรี ยินดีให้ความ
ช่วยเหลือและรับฟังข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ สิ่งที่พอจะช่วยเหลือได้ในเรื่องของการพัฒนาสังคม  



๒๒๒ 
 

 
 

ที่เกี่ยวกับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และเห็นว่าจังหวัดนนทบุรีมีผู้พิการ
ค่อนข้างมากที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนพิการได้ ในฐานะหน้าที่ เป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับนานาชาติ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนพาราเกมส์ หรือพาราลิมปิกเกมส์  ยินดีรับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
สามารถติดต่อมาได้โดยตรง  

นางสุนี จึงวิโรจน์ กรรมการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาลงพื้นที่พบประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 
และในฐานะที่ท าหน้าที่ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้แสดงความชื่นชมในการแก้ไข
ปัญหาวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การแพทย์และและอาสาสมัครสาธารสุข (อสม.) ทีเ่ป็นก าลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในต่างประเทศยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่ส าหรับประเทศไทย
ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีและขอเป็นก าลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
ของจังหวัดนนทบุรีในการช่วยกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ต่อไป 

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนา
เมืองเนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีมีพ้ืนที่ตาบอดเป็นจ านวนมาก ถ้าหากประชาชนสนใจที่จะจัดรูป
ที่ดินเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสามารถออกโฉนดได้ สามารถติดต่อขอข้อมูลไปที่โยธาธิการจังหวัดได้ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา
เรื่องที่ดินตาบอดให้กับประชาชน อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ โครงการ นอกจากนี้ ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่า
ราชการจังหวัดนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้ช่วยกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้เป็นอย่างดียิ่ง  

นายสาธิต เหล่าสุวรรณ กรรมการ ได้กล่าวถึงเรื่องการคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า เนื่องจาก
วุฒิสภาได้ลงพ้ืนที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ได้ยื่นข้อเสนอให้มีการคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื่องจากเงินประกันดังกล่าวมีจ านวนมาก หากมีการคืนเงินให้กับผู้ประกอบการก็จะ
สามารถเงินมาหมุนเวียนในกิจการของโรงงานได้ จึงขอให้การไฟฟ้าได้ชี้แจงว่าสามารถด าเนินการคืนเงิน
ให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้หรือไม่ อย่างไร 

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการระบบจ าหน่าย การไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า 
การไฟฟ้านครหลวงยินดีคืนเงินให้กับผู้ประกอบกิจการขนาดใหญ่ แต่การไฟฟ้าไม่สามารถตัดสินใจเองได้
เนื่องจากอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ทั้งนี้ หากเมื่อมีนโยบายของ
รัฐบาลก็สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับการคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทท่ี ๑ บ้านที่
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อยู่อาศัย และประเภทท่ี ๒ ธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งนี้ ในส่วนผู้ใช้ไฟประเภทที่ ๓ ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่หรือธุรกิจโรงแรม การไฟฟ้าได้มีมาตรการเพ่ือช่วยบรรเทาในสถานการณ์ที่ผ่านมา เช่น ให้มี
การผ่อนช าระค่าไฟฟ้าโดยไม่คิดดอกเบี้ย การยกเว้นการเก็บค่าไฟฟ้าต่ าสุดให้กับกิจการที่ปิดกิจการ
ชั่วคราว เป็นต้น ส าหรับประชาชนทั่วไปยังไม่ไปยื่นเรื่องขอรับเงินค่าประกันไฟฟ้า ทางการไฟฟ้านคร
หลวงขอเชิญชวนให้ไปรับเงินประกันค่าไฟฟ้าได้ที่ส านักงานการไฟฟ้าทุกแห่งโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา
สิ้นสุด  

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง น าโดย พลเอก ดนัย  มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะ
สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์เทคโนโลยีบริหารจัดการระบบก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อภาคกลาง ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายพิรุณ วิมลอักษร 
นายอ าเภอไทรน้อย นายสุทิพย์ ไชยประพันธ์ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
ให้การต้อนรับ 

 นายอุดร ระโหฐาน ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน โดยการ
จัดการมูลฝอยแบ่งออกเป็น การจัดการมูลฝอยทั่วไป การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการของเสีย
อันตราย และการจัดการสิ่งปฏิกูล  

ในการนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการบูรณาการจัดการขยะติ ดเชื้อจาก
โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ติดกับจังหวัดนนทบุรี ทั้งในส่วนที่รวบรวมขยะติดเชื้อ 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและภาคเอกชน เพ่ือรวบรวมและน ามาท าลายโดยเตาเผาของศูนย์ก าจัด
มูลฝอยรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยศูนย์ฯ ต้องพิจารณาท ารายงานเสนอหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิสภา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการปรับแก้ไขเกี่ยวกับกฎหมาย หรือกฎกระทรวง 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดการขยะติดเชื้อข้ามเขตจังหวัดได้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากประชาชน  

๑. เสนอให้มีการลงพ้ืนที่พบประชาชนเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาของประชาชน  
มากขึ้น เพ่ือน าข้อเสนอแนะกลับไปแก้ไข 

๒. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภา ขอให้มีการออกสื่อมากขึ้น 
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๓. เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายจราจรให้เข้มงวดขึ้น เนื่องจากปัจจุบั นคนไทยไร้วินัย
การจราจรมาก มีการขับรถสวนเลน ฝ่าไฟแดง ปวดหน้า ขับเร็ว ประมาทให้ผู้อื่นอันตรายต่อชีวิต  
และทรัพย์สิน 

๔. ควรปรับปรุงกฎหมายในการปราบปรามการทุจริต เพ่ือไม่ให้มีคนน าช่องว่างของกฎหมาย
ไปทุจริตงบประมาณของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานระดับท้องถิ่น 

๕. ทุกต าแหน่งในทางการเมือง ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

๖. ควรปรับปรุงกฎหมายเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ทันยุคทันสมัย เพ่ือทันเหตุการณ์ และสะดวก
รวดเร็ว 

๗. องค์กรอิสระควรมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นราคา
ปัจจุบันและสุจริต ถ้าองค์กรกระท าความผิด ต้องมีกฎหมายลงโทษและต้องถูกฟ้องด าเนินคดีได้ 
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จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัด
สมุทรสาครที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนน าเสนอ
ประเด็นหรือกฎหมายที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

๖. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสมุทรสาคร 
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ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัด
สมุทรสาครที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนน าเสนอ
ประเด็นหรือกฎหมายที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ 
โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา 
และกล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการด าเนินงานของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ 

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดขนาดเล็ก แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพ้ว มี ๔๐ ต าบล ๒๗๐ หมู่บ้าน มีประชากร
โดยประมาณเกือบ ๖๐๐,๐๐๐ คน มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ประมาณ  ๗,๐๐๐ โรง และมี
แรงงานต่างด้าวลงทะเบียนอย่างเป็นทางการประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ราย ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้รับการ
จัดตั้งศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว โดยตั้งอยู่ที่ตลาดทะเลไทย เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติหลัก คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ทั้งนี้ มีคณะทูตของประเทศ
เมียนมาได้เข้าหารือกับทางจังหวัดเพ่ือแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้ง
ล่วงหน้าในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับแรงงานชาวเมียนมา 
ที่มีเป็นจ านวนมากในจังหวัดสมุทรสาคร 

ส าหรับประเด็นที่จังหวัดต้องการน าเสนอให้กับคณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ มีจ านวน ๓ ประเด็น 
คือ  

๑. การจัดรูปที่ดิน ข้อจ ากัดของการจัดรูปที่ดิน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการตกลงแบ่งผลประโยชน์ 
ไม่ลงตัวระหว่างญาติพ่ีน้องด้วยกันเอง ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดรูปที่ดินจะมีประโยชน์มากก็ตาม 
แต่ติดขัดอยู่ที่บุคคลท่ียังมีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  

๒. ด้านแรงงานต่างด้าว เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในจังหวัดสมุทรสาครนั้น ไม่พบ 
ผู้ติดเชื้อมานานกว่า ๑๔๐ วัน แต่ทางจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป 
โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งในหลายประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ก็มีปัญหาการแพร่ระบาด 
โควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมถึงประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ด้วย ซึ่งจากการติดตาม
สถานการณ์พบว่า ในประเทศเมียนมาพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้ใช้กลไกของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และใช้อาสาสมัครสาธารณสุข
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ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นหลัก อีกทั้งการแก้ปัญหาได้มุ่งเน้นไปที่แรงงานต่างด้าวด้วย ถึงแม้ว่าจะมี
ปัญหาด้านการสื่อสาร แต่ทางจังหวัดได้ใช้อาสาสมัครจากแรงงานต่างด้าวเป็นตัวกลางในการสื่อสาร 

๓. ด้านการท่องเที่ยว หลังจากรัฐบาลได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ แล้ว คาดว่าจะมีการ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาครมีแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยเน้นไปที่จุดเด่นส าคัญของแต่ละอ าเภอเพียงจุดเดียว เช่น อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จะเน้นเรื่องอาหาร
ทะเลที่สด สะอาด และปลอดภัย อ าเภอกระทุ่มแบน เน้นไปที่กล้วยไม้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการ 
ปลูกกล้วยไม้มากที่สุดในประเทศไทย และอ าเภอบ้านแพ้ว มุ่งเน้นไปที่มะพร้าวน้ าหอม ซึ่งกระทรวง
พาณิชย์ได้ให้การรับรองว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาครมี
เส้นทางรถไฟจากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีมหาชัย มีขบวนวันละ ๑๗ เที่ยว ซึ่งเหมาะส าหรับการ
ท่องเที่ยวแบบ one day trip  

จากนั้น ผู้ด าเนินรายการได้เชิญตัวแทนคณะกรรมการฯ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ประชาชน ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายเจตน์ ศิรธรานนท์  และ 
พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวทักทายส่วนราชการ ภาคเอกชน 
และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จั งหวัดภาคกลาง รวมทั้ งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการมารับราชการที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี 
๒๕๓๑ ว่า รู้สึกภูมิใจท่ีเมืองมหาชัยเป็นต้นก าเนิดของการกระจายอ านาจ มีการตั้งสุขาภิบาล “ท่าฉลอม” 
ที่ให้อ านาจประชาชนปกครองตนเอง เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทดลองใช้
ระบบการปกครองตามแบบวิถีประชาธิปไตย มีการก าหนดรูปแบบหรือโครงสร้างการปกครองประชาธิปไตย
ที่เหมาะสมกับสังคมไทยในขณะนั้น โดยมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) ตัวแทนประชาชนที่มา
จากเลือกกันเอง ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีประสบการณ์ และ ๓) 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในพื้นที่นั้น ๆ เพ่ือเข้ามาเสริมการท างานของประชาชน
ที่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้น การปกครองในรูปแบบตัวแทนรูปแบบนี้ถือว่าเป็นประชาธิปไตยอีกรูปแบบ
หนึ่ง ประวัติศาสตร์การปกครองดังกล่าวมีความส าคัญเป็นบทเรียนและมีความส าคัญต่อการเมืองการ
ปกครองของประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งจะต้องก้าวต่อไป จึงต้องมีความสามัคคีปรองดอง 
เพ่ือเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือเพ่ือความสุขของประชาชนในประเทศ และในวันนี้เห็นว่าจังหวัดสมุทรสาคร 
มีความเจริญก้าวหน้า มีเศรษฐกิจที่ดี  มีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญ 
ของประเทศไทย กิจกรรมวุฒิสภาพบประชาชนที่จัดขึ้นในวันนี้ เพ่ือที่วุฒิสภาจะได้มารับฟังความคิดเห็น
และเป็นสะพานในการน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่าง ๆ ไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ 
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ให้ไปสู่เป้าหมายที่ทางชาวจังหวัดสมุทรสาครได้ก าหนดไว้ 

พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มารับฟัง 
ความคิดเห็นในครั้งนี้ และในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น 
วุฒิสภา ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาล และ อบต. 
ทั้งหลายและเห็นว่า จังหวัดสมุทรสาครนั้นมีความโชคดีที่มีภาคการเกษตร การประมง และภาคอุตสาหกรรม
ที่เข้มแข็ง ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ก็ตาม แต่สามารถประคับประคองธุรกิจให้ด าเนินต่อไปได้ 
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มีพระราชก าหนด
เงินกู้จ านวน ๑ ล้านล้านบาท ซึ่งจะน ามาใช้ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ ยังมีพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งให้อ านาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan วงเงิน 
ไม่เกิน ๕ แสนล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ขาดรายได้จากสถานการณ์ดังกล่าวให้สามารถ 
มีเงินทุนหมุนเวียนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า ส าหรับมาตรการในการเปิดประเทศยังต้องระมัดระวังไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ รอบ ๒ ซึ่งมีประเทศอย่างน้อย ๑๒ ประเทศที่มีการระบาดรอบ ๒ และที่ร้ายแรงคือ
ประเทศเมียนมา เห็นว่าบริเวณด่านแม่สอดจะเป็นจุดแรกที่มีความเสี่ยงที่อาจน าเชื้อโควิด-๑๙ เข้ามา 
ในประเทศได้ เพราะมีแรงงานต่างด้าวข้ามไปมา หน่วยงานของรัฐจึงต้องระมัดระวังมากขึ้น ส่วนเรื่อง
การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา พยายามผลักดันเรื่องดังกล่าวมา
โดยตลอด และคาดว่าช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีการเลือกตั้งระดับ อบจ. โดยจะใช้งบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๖๔  

นายเจตน์  ศิรธรานนท์ กรรมการ กล่าวถึงการท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นับว่าโชคดีที่มีกฎหมายฉบับนี้ เพราะก่อนหน้านี้ 
ไม่มีกฎหมายรอบรับในการกักตัวหรือ quarantine ผู้ป่วยได้เลย และไม่มีคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้ท าให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ท าให้การแก้ไขปัญหาโรคโควิด-
๑๙ ได้ใช้โครงสร้างคณะกรรมการชุดนี้แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการโรคโควิด-๑๙ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงมาตรการล็อกดาวน์
หรือปิดกั้นการเดินทางระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ประกาศพระราชก าหนดฉุกเฉินเพ่ือบริหารจัดการการเดินทางระหว่างประเทศต่อไป ซึ่งโรคโควิด-๑๙ 
จัดเป็นโรคติดต่ออันตราย และยังมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ขณะนี้มีการผูต้ิดเชื้อมากกว่า ๒๔ ล้านคน 
การเปิดประเทศในเฟสต่อไปจึงยังไม่สามารถเปิดประเทศได้  ถึงแม้ว่าภายในประเทศจะปราศจาก 
ผู้ติดเชื้อมากกว่า ๙๐ วัน แต่ในประเทศอื่น ๆ ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการระบาด 
ในประเทศเมียนมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากการแพร่ระบาดมี
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ความรุนแรงมากขึ้นคงต้องอาศัยนโยบายของรัฐในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน เป็นไปได้หรือไม่ 
ที่จะส่งทีมงานไปช่วยเหลือด้านสาธารณสุขหากมีการร้องขอมา หรือจะต้องมีการล็อกดาวน์พ้ืนที่ 
และกักตัว ๑๔ วัน ซึ่งมาตรการนี้ยังได้ผลอยู่ ขณะเดียวกันในกรณีที่ยังมีคนเข้าออกตามพรมแดน
ธรรมชาติซึ่งไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการได้ อาจท าให้มีโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดในรอบ ๒ ได้อีก 
ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันป้องกันให้ดีที่สุด คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา จะได้มีการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป ส าหรับกรณีวัคซีนซึ่งมีหลายประเทศก าลังเร่งทดลองวัคซีนอยู่ ซึ่งประเทศ
ไทยมีการทดลองด้วยเช่นกัน แต่ประเทศไทยยังต้องจองวัคซีนจากประเทศที่มีแนวโน้มจะผลิตวัคซีนได้
ก่อน ซึ่งไม่รู้ว่าจะผลิตได้จริงหรือไม่ ซึ่งจากการรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ มีการจัดตั้งโครงการ COVAX 
เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙ ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมแล้ว ๑๗๒ 
ประเทศ มีการทดลองผลิตวัคซีน ๙ ชนิด รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการตัดสินใจท าการจองวัคซีนภายใน 
๓๑ สิงหาคมนี้ และต้องจ่ายเงินงวดแรกภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ประเด็นคือ เมื่อจ่ายเงินจองไปแล้ว
อาจจะไม่ได้วัคซีนก็ได้ ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งว่า ระเบียบการจ่ายเงินในลักษณะนี้ยังไม่มี ท้ายที่สุดแล้ว 
ถ้าประเทศใดผลิตได้ก็ต้องใช้ภายในประเทศก่อน จึงจะมีการผลิตเพ่ือจ าหน่ายไปยังประเทศอื่น ดังนั้น 
การผลิตวัคซีนในเชิงพาณิชย์ยังต้องใช้เวลา อย่างเร็วที่สุดคาดว่าประมาณต้นปีหน้า คาดว่าสถานการณ์
ต่าง ๆ จะดีขึ้นและจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ 

พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม กล่าวว่ารู้จักจังหวัดสมุทรสาครครั้งแรกสมัยเป็นนักเรียน
แพทย์มาฝึกงานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งสมัยนั้นเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ขนาด ๒๐ เตียง และตอน
นั้นยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเลย แต่ระยะเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด
สมุทรสาครที่มีความเจริญไปในทางที่ดีขึ้น โรงพยาบาลบ้านแพ้วจากโรงพยาบาล ๒๐ เตียงในอดีต 
ปัจจุบันกลายเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชนที่มีขนาดใหญ่ กลายเป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางหลายโรค  
มีเครื่องคอมพิวเตอร์สแกนที่ทันสมัย มีแผนกตรวจตาที่ทันสมัย จึงรู้สึกภูมิใจและดีใจกับชาวจังหวัด
สมุทรสาคร และเห็นว่าจังหวัดสมุทรสาครโชคดีที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดไม่ได้ เป็นจังหวัดที่มุ่งเน้น 
ด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มากนัก ถึงแม้ว่า
จะไม่ใช่เมืองที่เป็นจุดหมายปลายทาง แต่สมุทรสาครมีจุดขายที่ส าคัญ นั่นคือ อาหารทะเลหรือซีฟู้ด  
ซึ่งที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีความสด คุณภาพดี และมั่นใจได้ว่าปราศจาก
สารพิษตกค้าง จึงขอฝากให้รักษาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นจุดขายส าคัญของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป  

ข้อเสนอแนะของประชาชน   
๑. เสนอให้มีการแก้กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความอิสระอย่างแท้จริง 
๒. เรื่องผังเมือง เสนอให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดปริมณฑลพิเศษ  
๓. การแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนพระราม ๒ ให้รถบรรทุกสิบล้อวิ่งชิดขวาเป็นเขตวินัยจราจร 
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๔. เสนอให้มีการทบทวนกฎหมายประมงทั้งหมด เห็นว่ากฎหมายประมงมีบทลงโทษ 
ไม่สมเหตุสมผล และท าลายเศรษฐกิจประเทศ  

๕. ขอให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และจัดสรรเวลาให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้แสดงความ
คิดเห็นมากกว่านี้ 

๖. ขอให้ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ เช่น เรื่องการแบ่งมอบอ านาจหน้าที่ภารกิจให้ชัดเจนระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ให้มีความชัดเจน 

 

-------------------------------------------- 
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จังหวัดสมุทรปราการ ณ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดเวทีเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ 
     
     
 
 
    
 
     
        
 
     
 
 
      
 

      
 

      
 

     
 

    
        
       
         
       
 

๗. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
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ผลการด าเนินการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้จัดเวทีเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่  
โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัด
สมุทรปราการ ดังนี้ 

ศึกษาดูงานน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ณ ท่าเรือบ้านขาว จังหวัดสมุทรปราการ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย  
นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง กรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ และสื่อมวลชน ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการสร้าง
แนวเขื่อนป้องกันน้ ากัดเซาะแนวชายฝั่งอย่างรุนแรงของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะได้มีการปลูกต้นโกงกาง
เทียมบริเวณหน้าเขื่อนอีกชั้นหนึ่งเพ่ือเป็นเสมือนก าแพงสองชั้น โดยมีแผนที่จะด าเนินการตั้งแต่ 
ช่วงปากอ่าวไปจนถึงคลองด่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมโครงการดังกล่าวว่าจะก่อให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนสมุทรปราการ และประชาชนบริเวณก้นอ่าวไทย โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริม
ประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยว และเป็นเขื่อนป้องกันน้ าท่วมของจังหวัดสมุทรปราการชั้นในด้วย  

กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมือง
สมุทรปราการ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้จัดเวทีเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่  
โดยนายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา  
พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลว่า จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๔ ตารางกิโลเมตร มีประชากร
อาศัยอยู่ประมาณ ๒.๓ ล้านคน ถือได้ว่าความหนาแน่นของประชากรอยู่ในอันดับต้น ๆ และยังเป็นเมือง
อุตสาหกรรมหลักที่มีความต้องการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมจ านวนมากทั้งจากนอกพ้ืนที่และในพื้นที่ 
ท าให้มีประชาชนมาอยู่อาศัยในจังหวัดหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงมีการขยายตัวของชุมชนที่อยูอ่าศยั
เดิมและเกิดชุมชนที่อยู่อาศัยใหม่ นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรปราการยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ เป็นคลังสินค้า เป็นศูนย์กลางการขนส่งซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และช่วยในการลดต้นทุน
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม จึงส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวน
มาก ดังจะเห็นได้จากจ านวนการขอจดทะเบียนโรงงานที่มีจ านวนประมาณ ๘,๐๐๐ โรงงาน นับได้ว่าเป็น
จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากที่สุดในประเทศ อันเนื่องมาจากความพร้อมดา้นโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ สะดวกต่อ
การคมนาคมขนส่ง ซึ่งส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการยังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนอยู่ นอกจากนี้ ยังจะได้รับ
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การส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นจังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
เพื่อจะได้รับสิทธิพิเศษในการลงทุนในพ้ืนที่ค่อนข้างสูง และจะดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่า 

จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ 
และประชาชน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวทักทายประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม พร้อมกล่าวว่า คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
เดินทางมายังจังหวัดสมุทรปราการเพ่ือรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ  
และสภาพปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ 
ขอชื่นชมการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งความมีน้ าหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน  
ที่มุ่งจะช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของตนเองให้มีความน่าอยู่ โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ขอให้ส่วนราชการ 
ในพ้ืนที่หรือประชาชนร่วมกันแสดงความเห็นอันจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนส่งเสริมให้จังหวัด
สมุทรปราการได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองที่ดีและน่าอยู่มากขึ้น ทั้งนี้ ได้เชิญนายยงยุทธ สุวรรณบุตร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต ๒ ได้ชี้แจงถึงประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ  

นายยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต ๒ กล่าวถึง
โครงการพัฒนาพ้ืนที่และข้อเสนอแนะในการด าเนินการต่าง ๆ ได้แก่ 

๑. การสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ที่มีปัญหาและได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะของคลื่นลมทะเลอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน  
โดยพ้ืนที่ในการสร้างเขื่อนมีความยาวครอบคลุมตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยา ต าบลปากน้ า ต าบลบางปู 
และต าบลบางปูใหม่ ไปจนจรดสุดเขตแดนจังหวัดสมุทรปราการที่ต าบลคลองด่าน รวมระยะทาง
ประมาณ ๒๗ กิโลเมตร โดยขณะนี้ได้มีการด าเนินการก่อสร้างแล้วบริเวณวัดอโศการามถึงต าบลบางปู  
ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร คงเหลือแผนการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอีก ๒ ระยะ ซึ่งยังต้องรอ
งบประมาณด าเนินการ ประกอบด้วย ตั้งแต่ปากแม่น้ าเจ้าพระยาช่วงต าบลท้ายบ้าน อ า เภอเมือง
สมุทรปราการ จนถึงวัดอโศการาม ระยะทาง ๕ กิโลเมตร คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างจ านวน 
๑,๐๐๐ ล้านบาท และช่วงสุดท้าย ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ตั้งแต่ช่วงต าบลต าหรุ อ าเภอบางพลี ไปจนถึง
อ าเภอคลองด่าน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลให้ได้รับการป้อ งกันครอบคลุม
ทั้งหมด จึงขอให้สนับสนุนการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวเชื่อมต่อยาวไปจนถึงจังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทาง
ทั้งหมด ๑๑๖ กิโลเมตร ซึ่งจะท าให้การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงของอ่าวไทยตัว “ก” 
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หากโครงการดังกล่าวส าเร็จ ชุมชนและประชาชนก้นอ่าวไทยจะได้รับผลประโยชน์ 
ในเรื่องประมงชายฝั่ง รวมถึงการท่องเที่ยว และเขื่อนป้องกันน้ าท่วมของจังหวัดสมุทรปราการชั้นในอีกด้วย 
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๒. การใช้พ้ืนที่บริเวณใต้ทางด่วนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนาต่อเนื่องมา
จนถึงสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร เพ่ือจัดท าถนนโลคัลโรด (Local Road) 
ปรับปรุงทางระบายน้ าและภูมิทัศน์ทั้งหมด โดยจะใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากติดปัญหาในด้านพ้ืนที่ 

๓. การสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา เพ่ือประโยชน์ในการคมนาคม และเชื่อมต่อ
การท่องเที่ยว โดยมีงบประมาณของท้องถิ่นสนับสนุนการก่อสร้าง และจะขอใช้พ้ืนที่ของกองทัพเรือ  
เพื่อติดตั้งฐานกระเช้า แต่ยังไม่ได้รับการอนุญาต  

นายจเด็จ  อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจแทนประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการกับโครงการพัฒนาจังหวัดในด้านต่าง ๆ ที่จะสามารถต่อยอดและสร้างความเจริญให้กับ
จังหวัดสมุทรปราการได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม การคมนาคม หรือการ
พัฒนาสิง่แวดล้อมเชิงระบบ อย่างไรก็ตาม โครงการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ในเส้นทาง ๑๑๖ 
กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณจ านวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท นั้น มีข้อเสนอ ๒ ประการ ได้แก่  

๑. การก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก จึงเห็นว่า
ท้ัง ๖ จังหวัดที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนควรจะรวมพลังกันและรวมเงินในการพัฒนาจังหวัด เนื่องจากมี  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ ๖ แห่ง และท้องถิ่นในระดับเทศบาล 
อีกประมาณ ๑๐๐ กว่าแห่ง การด าเนินการก่อสร้างจึงจะมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอให้เชิญ 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ  
มาเป็นหัวหน้าทีมในการด าเนินการ หากมีรัฐมนตรีเป็นแกนน าครั้งนี้ การรวมพลัง ๖ จังหวัด น่าจะมี
ความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น  

๒. เสนอให้มีนักวิชาการที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญมาน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ  
โดยอ้างอิงถึงการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประโยชน์ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง รวมถึง
ข้อมูลในด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพ่ือชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการก่อสร้าง และเป็นการลดทอน
การต่อต้านจากประชาชนหรือผู้ที่อาจจะคัดค้านโครงการได้ 

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  กล่าวว่า โครงการพัฒนาพ้ืนที่ 
ของจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าผู้น าในพ้ืนที่มีความต้องการจะพัฒนาให้จังหวัด
สมุทรปราการเป็นเมืองที่ดีมากยิ่งขึ้น ในส่วนของโครงการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่ง 
ถือเป็นโครงการที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน ทั้งในส่วนของพ้ืนที่และหน่วยงานราชการ โครงการ
ลักษณะนี้จะไม่ได้รับงบประมาณหากไม่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งแบ่งเป็น  
๖ ด้าน โดยยุทธศาสตร์ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการ คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต 
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บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายน าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน  
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ขณะนี้ อยู่ในช่วงของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ หลังจากที่ได้มีการด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว จึงขอเสนอให้น าโครงการสร้างเขื่อน
ป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่งนี้ไปบรรจุไว้ในมิติดังกล่าว เพ่ือให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับด าเนินการต่อไป 

พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม กรรมการ กล่าวว่ามีความภาคภูมิใจในการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ การที่บริการสาธารณสุขมีความก้าวหน้านั้นสืบเนือ่ง
จากจังหวัดสมุทรปราการมีภาคแรงงานและอุตสาหกรรมมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีนิคม
อุตสาหกรรมอยู่หลายแห่ง และมีโรงงานอยู่จ านวนมาก ดังนั้น บริการสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
บริการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ จากจ านวนสถิติที่ปรากฏมีทั้งส่วนที่เป็นข้อดี  
และข้อที่กังวล  โดยเฉพาะข้อมูลในส่วนของจ านวนเตียงในโรงพยาบาลเอกชนที่รวมกันแล้วมีจ านวน
มากกว่าโรงพยาบาลภาครัฐทั้งหมดรวมกัน โดยโรงพยาบาลรัฐมีเตียงรวมกันประมาณ ๑,๐๐๐  
กว่าเตียง แต่โรงพยาบาลเอกชนประมาณ ๑๕ แห่ง มีจ านวนเตียงรวมกัน ๒,๐๐๐ กว่า นั่นแสดงให้เห็นว่า
ภาคเอกชนมองเห็นถึงศักยภาพของการลงทุนและความคุ้มค่า  

นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  กรรมการ กล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นโครงการส าคัญที่จะช่วยในการรักษาผืนแผ่นดินไม่ให้โดนน้ าทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่ งจนหดหายไปมากขึ้น ทั้ งนี้  จากการที่ ได้รับชมวีดิ ทัศน์และได้รับทราบข้อมูลจากท่าน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เห็นว่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่แลว้ 
พ้ืนที่ด้านในต่อเนื่องเข้าไปน่าจะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งมีกองทุนในการด าเนินการ  
ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการมีการด าเนินโครงการดังกล่าวอยู่บ้างแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน และเสนอแนะเป็นโครงการต่อยอดเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรปราการ
ต่อไป 

จากนั้น ได้เชิญส่วนราชการร่วมให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้  

นายเชาวลิต สามห้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการ ได้กล่าวถึงปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
โฉนดที่ดินถึงร้อยละ ๙๙ แต่ยังมีบางส่วนที่มีปัญหาเรื่องเขตที่ดินซึ่งเป็นพ้ืนที่หวงห้ามของส่วนราชการ 
โดยพ้ืนที่ที่เป็นปัญหา คือ เขตอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
หวงห้ามที่ดินอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
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สมุทรสาคร พุทธศักราช ๒๔๘๑ และประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เรื่อง ขยายการหวงห้าม  
และจัดซื้อที่ดินส าหรับสร้างการทดน้ าไขน้ าในบริเวณเชียงรากน้อยและบางเหี้ย พุทธศักราช ๒๔๖๗  
ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอบางพลี ดังนั้น จึงเป็นการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตที่ดินของรัฐทั้งสอง
พ้ืนที่ ปัญหาคือที่ดินทุกแปลงต้องมีการน าเข้าสู่คณะอนุกรรมการแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัด
สมุทรปราการ (กบร.จังหวัด) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน  
ของรัฐ ประเด็นส าคัญ คือ ในการพิจารณาของ กบร.จังหวัด มีหลักเกณฑ์ ๒ ประการ คือ ๑) การอ่าน
แปลภาพถ่ายทางอากาศ จากการก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินของรัฐทั้ง ๒ เขต มีข้อสังเกตว่าเป็นประกาศ 
ที่มีระยะเวลานานมากแล้ว ไม่น้อยกว่า ๘๐ ปีขึ้นไป แต่การใช้แผนที่ประเทศไทยมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ 
การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศมีขึ้นในช่วงหลัง จึงไม่สามารถระบุได้ว่าการที่ราษฎรขอออกเอกสาร
สิทธิ์นั้นเป็นการอาศัยอยู่ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ หรือรัฐได้สงวนห้ามไว้ชอบด้วยกฎหมายก่อน และ ๒) 
การสอบสวนผู้สูงอายุซึ่งอาศัยในพ้ืนที่หรือผู้ที่รู้ เห็นการครอบครอง แต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมา
ค่อนข้างมาก หาผู้รู้เห็นได้ยากหรือหาแทบไม่ได้แล้ว เมื่อน าเข้าสู่ กบร.จังหวัด ส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่า 
มีความไม่ชัดเจนในการครอบครอง ท าให้ไม่สามารถอนุมัติหรือเห็นชอบให้ออกเอกสารสิทธิ์ได้  
และทางราชการต้องแจ้งยกเลิกสิ่งที่ขอไป หากประชาชนยังต้องการเอกสารสิทธิ์ดังกล่าว ต้องด าเนินการ
ฟ้องร้องที่ศาลปกครองตามขั้นตอน จึงเป็นเหตุให้การออกเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ค่อนข้างล่าช้า ทั้งนี้ ส่วนใหญ่
เมื่อมีการฟ้องร้องที่ศาลปกครอง ทางราชการมักจะชนะแทบทุกคดี แต่ในส่วนของพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร พุทธศักราช ๒๔๘๑ จะได้มีการผลักดันให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง 

นางสาวดารณี คงกลิ่น ผู้แทนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการจัดรูปที่ดินของจังหวัดสมุทรปราการ
ขณะนี้ มีจ านวน ๑ โครงการ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๘๘ ไร่  
มีเจ้าของที่ดิน จ านวน ๓๐ แปลง โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ สาเหตุที่ยังปิดโครงการไม่ได้ 
เป็นเพราะยังไม่ได้สร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค เนื่องด้วยยังขาดงบประมาณที่จะได้รับมาจาก  
การขายที่ดินจัดหาประโยชน์ของโครงการ จ านวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๘ ตารางวา ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถ
ขายได้ แม้ว่าจะประกาศขายไปแล้วหลายครั้งและลดราคาลงเหลื อตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท  
แล้วก็ตาม สิ่งที่ต้องการให้ช่วยแก้ไขผลักดัน คือ ๑) ประชาสัมพันธ์และประกาศขายที่ดินจัดหาประโยชน์ 
จ านวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๘ ตารางวา ให้แล้วเสร็จ และ ๒) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายในโครงการจัดรูปที่ดินฯ เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถขอรับการสนบัสนนุจาก
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กองทุนจัดรูปที่ดิน ของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ เนื่องจากกองทุนพิจารณาแล้วว่าเป็นพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพสูง เพราะอยู่ในผังเมืองสีแดง คือ พ้ืนที่พาณิชยกรรม และอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ  

อีกประเด็นหนึ่ง คือ พ้ืนที่โครงการทางด้านฝั่งซ้าย (ทิศเหนือ ฝั่งตะวันตก) จะมีพ้ืนที่ติดกับ
กรุงเทพมหานคร หากสามารถเปิดเส้นทางเพ่ือเชื่อมต่อกันจะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์มาก ไม่แต่
เฉพาะประชาชนที่อยู่ในโครงการ ประชาชนพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถใช้ประโยชน์ในการเดินทางเข้าออก
กรุงเทพมหานครได้สะดวกขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีหนังสือไปยัง 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอเปิดพ้ืนที่ดังกล่าว ในเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ายังไม่สามารถด าเนินการได้ 
จึงฝากให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยติดตามเรื่องดังกล่าวด้วย หากสามารถเปิดพ้ืนที่ได้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์มาก 

ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นระหว่างของประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ มี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารตารางสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็นโดย
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ลงพ้ืนที่ศึกษา 
ดูงาน ณ โครงการลูกพระดาบส ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการ
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ ๙ โดยด าเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพ่ึงพาตนเองตามแนว
พระราชด าริ เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร สมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของศิษย์พระดาบส 
หลักสูตรการเกษตรพอเพียง และช่างไม้เครื่องเรือนของโรงเรียนพระดาบส การศึกษาค้นคว้าวิจัย 
และพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชน โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมโครงการลูกพระ
ดาบส ที่ได้สืบสานแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ที่จะน าไปประกอบ
อาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งยังสามารถพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ผู้อ านวยการ
โครงการลูกพระดาบส ให้การต้อนรับ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ลงพ้ืนที่ศึกษา 
ดูงาน ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในช่วง 
ที่ผ่านมาและในอนาคต โดยมี นายแพทย์น าพล แดนพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ  
ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายสรุป โดยได้น าเสนอแผนพัฒนาโรงพยาบาล อาทิ การปรับปรุง  
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ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปรับปรุงแผนกทันตกรรม เปิดหอผู้ป่วยหนัก เปิดศูนย์ไตเทียม ๔๐ เตียง 
ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย เปิดศูนย์หัวใจ ปรับปรุงหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU เมืองราชา) และ
ปรับปรุงห้องพิเศษ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ให้แก่
คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางในการติดตามการ
ของบประมาณ พร้อมทั้งขอให้โรงพยาบาลสมุทรปราการท าหนังสือชี้แจงรายละเอียด เพื่อน าเสนอข้อมูล
ที่ครบถ้วนไปยังคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โดยคณะกรรมการฯ จะช่วยประสานงานและ
ติดตามการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมให้ก าลังใจแก่
บุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับสถานการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
๑. ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้มีความสงบโดยเร็ว  
๒. แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในท้องถิ่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

และปัญหาความรุนแรงในสังคม 
๓. ปรับปรุงกฎหมายส าหรับผู้สูงอายุ ให้สมดุลกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
๔. ขอให้เพ่ิมสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุให้มากขึ้น 
๕. ขอให้ช่วยผลักดันการสร้างถนนใต้ทางด่วนเชื่อมต่อถนนสายหลักทั้งบางนา-ตราด เทพารกัษ ์ 

ศรีนครินทร์และสุขุมวิท เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดสมุทรปราการให้ดีขึ้น 
๖. พัฒนาโครงการกระเช้าลอยฟ้า ถนนเรียบริมฝั่งทั้งสองด้าน 
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จังหวัดนครปฐม ณ สหกรณ์บ้านคลองโยง ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล และศาลากลาง
จังหวัดนครปฐม 

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบังคับใช้กฎหมายจากประชาชนในพื้นที่ 

 

๘. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคกลาง วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครปฐม 
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ผลการด าเนินการ  

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง เดินทางถึงสหกรณ์
บ้านคลองโยง ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีการรับฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับสหกรณ์บ้านคลองโยงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้  

นายบุญลือ เจริญมี ประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง จ ากัด กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง และได้บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของ
ที่ดินสหกรณ์บ้านคลองโยง ให้แก่คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ดังนี้ 
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พ้ืนที่ของสหกรณ์บ้านคลองโยง ประมาณ ๑,๘๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ในเขตต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 
และต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามแนวคลองโยงเชื่อมระหว่างแม่น้ า
เจ้าพระยาและแม่น้ านครชัยศรี ที่ดินผืนนี้พบหลักฐานว่ามีการตกทอดในราชสกุลดิศกุล จนกระทั่ง  
ถึงเจ้าของรายสุดท้ายที่ระบุอยู่ในโฉนดที่ดินแปลงนี้คือนางประไพพิศ เกตุรายนาค โดยมีนายบุญชิต  
เกตุรายนาค เป็นผู้จัดการมรดก และเคยประกาศขายที่ดินทั้งหมดครั้งใหญ่มาแล้วในปี ๒๔๙๖ ในราคา
ไร่ละ ๑,๑๐๐ บาท แต่ขายได้เพียง ๗๐๐ ไร่ ยังเหลืออีกจ านวน ๑,๘๐๐ ไร่ จึงเก็บเป็นค่าเช่าต่อไป 
ต่อมาในปี ๒๕๑๘ เจ้าของที่ดินต้องการจะขายที่ดินทั้งหมดอีกครั้ง ขณะที่ชาวนาต้องการมีที่ดินท ากิน
เป็นของตนเอง จึงรวมตัวกันเสนอต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อขอยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนจัดหาที่ดิน
ท ากินให้แก่เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๘ มาด าเนินการซื้อที่ดินดังกล่าว โดยผ่อนช าระเงินคืนแก่กองทุน
หมุนเวียนฯ ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าได้มีการซื้อที่ดินจ านวนราว ๑,๘๐๐ ไร่ ในราคาไร่ละ ๒,๕๐๐ บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๗,๕๐๐ บาท ในปี ๒๕๑๙ หลังจากซื้อที่ดินได้แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งสหกรณ์ 
จนกระทั่งในปี ๒๕๒๓ ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง จ ากัด ซึ่งสหกรณ์ได้ผ่อนช าระเงินยืม
กองทุนหมุนเวียนฯ มาโดยตลอด จนถึงปี ๒๕๕๐ ได้คืนเงินกองทุนไปแล้วประมาณ ๕.๖ ล้านบาท ทั้งนี้ 
ภายหลังการจัดตั้งสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง ชาวบ้านได้ผลักดันให้มีการด าเนินการเช่าซื้อ ๒ ครั้ง คือ  
ในปี ๒๕๓๓ และในปี ๒๕๔๖ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนบางส่วนได้เข้าร่วมเคลื่อนไหวกับเครือข่ายหนี้สิน
ชาวนาแห่งประเทศไทยแต่ไม่สามารถผลักดันจนส าเร็จได้ 

 ต่อมา ในปี ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งมอบที่ดินคืนแก่กรมธนารักษ์ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการให้กรมธนารักษ์ทวงคืนที่ดินจากหน่วยงานต่าง ๆ มาด าเนินการจัดเช่าเอง ภายใต้โครงการ
รัฐเอื้อราษฎร์ โดยมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ห้ามน าที่ดินราชพัสดุมาด าเนินการ
จ าหน่ายจ่ายโอนแก่ผู้อื่น เมื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งมอบที่ดินแปลงนี้คืนแก่กรมธนารักษ์ จึงได้มี
หนังสือแจ้งมายังชาวบ้านให้ได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในการเช่าที่ดินแปลงนี้ ท าให้ชาวบ้านในต าบล
คลองโยงต้องเปลี่ยนมาเป็นการเช่าจากธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ การจัดเช่าโดยกรมธนารักษ์นั้นเป็นการให้เช่ารายบุคคล ไม่ผ่านการด าเนินการโดยสหกรณ์เช่าที่ดิน
คลองโยง จ ากัด และปล่อยให้มีการเปลี่ยนมือการเช่าโดยผู้ที่ไม่เป็นเกษตรกรก็ได้ จึงเป็นการส่งเสริม  
ให้ที่ดินหลุดมือจากเกษตรกรและเป็นการท าลายความเข้มแข็งและอ านาจต่อรองของเกษตรกรรายย่อย  
ไม่เป็นไปตามหลักการเดิมที่ เป็นการรวมทุนของเกษตรกรเพ่ือช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันในการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ  

 จากนั้น ในปี ๒๕๕๕ สมาชิกสหกรณ์ได้ประชุมและมีมติให้ร่วมกันเรียกร้องให้ธนารักษ์พ้ืนที่
จังหวัดนครปฐมชะลอการเก็บค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเห็นว่าต้องผลักดันให้ชาวนา  
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากินตามเจตนารมณ์ของผู้ขายที่ดินและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
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พ.ศ. ๒๕๕๐ จนกระทั่งถึงยุครัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้มีแนวนโยบายการ
กระจายการถือครองที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน และเห็นว่าพ้ืนที่ต าบลคลองโยงสามารถจัดการที่ดิน  
ตามหลักเกณฑ์นี้ได้ จนกระทั่งมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒ ครั้ง คือ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้น าที่ดินดังกล่าวมาด าเนินการจัดการ
ให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินเป็นของตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐภายใต้เจตนารมณ์เดิมของกองทุน
หมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีเงื่อนไขส าคัญ คือ ให้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐบาลด้านนโยบาย 
การกระจายการถือครองที่ดินและจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนและมั่นคงโดยชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชน 
กล่าวคือ ให้สหกรณ์บ้านคลองโยง จ ากัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสมาชิกสหกรณ์มีสิทธิ์ในการ
ครอบครองและใช้ประโยชน์ โดยห้ามจ าหน่ายจ่ายโอนให้ผู้อื่น เว้นแต่จะตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาท
 จากความเป็นมาดังกล่าว ท าให้สหกรณ์บ้านคลองโยง จ ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นผู้ถือโฉนดรวม 
ในพ้ืนที่จ านวน ๑,๘๐๐ ไร่ ดังนั้น เมื่อมีพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งมีการจัดเก็บภาษีตามมูลค่าที่ดินที่อยู่ในความครอบครอง จึงเป็นความกังวลว่าสหกรณ์จะต้องรับภาระ
ในการจ่ายภาษีที่สูงเกินกว่าที่สมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นเกษตรกรจะรับได้ จึงขอเสนอแนวทางให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ โดยขอให้น าเรื่องโฉนดชุมชนของสหกรณ์
บ้านคลองโยงมาพิจารณาแก้ไขด้วย  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวทักทายประชาชนและ 
ส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคกลาง และกล่าวถึง
วัตถุประสงค์การลงพ้ืนที่ต าบลคลองโยงเพ่ือศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน  
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่าประชาชนในแต่ละจังหวัดส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน เช่น การบุกรุก
ที่ดินของรัฐ การเช่าที่ดินของรัฐ เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการ
ออกพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเปลี่ยนจากการเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
และภาษีโรงเรือน มาเป็นการจัดเก็บในรูปแบบใหม่ ท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่มีการเช่าที่ดิน
ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโฉนดชุมชน ที่ราชพัสดุ หรือที่ดิน สปก. จากกรณีดังกล่าว เห็นว่าประชาชน 
ที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐจะต้องเสียภาษี ๒ ส่วน คือ (๑) ค่าเช่า และ (๒) ผู้เช่าหรือผู้ใช้ประโยชน์ 
จากที่ดินของรัฐ จะต้องรับภาระเรื่องภาษีที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ด้วย ส่วนประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการออก
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากิน  
ไม่มีที่อยู่อาศัย โดยพยายามที่จะน าที่ดินของรัฐมาจัดสรรให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่บุกรุก  
ในที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุ หรือที่หวงห้ามของราชการก็ตาม เมื่อน ามาจัดสรรแล้วจะมีลักษณะคล้ายกับ
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โฉนดชุมชนของสหกรณ์บ้านคลองโยง คือ เมื่อมีพ้ืนที่ที่ประชาชนบุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยแล้ว ทางราชการ
จะกันพ้ืนที่ส่วนที่ประชาชนบุกรุกมาจัดสรรให้ประชาชนได้อยู่อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะตามมา
คือ ประชาชนจะต้องรับภาระทั้งในส่วนของการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมินของ
ที่ดิน และการเสียค่าเช่าหรือค่าใช้ประโยชน์จากที่ดิน ซึ่งประเด็นดังกล่าววุฒิสภาจะได้สะท้อนไปยัง
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและแก้ไขปัญหาต่อไป 

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมในครั้งก่อน ได้น าส่งเรื่องดังกล่าวให้แก่คณะกรรมาธิการ 
การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่สหกรณ์
ฯ โดยในปี ๒๕๖๓ นี้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีโฉนดชุมชน ซึ่งสหกรณ์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ จะต้องเสียภาษีตามมูลค่าของที่ดินที่สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าของ ซึ่งค านวณภาษีโดยใช้อัตรา
ก้าวหน้า แต่ในปี ๒๕๖๓ นี้ ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ โดยมีสาระส าคัญให้ลดจ านวนภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจ านวนภาษีที่ค านวณได้ ท าให้สหกรณ์เสียภาษีเพียงร้อยละ 
๑๐ ของภาษีท่ีจะต้องเสีย ช่วยให้สหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษีสูงจนเกินไป ทั้งนี้ ในการประเมินภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๔ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง อยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบและวิธีการ
ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีโฉนดชุมชน เพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 
๒๕๖๔ ซึ่งจะท าให้ผู้เสียภาษีได้รับความเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น และไม่ให้ถูกค านวณภาษี 
เป็นที่ดินแปลงใหญ่ที่ต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า 

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่า ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์
ในการประกอบเกษตรกรรม และใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณ
ภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้น หากประชาชนมีที่ดินประเภทเกษตรกรรม และได้รับการยืนยัน
แล้วว่ามีมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ก็ไม่ต้องเสียภาษีตลอดชีวิต รวมถึงเรื่องสิ่งปลูกสร้าง เช่น มีพื้นที่ ๓๐ ไร่ 
ท าเป็นแปลงเกษตร ๒๐ ไร่ พ้ืนที่อีก ๑๐ ไร่ จะเป็นโรงเรือนหรือที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่เกินครึ่งหนึ่งของแปลง
เกษตรถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่เกษตรกรรมด้วย นอกจากนี้ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน ๑๘,๐๙๖ ล้านบาท ผ่านทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับกรมว่าจะมีวิธีการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวอย่างไร 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง  ได้แสดงความชื่นชมสหกรณ์ 
บ้านคลองโยงที่มีอุดมการณ์ในการดูแลรักษาพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่การเกษตรอย่างยั่งยืน รวมถึงเทศบาล



๒๔๔ 
 

 
 

ต าบลคลองโยงและประชาชนที่มีแนวคิดที่จะรักษาให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งผลิตออกซิเจน  
ของจังหวัดนครปฐม สมควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการรักษาพื้นที่นี้ไว้ และมีการจัดเก็บภาษี
ในพ้ืนที่อื่นที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง แต่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวนี้ 
จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดูแลการจัดเก็บรายได้ให้เกิดความเป็นธรรม  
ความเสมอภาค และความสมดุล นอกจากนี้ ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจ
ที่มีความเจริญก้าวหน้า โดยที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นสามารถรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมได้ด้วย  
โดยยกตัวอย่างสถานที่เอกชน คือ ดูบัวคาเฟ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่อ าเภอนครชัยศรี  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร มีบึงบัว และมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น มีร้านอาหาร มีฟาร์มสัตว์ และกิจกรรม
อื่น ๆ ที่สามารถอยู่กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ด้วย หากสหกรณ์บ้าน
คลองโยงจะมีการบริหารจัดการพื้นที่ได้ในรูปแบบเดียวกันนี้ โดยอาจแบ่งพ้ืนที่ประมาณ ๕๐ ไร่ ท าเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ เพ่ือเป็นแหล่งสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง และเป็นการพัฒนา
พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจให้มีความเจริญและสามารถรักษาสภาพแวดล้อมได้ด้วย 

จากนั้น คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง  
น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน  
บ้านคลองสว่างอารมณ์ โดยมี นายณฐดนย์ เย็นใจมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์  
เป็นผู้รับมอบ 

ช่วงบ่าย ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา 
ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนครปฐมและผู้แทน
ภาคประชาชน ดังนี้  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวทักทายผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐมและผู้เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง โดยกล่าวว่า
คณะกรรมการฯ มีความสนใจเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและเรื่องการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ซึ่งช่วงเช้า ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโฉนดชุมชนของสหกรณ์บ้านคลองโยง ท าให้ได้รับ
ทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน ามาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป ส่วนในช่วงบ่ายนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นแผนงานและโครงการ
ต่าง ๆ ของจังหวัดนครปฐม รวมถึงโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม 

 



๒๔๕ 
 

 
 

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ลงพื้น
ที่มาพบปะประชาชน โดยเห็นว่ากฎหมายที่ออกมาบังคับใช้นั้นบางเรื่องขัดกับการปฏิบัติในพ้ืนที่จริง  
เช่น พ้ืนที่สหกรณ์บ้านคลองโยงซึ่งเป็นโฉนดชุมชน เป็นลักษณะการเช่าพ้ืนที่ เพ่ือท าการเกษตร  
ไม่ได้มีผลประโยชน์มากมาย หากมีการเรียกเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าจะกระทบกับชาวบ้านที่ เป็น
เกษตรกร ซึ่งทางจังหวัดได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย  
อีกทางหนึ่ง และรู้สึกยินดีที่ทางคณะสมาชิกวุฒิสภาให้ความสนใจและติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน
ของสหกรณ์บ้านคลองโยง 

จากนั้น นางเปรมจิต สงวนแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ได้น าเสนอข้อมูล
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จ านวน ๓ โครงการ ให้แก่คณะกรรมการฯ รับทราบ 
ได้แก่ 

๑. โครงการผังเมืองรวมนครชัยศรี ถนนโครงการสาย จ บริเวณที่ตั้งโครงการอยู่ในต าบลนคร
ชัยศรี พ้ืนที่โครงการอยู่ในที่ดิน ๓ ประเภท คือ (๑) ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (๒) ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย และ (๓) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่โครงการ จ านวน 
๑๔๒ ไร่ เจ้าของที่ดิน จ านวน ๑๗ ราย จ านวนแปลงที่ดิน ๔๔ แปลง ปัญหาหลักของโครงการ คือ  
(๑) เจ้าของที่ดินปากทางฝั่งติดถนนสายหลักทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙๗ ขอพ้ืนที่ชดเชย ๔ เท่า
ของพ้ืนที่ที่ เสียไป (๒) เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ (CP) ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการ (๓) พ้ืนที่ 
กรมชลประทานอยู่ระหว่างการท าเรื่องส่งมอบให้ธนารักษ์เป็นผู้ดูแล จึงยังไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ได้ 
และ (๔) พ้ืนที่ว่างเปล่าของวัดมกุฎฯ ที่ชาวบ้านยกให้วัด ได้มีการประสานงานกับฝ่ายจัดการ
ผลประโยชน์ของวัดแต่ไม่มีการตอบรับใด ๆ  

๒. พ้ืนที่โครงการผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ ถนนโครงการสาย ๓ ก พ้ืนที่โครงการอยู่ในที่ดิน  
๒ ประเภท คือ (๑) ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย และ (๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการ ได้แก่ (๑) เพ่ือพัฒนาที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีการใช้ที่ดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) จัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่โดยรอบถนนโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
ทางเข้าออก และจัดให้มีพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของย่านพักอาศัยและพาณิชยกรรม มีพ้ืนที่โครงการ
จ านวน ๑๔๓ ไร่ จ านวนเจ้าของที่ดิน ๒๕ ราย จ านวนแปลงที่ดิน ๒๐ แปลง ปัญหาและอุปสรรคพ้ืนที่
โครงการคือ (๑)  เจ้าของที่ดินปากทางฝั่งติดถนนสายหลักซอยวัดเทียนดัดขอพ้ืนที่ชดเชย ๖ เท่าของ
พ้ืนที่ที่เสียไป (๒) ที่ดินแปลงใหญ่ด้านในมีเจ้าของร่วมหลายรายมีความเห็นแตกต่างและมีบริษัท
อสังหาริมทรัพย์เจรจาขอซื้อที่ดินท าให้การเจรจาไม่ประสบผลส าเร็จ และ (๓) เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความเป็นเมืองสูง ท าให้ราคาที่ดินราคาสูงมากจึงมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของที่ดิน 
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๓. พ้ืนที่โครงการผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล ถนนโครงการสาย ข ๒ พ้ืนที่โครงการอยู่ในที่ดิน 
๒ ประเภท คือ (๑) ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และ (๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพ้ืนที่
โครงการจ านวน ๘๘ ไร่ จ านวนเจ้าของที่ดิน ๖ ราย จ านวนที่ดิน ๙ แปลง วัตถุประสงค์ในการด าเนินการ 
ได้แก่ (๑) เพ่ือพัฒนาที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) เพ่ือพัฒนา
ถนนโครงการการร่างผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล (๓) เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับถนนสายหลัก
ภายในชุมชนและสามารถเชื่อมโยงพ้ืนที่ไปยังอ าเภออื่น ๆ ได้อย่างสะดวก (๔) จัดให้มีพ้ืนที่รองรับการ
ขยายตัวของย่านพักอาศัยและพาณิชยกรรม เนื่องจากพ้ืนที่มีศักยภาพในการพัฒนา ใกล้สถาบันการศึกษา 
และ (๕) จัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่โดยรอบถนนโครงการ แก้ไขปัญหาการขาดทางเข้าออก ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคพ้ืนที่โครงการ คือ (๑) การเจรจาต่อรองเข้าร่วมโครงการและการท าความเข้าใจกับเจ้าของที่ดิน 
เนื่องจากไม่ได้เกิดจากเจตนารมณ์หรือความต้องการของเจ้าของที่ดินท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนิน
โครงการ (๒) วิธีปฏิบัติและขั้นตอนต่าง ๆ ใช้ระยะเวลานานไม่สามารถควบคุมได้ มีผลต่องบประมาณที่
ได้รับ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัด คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เป็นต้น (๓) 
อัตราการปันผลส่วนที่ดินที่สูง มีผลต่อการตัดสินใจการเข้าร่วมโครงการ (๔) ผังเมืองยังไม่ประกาศใช้บังคับ
การเจรจาต้องมีความรอบคอบ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการด าเนินการหลังออกประกาศกระทรวงฯ (๕) 
ผู้ทรงคุณวุฒิหมดวาระ ต้องด าเนินการสรรหาใหม่ และ (๖) พ้ืนที่เป้าหมายจะต้องมีการด าเนินการเพ่ิมเติม
จากพ้ืนที่เป้าหมายเดิม 

ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้มีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนที่ ควรเกิดจากความร่วมมือของเจ้าของที่ดินเป็นหลัก ถ้าหากตกลงไม่ได้ก็จะกลายเป็น
อุปสรรคส าคัญที่ท าให้โครงการเดินต่อไปไม่ได้ จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้อง พัฒนาพ้ืนที่มีถนนตัดผ่านแล้ว
เท่านั้น ถ้าเปลี่ยนมาเป็นพ้ืนที่ตาบอดแล้วจัดให้มีถนนตัดผ่าน จะเป็นการพัฒนาพ้ืนที่ได้ดีกว่า และควร
พัฒนาพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตเมืองเพ่ือให้มีความเจริญและเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่น ๆ ได้ จึงเห็นว่า หาก
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมมีข้อขัดข้องหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ขอให้รวบรวมและส่งมายังคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ 
เพ่ือจะท าเป็นข้อเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป ส่วนเรื่องพ้ืนที่ต าบลคลองโยง จะขอให้ทางโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดนครปฐมได้สอบถามไปยังประธานสหกรณ์บ้านคลองโยงว่ามีความต้องการจะให้ทาง
ราชการเข้ามาช่วยในการพัฒนาที่ดินหรือไม่ หรือจะลงไปพัฒนาพื้นที่ที่เป็นของเอกชนในบรเิวณใกลเ้คยีง
ให้มีความเจริญต่อไป 

 



๒๔๗ 
 

 
 

นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินส่วนใหญ่จะต้อง
เกี่ยวข้องระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัว ดังนั้น การด าเนินการต้องมีความยืดหยุ่นและหมั่นไป
พบปะประสานงานกับเจ้าของที่ดินเพื่อสานประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้สอบถามพื้นที่โครงการผังเมืองรวม
ชุมชนพุทธมณฑล จ านวน ๘๘ ไร่ นั้นอยู่ในพ้ืนที่ ๑,๘๐๐ ไร่ ของสหกรณ์บ้านคลองโยงหรือไม่ และมี
แนวคิดที่จะไปจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่สหกรณ์บ้านคลองโยงหรือไม่ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามี
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่  

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ กล่าวว่า พ้ืนที่จัดรูปที่ดินตามโครงการที่ ๑ และโครงการ
ท่ี ๒ น่าจะเป็นพ้ืนที่ที่มีความเจริญแล้ว ถ้าเป็นการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่ที่ห่างไกลความเจริญหรือเป็นที่ดิน 
ตาบอดจะเป็นการสร้างประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าให้กับที่ดินได้มากกว่า การเจรจาตกลงกับเจ้าของที่ดิน
จะได้รับความส าเร็จมากกว่า ดังนั้น ถ้าโครงการที่มีปัญหาติดขัดไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ก็ควรมี
การปรับเปลี่ยนโครงการ 

นางเปรมจิต สงวนแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ชี้แจงว่า โครงการจัดรูป
ที่ดินของจังหวัดนครปฐม เป็นการด าเนินการตามรูปแบบของผังเมือง ถ้ามีถนนตามผังเมืองจะมีการ
พัฒนาก่อนเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ ต้องมีการส ารวจว่าพ้ืนที่นั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ส่วนโครงการ
ท่ี ๑ และโครงการที่ ๒ ที่ยังติดขัดเรื่องเจ้าของที่ดินปากทางไม่ยินยอม จึงไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
และขณะนี้ได้ระงับโครงการดังกล่าวไปก่อน โดยจะมาด าเนินการในโครงการที่ ๓ คือ โครงการผังเมือง
รวมชุมชนพุทธมณฑล ซึ่งได้มีการศึกษาพ้ืนที่และเข้าไปเจรจากับเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ เมื่อได้แปลงที่ดิน
มาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการออกแบบจัดรูปที่ดินเพื่อให้เจ้าของที่ดินเห็นแผนผังการจัดรูปที่ดินต่อไป 
ส าหรับพ้ืนที่ของสหกรณ์บ้านคลองโยงไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่โครงการจัดรูปที่ดิน ทั้งนี้  ขอรับไปศึกษา  
ข้อกฎหมายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่สหกรณ์บ้านคลองโยงต่อไป  

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่จะเป็น
ประโยชน์มากส าหรับที่ดินตาบอดและพ้ืนที่นอกเขตเมืองที่ต้องการพัฒนา เช่น พ้ืนที่รอยต่อระหว่างจังหวัด 
เป็นต้น เห็นว่า ควรเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม หากพ้ืนที่ไหนไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ คณะกรรมการ 
จัดรูปที่ดินต้องน าเอาปัญหาอุปสรรคมาศึกษาร่วมกันเพ่ือหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะว่า (๑) 
ต้องมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือท าความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินแต่ละรายถึงผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ (๒) อาจน าเจ้าของที่ดินแต่ละรายไปศึกษาดูงานโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ประสบ
ผลส าเร็จแล้วว่าได้รับประโยชน์จริงอย่างไร เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน และ (๓) ไม่ควรปล่อยเวลาในการ
ด าเนินงานแต่ละโครงการจนนานเกินไป ถ้าพื้นที่ไหนติดขัดไม่สามารถด าเนินการต่อไปแล้ว ก็ขอให้เลือก
พ้ืนที่ใหม่ ซึ่งจะไม่เป็นการเสียเวลาและจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป   

 



๒๔๘ 
 

 
 

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ 
จัดรูปที่ดินว่าต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการท างานร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรู้จักเจ้าของที่ดินเป็นอย่างดี ส่วนเรื่องข้อกฎหมายสามารถใช้ 
เป็นเครื่องมือในการเจรจาได้ เช่น พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการปล่อย
ให้เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าจะต้องเสียภาษี หากเจ้าของที่ดินยังเก็บพ้ืนที่ไว้จะเสียประโยชน์มากกว่า 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่สหกรณ์
บ้านคลองโยง ท าให้ได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับความวิตกกังวลของพ่ีน้องเกษตรกรเกี่ยวกับการเสียภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าจะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงยิ่งขึ้น 
เนื่องจากสหกรณ์เป็นผู้ถือโฉนดแปลงรวม ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้รวบรวมประเด็นและข้อเสนอแนะน า
เพ่ือส่งให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข
กฎหมายให้เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินเพ่ือการเกษตรว่า ถ้าเป็นที่ดินของ 
ภาคการเกษตร การจัดรูปที่ดินต้องด าเนินการตามกฎหมายฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งวิธีการจัดรูปที่ดิน เป็นการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกัน
เพื่อวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ มีการจัดระบบชลประทาน การระบายน้ า และการจัดสร้างถนน ซึ่งการจัดรูป
ที่ดินเ พ่ือเกษตรกรรมมีมานานแล้วและหลายพ้ืนที่ประสบผลส าเร็จ ปัจจุบันการจัดรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรมอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานการจัดรูปที่ดินกลาง สังกัดกรมชลประทาน ดังนั้น 
เห็นว่าพ้ืนที่ต าบลคลองโยงมีพ้ืนที่ ๒ ลักษณะ คือ พ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานใน
การจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ส่วนการพัฒนาพ้ืนที่อยู่อาศัย ถ้าเป็นไปได้หรือชุมชนมีความต้องการ
พัฒนาพื้นที่ ขอให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมเข้าไปให้ค าแนะน าในการจัดรูปที่ดิน
เพื่อให้ประชาชนสามารถเพ่ิมมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงเศรษฐกิจให้สูงขึ้น  

ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา 
ที่ได้ให้ข้อแนะน า และพร้อมที่จะน ามาพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงการให้เหมาะสมต่อไป ส่วนพ้ืนที่
โครงการผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล ต้องศึกษาพ้ืนที่และส ารวจพ้ืนที่อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีอีก
พ้ืนที่หนึ่ง คือ พื้นที่อ าเภอบางเลน ซึ่งน่าจะน ามาพัฒนาให้ส าเร็จได้เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ติดหลายจังหวัด 
สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมได้หลายเส้นทาง บางเส้นมีทางออกทางลัด ซึ่งสะดวกในเรื่องของ  
การส่งผลิตภัณฑ์หรือพืชผลทางการเกษตรได้ โดยทางจังหวัดและหน่วยงานในพ้ืนที่จะได้ลงไปศึกษา  
ในรายละเอียดต่อไป  

นายเรวัต กาญจนะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคใหเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ใหความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การขอคืนเงินค่าประกันไฟฟาตามมาตรการที่รัฐบาลก าหนด 



๒๔๙ 
 

 
 

จากนั้น สมาชิกวุฒิสภา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นอื่น ๆ สรุปได้
ดังนี้ 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง เสนอให้ทางจังหวัดและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องท าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การคืนเงินประกันไฟฟา 
เพ่ือเน้นย้ าหรือกระตุ้นให้ประชาชนมาขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า และ (๒) กฎหมายภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ จึงขอให้ท า
เป็นสปอตประชาสัมพันธ์สั้น ๆ เผยแพร่ตามหอกระจายข่าว หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ด้วย 

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ได้กล่าวถึงการพิจารณาแก้ไข
รัฐธรรมนูญของรัฐสภา เมื่อช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ที่ผ่านมาว่า มีหลายมุมมองและหลายแนวคิด
เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า มีการเสนอญัตติ
แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา จ านวน ๖ ร่าง ได้แก่ พรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอร่าง
แก้ไขมาตรา ๒๕๖ คือ การแก้ไขวิธีการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะวิธีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความยาก
มากที่สุด เพราะต้องได้ความเห็นชอบจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคะแนนเสียงที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และต้องมีคะแนนเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาด้วย พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงเสนอ
ให้แก้ไขมาตรา ๒๕๖ ก่อน ซึ่งจะท าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในขั้นต่อไปง่ายขึ้น ส่วนพรรครัฐบาลได้เสนอ 
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก ๑ ร่าง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน คือ การแก้ไขมาตรา ๒๕๖ เช่นกัน แต่ต่างกันเรื่อง
ช่วงเวลาและจ านวนคน ต่อมา พรรคฝ่ายค้านได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมมาอีก จ านวน ๔ ร่าง  
ซึ่งเป็นการแก้ไขในมาตราต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขในบทเฉพาะกาล รวมถึงแก้ไขวิธีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภา มีการอภิปราย ๒ วัน ผลปรากฏว่า  
พรรครัฐบาลเสนอขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาร่างรัฐธรรมนูญทั้ง ๖ ฉบับ ก่อนรับ
หลักการ ซึ่งที่ประชุมสภาได้ลงมติเห็นชอบ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการฯ จ านวน ๔๕ คน โดยพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน  

นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวถึงการท างานของคณะกรรมาธิการ 
การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่ วมของประชาชน วุฒิสภา ซึ่ งมีความเห็นเสนอไปยั ง
กระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
มีหนังสือสั่งการ ขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ๒ ประเด็น คือ (๑) ในการประชุมสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นสภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด สภาเทศบาลนคร สภาเทศบาลเมือง สภาเทศบาลต าบล และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขอให้เปลี่ยนจากการอนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุม มาเป็นการเชิญประชาชนมาเข้าร่วมการ



๒๕๐ 
 

 
 

ประชุม ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เห็นสมควร ซึ่งการเปลี่ยนจากการอนุญาตเป็นการเชิญ 
เป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดูแลในเรื่องการเดินทางและอาหารตามสมควรแก่ประเพณี
การเชิญ และ (๒) กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือว่าในการประชุมสภาแต่ละแห่ง เช่น สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาลนคร สภาเทศบาลเมือง ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทยจังหวัดนั้น ๆ ตั้งอยู่ ขอให้สถานีวิทยุมีการถ่ายทอดสดการประชุมด้วย ส่วนสภาเทศบาล
ต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขอให้ใช้เครื่องมือของทางราชการที่มีอยู่อาทิ หอกระจายข่าว  
หรือเสียงตามสาย ถ่ายทอดการประชุมทุกครั้งด้วยเช่นกัน 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการ ได้กล่าวถึงเอกสาร “สรุปความเป็นมาที่ดินบ้านคลองโยง” 
ว่าเอกสารดังกล่าวยังมีการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องบางส่วน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเป็นมาของเจ้าของที่ดินเดิม
และมีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง หากทางสหกรณ์บ้านคลองโยงจะยังใช้เอกสารนี้อ้างอิงต่อไป ขอให้ 
กรมศิลปากรเข้ามาช่วยปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ด้วย  

ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
๑. เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
๒. ขอให้เข้มงวดและปรับแก้บทลงโทษร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบโรงเรียนและวัด 
๓. การแก้ไขและเข้มงวดกฎหมายบุกรุกพ้ืนที่คลองสาธารณะ 
๔. เสนอให้แก้ไขปรับปรุงผังเมืองนครปฐมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
๕. ขอให้เพ่ิมบทลงโทษเกี่ยวกับการท าลายป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อม 
๖. ควรใช้หลกัธรรมาภิบาลให้เขม้งวดในระบบราชการ 

 

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

 



๒.๖ รายงานผลการด าเนินการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 

ภาคตะวันออก  จ านวน ๔ ครั้ง ประกอบด้วย 

 

 ๑. วันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ๒. วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดจันทบุรี 

 ๓. วันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 

 ๔. วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครนายก 
 
 
 



   



 ๒๕๑  
 

 
 

จังหวัดชลบุรี ณ เกาะสีชัง  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึง
แผนพัฒนาเกาะสีชังที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ และรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
โรคโควิด ๑๙ 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทนส่วนราชการและ

ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้แสดงออกถึงความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังมีความตื่นตัวในการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ สมาชิก
วุฒิสภาสอบถาม นอกจากนี้ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และต้องการ
สะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบถึงความเดือดร้อนเพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการ  
ต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จต่อไป    

 

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

จังหวัดชลบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลต าบลเกาะสีชัง ๑ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน  

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภาร่วมพูดคุยกับส่วนราชการและประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
๑. ผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 ๑.๑ การป้องกันการแพร่ระบาด เช่น การตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่ลงจากเรือ การตรวจ 

คัดกรองผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ การท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอาคารสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกตามที่สาธารณะ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเองโดยการสร้างทีมวิทยากร  

๑. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก วันท่ี ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวดัฉะเชิงเทรา 



 ๒๕๒  
 

มาตรการป้องกนัส าหรับผู้ประกอบการและนักท่องเทีย่ว โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บันทึกประวัติ
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยว และการตรวจสอบผู้ประกอบการร้านอาหารตามมาตรการ
ป้องกันโรค COVID-19 เป็นต้น 

 ๑.๒ การควบคุมและการก าจัดวงของการระบาด โดยเทศบาลต าบลเกาะสีชังร่วมกับอ าเภอ
เกาะสีชัง และจิตอาสา ด าเนินการลงพ้ืนที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามเส้นทางรอบเกาะสีชัง อาคารสถานที่ และ
สิ่งอ านวยความสะดวกตามที่สาธารณะต่าง ๆ เป็นประจ า จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น  

 ๑.๓ การสื่อสารความเสี่ยงและการสื่อสารสาธารณะ เช่น การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ให้แก่นักท่องเที่ยว การประชุมส่วนราชการต่าง ๆ ผู้ประกอบกิจการในพ้ืนที่ และผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะ โดยการให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  

 ๑.๔ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเกาะสีชัง โดยการตั้งโรงทานแจกอาหารให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และการลงพื้นที่มอบสิ่งของต่าง ๆ 

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
 สมาชิกวุฒิสภา กล่าวชื่นชมพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่าง

ดีในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการดูแลในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ จึงท าให้
ชาวเกาะสีชังปลอดภัยและไม่มีผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ เมื่อมีการเปิดเกาะให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวแล้ว  
ก็ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังและยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส
โควิด-๑๙ นี้ 

๒. แผนพัฒนาเกาะสีชังที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า 

 จากการพูดคุยกันระหว่างคณะกรรมการฯ ส่วนราชการ และภาคประชาชน สรุปได้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเกาะสีชัง  
   เพ่ือน านโยบายผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด และ

จังหวัดไปสู่การปฏิบัติต่อไป เทศบาลต าบลเกาะสีชัง มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเกาะสีชังในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว  

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเกาะสีชัง 
    ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเกาะสีชังทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ มีดังต่อไปนี้  
    ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  



 ๒๕๓  
 

  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  

  ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว  

  ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

  ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

  ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการก าหนด

ยุทธศาสตร์ของเกาะสีชังว่าต้องมีความชัดเจนในการก าหนดทิศทางว่าต้องการเห็นเกาะสีชังเป็นอย่างไร 
เช่น มีเป้าหมายในการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว หรือมีเป้าหมายเชิดชูความเป็นเกาะเป็นพื้นที่อนุรักษ์
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิเชิงวิถีชีวิตไว้อย่างไรบ้าง ดังนั้น ผู้ที่จะออกแบบต้องมีการตกลงกับประชาชน
ในพ้ืนที่ด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ชัดเจน มีเป้าหมายการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดเป็น 
“สีชังโมเดล” ได้ในอนาคต 

๓. ประเด็นที่ต้องการให้สมาชิกด าเนินการ 
 ๓.๑ ประเด็นอ่างเก็บน  าเก็บกักน  าไม่ได้ 
  จากการพูดคุยกันระหว่างคณะกรรมการฯ ส่วนราชการ และภาคประชาชน สรุปได้ดังนี้ 
  ๑) สภาพปัญหา  
   อ าเภอเกาะสีชัง มีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลอ่าวไทย ลักษณะทางกายภาพ พ้ืนที่

ส่วนใหญ่เป็นโขดหิน มีความลาดชันและมีหน้าดินบางมาก ไม่มีแหล่งน้ าผิวดินตามธรรมชาติ (เช่น แม่น้ า 
ห้วย หนอง คลอง บึง) และไม่มแีหล่งน้ าใต้ดิน จะมีเพียงแอ่งน้ าเล็ก ๆ ที่เกิดจากน้ าฝนที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า 
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นหิน มีความลาดชันมากจึงท าให้น้ าฝนไหล
ตามโขดหิน ลาดเอียงไหลลงสู่ทะเล จึงกล่าวได้ว่า ประชาชนบนเกาะสีชังต้องอาศัยน้ าฝนเป็นแหล่งส าคัญ
ในการอุปโภคบริโภคได้เพียงอย่างเดียว 

   อ าเภอเกาะสีชัง ประกอบด้วย ๑ ต าบล ๗ หมู่บ้าน มีประชากร ๔,๐๐๐ คนเศษ  
มีครัวเรือน ๑,๑๓๐ ครัวเรือน อ าเภอเกาะสีชังไม่มแีหล่งน้ าตามธรรมชาต ิซึ่งปริมาณน้ าฝนตกในพ้ืนที่ปนีี้
อยู่ในระดับน้อยมาก ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีประกาศให้อ าเภอเกาะสีชังเป็นพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง แต่เกาะสีชัง
มีฤดูแล้งประมาณ ๕ เดือน คือ ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายน ส่วนใหญ่ประชาชนสามารถเก็บกักน้ าไว้
ใช้ได้แค่เพียง ๓ เดือนเท่านั้น จึงท าให้ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ ารุนแรง อ าเภอเกาะสีชัง



 ๒๕๔  
 

มีอ่างเก็บน้ า ๑ แห่ง สร้างโดยกรมชลประทาน มีขนาดกว้าง ๗๕ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร ขนาดความจุ 
๘๓,๐๐๐ ลบ.ม. แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้และมีข้อจ ากัดเรื่องพื้นที่ ซึ่งอ่างเก็บน้ าเกาะสีชังดังกล่าว 
ได้ด าเนินการปรับปรุงโดยกรมทรัพยากรน้ า (ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๖) งบประมาณ ๓๑,๗๓๐,๐๐๐.- 
บาท โดยบริษัทพัฒนาเมืองใหม่ จ ากัดเป็นผู้รับจ้าง เริ่มงาน ๑ เมษายน ๒๕๕๙ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปัจจุบันเทศบาลต าบลเกาะสีชังยังไม่ได้รับมอบอ่างเก็บน้ าดังกล่าวมาอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ เนื่องจากระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าลดลงอย่างผิดปกติจากการที่เทศบาลฯ ได้ด าเนินการส ารวจ 
ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าดังกล่าว ปรากฏว่าอ่างเก็บน้ าไม่สามารถเก็บกักน้ าได้
และไม่มีปริมาณน้ าคงเหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ าแต่อย่างใด เทศบาลฯ จึงได้น าเรื่องดังกล่าวเรียนต่อ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ า เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงและ
พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือตรวจสอบสภาพปัญหา
และแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ า โดยมีนายอ าเภอเกาะสีชัง เป็นประธานเพื่อท าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว 

  ๒) การช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้น 
   อ าเภอเกาะสีชังได้ให้การช่วยเหลือประชาชนด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การจัดหาถัง

บรรจุน้ าของหมู่บ้าน แยกขนาด ดังนี้ 
   - ขนาดถังคอนกรีต ความจุ ๑๕๐ ลบ.ม. จ านวน ๓๖ ถัง ช ารุด ๔ ถัง เหลือ ๓๒ ถัง 

สามารถกักเก็บน้ าได้ ๕,๔๐๐ ลบ.ม. 
   - ขนาดถังคอนกรีต ความจุ ๑๒๐ ลบ.ม. จ านวน ๑ ถัง กับเก็บน้ าได้ ๑๒๐ ลบ.ม. 
   - ขนาดถังคอนกรีต ความจุ ๘๐ ลบ.ม. จ านวน ๒ ถัง กับเก็บน้ าได้ ๑๖๐ ลบ.ม. 
   - ถังน้ ากลางไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จ านวน ๔๐๐ ถัง 
  ๓) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ส่วนราชการได้ด าเนินการ  
   - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในเกาะสีชัง ใช้น้ าอย่างประหยัด และซ่อมแซม 

ท าความสะอาดภานะกักเก็บน้ า 
   - น าน้ าส ารองจากถังเก็บน้ ากลางของหมู่บ้าน โดยจ านวนน้ าที่มีอยู่ในทุกหมู่บ้าน

ประมาณ ๓,๐๐๐ ลบ.ม. ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งขณะนี้ปริมาณ        
น้ าส ารองเหลือเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ในระยะยาว 

   - จัดซื้อน้ าจืดแจกจ่ายให้ประชาชน ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔) ความต้องการของพ้ืนที่ 
   เทศบาลต าบลเกาะสีชังขอความอนุเคราะห์ได้โปรดประสานไปยังหน่วยงาน        

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว และด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขอ่างเก็บน้ าดังกล่าวให้สามารถกักเก็บน้ าได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป 

 



 ๒๕๕  
 

  ๕) ความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชน 
   ส่วนราชการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 
    ๕.๑) กรมทรัพยากรน้ าชี้แจงว่า อ่างเก็บน้ ามีรอยรั่ว ท าให้ไม่สามารถเก็บน้ าได้ 

โดยกรมทรัพยากรน้ าชี้แจงว่ามีอัตราการระเหยของน้ ามาก ท าให้ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ 
   ๕.๒) ปลัดเทศบาลเกาะสีชัง ชี้แจงว่า กรมชลประทานมาก่อสร้างให้ตั้ งแต่         

ปี ๒๕๓๒ เป็นขนาด ๙๐,๐๐๐ ลบ.ม. ซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเรื่อยมา แต่อายุการใช้งานเป็นเวลา
ท าให้เกิดเสื่อมสภาพ นายกเทศมนตรีต าบลเกาะสีชัง จึงด าเนินการของบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ า โดยได้งบประมาณมาจ านวน ๓๒ ล้านบาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่เกิดเหตุการณ์ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้เลยจนถึง
ปัจจุบัน ทางเทศบาลจึงได้ร้องเรียนไปยังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ า โดยให้ทางจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้น ๑ คณะ โดยมี
นายอ าเภอเป็นประธาน โดยทางผู้แทนกรมทรัพยากรน้ า ให้เหตุผลทางวิชาการว่าเกิดจากการระเหย 
และเกิดจากฝนที่ตกน้อยท าให้น้ าที่กักเก็บได้น้อยรวมกับการระเหยท าให้น้ าแห้ง ทางเทศบาลจึงต้องการ
ทราบความชัดเจน เพ่ือจะด าเนินการแก้ไขให้อ่างเก็บน้ าใช้งานได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้อง
ประชาชนมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุด 

    ๕.๓) นายอ าเภอเกาะสีชัง ชี้แจงว่า ปัจจุบันก าลังด าเนินการตรวจสอบในเรื่อง
สมมุติฐานของกรมทรัพยากรน้ าที่กล่าวถึงเรื่องการระเหยของน้ า เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาถึง
สาเหตุที่แท้จริง โดยกรมทรัพยากรน้ าแนะน าใหข้องบประมาณจากกรมบรรเทาสาธารณภัย เพื่อน ามาท า
รางรับน้ าเพิ่มให้มีน้ าฝนลงมาที่อ่างเก็บน้ า เพ่ือตรวจสอบว่าอ่างรั่วหรือไม่  

   ๕.๔) ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการกลาง ช่วยด าเนินการตรวจสอบให้เกิดความ
กระจ่าง และด าเนินการแก้ไขต่อไป 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
  จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นดังกล่าว สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกได้แสดงความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของ
อ าเภอเกาะสีชัง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าที่ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถ
กักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ ท าให้เกิดปัญหาภัยแล้งและปัญหาจากการใช้น้ าตามมา ทั้งนี้  สมาชิกวุฒิสภา          
ได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

  ๑) กระบวนการตรวจรับงานจ้างนั้น มีการทดลองใช้ก่อนการตรวจรับหรือไม่ มีการ
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่ และได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานใดบ้างหรือไม่เพ่ือให้มี
การตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการระเหยของน้ าในอ่างว่า  
หากในอดีตสามารถเก็บน้ าได้ เรื่องการระเหยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่จะท าให้น้ าในอ่างแห้งได้ 



 ๒๕๖  
 

  ๒) สอบถามถึงส่วนราชการระดับจังหวัดว่าได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างไรบ้าง โดยขอให้  
ส่วนราชการจังหวัดช่วยด าเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจนโดยเร็ว เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในพ้ืนที่จะได้มีน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคพร้อมทั้งขอให้ส่วนราชการจังหวัดด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น และส่งต่อมายังวุฒิสภาเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

  ๓) ขอให้อ าเภอเกาะสีชังรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดจัดส่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เพ่ือเข้าสู่ระบบการติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงการดังกล่าวในขั้นกรรมาธิการต่อไป 

 ๓.๒ ประเด็นเรื่องไฟฟ้า 
  จากการพูดคุยกันระหว่างคณะกรรมการฯ ส่วนราชการ และภาคประชาชน สรุปได้ดังนี้ 
  ๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน 

   อ าเภอเกาะสีชงั มีสภาพเป็นเกาะตั้งอยู่ในอ่าวไทยระหว่างละติจูดที่ ๑๒ และ ๑๓ องศา
เหนือ และลองติจูดที่ ๑๐๐ องศา ๔๘ ลิปดาตะวันออก ๑๐๐ องศา ๕๑ ลิปดาตะวันออก ห่างจาก
อ าเภอศรีราชาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชลบุรี ๓๖ กิโลเมตร    
และอยู่ห่าง กรุงเทพมหานคร ๑๑๗ กิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๒๕.๖๑ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย
พ้ืนที่ในทะเลระหว่างเกาะสีชังและเกาะบริวารน้อยใหญ่อีก ๘ เกาะ มีประชากรจ านวน ๔,๖๘๒ คน     
มีครัวเรือนจ านวน ๒,๐๒๙ ครัวเรือน  

  ๒) สภาพปัญหา 
   ปัจจุบันเกาะสีชังมีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแต่ละปี 

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ – ๖๐๐,๐๐๐ คน ดังนั้น 
รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชังจึงมาจากธุรกิจการท่องเที่ยวและมีนักลงทุนเริ่มให้
ความสนใจเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในเรื่องที่ดินที่มีการออกโฉนด     
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปาและไฟฟ้าที่มีการวางสายเคเบิ้ลใต้น้ ามายังเกาะสีชัง ในระบบแรงดัน 
๒๒,๐๐๐ โวลต์ หรือ ๒๒ เควี ท าให้มีก าลังจ่ายกระแสไฟฟ้าพ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชังอย่างพอเพียง         
แก่ความต้องการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ที่เริ่มจ่ายไฟผ่านสายเคเบิ้ลใต้น้ าจนถึงปัจจุบัน  
สาย เคเบิ้ลใต้น้ าทะเลที่จ่ายกระแสไฟฟ้ามายังเกาะสีชังเกิดการช ารุด เพราะถูกสายสมอเรือบรรทุก
สินค้าเกี่ยวถึง ๓ ครั้ง ในรอบ ๑๑ ปี ดังนี้  

   ครั้งที่ ๑ เกิดการช ารุด เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ กระแสไฟฟ้าในอ าเภอ  
เกาะสีชัง ดับไป ๓ วัน ด าเนินการซ่อมแซมสายเคเบิ้ลใต้น้ าแล้วเสร็จประมาณเดือน สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ ใช้เวลาในการ ซ่อมแซมกว่า ๒ ปี  

   ครั้งที่  ๒ เกิดการช ารุด เมื่อวันที่  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ด าเนินการซ่อมแซม        
สายเคเบิ้ลใต้น้ า แล้วเสร็จประมาณเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้เวลาในการซ่อมแซมกว่า ๒ ปี  

   ครั้งที่ ๓ เกิดการช ารุด เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก าลัง
ด าเนินการ ซ่อมแซม ขณะนี้กระแสไฟฟ้าบนเกาะสีชังเกิดจากการใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเกาะสีชัง 



 ๒๕๗  
 

ประกอบกับได้เกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองเกิดขึ้น จึงเป็นผลให้ก าลังผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงปั่น
ไฟฟ้า อ าเภอเกาะสีชังที่มีอยู่ในเวลานี้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชัง
ท าให้เกิด ไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ ซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับแต่ละครั้งส่งผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิต และสร้างความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของอ าเภอเกาะสีชังเป็นอย่างมาก 
อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการลงทุนของภาคธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย 

  ๓) ความต้องการของพื้นที่  
   เทศบาลต าบลเกาะสีชังขอความอนุเคราะห์พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

กระแสไฟฟ้าของเกาะสีชังเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชังได้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ในช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมระบบเคเบิ้ลใต้น้ าและในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพ่ือเป็น
การป้องกันมิให้เกิดปัญหาสายเคเบิ้ลใต้น้ าทะเลถูกสายสมอเรือเกี่ยวขาดอีกควรเปลี่ยนแปลงเส้นทาง 
ในการวางสายเคเบิ้ลใต้น้ าทะเลใหม่ โดยวางสายเริ่มจากบริเวณแหลมแท่น (บางแสน) ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรีขึ้นที่ แหลมสีชัง อ าเภอเกาะสีชัง เนื่องจากเส้นทางนี้ไม่มีเรือบรรทุกสินค้าต่างประเทศ
จอดทอดสมอซึ่งสายเคเบิ้ลใต้น้ าจะปลอดภัยจากการถูกสายสมอเรือสินค้าต่างประเทศเกี่ยวช ารุด
เสียหาย 

  ๔) ความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชน 
   ส่วนราชการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นทั้งเรื่องไฟฟ้า       

และประปา สรุปได้ดังนี้ 
   ๔.๑) ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าและประปา ที่ยังมีปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คือ 
    - ระบบประปา บริษัทที่รับจัดท าน้ าเค็มเป็นน้ าจืด ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหา

ผู้รับเหมามาด าเนินการเป็นรายที่ ๔ เนื่องจากแต่ละรายรับงานแล้วทิ้งงานบ้าง มีปัญหาในเรื่องการลงทุนที่
ไม่คุ้มทุนบ้าง เนื่องจากการใช้น้ าประปาในพ้ืนที่ที่มีประชาชนไม่มากนัก ท าให้การลงทุนไม่คุ้มค่า ส่งผลให้
ผู้รับเหมาไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 

    - ระบบไฟฟ้า เกิดปัญหาไฟกระตุก ไฟดับ ปัญหาสายเคเบิ้ลใต้น้ าขาดจาก
การทอดสมอเรือ ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมสูง จึงอยากให้เปลี่ยนเส้นทางในการวางสายเคเบิล
ใต้น้ าทางทะเลใหม่  

   ๔.๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีราชา ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟฟ้าที่จ่าย
มายังเกาะสีชัง ว่าใช้ระบบเคเบิ้ลใต้น้ า จ่ายมาจากสถานีอ่าวไผ่ ระยะทาง ๑๐.๔ กม. จ่ายไฟมาตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน เกิดการช ารุดเสียหายทั้งหมด ๔ ครั้ง ท าให้เกิดปัญหาไฟฟ้าบางส่วน แนวทางที่
การไฟฟ้าด าเนินการ คือ น าเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามาตั้งที่การไฟฟ้าเกาะสีชังจ านวน ๗ เครื่อง มีขนาด 
๑,๒๕๐ กิโลวัตต์ ๓ เครื่อง และ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ ๔ เครื่อง รวม ๗,๗๕๐ กว่ากิโลวัตต์ โดยวันธรรมดา
เดินเครื่อง ๓ เครื่อง หากเป็นวันหยุด เดินเครื่อง ๔ เครื่อง ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็สามารถแก้ไข
ปัญหาไฟฟ้าได้ 



 ๒๕๘  
 

   ส่วนการด าเนินการเรื่องการซ่อมแซมสายเคเบิ้ลใต้น้ านั้น คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
งบประมาณในการวางสายเคเบิ้ลใต้น้ ามาให้ประมาณ ๗๐๐ กว่าล้านบาท โดยเดินสายในแนวเดิม 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท า TOR โดยมีการขออนุญาตกรมเจ้าท่าเพ่ือขออนุมัติไปยังส่วนกลาง คาดว่า
ปลายปี ๒๕๖๓ จะได้ด าเนินการจัดหาผู้จัดท า TOR ได้ และปี ๒๕๖๔ จัดท าสัญญา ปี ๒๕๖๕ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
  จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นดังกล่าว สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึง ปัญหาด้านไฟฟ้าบนเกาะสีชังว่า คณะอนุกรรมาธิการคมนาคมทางน้ า วุฒิสภา  
ได้มีการประชุมรับทราบเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางด้านไฟฟ้าบนเกาะสีชังพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มาให้ข้อมูลในเบื้องต้นและได้สอบถามถึงปัญหารวมถึงแนวทางการแก้ไข ซึ่งได้รับทราบว่า การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคได้เตรียมจัดตั้งงบประมาณกว่า ๗๐๐ ล้านบาท เพ่ือวางสายแบบขุดเจาะลึกลงใต้ท้องทะเล    
โดยวางแบบขุดเจาะไปใต้ทะเลเพ่ือป้องกันการทอดสมอเกลาของเรือที่อาจท าลายตัวเคเบิ้ลใต้น้ าได้     
ซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างและคาดว่าจะได้ผู้ประกอบการต้นปีหน้า หากด าเนินการส าเร็จตรงนี้เชื่อว่า 
พ่ีน้องประชาชนบนพ้ืนที่เกาะสีชังน่าจะได้รับประโยชน์และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการไฟฟ้าลงได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ 

 ๓.๓ ประเด็นมลพิษจากการขนถ่ายสินค้ากลางทะเล และการลักลอบจัดเก็บขยะจากเรือ
สินค้าต่างประเทศ 

  ๑) สภาพปัญหา  
   การขนถ่ายสินค้าบางชนิด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ปุ๋ย แป้งมันส าปะหลัง และ

โซดาแอซ ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลเป็นอย่างมาก 



 ๒๕๙  
 

เนื่องจากฝุ่นละอองที่เกิดจากการขนถ่ายสินค้าได้ตกลงไปใต้ท้องทะเลสะสมเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี 
ส่งผลกระทบท าให้ระบบนเิวศน์ใตท้ะเล สร้างความเสียหายตอ่ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน 
และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งทะเล นอกจากนั้น ฝุ่นละอองขนาดเล็กยังฟุ้งกระจายไปตามกระแส
ลมพัดไปยังชุมชนบริเวณอ าเภอเกาะสีชังและอ าเภอศรีราชาบางส่วน นอกจากนี้ยังประสบปัญหาขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียที่ เกิดจากแรงงานคนที่ท างานและอยู่อาศัยอยู่ในเรือโป๊ะ ทุ่นขนถ่ายสินค้า           
ที่มีจ านวนมากกว่า ๑๐ ทุ่น ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลในการก าจัดขยะพบว่า ร้อยละ ๙๐ ขยะและ 
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยถูกทิ้งลงสู่ทะเลและยังมีน้ าเสียและสิ่งปฏิกูลที่ เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายน้ ามัน  
ล้างเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่าง ๆ การล้างระวางเรือ การล้างพ้ืนทุ่นขนถ่าย การล้างแท๊งค์เรือบรรทุก
สินค้าต่างประเทศ ซึ่งน้ าเสียสิ่งปฏิกูล หรือน้ ามันที่ไม่ได้ใช้เหล่านั้นก็ถูกลักลอบปล่อยทิ้งลงสู่ทะเล 
ปัจจุบันการจัดเก็บขยะจากเรอืสินคา้ตา่งประเทศ กรมเจ้าท่าได้ออกหนังสือรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บ
และบ าบัดของเสียจากเรือให้แก่ บริษัท เจ.พี .ซีลิฟท์  จ ากัด (ภายหลังได้ เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท 
สีห์ชงฆ์ มารีน เอนไวรอนเมนทัลแมเนจเม้นท์ จ ากัด) ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ได้รับหนังสือรับรองของ 
กรมเจ้าท่าให้เป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและบ าบัดของเสียจากเรือ โดยได้เริ่มด าเนินการจัดเก็บขยะจากเรือ
สินค้าต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากตัวแทน
เรือที่จอดทอดสมอเพื่อท าการขนถ่ายสินค้าบริเวณโดยรอบเกาะสีชัง เรียกใช้บริการจัดเก็บขยะจากเรือ
สินค้าต่างประเทศเท่าที่ควร เพราะตัวแทนเรือนิยมใช้บริการเรือจัดเก็บขยะรายเดิมที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน แม้รายนั้นจะไม่มีหนังสือรับรองฯ ของกรมเจ้าท่าก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจากกรมเจ้าท่าพบว่า 
มีบริษัทที่ได้รับหนังสือรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและบ าบัดของเสียจากเรือ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง ผู้ให้บริการจัดเก็บและบ าบัดของเสียจากเรือ ประเภทขยะ และกาก
ของเสียต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวนทั้งสิ้น ๑๑ บริษัท ตามกฎหมายการจัดเก็บขยะจากเรือสินค้า
ต่างประเทศและทุ่นขนถ่ายสินค้า ซึ่งทอดสมออยู่ กลางทะเล จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับหนังสือรับรอง
จากกรมเจ้าท่าเท่านั้นหากบริษัทใดที่ด าเนินการจัดเก็บของเสียจากเรือประเภทขยะโดยไม่มีหนังสือ
รับรองจากกรมเจ้าท่า ถือเป็นการกระท าผิดกฎหมาย เนื่องจากเรือที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองจากกรมเจ้าท่า
จะไม่สามารถติดตามควบคุมก ากับดูแลได้ว่าเมื่อเก็บขนขยะไปแล้ว น าไปก าจัดหรือบ าบัดขยะอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานสากลหรือไม่ หรือน าขยะที่เก็บขนมาแล้วลักลอบทิ้งลงสู่ทะเล หรือตามชายฝั่ง
หรือไม่  

  ๒) ความต้องการของพื้นที่ 
   ให้กรมเจ้าท่าในฐานะผู้พิจารณาอนุญาตให้บริการจัดเก็บและบ าบัดของเสียจากเรือ 

ด าเนินการควบคุม ติดตาม ก ากับ ดูแล และกวดขันในการเก็บขนขยะทะเล เพ่ือมิให้เรือที่ไม่มีหนังสือ
รับรอง ด าเนินการจัดเก็บและขนส่งขยะ เพื่อน าไปก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง และป้องกันการการลักลอบทิ้ง
ขยะสิ่งปฏิกูล น้ าเสีย น้ าล้างระวางเรือ น้ ามัน เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ลงในทะเล 

 



 ๒๖๐  
 

  ๓) ความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชน 
   ส่วนราชการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 
   ๓.๑) ปัญหาจากเรือขนถ่ายสินค้าก่อมลพิษ เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย ลักลอบทิ้งขยะ     

สิ่งปฏิกูล เกิดน้ าเน่าเสีย ท าลายระบบนิเวศสัตว์น้ าในทะเลและปะการัง ซึ่งปัญหาเกิดจากการบังคับใช้
กฎหมายไม่เข้มงวด หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมเจ้าท่า ขาดการเข้มงวดตรวจตรา ดูแลแก้ไขปัญหา      
อย่างจริงจัง อีกทั้งการถ่ายโอนอ านาจให้ท้องถิ่นก็เป็นเพียงการก ากับดูแลแต่ไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายได้ ดังนั้น ขอให้ออกกฎหมายเพื่อให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการก ากับดูแลและอ านาจทางกฎหมาย
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งท้องถิ่นมีความพร้อมที่จะรับมาด าเนินการ 

   ๓.๒) กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี ชี้แจงไว้ ๓ ประเด็น ดังนี้ 
    - เขตท่าเรือศรีราชาได้มีการประกาศกฎกระทรวงเขตท่าเรือศรีราชา ตั้งแต่ 

ปี ๒๕๔๕ ซึ่งเขตจอดเรือล าเลียงจะถูกก าหนดโดยกรม และปัจจุบันทางส านักงานควบคุมความปลอดภัย
ทางทะเลมีเรือตรวจการ ๘๐ ฟุต ซึ่งออกตรวจการเป็นประจ าเรื่องการจอดเรือ ส่วนส านักงานเจ้าท่า
ชลบุรีร่วมด าเนินการตรวจการอยู่ด้วย ส่วนประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องของการกระจายอ านาจให้ทาง
เทศบาลเกาะสีชังจัดการนั้น ต้องสอบถามส่วนกลางอีกครั้งหนึ่ง พร้อมชี้แจงในประเด็นฝุ่นและมลภาวะ 
ที่เกิดจากการขนถ่ายสินค้าในทะเลว่า ทางกรมเจ้าท่า ได้ออกระเบียบเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง
ผู้ให้จัดเก็บและบ าบัดของเสียจากเรือประเภทขยะและของเสียต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน      
มีบริษัทขึ้นทะเบียนไว้ ๑๖ บริษัท โดยกรมเจ้าท่าได้ก ากับดูแลในเรื่องของการจัดเก็บขยะและมีการออก
ตรวจตราปราบปรามทางทะเล 

    - ประเด็นการขนถ่ายสินค้าเทกองที่มีการฟุ้งกระจาย ได้มีการก าหนดมาตรการ 
ให้ผู้ท างานบนเรอื หย่อนเครนขนสินค้าใหต้่ าที่สุด เพ่ือเป็นการป้องกันกระฟุ้งกระจายของสินค้าลงสู่ทะเล 
พร้อมมีบทลงโทษตามมาตรา ๑๑๙ ผู้ใดทิ้งของเสียลงแหล่งน้ าสาธารณะจะมีความผิดถูกด าเนินการตาม
กฎหมาย 

    - ในส่วนการขนถา่ยสินคา้ในเขตท่าเรือศรีราชา จะอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทางทะเลแหลมฉบัง ในส่วนของกรมเจ้าท่าจะด าเนินการเพียงร่วม
บูรณาการการออกตรวจเท่านั้น โดยที่ผ่านมามีการบูรณาการร่วมกันกับ ศจป. ในการออกตรวจและ
ก ากับดูแลส่วนนี้อยู่ 

   ๓.๓) นายกเทศมนตรีเกาะสีชัง กล่าวถึงเรื่องเรือโดยสาร ที่ยังไม่มีสัมปทานการ
เดินเรือ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรายได้     
ที่กรมเจ้าท่าได้รับจากการจัดเก็บค่าจอดเรือ ซึ่งรายได้ส่วนนี้ท้องถิ่นควรจะได้รับและน ามาพัฒนาดูแล
พ้ืนที่เกาะสีชังให้มีความเจริญต่อไปในอนาคต 

 



 ๒๖๑  
 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
  จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นดังกล่าว สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก สรุปได้ดังนี้  
  ๑. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา การบังคับใช้กฎหมายกับเรือขน

ถ่ายสินค้า ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ประกาศเขตพ้ืนที่ที่จอดเรือเป็นเขตท่าเรือ แต่มีประเด็นในเรื่องการบังคับใช้
กฎหมายไม่เข็มงวด อาจด้วยติดขัดในเรื่องของบุคลากรหรือเรื่องใด ๆ ก็ตาม แต่ในขณะที่ท้องถิ่นเองแจ้ง
ว่ามีความพร้อมที่จะรับถ่ายโอนอ านาจในการดูแลน่านน้ าเขตดังกล่าว ตรงนี้อยากให้เจ้าท่าน าไป
พิจารณาว่ามีแนวทางใดหรือไม่ที่จะถ่ายโอนอ านาจให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมไปดูแล หรือหาแนวทางใน
การก ากับดูแลเรือขนถ่ายสินค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาในหลาย ๆ 
ด้านที่ตามมา อาทิเรื่อง ขยะ สิ่งปฏิกูล ปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย ปัญหาระบบนิเวศน์ทางทะเล เป็นต้น 

  ๒. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา สอบถามถึงมาตรการลงโทษหากเรือ 
ขนสินค้าฝ่าฝืนในการขนถ่ายสินค้า จนท าให้เกิดมลพิษทางทะเลและแนะน าให้มีการกระจายอ านาจลงมา 
เพ่ือให้มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งขอให้ส่วนราชการจังหวัดช่วยด าเนินการในแก้ไขในเบื้องต้น 
และหากมีส่วนใดที่ติดขัดในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยด าเนินการ 
ขอให้รวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งน าส่งมายังคณะกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

  ๓. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา สอบถามว่าเมื่อมีมาตรการแล้ว      
เหตุใดมลพิษและฝุ่นยังเกิดขึ้นอีก ทางกรมเจ้าท่าได้ตรวจสอบประสิทธิภาพและการบังคับใช้ของ
มาตรการว่าได้ผลหรือไม่อย่างไร 

  ๔. คณะอนุกรรมาธิการคมนาคมทางน้ า วุฒิสภา จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอ านาจของเจ้าท่ามาให้เกาะสีชังดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
ได้บ้าง และจะด าเนินการตามกระบวนการของวุฒิสภาต่อไป 
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 ๒๖๒  
 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนวัดดอนทอง และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึง
แผนพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของ
จังหวัดและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า พร้อมรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ และรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 

ผลการด าเนินการ 
ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้แสดงออกถึงความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังมีความตื่นตัวในการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่สมาชิก
วุฒิสภาสอบถาม นอกจากนี้ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และต้องการ
สะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบถึงความเดือดร้อนเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ 
ให้ประสบความส าเร็จต่อไป 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกได้แบ่ง
ออกเป็น ๒ คณะในการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามดูมาตรการและประเมินผลการปฏิบัติตนในการป้องกันและ
เฝ้าระวังโรคโควิด ๑๙ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดดอนทอง 
และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 

คณะกรรมการ คณะที่ ๑ น าโดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 
เดินทางลงพ้ืนที่ไปยังโรงเรียนวัดดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามดูมาตรการและ
ประเมินผลการปฏิบัติตนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด ๑๙ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กใน
ระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีนายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหารโรงเรียนดอนทอง คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้การต้อนรับ 

จากการลงพ้ืนที่พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดดอนทอง ด าเนินมาตรการในการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคโควิด ๑๙ เป็นอย่างดี โดยมีการจัดระยะห่างให้เด็กนักเรียนตั้งแต่เดินเข้าโรงเรียน  
มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับบริการนักเรียน พร้อมทั้งมีการสแกนวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนทุกคน 
นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปล้างมือบริเวณที่ทางโรงเรียนจัดให้ก่อนเข้า
ห้องเรียน พร้อมทั้งมีการเว้นระยะทั้งในการเข้าแถวและการเรียนในห้องเรียน ส าหรับเด็กในระดับ
ประถมศึกษา จะมีเจลแอลกอฮอล์บริการไว้หน้าห้องเรียนทุกห้อง อุปกรณ์ต่าง  ๆ จะมีการแยกส่วนตัว 
อีกทั้งภายในห้องเรียนจะมีการนั่งเว้นระยะห่าง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่รัฐบาลก าหนด 



 ๒๖๓  
 

จากนั้น คณะกรรมการได้มอบเงิน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือสนับสนุนมาตรการป้องกันและ
ระวังโรคโควิด ๑๙ พร้อมอุปกรณ์ส าหรับป้องกันโรคโควดิ ๑๙ ให้กับโรงเรียนวดัดอนทองและศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทอง โดยมีนางรัตน์ใจ หริการบัญชร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน  
วัดดอนทองเป็นผู้รับมอบ 

 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
คณะกรรมการ คณะท่ี ๒ น าโดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เดินทาง 

ลงพ้ืนที่ไปยังโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือติดตามดูมาตรการและ
ประเมินผลการปฏิบัติตนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด ๑๙โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ 

จากการลงพ้ืนที่พบว่า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกัน 
โรคโควิด ๑๙ อย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดระยะห่างให้เด็กนักเรียนตั้งแต่เดินเข้าโรงเรียน มีเจลแอลกอฮอล์
ส าหรับบริการนักเรียน พร้อมทั้งมีการสแกนวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมทั้ งมีการ 
เว้นระยะห่างทั้งในการเข้าแถวและการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่รัฐบาลก าหนด 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 



 ๒๖๔  
 

เมื่อทั้งสองคณะฯ ลงพ้ืนที่ เรียบร้อยแล้ว จึงเดินทางมาพร้อมกันห้องประชุม โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์เพื่อพบปะส่วนราชการและประชาชน โดยสรุปได้ดังนี้ 

๑. แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑.๑ แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 

 
 



 ๒๖๕  
 

 
 

 

 



 ๒๖๖  
 

 ๑.๒ เรื่องที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยด าเนินการสนับสนุน 
  ๑) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ าของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหลักการแบ่งพ้ืนที่จากแม่น้ า

บางปะกง โดยแบ่งเป็น ๒ ฝั่ง โดยสังเขป ดังนี้  
   ๑.๑) ฝั่งขวา (ตะวันออก) ของแม่น้ าบางปะกง  จ านวน ๗ อ าเภอ ได้แก่ เมือง บางปะกง  

บ้านโพธิ์บางคล้า บางน้ าเปรี้ยว ราชสาส์น คลองเขื่อน  มีโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
ขึ้นกับ ส านักชลประทานที่ ๑๑  ในฤดูฝนสามารถใช้น้ าจากแม่น้ าบางปะกงได้ในฤดูแล้งรับน้ าจากแม่น้ า
เจ้าพระยาเน่ืองจากแม่น้ าบางปะกงมีค่าความเค็มสูง 

   ๑.๒) ฝั่งซ้าย (ตะวันตก) ของแม่น้ าบางปะกง จ านวน ๔ อ าเภอ ได้แก่ พนมสาร
คาม แปลงยาว สนามชัยเขต ท่าตะเกียบมีโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา และโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาอ่างสียัด ขึ้นกับ ส านักชลประทานที่ ๙  ใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าสียัด และอ่างเก็บน้ าระบม ไม่มี
ปัญหาเรื่องน้ า เนื่องจากมีอ่างเก็บน้ า/แหล่งน้ าในพ้ืนที่  

    - พ้ืนที่ ทั้งจังหวัด ๓,๓๔๔,๓๗๕  ไร ่
    - พ้ืนที่ เกษตร ๒,๒๐๔,๑๙๓  ไร่  (๖๕.๙๑ %) 
    - พ้ืนที่ ในเขตชลประทาน ๑,๐๒๘,๗๔๘ ไร ่(๔๖.๖๗ %) 
    - พ้ืนที่ นอกเขตชลประทาน ๑,๑๗๕,๔๔๕ ไร่ (๕๓.๓๓%) 
    โครงการชลประทาน ๗ แห่ง ได้แก่  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร, 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้, โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางพลวง, โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาบางปะกง, โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต, โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
เขื่อนสียัด และโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 

    อ่างเก็บน้ าคลองสียัด (ความจุ ๔๒๐ ล้าน ลบ.ม.) และอ่างเก็บน้ าคลองระบม 
(ความจุ ๕๕.๕ ล้าน ลบ.ม.) 

   ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าในฝั่งขวา (ตะวันออก)  
   ๑. ฝั่งขวา (ตะวันออก) ของแม่น้ าบางปะกง ในฤดูแล้ง ขาดน้ าเพ่ือการอุปโภค

อย่างรุนแรง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดท้ายน้ าเจ้าพระยา (๒๒ จังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นล าดับ
ท่ี ๒๑) มาทางคลองระพีพัฒน์และระหว่างทางก็มีการท าการเกษตร  จึงท าให้น้ ามาน้อยและไม่สามารถ
ควบคุมได้ 

   ๒. ฝั่งขวา ไม่มีที่กักเก็บน้ า หรือแก้มลิง เพ่ือส ารองน้ า/กักเก็บน้ าในฤดูฝน 
   ๓. ค่าความเค็มปกติ ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร  ปัจจุบัน ๑.๓๔ มิลลิกรัมต่อลิตร 
   ๔. ค่าคลอไรด์ปกติ ๒๕๐ กรัมต่อลิตร  ปัจจุบัน ๗๐๐ กรัมต่อลิตร 
 
 
 



 ๒๖๗  
 

   การวางแผนเพ่ือการแก้ไขฝั่งขวา (ตะวันออก) 
   ๑. โครงการศึกษาส ารวจออกแบบก่อสร้างแก้มลิงในที่ราชพัสดุ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือน าน้ าดิบจากแม่น้ าบางปะกงมาใช้ในการผลิตน้ าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาฉะเชิงเทรา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 

    - วงเงิน ๒๕ ล้านบาท 
    - ประมาณการน้ าที่จะได้ ๑๐ ล้าน ลบ.ม.  เพียงพอต่อการใช้ ๗ อ าเภอ และ

รองรับ EEC โดยขอใช้พ้ืนที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ จากจ านวนพ้ืนที่ โยธะกา ๔,๐๐๐ ไร่ เป็นที่ราชพัสดุ      
ที่กองทัพเรือใช้ประโยชน์อยู่  

    โดยจังหวัดได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    - มีหนังสือแจ้ง EEC ช่วยสนับสนุน 
    - น าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดฉะเชิงเทรา  
    - มีหนังสือให้ สทนช. ช่วยสนับสนุน 
    - อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกับกองทัพเรือ เรื่องขอใช้พ้ืนที่  
   ๒. การสูบน้ าโดยตรงจากประตูระบายน้ าบึงฝรั่งเพ่ือผลิตน้ าประปา สาขาประปา

เมือง และสาขาบางปะกง โดยไม่สูญเสียน้ าระหว่างทาง 
   การวางแผนเพ่ือการแก้ไขฝั่งซ้าย (ตะวันตก)  เพ่ือเสริมฝั่งขวา และรองรับ EEC 

   ๑. การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ิมเติม ๓ อ่าง ได้แก่ 
    - อ่างเก็บน้ าห้วยกรอกเคียน(อยู่ระหว่างการด าเนินการ และค่าชดเชยพ้ืนที่) 
    - อ่างเก็บน้ าหนองกระทิง (ใช้เงินก่อสร้าง + ชดเชยสูง) 
    - อ่างเก็บน้ าคลองกะพง (ใช้เงินก่อสร้าง + ชดเชยสูง) 
   ๒. แผนของกรมชลประทาน โดยการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองพระสทึง จังหวัด

สระแก้ว (ผันน้ าปีละประมาณ ๗๐ – ๑๒๐ ล้าน ลบ.ม.) ซึ่งเป็นน้ าส่วนเกินความจุ มาเติมที่อ่างเก็บน้ า
คลองสียัด ทุกปีจะมีปริมาณน้ าต้นทุนในอ่างเก็บน้ าคลองสียัด ประมาณ ๒๕๐ – ๒๗๐ ล้าน ลบ.ม.          
(จากความจุ ๔๒๐ ล้าน ลบ.ม.) 



 ๒๖๘  
 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการ 
  ๑. นางดวงพร รอดพยาธิ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงเรื่องการก่อสร้างแก้มลิงใน 

ที่ราชพัสดุว่า โครงการนี้ หากมองในแง่ของการขอผ่านโครงการเงินกู้อาจไม่ตรงวัตถุประสงค์ เนื่องจาก
เป็นเรื่องของการศึกษาพ้ืนที่ แต่หากท่านมุ่งประเด็นไปในเรื่องการรองรับการเติบโตของ EEC อาจมี
ความเป็นไปได้มากกว่า  

  ๒. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการหนุน 
ของน้ าทะเลว่าทางจังหวัดควรศึกษาและขอค าแนะน าจากส านักงานจัดการทรัพยากรน้ า ในการปรับ
สภาพน้ าโดยใช้ทุ่นลอยกั้นน้ าทะเล ซึ่งในฤดูแล้งจะมีลักษณะเป็นน้ ากร่อยให้คงเป็นอ่าวน้ าจืดได้  

  ๓. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา เสนอแนะให้ทางจังหวัดท าการศึกษา 
ในเรื่องของโครงการผันน้ าเข้าอ่างและการขุดแก้มลิงไปพร้อม ๆ กัน พร้อมเห็นควรน าเข้าแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /พัฒนาภาค /พัฒนา EEC ในการแก้ไขปัญหาน้ าให้ได้ก่อนท าการศึกษา โดยต้องมี
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานให้มีความชัดเจนมากขึ้นพร้อมทั้งสอบถามถึงส่วนราชการระดับจังหวัดว่า 
ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างไรบ้าง โดยขอให้ส่วนราชการจังหวัดช่วยด าเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว  
ให้มีความชัดเจนโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่และขอให้ส่วนราชการจังหวัดด าเนินการ
เบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ส่งต่อมายังวุฒิสภาเพ่ือด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป 

  ๔. นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตร ีเขต ๘ กล่าวเห็นด้วย
กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเรื่องแนวคิดการจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค - บริโภค ให้กับ
ประชาชน โดยวิธีการขุดท าแก้มลิงในที่ของกองทัพเรือ แต่ติดปัญหา ๒ ส่วน คือ สถานที่  และ 
งบประมาณ ซึ่งต้องใช้ทั้งในส่วนของการศึกษาพ้ืนที่และการขุดพ้ืนที่ ซึ่งเห็นว่าเมื่อให้การประปา  
ส่วนภูมิภาคด าเนินการขุดพ้ืนที่ ก็น่าจะให้รับผิดชอบงบประมาณในส่วนของการศึกษาพื้นที่ไปพร้อมกัน 
ซึ่งอาจต้องขอให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันในเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องการขุดแก้มลิงนั้น การประปา  
ส่วนภูมิภาคมีงบประมาณในส่วนนี้อยู่แล้ว และหากไม่เพียงพออาจต้องใช้งบประมาณของจังหวัด และ 
EEC ผสมผสานกันไปได้ โดยหากมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคดูแลควรมอบหมายให้ชลประทาน
จังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย เพื่อช่วยในด้านเทคนิคและการเชื่อมโยงแหล่งน้ า จะได้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

๒. สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และผลการด าเนินงานของ
อาสาสมัครสุขภาพ (อสส. ต่างด้าว)  

 จังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้ป่วยทั้งหมด ๒๑ ราย เสียชีวิต ๑ ราย โดยที่มีการตรวจคัดกรองเพื่อ
หาเชื้อในเชิงรุก จ านวน ๑,๓๖๔ ราย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่พบเชื้อ โดยจังหวัดฉะเชิงเทราได้เริ่มด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด และทุกภาคส่วนเป็น
อย่างดี และได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ (อสส.) (Health Volunteer)  โดยการบู รณาการ



 ๒๖๙  
 

ร่วมกันของ ๔ หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา และส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ร่วมด าเนินการขับเคลื่อน โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว 
กัมพูชา และพื้นที่สูง จาก ๘๖ สถานประกอบการ 

 ผลการด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน ด าเนินการจัดอบรมความรู้
อาสาสมัครสุขภาพ จ านวน ๘ ครั้ง ครอบคลุมทั้ง ๑๑ อ าเภอโดยพบว่า มีอาสาสมัครสุขภาพเกิดขึ้น
จ านวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย สัญชาติเมียนมาร์ ๗๔ คน ลาว ๑๓ คน กัมพูชา ๖๒ คน และพ้ืนที่สูง  
๑ คน ท าหน้าที่เป็นแกนน าสุขภาพของชุมชนแรงงานต่างด้าว และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้าน
สาธารณสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค  

 จากรายงานผลการด าเนินงานของสถานประกอบการและอาสาสมัครสุขภาพตามมาตรการ
เฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ พบว่า 
สถานประกอบการที่รายงานผลการด าเนินการ จ านวน ๖๐ แห่ง มีอาสาสมัครสุขภาพ จ านวน ๑๔๔  คน 
ดูแลแรงงานต่างด้าว ๕,๓๓๗ คน หรือคิดเป็นอัตราส่วน อาสาสมัครสุขภาพ ๑ คน ดูแลแรงงานต่างด้าว 
๓๗ คน มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในสถานประกอบการทุกแห่ง มีการติดตามภาวะ  
การเจ็บป่วยของพนักงาน มีการซักประวัติการเดินทางของพนักงานในการเข้าใหม่ มีการวัดอุณหภูมิ 
ก่อนเข้างาน มีการจัดการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล มีการท าความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุกวัน และมี
อ่างล้างมือและจุดบริการแอลกอฮอล์เจลอย่างทั่วถึง  

 นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องโควิด ๑๙ กับเพื่อนแรงงานต่างด้าว มีการเฝ้าระวัง
อาการเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ หากพบมีอาการไข้ ไอเจ็บคอ ด าเนินการแจ้งฝ่ายบุคคลเพ่ือส่งต่อเข้ารับการ
รักษา หรือหากพบมีผู้เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง มีการส่งต่อเพื่อการเฝ้าระวังต่อไป 

 นับได้ว่าโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสบความส าเร็จ สามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงานของโครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ (อสส.) (Health Volunteer)  
 ๑. ให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กับแรงงานต่างด้าวจ านวน ๘๘ โรงงาน 
 ๒. ความรู้ไปเฝ้าระวังและป้องกันทั้งตนเองและครอบครัว 
 ๓. เน้นย้ า ขยายความรู้สู่กลุ่มแรงงาน ครอบครัวและคนรอบข้าง 

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 
 ๑. การตื่นตระหนกและการตีตราของชุมชน 
 ๒. มาตรการผ่อนคลายในสังคม จะท าให้เกิดการละเลยในการดูแลตนเอง 
 ๓. ผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 
 



 ๒๗๐  
 

 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 ๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจกับชุมชน เรื่องโรค การป้องกันและการดูแลรักษาแก่ประชาชน 
 ๒. สร้างความตระหนักในการดูแลตนเอง 
 ๓. สร้าง New Normal ให้เกิดขึ้นในสังคม 
 ๔. จัดระบบการดูแลและป้องกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอีกครั้ง 
 

  
 
๓. รายงานผลสถานการณ์การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราและแนวทางการขับเคลื่อน

พัฒนา “ฉะเชิงเทราโมเดล”  
 ๓.๑ แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 ๓.๒ รายงานผลสถานการณ์การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ภาพรวมสถานการณ์ระดับจังหวัดข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ใน

ความรับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่๘หรือพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้การ
ดูแลของส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ โดยมีจ านวนสถานศึกษา ดังนี้ 



 ๒๗๑  
 

 
  
 
  ความต้องการการจ้างงานภายในพ้ืนที่ EEC (ก่อน COVID)  
  แรงงานในภาพรวม๓จังหวัดก่อน COVID รวม ๒.๔๕ ล้านคนคิดเป็นร้อยละ ๖.๔๒ 

ของก าลังแรงงานรวมของประเทศ 
  - จังหวัดชลบุรี ร้อยละ ๕๙.๓   
  - จังหวัดระยอง ร้อยละ ๒๓.๐๔ 
  - จังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๑๗.๖๖ 
  ก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ ๑๐๘,๘๕๓ คน (ช่วงปี ๖๑ – ๖๔) ในขณะที่การ

จ้างงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๑๓๐,๔๓๑ คน แสดงให้เห็นว่าเกิดความไม่เพียงพอของแรงงานในพ้ืนที่ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการจ้างงาน 

 ๓.๓ ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนพัฒนา“ฉะเชิงเทราโมเดล”  

 



 ๒๗๒  
 

  ถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของประเทศพบว่า  
  ส่วนที่ ๑ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของภาคการศึกษา  

ซึ่งศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งสถานศึกษาหลาย ๆ แห่งพบว่า มีพลังในการ
ขับเคลื่อน 

  ส่วนที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพครูในยุค Digital Information เพื่อรองรับ EEC  
  ส่วนที่ ๓ เป็นการพัฒนาพลังการเรียนรู้ของเยาวชน โดยใช้ระบบ Kosen 
  ส่วนที่ ๔ พัฒนาการเรียนรู้ต่อเนื่องด้วยระบบออนไลน์ เพ่ือ Upskill – Reskill 
  เพราะฉะนั้น ในส่วนของโมเดลของฉะเชิงเทรา ที่ควรเร่งด าเนินการคือเรื่องของการ

สร้าง Smart Teacher Smart School ซึ่งต้องมีผนึกก าลังของสถานศึกษาในพื้นที่  
  เป้าหมายของการศึกษา คือ สร้างก าลังคนทุกช่วงวัยสู่การสร้างท้องถิ่นที่เข้มแข็งและ

สมดุลมีเศรษฐกิจดีสังคมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงาม
ต่อไป 

 

 
 
 ๓.๔ ประเด็นที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาสนับสนุนด าเนินการและสภาพปัญหาที่ไม่เอื อหรือ

เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามภารกิจด้านการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  เชิงระบบ 
  จังหวัดในภาคตะวันออก ๓ จังหวัด พบว่า ในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี เน้น

การพัฒนาก าลังแรงงานโครงการต่าง ๆ จึงเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมหนักในส่วนของจังหวัดระยอง เน้น
ในเรื่องของเมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเน้นในเรื่องความเป็นน่าอยู่ชั้นดี เน้นวิถีความเป็น
ไทย และภูมิปัญญาชาวบ้าน มีสายน้ า วัฒนธรรมในลุ่มน้ าบางปะกง เพราะฉะนั้น เมืองแห่งการเรียนรู้ควรจะ
พัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบของระบบการศึกษาของประเทศ 



 ๒๗๓  
 

  สิง่ที่ด าเนินการไปแล้ว 
  ๑. มีบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่มีคุณภาพระดับ ผศ. รศ. และก าลังท า

ศาสตราจารยใ์นอนาคต 
  ๒. หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันออก 
  ๓. ศูนย์รวมวิทยากรด้านการพัฒนาทักษะสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นก าลัง

ส าคัญในภาคตะวันออก 
  ๔. ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน 
  ๕. มรร. ก าลังพัฒนาความร่วมมือกับ สจล. ในการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

ร่วมกับสถาบัน KOSEN 
  สิ่งที่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน 
  ๑. การพัฒนาห้องปฏิบัติการต้นแบบ Chachoengsao-KOSEN ด้านวิศวกรรมต้นแบบ

ของภาคตะวันออก 
  ๒. การพัฒนาหลักสูตรต้นแบบของภาคตะวันออก 
  ๓. การสนับสนุนการผนึกก าลังระหว่าง มรร. และอาชีวศึกษาในการผลิต “วิทยากร

แกนน า” เพื่อสร้างการพัฒนา “เยาวชนหัวกะทิให้แปดริ้ว”  
  ๔. ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในการผลิตบัณฑิตต้นแบบให้กับ EEC 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการ 
  นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ข้อมูลที่น าเสนอทั้งหมดนี้ 

เป็นแผนงานซึ่งระบบการศึกษาในหลาย ๆ ที่ก็คิดและด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่สิ่งที่ต้องการเห็นชัด ๆ 
คือ โมเดลด้านการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา คืออะไร ขับเคลื่อนอย่างไร และท้ายที่สุดแล้ว ต้องการ
เห็นการศึกษาของฉะเชิงเทราเป็นไปในทิศทางไหนโดยส่วนตัวมองว่าเป็นโอกาสที่ดีและมีหลายเรื่อง  
ที่ เกี่ ยวข้องกับ  EEC รวมถึ งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อีกทั้ งเรื่องอาชีวศึกษานั้ น เป็น เรื่องที่ทาง
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ให้ความสนใจอยู่มาก ซึ่งทางคณะกรรมาธิการการศึกษาเองก็
จะต้องจัดท าแผนปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด ๑๙ และการพัฒนา
ของEEC ที่เกิดขึ้น โดยจะส่งแผนปฏิรูปการศึกษาแนวใหมน่ี้ให้คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาชุดใหม่ 
ภายใน ๙๐ วัน ดังนั้น ขอให้ทางอธิการบดีเขียนแผนการศึกษาให้มีความกระชับและชัดเจน โดยระบุ
ทิศทางว่าต้องการอย่างไร และน าเสนอไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราในการก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดในด้านการศึกษา พร้อมส่งต่อมายังคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการ
ของวุฒิสภาต่อไป 

  จากนั้น คณะฯ ได้มอบเงิน เพ่ือใช้ส าหรับกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพให้กับ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท และสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 



 ๒๗๔  
 

๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด ๑๙ โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎิ์และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้รับมอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

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

 

 
 
 



 ๒๗๕  
 

 
 

จังหวัดจันทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึง
แผนพัฒนาพ้ืนที่แก่งหางแมวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ และรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่ที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

ผลการด าเนินการ 
ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรีได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิมมากขึ้น 
พร้อมทั้งแสดงออกถึงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังมีความตื่นตัวในการร่วมพูดคุย
เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่สมาชิกวุฒิสภาสอบถาม นอกจากนี้ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และตอ้งการสะท้อนให้สมาชกิวุฒสิภาได้รบัทราบถึงความเดือดร้อนเพื่อให้สมาชิก
วุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จต่อไป  

 

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

จังหวัดจันทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนซ่อง จังหวัดจันทบุรี 

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดประชุมสัมมนาร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัดจันทบุรี 

ผลการด าเนินการ 
สมาชิกวุฒิสภารับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผู้แทน

หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
๑. การพัฒนาพื้นที่แก่งหางแมว 
 ข้อมูลแผนพัฒนาอ าเภอแก่งหางแมว (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีองค์ประกอบดังน้ี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถผลผลิตทางด้านการเกษตร 
 เป้าประสงค์ 
 ๑) สินค้าทางการเกษตรมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 

๒. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก วันท่ี ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดจันทบุร ี



 ๒๗๖  
 

 ๒) ต้นทุนผลิตสินค้าทางการเกษตรลดลง 
 ตัวชี้วัด/คา่เป้าหมาย 
 ๑) ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
 ๒) ร้อยละของเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถลดต้นทุนการผลิต 
 ๓) จ านวนสินค้าเกษตรมีมาตรฐานสามารถส่งออกต่างประเทศได้ 
 กลยุทธ์ 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าดา้นการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ 
 ๑) การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน 
 ๒) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข็มแข็ง 
 ตัวชี้วัด/คา่เป้าหมาย 
 ๑) ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๒) ร้อยละของจ านวนประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓) จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานได้รับการปรับปรุงเพ่ิมมากขึ้น 
 กลยุทธ์ 
 ๑) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
 ๒) การเสริมสร้างความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
 ๑) ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ๒) มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการเกษตรการอุปโภค – บริโภค  
 ตัวชี้วัด/คา่เป้าหมาย 
 ๑) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ๒) ร้อยละของแหล่งน้ าทางด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาและฟื้นฟ ู
 ๓) ร้อยละของแหล่งน้ ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
 กลยุทธ์ 
 ๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 



 ๒๗๗  
 

 
 
๒. ประเด็นที่ต้องการให้สมาชิกด าเนินการ 
 ๒.๑ ประเด็นอ่างเก็บน  าคลองวังโตนด 
  จากการพูดคุยกันระหว่างคณะกรรมการฯ ส่วนราชการ และภาคประชาชน สรุปได้ดังนี้ 
  ๑) สภาพทั่วไป 
   อ่างเก็บน้ าวังโตนด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านโปงเกตุ ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว

    สามารถเก็บกักน้ าได้ ๙๙.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นอ่างที่จุดน้ าได้มากที่สุดใน
บรรดาอ่างทั้งหมดที่มีอยู่ในลุ่มน้ าวังโตนด โดยครอบคลุมพื้นที่ ๑๑,๒๕๐ ไร่  

  ๒) ข้อมูลเบื้องต้น 
   - เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอ่างอยู่ทั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ

จึงต้องมีการศึกษา EHIA ผลการศึกษาทั้งหมดต้องน าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เมื่อวันที่๓๐ เมษายน๒๕๖๓ ผลปรากฏว่ายังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
โดยให้รัฐมนตรีทั้งสองกระทรวงคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปท าความตกลงเรื่องช้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วน าเข้าที่ประชุม กก.วล. คราวหน้า 

   - มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ข่าว NGO ไม่เห็นด้วยโดยอาศัยเรื่องช้างป่า
และเรื่องป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นเหตุผลในการไม่เห็นด้วยกับการสร้างอ่างมีการเตรียมการแก้เกมต่าง ๆ 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถก่อสร้างได้มีการลงพื้นที่ของหน่วยงานเพื่อท าประชาคมเพ่ิมเติม
และมีการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเต็มที่ ทั้งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อดีต สส. และ สส. ฯลฯ มีการ
เสนอให้ลดขนาดของอ่างลงท้ายสุดดูเหมือนจะให้เพิ่มความจุของน้ าในอ่าง ๓ อ่างต้นน้ าที่สร้างเสร็จและ
ก าลังก่อสร้างในอ าเภอแก่งหางแมวท าให้น้ าหนักในการสร้างอ่างวังโตนดดูจะแผ่วไปและล่าสุดมีข่าว



 ๒๗๘  
 

น่าเชื่อถือได้แต่กระทบความรูส้ึกของชาวลุ่มน้ าวงัโตนดเราคือมกีารน าเสนอแนวคิดจะผันน้ าในช่วงฤดูฝน
ที่จะถึงนี้ไปอ่างเก็บน้ าประแสร์ 

  ๓) ข้อเท็จจริง 
   มติคณะรัฐมนตรี ๗ เมษายน ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีมีมติดังน้ี 
   ๓.๑) อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานด าเนินการโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 

จ านวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการผันน้ าจากพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ าจังหวัด
ระยองโครงการผันน้ าจากพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวนัออก - อ่างเก็บน้ าบางพระจังหวัดชลบุรีโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒) และโครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอส่วนแหล่งเงินลงทุนในแต่ละโครงการให้ด า เนินการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   ๓.๒) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติความเห็นของกระทรวงมหาดไทยส านักงบประมาณและ
คณะกรรมการทรพัยากรน้ าแหง่ชาติเกี่ยวกบัโครงการผันน้ าจากพื้นทีจ่งัหวดัจันทบรุีไปยังแหล่งเก็บกกัน้ า
จังหวัดระยองควรทบทวนการด าเนินโครงการฯโดยรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่อีกครั้งและ
ขอให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือเป็นแหล่งน้ าต้นทุนของลุ่มน้ าวังโตนดประกอบด้วยอ่างเก็บน้ า 
วังโตนดอ่างเก็บน้ าแก่งหางแมวและอ่างเก็บน้ าพวาใหญ่พร้อมทั้งระบบฝายทดน้ าในล าน้ าก่อน 
เพ่ือความเป็นธรรมและเป็นการสร้างความเข้มแข็งในพ้ืนที่ก่อนที่จะผันน้ าไปที่อื่นและควรปรับปรุง
ต้นทุนค่าก่อสร้างในทุกโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนค่าก่อสร้างต่าง  ๆ  
มีแนวโน้มลดลงรวมทั้งเห็นควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการกักเก็บน้ าท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่๒) เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการนอกจากนี้กรณีที่มีความจ า เป็นจะต้องด าเนินโครงการโดยใช้จ่ายจาก 
เงินงบประมาณเห็นควรปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามข้อเท็จจริงหลังจากที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหรือเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ต่อไปเป็นต้นไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

  ๔) สภาพของปัญหา 
   ผลจากการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่ผ่านมติการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 

คลองวังโตนดเมื่อวันที่๓๐เมษายนดังกล่าวได้ส่งผลต่อโครงการนี้อย่างยิ่งทราบว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงโครงการเป็นเหตุให้คณะท างานลุ่มน้ าวังโตนดได้ออกสารถึงมวลสมาชิกลุ่มน้ า (ตามเอกสาร
ที่สิ่งมาด้วย) เจตนาเพ่ือตอกย้ าให้เห็นความส าคัญของอ่างเก็บน้ านี้และกรมชลประทานได้ด าเนินการ 
ไปแล้วอย่างสมบูรณ์พร้อมที่จะก่อสร้างเพื่อสนับสนุนโครงข่ายน้ าสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
ใน EEC ซึ่งเป็นโครงการส าคัญของรัฐบาลปัจจุบันให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 



 ๒๗๙  
 

  ๕) ความต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยด าเนินการ 
   ขอให้ท่านสนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองวังโตนดขนาดความจุ  

๙๙.๕ล้านลูกบาศก์เมตรตามที่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น า เสนอทั้งนี้ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนสืบไปคณะท างานลุ่มน้ าวังโตนดหวังในความอนุเคราะห์ของท่าน
เป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  ๖) ความคิดเห็นของประชาชน 
   ๖.๑) ท าไมจึงต้องสร้างอ่างเก็บน้ าวังโตนด เนื่องจากอ่างวังโตนดเป็นอ่างส าคัญ

ที่สุดที่ต้นน้ าแม่น้ าวังโตนดเพราะ 
     - เป็นอ่างที่ใหญ่จุน้ าได้มากสุดผลประโยชน์นอกจากจะเกิดกับลุ่มน้ าวังโตนด

เองแล้วยังสามารถผันไปช่วยในเขตพ้ืนที่นอกลุ่มน้ าได้เช่นอ าเภอสอยดาวที่ไม่มีพ้ืนที่เหมาะสมที่จะสร้าง
อ่างเก็บน้ าได้เท่าซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพ่ีน้องเกษตรกรเฉกเช่นเดียวกับหากมีการผันน้ าจากอ่าง
คลองหางแมวไปเตมิน้ าที่ตน้น้ าแม่น้ าจันทบรุีก็ท าได้เช่นกันการสร้างโครงข่ายน้ าภายในจังหวัดจะมีผลส่ง
ให้การประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ของพี่น้องชาวจันทบุรีที่มีศักยภาพอยู่แล้วให้ดีมากขึ้นไปอีกมูลค่าหรือ
รายรับทั้งตัวเกษตรกรและประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นสมกับเป็นมหานครผลไม้ 

     - สิ่งส าคัญคือถ้าไม่สร้างอ่างคลองวังโตนดจะไม่สามารถผันน้ าไปอ่างเก็บน้ า
ประแสร์ได้เพราะมติคณะรัฐมนตรี ๗ เมษายน ๒๕๕๒ 

   ๖.๒) ระบุไว้ชัดเจนค าวา่เพื่อความเป็นธรรมเป็นค าที่มีความหมายมากชาวลุ่มน้ าวัง
โตนดมิใช่เป็นคนดื้อแพ่งไม่มีเหตุผลไม่เห็นอกเห็นใจไม่มีน้ าใจการแบ่งปันน้ า ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตรครั้ง
ที่แล้วได้แสดงถึงความมีน้ าใจของพวกเราได้เป็นอย่างดีเราเสียสละพ้ืนที่ในการสร้างอ่างเพื่อให้พ่ีน้องได้
ใช้ประโยชน์จากน้ าที่กักเก็บไว้แต่การที่จะผันไปแม้ในหน้าฝนก็ตามเขามีการก าหนดไว้ชัดเจนและเรา
พร้อมปฏิบัติตามการละเลยรังแต่จะสร้างความขัดแย้งอย่างที่ไม่ควรจะเป็น  ส าคัญที่สุดขณะนี้ 
ดูเหมือนว่าฝ่ายจัดหาน้ า (สทนช. และ ชป.) และชาวลุ่มน้ าวังโตนดได้ใช้ความพยายามที่จะผลักดันให้
เกิดการสร้างอ่างขึ้นเพราะมองเห็นคุณค่ามองเห็นคุณประโยชน์ของอ่างนี้ เป็นอย่างยิ่งแต่ฝ่ายที่ใช้น้ า
ทั้งหลายไม่ว่าจะเปน็ EEC , East, Water. สภาอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมและผู้ใช้น้ าอื่น ๆ นอก
ลุ่มน้ าวังโตนดยังขาดความร่วมมือในการผลักดันการสร้างอ่างให้เป็นรูปธรรมหากพวกท่านต้องการน้ า
จากเราต้องสนับสนุนมติครม. ๗ เมษายน ๒๕๕๒ เต็มที่มิใช่รอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว
หรือรอให้รัฐช่วยโดยที่ท่านไม่ช่วยผลักดันให้การสร้างอ่างวังโตนดส าเร็จ 

     - ถ้าจะถามว่าหากจะขอผันน้ าไปทั้งๆที่การปฏิบัติตามมติ ครม. ยังไม่สมบูรณ์
และได้รับการปฏิเสธจากคณะท างานลุ่มน้ าวังโตนดแล้วถามว่าใครคือผู้ละเมิดมติ ครม. วิญญูชนคงตอบ 
ได้ทันทีว่าการปฏิบัติของคณะท างานฯ ชอบหรือไม่และใครคือผู้ละเมิดมติ ครม. 

   ๖.๓) มีปัญหาเรื่องช้างป่าเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้ 
     - ลดขนาดของอ่างให้เล็กลง 



 ๒๘๐  
 

     - อาจต้องชะลอการสร้างไปก่อนหรือยุติโครงการ 
     การลดขนาดของอ่างให้เล็กลงจะส่งผลโดยตรงต่อขนาดความจุรวมของน้ า  

ท้ัง ๔ อ่าง การลงทุนทุกอย่างเป้าหมายคือประโยชน์สูงสุดหากเพ่ิมขนาดของอ่างที่มีอยู่แล้ ว ๓ อ่าง
เพิ่มขึ้นและลดขนาดให้สัมพันธ์กับความจุรวมเดิม (๓๐๙.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) อ่างวังโตนดจะมีความ
จุประมาณ ๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตรมันเล็กลงทั้ง ๆ ที่สร้างใหญ่ได้ผมเชื่อว่าในอนาคตการสร้างอ่างจะยิ่ง
ยากขึ้นแต่การใช้น้ าจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเรามีโอกาสท าได้แล้วไม่ท าการลดขนาดอ่างเก็บน้ าเพียงเพ่ือให้ช้าง 
มีพ้ืนที่หากินหรือการสร้างอ่างกลายเป็นไปลดพ้ืนที่อาหารและถิ่นอาศัยวิถีชีวิตของช้างดังปรากฏเป็นข่าวนั้น  

     ขอกราบเรียนว่าช้างไม่น่าจะเป็นปัญหาขนาดต้องน ามาพิจารณาลดขนาด
ของอ่างหรือการยกเลิกโครงการสร้างอ่างพวกเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีสามารถสร้างอ่างเก็บ
น้ าได้ดีเพราะมีฝนตกมากอันดับต้น ๆ ของประเทศอาชีพท าเกษตรท าสวนผลไม้ซึ่งต้องใช้น้ าเป็นหลัก 
มีพ้ืนที่สร้างอ่างเก็บน้ าไว้ใช้ทั้งลุ่มน้ าเองและช่วยเหลือที่อื่นได้หากเหตุมาจากช้างยิ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าใจ 
อย่างยิ่งที่มนุษย์เราเห็นช้างส าคัญกว่าคนส าคัญกว่าวิถีของคนและชีวิตช้างส าคัญกว่าชีวิตคนเศร้าใจ  
ที่ว่ามีการพูดว่าเราต้องอยู่กับช้างให้ได้ทั้ง ๆ ที่คนพูดคนที่แนะน าและคนที่ไม่เห็นด้วยในการสร้างอ่าง 
ไม่ได้มาอยู่ในพืน้ที่ที่มีช้างมารังควานประจ าทา่นเชือ่หรือไม่ว่าการสร้างอ่างจะกลายเป็นแหล่งสร้างระบบ
นิเวศใหม่ให้ช้างและในโครงการสร้างอ่างก็มีโครงการปลูกพืชให้เป็นอาหารช้างอยู่แล้ว 

     ที่ส าคัญพ้ืนที่สร้างอ่างนั้นอดีตมิใช่เขตอุทยานเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้
บริเวณนั้นได้ถูกสัมปทานไม้ไปแล้วไม้ปัจจุบันเป็นไม้ชั้นสองเมื่อมาก าหนดเขตอุทยานก่อนการขอพ้ืนที่
สร้างอ่างจึงเกิดปัญหาขึ้น 

     การสร้างอ่างเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกที่รัฐบาลลงทุนเพ่ือการนี้ไปมหาศาลไม่ว่าขยายสนามบินอู่ตะเภาขยายมอเตอร์เวย์สร้างรถไฟ
ความเร็วสูงออกกฎหมายพิเศษเพ่ือดึงดูดนักลงทุนสร้างระบบโครงข่ายน้ าและอ่างวังโตนดเป็นหนึ่งใน
ระบบโครงข่ายน้ าในภาคตะวันออกดังกล่าวนอกจากนี้ อ่างเก็บน้ าคลองวังโตนดยังมีส่วนส าคัญต่อการ
กระจายน้ าไปยังพ้ืนที่อื่นในจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย 

   ๖.๔) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น กล่าวว่า พ้ืนที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ าจะ
อยู่ในเขตป่าสงวน หรืออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นประมาณ ๗,๕๐๐ ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นป่า
ปลูกส่วนหนึ่งใช้บ้างไม่ถึงพันไร่ที่เหลือสภาพพ้ืนที่จะเป็นป่าดิบแล้ง และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าในพ้ืนที่ตรง
นั้น เป็นสภาพพ้ืนที่ป่าดิบแล้งและเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างจากการส ารวจปริมาณช้าง
เมื่อปี ๒๕๖๒ นับโดยตรงได้ ๓๔ ตัวในพ้ืนที่ของอุทยานฯ ตอนนี้มีการค านวณการเพิ่มปริมาณของช้าง
ประมาณร้อยละ ๘ ต่อปี ในจ านวนของช้างจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนที่อยู่ของช้างจะกระทบต่อการที่จะ
สร้างอ่างหรือไมน่ั้น ควรที่จะต้องมีการส ารวจเพ่ือลดความเสียหายของพื้นทีป่่าเพราะบรเิวณนั้นเป็นพ้ืนที่
ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด จะเป็นป่าผืนใหญ่รวมกันหมดและเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 



 ๒๘๑  
 

   ๖.๕) นายมานัส ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษากรรมาธิการลุ่มน้ าตะวันตก กล่าวว่า วันนี้ 
มาในฐานะคนจันทบุรีคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องน้ ามาโดยตลอด ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอ่างเก็บน้ าคลองวัง
โตนดนั้น ไม่ควรลดขนาดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าจังหวัดจันทบุรีมีความต้องการใช้น้ ามากมายมหาศาล 
ประชากรร้อยละ ๗๐ ของจังหวัด ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนผลไม้ ส่วนใหญ่ปลูกพืชใช้น้ ามาก 
เช่น ทุเรียน มังคุด ล าไย พ้ืนที่ในจังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 
ร้อยละ ๔๕ มากที่สุดในภาคตะวันออกปลูกพืชใช้น้ ามากประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ โดยอัตราส่วนการใช้
น้ า ๑ไร่/๑ปีต้องใช้น้ า ๗๕๐– ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปีต่อไร่ เพราะฉะนั้นจันทบุรีมีพ้ืนที่ปลูกผลไม้ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ เราต้องการใช้น้ า ๑,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปแีต่วันนี้เรามีน้ าอยู่สองเขื่อนกับสี่อ่างที่มี
อยู่ในจังหวัด ซึ่งรวมกันแล้วยังไม่ถึง ๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมกับที่ประชาชนมีเองอีกประมาณ 
๒๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมี ห้วย หนอง คลอง บึง อ่างเล็ก อ่างน้อยในจังหวัดจันทบุรีอีก
๑๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสิ้นเป็น ๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังขาดอีก ๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยจังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ ๑ ไร่สามารถท าการเกษตรได้ถึง ๓ แสนถึง ๕ แสนบาทต่อหนึ่งไร่/หนึ่งปี 
โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่ภาคการเกษตรจะท าเงินได้มากขนาดนี้ เพียงแต่ว่า
ภาครัฐจ าเป็นต้องหาน้ าให้ภาคการเกษตรให้เพียงพอในทุกพ้ืนที่เท่านั้น ฉะนั้นเรื่องน้ าเป็นเรื่องส าคัญ
ที่สุด น้ าคือความมั่นคงในอาชีพของคนจังหวัดจันทบุรี ฝากเรียนท่านช่วยสนับสนุนอ่างอย่าลดขนาดเลย
เพราะหากท าอ่างนี้แล้วยังไม่พอก็จะต้องต้องท าอีกหลายอ่าง ซึ่งจันทบุรีนั้นมีน้ ามากมายเพียงแต่ไม่มี
ภาชนะที่จัดเก็บเท่านั้นเอง การลงทุนสร้างอ่างเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ใช้เงินน้อยมีค่ามาก  
ยิ่งอ่างเก็บน้ าวังโตนด ถ้าสร้างแล้วจะได้น้ า ๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยลงทุน ๖,๔๐๐ ล้านบาท เท่ากับ
ว่าน้ า ๑ คิว ใช้เงินเพียง ๖๐ บาท แต่สามารถใช้ได้ตลอดชั่วชีวิตของเกษตรกร  

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
  จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นดังกล่าว สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
  ๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา กล่าวสอบถามถึงขนาดของอ่างเก็บน้ า

วังโตนดที่จะมีการลดขนาดลงนั้น มีการลดลงปริมาณเท่าไหร่ พร้อมขอข้อมูลการใช้น้ าของภาคเกษตรใน
จังหวัดจันทบุรี จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้น าเสนอข้อมูลผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและส่ง
ต่อมายังวุฒิสภา เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่า ทางชลประทานควรวางแผนในการวางท่อน้ าไปยังสระ
ของหมู่บ้านหรือชุมชนต่าง ๆ  เพ่ือป้องกันการระเหย การซึมลงดิน เพ่ือหมู่บ้านปลายทางจะสามารถ 
ใช้น้ าได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ปล่อยลงไป เพราะหากปล่อยไปตามล าคลอง หากมีการตื้นเขิน  
ก็ไม่สามารถกระจายน้ าได้ ชลประทานจึงควรมีการบริหารจัดการให้ดี เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อพ่ีน้อง
ประชาชนมากที่สุด 

  ๒. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงแผนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
วังโตนดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๕ นั้น ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะอยู่ในห้วงเวลา หากต้องการ 
ให้ทางสมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดัน จะน าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับคณะกรรมาธิการต่อไป 



 ๒๘๒  
 

  ๓. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา กล่าวว่าคนในพ้ืนที่ คนในท้องถิ่น กรมที่ดินกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ ต้องให้ความเห็นมา เนื่องจากระบบราชการยังไม่ได้ 
มีการบูรณาการ เพียงแต่ว่าเรื่องนี้ทางจังหวดัควรเป็นเจ้าภาพและเชิญทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องดังกล่าวมาสอบถามต้นสายปลายเหตุต่าง ๆ ข้อขัดข้องทางการเมืองที่ผ่านมา โดยให้ได้ข้อมูล 
ทุกพ้ืนที่ทุกส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาสอบถามความเห็นที่พ้ืนที่แล้ว 
ให้จังหวัดน าส่งต่อมายังหน่วยงานด้านบนได้แก่ กระทรวง กรม และคณะรัฐมนตรี ซึ่งข้อดีของประเด็นนี้
คือ ครม. มีมติ ให้ด าเนินการอนุมัติให้สร้างแล้ว เพียงแต่ว่ายังหาข้อยุติเรื่องของขนาดไม่ได้ จึงต้อง
พิจารณาทบทวนกันใหม่ซึ่งอาจจะด าเนินการได้ไม่ยาก 

 ๒.๒ ประเด็นปัญหาช้างป่าในอ าเภอแก่งหางแมว   
  ๑) สภาพทั่วไป 
   อ าเภอแก่งหางแมว ที่การเกษตรที่ปลูกพืชถึง ๓๙๔,๕๖๘ ไร่ ปลูกยางพาราถึง

๓๑๖,๖๒๓ ไร่ ซึ่งส่งเสริมให้อ าเภอแก่งหางแมวเป็นแหล่งปลูกยางพาราคุณภาพของจังหวัดจันทบุรี 
ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจหลักของอ าเภอ 

   อ าเภอแก่งหางแมวมีพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยว
ท่ีส าคัญ ได้แก่  

   ๑.๑) อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นเนื้อที่ประมาณ ๗๕,๐๐๐ ไร่ อยู่ในพ้ืนที่ต าบล
ขุนซ่องอ าเภอแก่งหางแมวลักษณะเป็นป่าดงดิบสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ช้างป่า
กระทิง เก้ง กวาง หมูป่า ฯลฯ ส านักงานที่ท าการอุทยานห่างจากที่ว่าการอ าเภอแก่งหางแมว ๓๕ กิโลเมตร
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญได้แก่น้ าตกเขาสิบห้าชั้นน้ าตกอีเกกเป็นน้ าตกขนาดกลางมีน้ าไหลตลอดทั้งปี 

   ๑.๒) อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง เนื้อที่ประมาณ ๕๒,๐๐๐ ไร่ อยู่ในพ้ืนที่
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง และต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ลักษณะเป็นป่าดง
ดิบสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ช้างป่า กระทิง เลียงผา ลิง ฯลฯ แหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญในเขตอ าเภอแก่งหางแมว ได้แก่ ถ้ าเขาวงกตมีถ้ าจ านวน ๘๐ ถ้ า ถ้ าที่สวยงาม ได้แก่ ถ้ าพระถ้ า
ละครถ้ าเจดีย ์

  ๒) สภาพของปัญหา 
   ช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและท าร้ายราษฎรในพ้ืนที่บาดเจ็บ, 

เสียชีวิตโดยช้างป่าออกหาอาหารนอกเขตป่าและมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นปัจจุบันมีการสร้างรั้วกั้นช้างขึ้น
เพื่อลดปัญหาช้างเข้ามาในพื้นที่เกษตรของประชาชนและสร้างแหล่งอาหารช้างให้เพียงพอในป่า 

   สาเหตุที่ช้างป่ามีแนวโน้มที่จะอยู่ประจ านอกพ้ืนที่ป่าเนื่องจาก 
    จ านวนประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
    - ไม่สามารถควบคุมประชากรช้างป่าเช่นการท าหมันได้ 
    - สัตว์ผู้ล่าในระบบนิเวศน์ไม่สมดุลกับจ านวนประชากรช้างป่า 
    พ้ืนที่ป่าได้ถูกเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
    - ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของช้างป่าจึงลดลงเรื่อย ๆ 
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    - อาหารตามธรรมชาติน้อยบีบบังคับให้ช้างป่าออกหากินนอกพ้ืนที่ป่า 
    - ช้างป่าเข้ามาหากินในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่ชิดเขตพ้ืนที่ป่า 
    - ราษฎรปลูกพืชเกษตรที่ดึงดูดช้างป่าเข้ามาหากิน 
    - ชุมชนมีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรดึงดูดช้างป่าเข้ามาใช้ประโยชน์ 

  ๓) ความต้องการให้ส่วนราชการและสมาชิกวุฒิสภาช่วยด าเนินการ 
   ๓.๑) สนับสนุนเพ่ือให้ได้งบประมาณโครงการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาช้างป่า

เช่นแนวป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าสร้างแหล่งอาหารช้างให้เพียงพอในป่าและร่วมหาโมเดลส่งเสริม
ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันกับสัตว์ป่าได้ 

   ๓.๒) ผลักดันเรื่องของการแก้ระเบียบการช่วยเหลือผู้ ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียชีวิตจากช้างป่าเนื่องจากช้างมาท าให้พี่น้องประชาชนในพื้นทีต่ายจะไดร้ับเงินช่วยเหลือถ้าเป็นหัวหน้า
ครัวเรือนได้ ๕๐,๐๐ บาท แต่ถ้าเป็นผู้อาศัยได้ ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเห็นว่าการช่วยเหลือน้อยเกินไป เห็น
ควรมีกองทุนส าหรับจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตให้มีจ านวนมากกว่าที่ได้รับอยู่ 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
  จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นดังกล่าว สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ส่วนราชการจังหวัดควรมีการ
จัดท าแผนการบริหารเกี่ยวกับเรื่องช้างป่านี้ และผลักดันให้ส าเร็จ หากติดขัดปัญหาส่วนไหน ที่คิดว่าสมาชิก
วุฒิสภาจะช่วยด าเนินการได้ ขอให้ส่งข้อมูลมายังวุฒิสภา และจะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของวุฒิสภาให้ต่อไป 

จากนั้น ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งบ้านคลองยายไท ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี ที่สมาชิกวุฒิสภาจะร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับการเลี้ยงผึ้ง สรุปได้ดังนี้ 

ประชาชนในพ้ืนที่บ้านคลองยายไท ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีได้มีอาชีพเสริม
จากการท าการเกษตร คือ การรวมกลุ่มกันเลี้ยงผึ้งและน าน้ าผึ้งส่งขายให้กับโครงการภูฟ้าพัฒนาตาม
พระราชด าริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พร้อมทั้ง แปรรูปน้ าผึ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ สบู่ แชมพู ครีมทาผิว สีผึ้งทาปาก ซึ่งปัจจุบัน
ชาวบ้านที่ท าการเกษตรและประสบความเดอืดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ จ านวน ๒๐ – ๓๐ คน 
มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพลี้ยงผึ้งเพ่ิมขึ้น ทางกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งคลองยายไท  จึงขอความ
อนุเคราะห์มายังคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ในการขอรับ
การสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับการเลี้ยงผึ้ง และอาหารผึ้ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งให้กับ
ชาวบ้านในชุมชนคลองยายไท ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
จึงเห็นควรสนับสนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งบ้านคลองยายไท ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี เพ่ือให้มีอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป  



 ๒๘๔  
 

จึงมอบอุปกรณ์ส าหรับการเลี้ยงผึ้งให้กับกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งบ้านคลองยายไท ต าบลขุนซ่อง อ าเภอ  
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

จากนั้น คณะออกเดินทางไปยังพ้ืนที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองหางแมว ซึ่งเป็น ๑  
ใน ๔ อ่างเก็บน้ าของลุ่มน้ าวังโตนด ที่มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ๓ อ าเภอของจังหวัดจันทบุรี คือ อ าเภอ 
แก่งหางแมว อ าเภอนายายอาม และอ าเภอท่าใหม่ ลักษณะของอ่างเก็บน้ าคลองหางแมวเป็ นเขื่อนดิน  
มีท านบดินหัวงาน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒.๗๒๖ เมตร สูง ๒๑ เมตร และมีท านบดินปิดช่องเขาต่ าอีก
จ านวน ๖ แห่ง พื้นที่รับน้ าของอ่างเก็บน้ า ๑๑๘ ตารางกิโลเมตร รับน้ าสูงสุดในพ้ืนที่ ๙,๑๖๙ ไร่ ความจุ
อ่างฯ ๘๐.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ก าหนดสร้างแล้วเสร็จในป ี๒๕๖๔ ในอนาคตเมื่ออ่างเก็บน้ าทั้ง ๔ แห่ง 
ในลุ่มน้ าวังโตนดแล้วเสร็จ ก็จะสามารถผันน้ าส่วนเกิดความต้องการในช่วงฤดูฝนไปยังอ่างเก็บน้ า  
ประแสร์ จังหวัดระยอง เพ่ือเป็นแหล่งน้ าดิบส ารอง รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงน้ าให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่เป็น
เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศไทย โดยการลงพ้ืนที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้า
การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองหางแมว ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  

ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหางแมว มีพื้นที่รับประโยชน์มากถงึ ๖๒,๐๐๐ ไร่ ในฤดูฝน และ 
๑๔,๘๐๐ ไร่ ในฤดูแล้ง ทั้งยังส่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเดือนละ ๔๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส าหรับ 
๑,๖๐๐ ครัวเรือน โดยกรมชลประทานวางแผนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหางแมวไว้  ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เมื่อแล้วเสร็จก็จะเป็นก าลังส าคัญ ๑ ใน ๔ ทหารเสือที่จะบริหารจัดการน้ า 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองวังโตนด ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดนู้ าหลาก ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งน้ า
ต้นทุนส าหรับฤดูแล้ง รวมทั้งการผันน้ าส่วนเกินไปช่วยพ้ืนที่จังหวัดระยองที่มีความต้องการน้ ามาก   
เป็นการบริหารจัดการน้ าแบบอ่างพ่วง อ่างพวง ภายในลุ่มน้ าด้วยกัน และระหว่างลุ่มน้ า เพ่ือให้อ่างเก็บน้ า
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเต็มประสิทธิภาพ ท่ามกลางความยากล าบากในการพัฒนาโครงการ
แหล่งน้ าขนาดใหญ่ และขนาดกลางที่มีมากขึ้น 
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จังหวัดปราจีนบุรี ณ ที่ว่าการอ าเภอประจันตคาม  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพ้ืนที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึง
แผนพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอประจันตคามที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัด
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ และรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชน 
ในพื้นที่ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ 
โรคโควิด ๑๙ 

ผลการด าเนินการ 
ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ ที่ว่าการอ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้ง 
ได้แสดงออกถึงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังได้เสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ  
ที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ เพ่ือจะได้
น ามาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  

นอกจากนี้ยังมีความตื่นตัวในการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่สมาชิกวุฒิสภาสอบถาม 
อีกทั้งยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ต้องการสะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภา
ได้รับทราบถึงความเดือดร้อน เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ
ต่อไป 

เมื่อคณะกรรมการฯ เดินทางมาถึงอ าเภอประจันตคาม ได้ร่วมกิจกรรม “โครงการตู้ปันสุข
ประจันตคาม” โดยสนับสนุนสิ่งของอุปโภค-บริโภค เป็นจ านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ให้กับผู้ดูแลโครงการ 
คือ นายวสันต์ วณิชชากร เพ่ือสานต่อโครงการตู้ปันสุขต่อไป 

 
 

  
 
 

๓. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก วันท่ี ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจงัหวัดสระแก้ว 
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สมาชิกวุฒิสภารับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

๑. แผนพัฒนาอ าเภอประจันตคาม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า 

  วิสัยทัศน์อ าเภอประจันตคาม “เป็นเมืองแหล่งหัตถกรรมไม้ไผ่ พันธุ์ไม้ประดับ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเพ่ิมขีดความสามารถผลผลิตด้านการเกษตร ส่งเสริมหัตถกรรม

การเกษตร และศิลปะประดิษฐ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและขยายผลการขับเคลื่อนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ทุกหมู่บ้าน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 

  เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  พันธกิจ  
  ๑) สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้ค่าโดยการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน และพัฒนาระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
  ๒) พัฒนา สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของอ าเภอ 

รวมทั้งฟื้นฟ ูอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๓) สนับสนุน และส่งเสริมโครงการสร้างบริการพ้ืนฐาน รวมถึงการผลิต ภาคเกษตรกรรมที่

ปลอดสารพิษ 
  ๔) เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และขบวนการมีส่วนร่วมสนับสนุนและ

ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อานวยความยุติธรรม ความมั่นคงและคุ้มครอง
ความปลอดภัยทางสังคม และเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
อย่างสูงสุด ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  เปา้ประสงค์รวม 
  ๑) ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร การค้า และการบริการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) ประชาชนมีรายได้และจิตสานึกในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น 
  ๓) การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์ 

และการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 
  ๔) การมีส่วนร่วมในการบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 



 ๒๘๗  
 

๒. ประเด็นที่ต้องการให้สมาชิกด าเนินการ 
  ๒.๑ ประเด็นด้านคมนาคม 
    ประเด็นด้านคมนาคมที่ต้องการปรับปรุงถนนนั้น ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก 

และต้องการความช่วยเหลือจากวุฒิสภาในการผลักดันโครงการให้ประสบความส าเร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ๑) ประเด็นการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ (นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔) 
     สภาพปัญหา 
     นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ อยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี บนทางหลวง

หมายเลข ๓๐๗๙ เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่าว มีปริมาณการจราจรหนาแน่น
ทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาปกติ มีความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนในพ้ืนที่ขยายตัว
อย่างรวดเร็ว 

     ความต้องการ 
     (๑) ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาปกติ และปัญหาการ

เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง 
     (๒) ต้องการให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร และหมู่บ้าน

เดอะคริสตัส เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
     การแก้ไขปัญหาจราจร 
     (๑) จัดท าแผนงานเสนอของขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ ตอน  

ศรีมหาโพธิ – พญาจ่าย (แยกพระพรหม) กม. ๓๑+๓๗๒ – ๓๒+๓๖๖ และ กม.๓๓+๓๐๐ – ๓๕+๔๖๐ 
(ไม่ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๔) 

     (๒) ท าการส ารวจและออกแบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกบ้านเอื้ออาทร และ
จัดท าแผนเสนอขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณแยกคลองรั้ง ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงบริเวณนิคม
อุตสาหกรรม ๓๐๔ 

    ๒) ประเด็นการปรับปรุงถนน ๓๐๔ บริเวณนิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ และสี่แยกกบินทร์บุรี 
     สภาพปัญหา 
     ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (บริเวณสี่แยกกบินทร์บุรี) เป็นทางหลวงตัดกับทางหลวง

หมายเลข ๓๓อยู่ในพ้ืนที่ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นทางแยกขนาดใหญ่ 
ที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสู่กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี 

     ความต้องการ 
     กรมทางหลวงได้มีโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพ่ือความปลอดภัย

ของประชาชนท าการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่  โดยการเปลี่ยนผิวจราจร 
เป็นผิวคอนกรีต พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทั้ง ๔ ทิศทาง เพ่ือความแข็งแรงคงทน  



 ๒๘๘  
 

และเพ่ือความสะดวกปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง พร้อมทั้งต้องการให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 
บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร และหมู่บ้านเดอะคริสตัส เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

    ๓) ประเด็นการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ ตอนปราจีนบุร ี– ศรีมหาโพธิ 
     สภาพปัญหา 
     ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ เป็นเส้นทางจากตัวเมืองปราจีนบุรีไปยังอ าเภอศรีมหา

โพธิ เขตนิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ เชื่องโยงทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ซึ่งที่มีแหล่งชุมชน โรงเรียน 
โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ มีผู้ใช้ทางจ านวนมาก ปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัดทั้งใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลาปกติ สภาพทางเดิมมีขนาด ๒ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร 
และโครงสร้างทางเดิมเกิดการช ารุดเสียหาย 

     ความต้องการ 
     ประชาชนในพ้ืนที่และผู้ใช้เส้นทาง มีความต้องการให้ขยายช่องทางจราจร เป็น ๔ 

ช่องจราจรพร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือเป็นการอ านวยความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง เพ่ือ
เป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แก้ปัญหาการจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้เกิดความ
ปลอดภัยในการเดินทางทั้งต่อผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ 

    ๔) ประเด็นการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๐ ตอน ศรีมโหสถ – ศรีมหาโพธิ 
     สภาพปัญหา 
     ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๐ เป็นเส้นทางจากอ าเภอศรีมโหสถไปยังอ าเภอศรีมหาโพธิ 

มุ่งสู่เขตนิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเชื่องโยงทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ และทางหลวง
หมายเลข ๓๑๙ ซึ่งมีแหล่งชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ มีผู้ใช้ทางจ านวนมาก ปริมาณ
การจราจรสูงมาก และติดขัด ทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลาปกติ สภาพทางเดิมมีขนาด ๒ ช่องจราจร 
ระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร และโครงสร้างทางเดิมเกิดการช ารุดเสียหาย 

     ความต้องการ 
     ประชาชนในพ้ืนที่และผู้ ใช้ เส้นทาง มีความต้องการให้ขยายช่องทางจราจร  

เป็น ๔ ช่องจราจรพร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือเป็นการอ านวยความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง 
เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แก้ปัญหาการจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้เกิดความ
ปลอดภัยในการเดินทางทั้งต่อผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่   

    ๕) ประเด็นการปรับปรุงถนนหมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร) บริเวณพ้ืนที่เขตเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม 

     สภาพปัญหา 
     เนื่องจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร) บริเวณพ้ืนที่ต าบลโพธิ์งาม 

อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นถนนสายหลักเชื่อมต่อถนนสายรองหลายสายภายในต าบล



 ๒๘๙  
 

โพธิ์งาม และมีชุมชนจ านวนหลายหมู่บ้าน ที่ประชาชนได้ใช้เส้นทางสายนี้สัญจรไปมา โดยใช้ในการ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรและเครื่องจักรสานงานหัตถกรรม เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า และสินค้างาน
หัตถกรรมต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนภายในต าบลโพธิ์งาม โดยต้องใช้
ยานพาหนะในการขนส่ง และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ปัจจุบันถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนลาดยางชนิด  
๒ ช่องทางจราจร มีสภาพที่ช ารุดเสียหายจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 

     ความต้องการ 
     เทศบาลต าบลโพธิ์งาม จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านวุฒิ สภา ขอขยายถนน 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร) จากถนนลาดยาง ชนิด ๒ ช่องทางจราจร เป็นถนนลาดยาง 
ชนิด ๔ ช่องทางจราจร จากบริเวณสี่แยกหนองชะอม ต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ถึงสี่แยกประจันตคาม ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

     ความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชน 
     แขวงการทาง ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการเสนอโครงการว่า โครงการนี้จะประกอบด้วย 

๒ รูปแบบ คือ  
     (๑) กรณีโครงการขนาดใหญ่แขวงการทางในพ้ืนที่เป็นผู้เสนอความต้องการเพื่อให้

กรมทางหลวงเป็นผู้จัดท าโครงการ 
     (๒) กรณีโครงการขนาดเล็ก ใช้งบประมาณ ๓๐ – ๕๐ ล้านบาท เป็นการขยายเขต 

ขยายไหล่ทางในย่านชุมชน ผู้เสนอและจัดท างบประมาณเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการจากกรม
ทางหลวง คือ แขวงการทาง  

     ทั้งนี้ โครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่และได้รายงาน
ต่อวุฒิสภานั้น เป็นโครงการขนาดเล็ก ซึ่งแขวงการทางอยู่ระหว่างน าเสนอโครงการต่อกรมทางหลวง 
(ส่วนกลาง) ซึ่งต้องการให้วุฒิสภาช่วยติดตามผลและผลักดันโครงการจากส่วนกลางต่อไป 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
  ๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา กล่าวแสดงความคิดเห็นไว้ ๓ ประเด็น 

ได้แก่ 
   ๑.๑ ขอให้แขวงการทางจัดส่งส าเนาเรื่องที่ได้ยื่นเสนอต่อกรมทางหลวงไปยัง

วุฒิสภา จ านวน ๑ ชุด เพ่ือน าเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการในการติดตามสอบถามข้อมูลต่อไป และขอให้จัดท า
ล าดับความส าคัญก่อนหลังของโครงการ เพ่ือใช้ประกอบข้อมูลการพิจารณาของส่วนกลางอีกช่องทาง
หนึ่งด้วย 

   ๑.๒ ขอฝากประเด็นการจัดท าประชาคม การเวนคืนที่ดิน ผลกระทบจากประชาชน
ในพ้ืนที่ที่จะท าการก่อสร้างโครงการ เนื่องจากหลาย ๆ จังหวัด ได้มีกรณีประชาชนร้องเรียนการก่อสร้าง
โครงการ เช่น กรณีการถมถนนให้สูงสร้างปัญหาในการท ามาหากินของชาวบ้าน ปัญหาความไม่สะดวก



 ๒๙๐  
 

ในการเดินทางตดิตอ่เครือญาตทิี่อยู่ฝั่งตรงขา้มของถนน กรณีเกิดการประท้วงโครงการ จะท าให้โครงการ
ชะลอ บางโครงการถูกตัดงบประมาณ และบางโครงการต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย 

   ๑.๓ โครงการที่จะบรรจุลงแผน ต้องเขียนให้มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะมีโอกาสได้รับการพิจารณามากขึ้น โดยอาจท า
เป็น ๒ มุมมอง คือ เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม และเพื่อการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กรณีที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวจะตอ้งมแีผนการบูรณาการร่วมกันระหวา่งจังหวดั ป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติ เพ่ือให้เกิด
เส้นทางที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก  

   ๑.๔ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ ขอฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ก าหนดเป้าหมายใน
การปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดว่า ในปี ๒๕๖๔ จะด าเนินการใน
เรื่องใดให้ส าเร็จ ในปี ๒๕๖๕ จะเป็นเรื่องใด เช่น ในปี ๒๕๖๔ ตั้งเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยว 
อ าเภอประจันตคาม จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จ านวนกี่แห่ง ปี ๒๕๖๕ เพ่ิมขึ้นอีกจ านวนกี่แห่ง 
ซึ่งต่อไปในรอบปีวุฒิสภาจะมาติดตามความคืบหน้าตามแผนพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันต่อไป 

  ๒. พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ความคิดเห็นในเรื่องความเร่งด่วนของ
การก่อสร้างถนนนั้นมี ๒ ส่วน คือ  

   ๒.๑ สร้างขึ้นเพ่ือการคมนาคม วัดล าดับความเร่งด่วนจากปัญหาข้อขัดข้องและ
ปริมาณจราจร 

   ๒.๒ สร้างเพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว จากการน าเสนอของจังหวัด พบว่า มีอย่าง
น้อย ๑ เส้น ที่ผ่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทย 
ถือว่าเข้ากรอบล าดับความเร่งด่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตรงนี้ ขอฝากอย่าละเลย 
ควรเสนอขออีกช่องทางหนึ่งด้วย  

  ๓. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อมูลในประเด็น ดังนี้ 
   ๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตตามตัวเลข GDP ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นล าดับ ๔ ของ

ประเทศ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว เป็นการกระจุกตัวที่กลุ่มอุตสาหกรรม แต่ประชากรส่วนใหญ่ยังมีความ
ยากจนอยู่  

   ๓.๒ พ้ืนที่อ าเภอประจันตคามมีน้ าตกมากเป็นล าดับ ๑ ของประเทศ แต่ไม่เกิดการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ทั้ง ๆ ที่เป็นแหล่งที่มีน้ าตกมากที่สุด ซึ่งการท่องเที่ยวแหล่งน้ าตกต่าง ๆ พบว่า 
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวน้ าตกเฉพาะจังหวัดนครนายก จะเดินทางมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรี  

   ๓.๓ การคมนาคมในภาพรวมของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ผ่านมาพยายามผลักดัน
โครงการปรับปรุงถนนทั้ง ๒ เส้น คือ ถนนหมายเลข ๓๐๔ และถนนหมายเลข ๓๓ แต่ก็ไม่มีความ
คืบหน้า ไม่ได้ถูกบรรจุในแผนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หรือแม้กระทั่งปี ๒๕๖๔ ก็ไม่มีเช่นกัน และได้
ฟังการบรรยายจากแขวงการทางกท็ราบว่า กรมทางหลวงยังไม่ไดต้ัง้งบประมาณเพ่ือการนีไ้ว ้และจังหวดั
เองก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เช่นกัน  



 ๒๙๑  
 

   ดังนั้น ขอฝากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งไปพิจารณาบรรจุไวใ้นแผนการด าเนินงาน ทั้งใน
ส่วนของแขวงการทางปราจีนบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือจะได้ช่วยกันผลักดันโครงการต่อไป ผมใน
ฐานะกรรมาธิการคมนาคม ของวุฒิสภา จะช่วยในเรื่องการติดตามและผลักดันโครงการ และจะน าเรื่อง
ดังกล่าวตั้งเป็นกระทู้สอบถามต่อนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งสอง
เส้นทางนี้ต่อไป 

 ๒.๒ ประเด็นเรื่องน  า 

    ๑) ผลักดันการก่อสร้างฝายทดน้ ากั้นคลองจันตคาม 
     พ้ืนที่อ าเภอประจันตคาม มีแม่น้ าจันตคามไหลผ่าน มีน้ าตกมากที่สุดในประเทศไทย 

และเกินกว่าครึ่งจะไหลลงแม่น้ าจันตคาม ในฤดูน้ าหลาก มีน้ ามากท าให้น้ าท่วมพื้นที่อ าเภอประจันตคาม 
แต่พอถึงหน้าแล้งจะไม่มีน้ าใช้ น้ าจะไหลลงด้านล่าง ท าให้เกิดความเดือดร้อนมาก จึงอยากได้ฝายกั้นน้ า
ที่จะปิด-เปิด เพ่ือจะสามารถบริหารจัดการน้ าในฤดูแล้ง และต้องการเขื่อนป้องกันตลิ่งถูกน้ ากัดเซาะ 
เนื่องจากในฤดูน้ าหลาก น้ าจะไหลแรงมาก หากมีเขื่อนจะช่วยป้องกันตลิ่งพังได้ อีกทั้งสันเขื่อนจะสามารถ 
ใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรมนันทนาการ เช่น การออกก าลังกาย การจัดวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ได้  

    ๒) ผลักดันท่อส่งน้ าให้เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
     ปัญหาเกิดจากการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง คลองต่าง ๆ ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ 

ท าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะทุเรียนเสียหายนับพันไร่ มูลค่าความเสียหาย
กว่าร้อยล้านบาท ดังนั้น จึงขอน าเสนอโครงการวางท่อระบายน้ าจากแม่น้ าปราจีนบุรี ไปยัง ๓ ต าบล 
ได้แก่ ต าบลดงพระราม ต าบลบ้านพระ และต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวิธี
บริหารจัดการน้ า คือ จะวางท่อเมน และท่อซอยไปยังพื้นที่ แยกเป็น ๔ – ๕ ซอย แต่ละซอยจะมีก าหนด
ระยะเวลาเปิด-ปิดน้ า เช่น วันที่ ๑ ส่งไปยังซอยที่ ๑ ให้กักเก็บน้ าไว้ใช้ในบ่อพักน้ าจนกว่าจะถึงวงรอบรับ
น้ าต่อไป วันที่ ๒ ส่งให้กับซอยที่ ๒ วันที่ ๓ ส่งให้กับซอยที่ ๓ เป็นต้น โดยรายละเอียด จังหวัดได้ท าการ
ส ารวจจะใช้งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท สามารถใช้ประโยชน์ได้ ๒๐ – ๓๐ ปี นับว่าคุ้มค่ามาก และไม่ต้อง
กังวลปัญหาขาดแคลนน้ าอีก หากโครงการนี้เกิดขึ้น เกษตรกรจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอีกต่อไป  

    ๓) ผลักดันโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าใสน้อย-ใสใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและ 
ภัยแล้งของจังหวัดปราจีนบุรี 

     ข้อมูลพ้ืนฐาน  
     วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เสด็จทอดพระเนตรพ้ืนที่ สร้างอ่างเก็บน้ าคลองสี เสียด พระราชทานพระราชด าริ  “ให้ เร่งศึกษา 
ในรายละเอียดและวางแผนการด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และขนาดกลางตามแถบที่ราบ
เชิงเขาในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือช่วยเหลือราษฎรบริเวณที่ราบเชิงเขา 
ซึ่งขาดแคลนน้ าใช้ท าการเกษตรทุกปี”  



 ๒๙๒  
 

     วันที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชด าเนินไปทรงติดตามผลการด าเนินงานและทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ
อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พระราชทานพระราชด าริ 
“๑ ให้กรมชลประทานด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า ๓ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าคลองมะเดื่อ จังหวัด
นครนายก อ่างเก็บน้ าใสน้อย - ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี และอ่างเก็บน้ าล าพระยาธาร จังหวัด
ปราจีนบุรี”  

     วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๑ “ข้อ ๔.๗ โครงการอ่างเก็บน้ าใสน้อย - ใสใหญ่ และแหล่งเก็บน้ าอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ให้
ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ดูความเหมาะสมของพ้ืนที่ ว่าสามารถปรับโครงการให้มขีนาดเล็ก
ลงได้หรือไม่ หรือขยับพ้ืนที่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมอบให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (สทนช.) ไปพิจารณาด าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนา ให้มีรูปแบบที่เหมาะสม ส่งผล
กระทบน้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ตั้งเป้าหมายที่การพัฒนาอ่างเก็บน้ าเพียงอย่างเดียว 

     วันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชด าเนินไปทรงติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านค าชมพู หมู่ที่ ๙ ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พระราชทานพระราชด าริ “ให้กรม
ชลประทานด าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ าใสน้อย - ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี 

     วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     (๑) เพื่อประโยชน์ในด้านการชลประทานเป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรกรรม  
     (๒) เพื่อประโยชน์ในด้านอุปโภค-บริโภค ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือปราจีนบุรี 

อ าเภอนาดี อ าเภอกบินทร์บุรี และอ าเภอประจันตคาม  
     (๓) เพื่อประโยชน์ในด้านการรองรับการขยายตัวของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  
     (๔) เพื่อบรรเทาอุทกภัยในบริเวณอ าเภอเมืองปราจีนบุรี อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอ

ประจันตคาม และพื้นที่สองฝั่งแม่น้ าปราจีนบุรี  
     (๕) เพื่อเป็นแหล่งน้ าเพ่ือการประมงและการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าในบริเวณท้ายน้ า   
     (๖) เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในจังหวัดปราจีนบุรีและ

ใกล้เคียง 

     การด าเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา 

     การด าเนินการ 
     ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๔๐ 

     เป้าหมาย 
     (๑) เขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type Dam) สูง ๖๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๓๐ เมตร 

ความจุอ่างเก็บน้ าที่ระดับเก็บกักน้ าปกติ ๓๓๔.๔๓ ล้าน ลบ.ม. 



 ๒๙๓  
 

     (๒) ระบบส่งน้ าให้แก่พื้นที่ชลประทาน ๒๘๓,๙๐๐ ไร ่

     ความต้องการของประชาชน 
     (๑) ด้านการชลประทาน เพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน ๒๘๓,๘๐๐ ได้แก่ พ้ืนที่ชลประทาน

เปิดใหม่ฝั่งซ้าย ส่วนขยาย ๓,๔๐๐ ไร่ พ้ืนที่ชลประทานเปิดใหม่ฝั่งขวา ๑๙,๐๐๐ ไร่ พื้นที่ชลประทาน 
ท่าแห ๖๐,๐๐๐ ไร่ พ้ืนที่ชลประทานท่าแห ส่วนขยาย ๒๕,๐๐๐ ไร่ พื้นที่ชลประทานโครงการบางพลวง 
๑๔๒,๕๐๐ ไร่ โครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (ของ พพ.) ๙,๐๐๐ ไร่ และโครงการฝายปราจีนบุรี ๒๕,๐๐๐ ไร่ 
รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและปศุสัตว์ ด้านน้ าอุปโภค - บริโภค และด้านการบรรเทาอุทกภัย  
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองปราจีนบุรี นาดี กบินทร์บุรี ประจันตคาม และสองฝั่งแม่น้ าปราจีนบุรี  

     (๒) เป็นแหล่งเก็บกักน้ าให้กับพื้นที่ชลประทาน ๒๘๓,๙๐๐ ไร่ เพ่ือใช้ในการอุปโภค 
- บริโภค บรรเทาอุทกภัยและการท่องเที่ยว 

     ความคิดเห็นจากส่วนราชการ 
     กรมชลประทาน ให้ข้อมูลว่า โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าใสน้อย -ใสใหญ่  

ใช้ต้นแบบจากเขื่อนนฤบดินทร์จินดา ซึ่งขณะนี้มีปัญหากรณีอยู่ในพ้ืนที่มรดกโลก ส่วนขั้นตอนการ
ด าเนินงานอยู่ระหว่างการทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ESIA) 

     ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ข้อมูลว่า โครงการวางท่อส่งน้ า กรมชลประทานได้ท าการ
ส ารวจและออกแบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะใช้งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท โดยโครงการนี้จังหวัดมีการ
ผลักดันขึ้นเป็นล าดับต้น ๆ ที่จะของบประมาณจากส่วนตา่ง ๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้ในงบโครงการ ๔ แสน
ล้านบาท (งบโควิด) แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากวุฒิสภาช่วย
ติดตามและผลักดันโครงการนี้  

     ในส่วนของโครงการฝายกั้นน้ า ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน และได้รับเรื่องมาต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งเรื่องให้กรมชลประทานท าการศึกษาข้อมูล
ขอ้เท็จจริงในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อด าเนินการส ารวจและออกแบบต่อไป 

     ความคิดเห็นจากภาคประชาชน 
     เรื่องที่ ๑ ความต้องการขุดลอกหนองน้ าเชื่อมต่อคลองสายหลัก ชาวบ้านได้รับ

ความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งอย่างมาก คลองแห้งขอดไม่มีน้ าหล่อเลี้ยง จึงอยากให้กรมชลประทาน
ขุดหนองน้ าเพ่ิมเติม เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยได้เสนอโครงการผ่านชลประทานจังหวัดแล้ว เป็น
ระยะเวลา ๒ ปีแล้วที่ไม่มีการด าเนินการใด ๆ จากชลประทาน ซึ่งมีพ้ืนที่ประสบปัญหากว่า ๑,๐๐๐ ไร ่

     เรื่องที่ ๒ ต้องการที่กักเก็บน้ า เนื่องจากต าบลปุยฝ้าย เป็นต าบลที่ติดกับอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ เป็นต้นน้ าของแม่น้ าประจันตคาม แต่ปัญหาของพ้ืนที่ คือ มีประตูระบายน้ าตะคร้อ  
แต่ไม่มีที่กักเก็บน้ า ซึ่งน้ าในช่วงฤดูฝน น้ าหลาก น้ ามาอย่างรุนแรง ประตูระบายน้ าจะปล่อยน้ า  
ออกเต็มที่ เพราะป้องกันอันตรายที่อาจเกิดความเสียหายกับประตูระบายน้ า แต่เมื่อถึงหน้าแล้งชาวบ้าน
ไม่มีน้ าเพ่ือการเกษตร ดังนั้น อยากให้ส่วนราชการช่วยจัดหาแหล่งกักเก็บน้ า หรือหาวิธีการใดให้มีที่กัก



 ๒๙๔  
 

เก็บน้ าด้านหน้าประตูระบายน้ า หรือาจขยับประตูระบายน้ าออกมาเพ่ือให้มีที่กักเก็บน้ าให้มากขึ้นจะ
สามารถท าได้หรือไม่ 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
  ๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อคิดเห็นไว้ ๓ ประเด็น คือ 
   ๑.๑ เรื่องน้ า พบปัญหาในหลายประเด็น อาทิ พ้ืนที่ติดข้อจ ากัดที่ถูกขึ้นเป็นมรดก

โลก พ้ืนที่เป็นของอุทยานแห่งชาติที่ติดระเบียบข้อกฎหมาย มาตรา ๑๕๗ บางพ้ืนที่ต้องมีการศึกษา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) หลายรอบ เนื่องจากอายุของผลการศึกษา EIA มีระยะเวลาเพียง ๕ ปี/ครั้ง  
ดังนั้น ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นจะให้มีการตั้งกระทู้ถามต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาเพิ่มอ านาจหน้าที่
ให้กับส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติในการสั่งการได้มากขึ้น 

   ๑.๒ ขอเสนอให้พ่ีน้องประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ าในเบื้องต้นด้วยการเก็บกัก
น้ าไว้ใช้เอง เช่น การสร้างบ่อพักน้ า บ่อน้ าขนาดจิ๋ว การใช้ภูมิปัญญาเดิมคือโอ่งน้ า ตรงนี้จะช่วยลด
ปัญหาการขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ได้บ้าง  

   ๑.๓ เสนอแนะให้จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดในภาคตะวันออก ร่วมกันวางแผน
บูรณาการการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และร่วมกันออกแบบแผนการขุด/การก่อสร้างแหล่งน้ าต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันและไม่ขัดกันหรือเกิดปัญหาการแย่งน้ าต่อไป 

  ๒. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อคิดเห็นไว้ ๓ ประเด็น ดังนี้ 
   ๒.๑ อ่างเก็บน้ าใสน้อย-ใสใหญ่ มีความจ าเป็นต่อภูมิภาคตะวันออกอย่างมาก 

ปัจจุบัน EEC ใช้น้ าจากแม่น้ าบางปะกง โดย East Water สูบน้ าส่วนหนึ่ง ท าให้ไม่มีน้ ามาหล่อเลี้ยง จน
เป็นเหตุให้น้ าเค็มดันมาถึงจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนนี้กรมชลประทานต้องดูแลบริหารจัดการน้ าอย่างเป็น
ระบบด้วย 

   ๒.๒ การก่อสร้างฝายทดน้ า ปัจจุบันมีปัญหาการแย่งน้ า ซึ่งประจันตคามเป็นต้นน้ า
ที่น้ าไหลลงสู่แม่น้ าบางปะกง แต่พ้ืนที่ประจันตคามไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ ขอให้กรมชลประทานช่วย
แก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงเรื่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ฝากโยธาธิการและผังเมืองน าไป
พิจารณาด้วย 

   ๒.๓ โครงการท่อส่งน้ า นับเป็นโครงการที่ดีและมีต้นแบบความส าเร็จแล้วที่หมู่บ้าน
ดงพระราม หมู่บ้านดงขี้เหล็ก ประชาชนร่วมกันบริหารดูแลการจ่ายน้ า และค่ากระแสไฟฟ้า ถ้าโครงการ
นี้ได้รับการอนุมัติน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้เป็นอย่างมาก 

จากนั้นคณะฯ ออกเดินทางไปยังชุมชนบ้านดงบัง ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี เพ่ือร่วมโครงการการสนับสนุนอุปกรณ์การเพ่ิมผลผลิตกลุ่มชุมชน “บ้านดงบัง” หมู่บ้าน
สมุนไพรเกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี โดยสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้ 

“บ้านดงบัง” หมู่บ้านสมุนไพรเกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านเล็ก ๆ  
ในต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน



 ๒๙๕  
 

อย่างแท้จริง ด้วยเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรส าคัญตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จากการน าของนายสมัย คูณสุข  
ผู้ริเริ่มรวบรวมชาวบ้านผู้สนใจที่จะ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี มาปลูกพืชสมุนไพรส่งให้กับโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งน าการแพทย์พ้ืนบ้านและสมุนไพรมาผสมผสาน กับการรักษาแผนปัจจุบัน  
ชาวบ้านบ้านดงบังได้น าองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษมาใช้ในการท าเกษตร
อินทรีย์แบบออร์แกนิก สอดคล้องกับมาตรฐานหน่วยงานจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
(International Federation of Organic Agriculture Movement - IFOAM) อย่างครบวงจร ตั้งแต่
การปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และแปรรูป จนได้วัตถุ ดิบที่มีคุณภาพปราศจากสารเคมีปนเปื้อน 
ปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวรวมถึงองค์กรต่าง ๆ จากทั้งใน
และต่างประเทศ แวะเวียนมาเรียนรู้และศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้กลับไปพัฒนา การปลูกพืชสมุนไพร  
ในท้องถิ่นของตน ซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านในชุมชนมาร่วมด าเนินการหลายหลังคาเรือน ส่งผลให้อุปกรณ์ 
ในการผลิตสมุนไพรเพ่ือน าส่งขายมีไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนมายังคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และเล็งเห็นความส าคัญของการสร้างรายได้ให้กับประชาชน จึงเห็นควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชาวบ้าน “บ้านดงบัง” ซึ่งเป็นหมู่บ้านสมุนไพรเกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม มีอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อันจะน าไปสู่
ความมั่นคงทางอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีดีขึ้น และมี
รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย จึงมอบเครื่องหั่นสมุนไพรให้จ านวน ๓ เครื่อง จ านวนเงิน 
๔๕,๐๐๐ บาท โดยมี นายสมัย คูณสุข ประธานที่ปรึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง เป็นผู้รับมอบ 

 

   

   
   

 

------------------------------------------------------ 
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จังหวัดสระแก้ว ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึง
แผนพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัด
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ และรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
โรคโควิด ๑๙ 

ผลการด าเนินการ 
ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดสระแก้ว ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาน ามาเป็น ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ เพ่ือจะได้น ามาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
และพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  

นอกจากนี้ยังแสดงออกถึงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวในการ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่สมาชิกวุฒิสภาสอบถาม อีกทั้งยัง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ต้องการสะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบถึงความเดือดร้อน 
เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จต่อไป 

เมื่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเดินทาง
ไปถึงวิทยาชัยชุมชนสระแก้ว ได้ร่วมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการเลี้ยงไหมอีรี่ ของกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ชุมชน 
ท่ากะบาก ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยชุมสระแก้ว พร้อมมอบอุปกรณ์การเลี้ยงไหมและการทอผ้าให้กับกลุ่ม  
ผู้เลี้ยงไหมอีรี่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน จ านวน ๑๐๐ คน 

สมาชิกวุฒิสภารับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

๑. แผนพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า 

  วิสัยทัศน์ของจังหวัดสระแก้ว 
  เมืองชายแดนแห่งความสุขและมั่นคง ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

อารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่งคั่ง ยั่งยืน 

 

 



 ๒๙๗  
 

  ประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้

สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้

คุณภาพมาตรฐานสากล  
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยและปรับปรุงสิ่งอ านวย

ความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิวศและเชื่อมโยงอารยธรรม
โบราณ 

  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับธุรกิจการค้า
ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

  ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคง เพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ซักถามและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ดังนี้ 

 ๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา  
   ๑.๑ ประเด็นแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เพียง ๕ 

ด้าน แต่ยุทธศาสตร์ชาติก าหนด ๖ ด้าน ซึ่งขาดด้านที่ ๖ คือ การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ อันจะเกี่ยวข้องกับส่วนราชการโดยตรง ขอฝากว่า การก าหนดยุทธศาสตร์นี้ส าคัญ 



 ๒๙๘  
 

โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการ ความโปร่งใส การติดต่อราชการในภาพรวม ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศจะ
ลดลงครึ่งหนึ่ง เพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการท างานของส่วนราชการที่ช้า ไม่ตอบโจทย์ มีการคอรัปชั่น  

   ๑.๒ การสร้างต าบลเขม้แข็ง ตามยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคง คือ แผนต าบลมั่นคง มั่งคั่ง 
ยัง่ยืน ในภาพรวมทุกส่วนจะส่งงบประมาณลงมาที่ระดับต าบล อาทิ เรื่องการลดอุบัติเหตุ เรื่องยาเสพติด 
เรื่องความมั่นคงของมนุษย์ และการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น 
จังหวัดต้องสร้างให้ต าบลเข้มแข็ง พร้อมรองรับการพัฒนา และต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดี  

 ๒. พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ซักถามใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
   ๒.๑ “โครงการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล” คืออะไร ขอทราบรายละเอียดของโครงการ 

เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นเรื่องส าคัญที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด เป็นการกระจายรายได้ไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับบนสู่ระดับล่าง ตั้งแต่เจ้าของโรงแรมจนถึงคนขายของ 

   ๒.๒ จังหวัดมีแนวทางอย่างไรที่จะท าให้นักท่องเที่ยว อยากเที่ยวในพ้ืนที่ไม่ข้ามฝั่งไป
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 ๓. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒสภา ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 

   ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในเรื่องการพัฒนาคน ให้เป็น “คนดี คนเก่ง มีคุณภาพทุกช่วงวัย” 
และส่งเสริมดูแลให้เยาวชนรู้จัก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยรุ่น วัยใส ขอให้
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยให้ชัดเจนมากขึ้น 

 จากนั้น ส่วนราชการจังหวัดและผู้ว่าว่าราชการจังหวัดตอบข้อซักถามประเด็นความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑. ผอ.ยุทธศาสตร์จังหวัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้ 

  ๑.๑ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล คือ การก าหนดให้คนทุกกลุ่มวัยสามารถท่องเที่ยวได้ 
จะเป็นการปรับภูมิทัศน์ในเรื่องของห้องน้ าคนพิการ ทางเดิน ทางลาด และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น  
ตู้พยาบาล โดยงบประมาณที่น ามาดูแลบริหารจัดการจะได้จากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา งบประมาณ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณโดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขณะนี้มีความ
พยายามท าให้ครบทุกพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ใช้อุปกรณ์เหล่านั้น 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

  ๑.๒ การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง ขณะนี้จังหวัดพยายามท าเส้นทางการท่องเที่ยว
เชื่อมโยง แต่แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีความห่างไกลกัน โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัด
สะแก้ว เพ่ือมาตลาดโรงเกลือแล้วข้ามฝั่งไปปราสาทนครวัดนครธม ประเทศกัมพูชา ที่ผ่านมาจังหวัด
พยายามโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวอื่น เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่มีความโดดเด่นในการดูผีเสื้อในช่วง
ฤดูฝน พบว่า แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมากขึ้น และอุทยานแห่งชาติตาพระยา หรือปราสาท



 ๒๙๙  
 

ธม เพื่อเที่ยวชมความสวยงามของโบราณสถาน นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ค้างคืนในจังหวัดสระแก้ว โดยร่วมกับโรงแรมและโฮมสเตย์ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ได้รับ
ความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และส านักงานท่องเที่ยวนครนายก ที่พยายามคิด
โครงการโครงการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมโยงกัน 

 ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการดูแลเยาวชน ดังนี้ 

  ๒.๑ ปัญหายาเสพติด ได้ร่วมกับโรงเรียนระดับมัธยม เทคนิค และอาชีวศึกษา เพื่อตรวจ
เอกซเรย์สารเสพติดในโรงเรียนร่วมกับการตรวจสุขภาพ มีนักเรียนเข้าร่วมตรวจเอกซเรย์แล้วหลายหมื่น
คน  

  ๒.๒ ปัญหาวัยรุ่น วัยใส และปัญหาเด็กแว้น ในการแก้ไขปัญหาต้องได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครองและส่วนราชการ  ทั้งนี้ ในระดับส่วนราชการมีการประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังผู้ปกครองใน
การประชุมต่าง ๆ ให้ดูแลบุตรหลาน และมีบ้านพักเด็กและเยาวชนร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดดูแลใน
เรื่องคุณแม่วัยใส ปัญหาเด็กแว้นจะร่วมกับสถานีต ารวจในพื้นที่ 

๒. ประเด็นที่ต้องการให้สมาชิกด าเนินการ 

 ๒.๑ ประเด็นเรื่องการขาดแคลนน  าในจังหวัดสระแก้ว 

   ๑) การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

    ๑.๑) ความเป็นมา/สภาพปัญหา 

     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระราชทานพระราชด าริ ในปี ๒๕๒๕ ปี ๒๕๒๗ และ ปี ๒๕๔๔ ให้กรมชลประทานพิจารณา
วางโครงการและก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตน อ าเภอตาพระยา จังห วัดสระแก้ว กรม
ชลประทานจึงได้ด าเนินการศึกษาจัดท ารายงานวางโครงการแล้วเสร็จ ปี ๒๕๓๐ และเนื่องจากพ้ืนที่
โครงการทั้งหมดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา จึงได้ศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
(IEE) แล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๑ การส ารวจ – ออกแบบรายละเอียด โครงการแล้วเสร็จเดือน
กันยายน ๒๕๔๓ รวมทั้งได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ก าหนดให้วันที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๔๔ เป็นวันที่เริ่มด าเนนิการกอ่สร้างโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตน แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง
โครงการได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา  

      เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ คกก.อุทยานแห่งชาติ มีมติเห็นชอบใน
หลักการการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา เพ่ือก่อสร้างโครงการฯ แต่ต่อมา คกก.มรดกโลก 
ได้มีมติ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘) ให้พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ท า
ให้การด าเนินโครงการชะงักลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 



 ๓๐๐  
 

      เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ สานักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ สรุปความว่า 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์ขอ
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงานอ่างเก็บน้าห้วยสะโตน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพ่ิมเติม 

      เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามและรับสั่งสอบถามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยความ
สนพระทัย 

     เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้มีพระราชด าริสรุปว่า “โครงการอ่างเก็บน้าห้วยสะโตนที่มีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งอยู่ 
ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา และโครงการอื่น  ๆ ถึงแม้อยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยาน ควรจะได้มี
การศึกษาและไม่ท าเป็นโครงการขนาดใหญ่อีกทั้งควรไปร่วมหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ าและ
พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตอุทยาน”   

     เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราชด าริ “ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาด าเนินการศึกษาความเหมาะสมในการด าเนินการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้าลาสะโตน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยใช้แนวทางการศึกษาในลักษณะเดียวกับอ่างเก็บ
น้ านฤบดินทรจินดา อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

    ๑.๒) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

     (๑) พ้ืนที่รับประโยชน์ของโครงการ ฤดูฝน ๑๙,๕๕๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๙๗๘ ไร่ 
โดยแบ่งพื้นที่จัดสรรน้ า ได้เป็น ๒ กลุ่มพื้นที่ย่อย ได้แก่ 

         (๑.๑) พ้ืนที่ตามรับประโยชน์จากฝาย/แก้มลิง (โครงการเดิม ๑๓ แห่ง 
กอ่สร้างใหม่เพิ่มเติม ๔ แห่ง ตามแนวห้วยสะโตน) ฤดูฝน ๑๑,๐๕๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๕๕๓ ไร ่

      (๑.๒) พ้ืนที่ชลประทานท้ายอ่างเก็บน้ าหว้ยสะโตน ประมาณ ๘,๕๐๐ ไร่ 
ฤดูแล้ง ๔๒๕ ไร่ ในท้องที่บ้านหนองติม บ้านหนอปรือ และบ้านใหม่ไทยถาวร ต าบลทัพราช อ าเภอ       
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว   

     (๒) สามารถใช้น้ าที่เก็บกักไว้เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเลี้ยงสัตว์ของ
ราษฎรอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 

     (๓) ช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นแก่พ้ืนที่ตามแนวสองฝั่งล าน้ าห้วยสะโตน 
โดยมีอ่างเก็บน้ าเป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ตอนบนพื้นที่เพื่อช่วยกั้นน้ าไว้ในฤดูน้ าหลาก 



 ๓๐๑  
 

     (๔) สามารถใช้อ่างเก็บน้ าฯ และล าน้ าห้วยสะโตนเป็นแหล่ง ขยายพันธุ์ปลา
น้ าจืด และท าการประมงของราษฎร ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพและภาวะโภชนาการท าให้มีอาหารโปรตีน
ส าหรับราษฎรเพ่ิมขึ้น 

     (๕) สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมายังอ าเภอตา
พระยาหรือผู้ที่ใช้เส้นทางสายสระแก้ว - บุรีรัมย์ และราษฎรที่อาศัยในเขตใกล้เคียง 

    ๑.๓) สภาพโครงการ 

     ดา้นวิศวกรรม ออกแบบแล้วเสร็จ ปี ๒๕๔๓ 

     ด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (IEE) แล้วเสร็จ กรกฎาคม 
๒๕๔๑ /ทบทวนผลการศึกษาโครงการอ่างเก็บน้าห้วยสะโตนและจัดทาแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้าห้วยสะโตน 
(พฤษภาคม ๒๕๕๖ - กรกฎาคม ๒๕๕๘) /ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้า
ห้วยสะโตน แล้วเสร็จ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

     ดา้นการขอใช้พ้ืนที่ พ้ืนที่โครงการทั้งหมดอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา 
ซึ่งมติที่ประชุม คกก.อุทยานแห่งชาติ (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘) เห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติตาพระยาเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้าห้วยสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต่อมา 
คกก.มรดกโลกได้มีมติ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘) ให้พ้ืนที่อุทยานฯ ตาพระยาเป็นแหล่งมรดกโลก 
ทางธรรมชาติ ท าให้การด าเนินโครงการชะงักลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และกรมชลประทานได้ยื่นขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา (ขอใหม่) เนื้อที่ ๔,๗๕๓-๐-๐๐ ไร่ เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนต าบลในท้องที่ (อบต.ทัพราช) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่วนอนุรักษ์ กรมอุทยานพิจารณาฯ 

     ดา้นการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

     ราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอตาพระยาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
ประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้มีการเรียกร้องให้ก่อสร้างอ่างเก็บห้วยสะโตน 
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

     (๑) ในการศึกษา EIA (ปี ๒๕๖๑) มีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ๔ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการ 

     (๒) ในปี  ๒๕๖๓ กรมชลประทานจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ าแล้ว ๓ ครั้ง (แผน ๘ ครั้ง) ผู้น าท้องถิ่นและราษฎรเห็นด้วยกับ 
การด าเนินโครงการ ฯ ๑๐๐ % 

 
 



 ๓๐๒  
 

พ้ืนที่ใช้ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตน 

 

 

 

 

    ๑.๔) ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

     ประชาชนจังหวัดสระแก้ว มีความต้องการ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งโครงการเมื่อสร้างเสร็จจะมีพ้ืนที่รับประโยชน์ ฤดูฝน 
๑๙,๕๕๐ ไร ่ฤดูแล้ง ๙๗๘ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่จัดสรรน้ า ได้เป็น ๒ กลุ่มพื้นที่ย่อย ได้แก่ 

     (๑) พ้ืนที่ตามรับประโยชน์จากฝาย/แกม้ลิง (โครงการเดิม ๑๓ แห่ง ก่อสร้าง
ใหม่เพิ่มเติม ๔ แห่ง ตามแนวห้วยสะโตน) ฤดูฝน ๑๑,๐๕๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๕๕๓ ไร ่

     (๒) พ้ืนที่ชลประทานท้ายอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตน ประมาณ ๘,๕๐๐ ไร่  
ฤดูแล้ง ๔๒๕ ไร่ ในท้องที่บ้านหนองติม บ้านหนอปรือ และบ้านใหม่ไทยถาวร ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งสามารถใช้น้ าที่เก็บกักไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเลี้ยงสัตว์ของราษฎรอาศัย 
อยู่ในพ้ืนที่ ช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นแก่พ้ืนที่ตามแนวสองฝั่งล าน้ าห้วยสะโตน โดยมีอ่างเก็บน้ าเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ตอนบนพ้ืนที่เพ่ือช่วยกั้นน้ าไว้ในฤดูน้ าหลาก รวมทั้งสามารถใช้อ่างเก็บน้ าฯ และล าน้ า
ห้วยสะโตนเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ าจืด และท าการประมงของราษฎร ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพและ
ภาวะโภชนาการท าให้มีอาหารโปรตีนส าหรับราษฎรเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมายังอ าเภอตาพระยาหรือผู้ที่ใช้เส้นทางสายสระแก้ว – บุรีรัมย์ และราษฎร 
ที่อาศัยในเขตใกล้เคียง 

    ๑.๕) ข้อคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชน 
     ส านักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ ๗ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า พ้ืนที่จ านวน ๔,๗๕๓ ไร่ 

ทั้งหมดอยู่ในเขตมรดกโลก ที่กันไว้เพ่ือท าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ส าหรับกระบวนการท างาน ได้ศึกษา
ความเหมาะสมทางผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
เมื่อกรมอุทยานแห่งชาติฯ พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จะยื่นต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
จากนั้นจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการมรดกโลกต่อไป 

     การท าประชาคมกับผู้ได้รับผลกระทบและชาวบ้านในพ้ืนที่ ที่ผ่านมาได้ลงไป
ท าประชาคม จ านวน ๔ ครั้ง โดยทั้ง ๔ ครั้ง ชาวบ้านเห็นด้วย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ทุกครั้ง และมีพื้นที่ที่ต้อง
เวนคืน ประมาณ ๘,๐๐๐ ไร่ จากที่ดิน สปก. ที่ชาวบ้านเข้าท าประโยชน์ เป็นการเวนคืนเฉพาะเส้นทาง
ส่งน้ าจะใช้เนื้อที่จริงไม่กี่ร้อยไร่ ซึ่งชาวบ้านยินดี  



 ๓๐๓  
 

     ส าหรับการส่งน้ าไปยังพ้ืนที่เกษตร จะใช้ ๒ รูปแบบ คือ จะวางท่อส่วนหนึ่ง
ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เพ่ือลดปัญหาในการใช้พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติจ านวนมาก แต่การส่งน้ าไปยัง
พ้ืนที่เกษตรจะใช้เป็นคลองส่งน้ า เพ่ือให้งบประมาณในการก่อสร้างไม่สูงมากนัก และได้ประโยชน์คือ มี
ถนนใช้ในการล าเลียงพืชผลทางการเกษตรคลองส่งน้ าจะได้ถนนฝั่งหนึ่ง ๒ เมตร และอีกฝั่งหนึ่ง ๔ เมตร 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการ 

  ๑. พลเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการ
ในพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ ซึ่งกรมชลประทานรับสนองพระราชด าริ ตาม
ระยะเวลา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ กรมอุทยานแห่งชาติ มีมติเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าสะโตน แต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อุทยานแห่งชาติถูกประกาศเป็นพ้ืนที่
มรดกโลกทางธรรมชาติ ดังนั้น สะท้อนให้เห็นว่า ส่วนราชการขาดการพูดคุยหารือและประสานงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการกันพ้ืนที่หรือยกเว้นพ้ืนที่บางส่วน เมื่อได้ประกาศเป็นพ้ืนที่มรดกโลก
แล้ว การด าเนินการกันพ้ืนที่ออกบางส่วนจะใช้ระยะเวลาและต้องยื่ นไปยังองค์การยูเนสโก ดังนั้น  
ขอฝากกรมชลประทานในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ คิดว่ากระบวนการภายในประเทศไทย  
ไม่น่าจะมีปัญหา กรมอุทยานน่าจะผ่านเรื่องนี้ได้ และยูเนสโกที่มีการประชุมปีละครั้ง ปีหน้าควรจะ  
เพิกถอนบางส่วนของอุทยานแห่งชาตติาพระยาได้แล้ว เพื่อที่จะเริ่มงานก่อสร้าง ขอให้ท่านติดตามเรื่องนี้
อย่างใกล้ชิดให้ได้เข้าสู่วาระของยูเนสโกในครั้งล่าสุดต่อไป 

  ๒. นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
   ๒.๑ จ านวนพ้ืนที่ที่ใช้เก็บกักน้ า ๔,๗๕๓ ไร่ ความจุที่ ๒๒.๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 

ถ้าคิดเฉลี่ยคือ มีความสูงเพียง ๓ เมตร อยู่ในระดับที่ตื่นมาก ตรงนี้ขอให้ชลประทานพิจารณาความ
เหมาะสมและความคุ้มค่าด้วย เมื่อต้องสูญเสียที่ดินเกษตรกรที่เวนคืนและพื้นที่อุทยานแห่งชาติอีกหลาย
พันไร่ 

   ๒.๒ การส่งน้ าไปยังพื้นที่เกษตร กรมชลประทานอาจน าแนวคิดเกี่ยวกับการวางท่อ
ส่งน้ ามาใช้ในโครงการ เพื่อลดปัญหาการเวนคืนที่ดิน การระเหยของน้ า และการกีดขวางทางสัญจรของ
ชาวบ้าน 

 ๒.๒ ประเด็นเส้นทางคมนาคมขนส่งจังหวัดสระแก้ว 

   ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก) ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

   ๑) ภูมิประเทศ และภูมิลักษณะ 
     ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก) ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแก้วระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร อยู่ในช่วงหลักกิโลเมตรที่ ๗๗ + ๒๓๐ ถึงหลักกิโลเมตร
ที่ ๘๐ + ๐๖๑ อยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา และถูกประกาศเป็นพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติผืน
ป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘) เป็นถนนขนาด ๒ ช่องจราจรสวนทาง ผิว



 ๓๐๔  
 

จราจรกว้าง ๖ เมตร ไม่มีขอบไหล่ทางเป็นทางโค้งคดเคี้ยว มีความลาดชันเฉลี่ย ๖ % และยิ่งในเวลา
กลางคืนบริเวณนี้จะมืดมาก ระยะการมองเห็นไม่เพียงพอ หรือในช่วงเวลามีฝนตกถนนจะลื่นมาก จึงมัก
ท าให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยครั้ง 

    เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก) ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว เป็นเขตรอยต่อระหว่างอ าเภอทัพราช จังหวัดสระแก้ว กับอ าเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์เป็นประตูสู่อีสาน เชื่อมโยงระหว่างทางจังหวัดภาคอีสานใต้ จังหวัดต่าง ๆ กับจังหวัดในภาค
ตะวันออกโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน-ราชอาณาจักรกัมพูชา 

   ๒) สภาพปัญหา 
    ๒.๑) การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก) 

ในช่วงระยะทาง ๓ กิโลเมตร อุบัติเหตุส่วนมากเกิดจากรถบรรทุกสินค้าขาลงจากจังหวัดบุรีรัมย์ 
ใช้ความเร็ว ขาดความระมัดระวัง สภาพรถไม่พร้อมใช้ ลมเบรกหมดและเกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นประจ า 
โดยเฉพาะบริเวณโค้ง “ช้างพังกาไล” ท าให้การจราจรติดขัดอย่างมากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สินแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรจ านวนมาก 

    ๒.๒) อุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก) จะเกิดขึ้นเฉลี่ย  
๑ ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่านั้น ส าหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดยาวหรือ
หยุดต่อเนื่อง จะเกิดปัญหาผู้ใช้รถใช้จานวนมาก ใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อกลับภูมิล าเนาท าให้การจราจร
ติดขัดเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร 

    ๒.๓) จากสถิติข้อมูลการใช้เส้นทางในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ พบว่ามีจ านวน
รถยนต์ขาขึ้นช่องตะโกจ านวน ๗,๓๔๐ คัน และขาลงจ านวน ๓,๕๖๒ คัน เฉลี่ยประมาณ ๑๐,๐๐๐ คัน
ต่อวัน ซึ่งจากสถติิข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ 

   ๓) ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
    ประชาชนจังหวัดสระแก้ว มีความต้องการ “การขยายช่องทางจราจรในทางหลวง

หมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก)” แต่เนื่องจากปัจจุบันติดปัญหาไม่สามารถด าเนินการขยายช่องทางจราจร
ได้ เพราะเส้นทางดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา และถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่มรดกโลก
ทางธรรมชาติ ทั้งนี้  อ าเภอตาพระยา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่สก ๐๓๑๘.๒/๐๒๕๕ ลงวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว (ศปถ.จ.สระแก้ว) ว่า
อ าเภอตาพระยา ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่ ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
บริเวณดังกล่าว โดยขอให้มีการขยายช่องจราจรในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ เขาช่องตะโก เพ่ือ
แก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 

 



 ๓๐๕  
 

ลักษณะทางกายภาพของทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ชว่งเขาช่องตะโก 

 

 

 

 

สภาพปัญหาในปัจจุบัน 

      
 

   ๔) ข้อคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชน 
    แขวงการทางสระแก้ว ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า บริเวณเขาช่องตะโกจะเป็นเส้นทาง

เชื่อมระหว่างจังหวัดสระแก้วกับภาคอีสานตอนล่างที่จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะทางกายภาพจะเป็นถนนจะ
มีความกว้างของผิวจราจรที่ ๘ เมตร มีความลาดชันโดยเฉลี่ยที่ ๖ เปอร์เซ็นต์ คือ มีความชันมาก 
ปัจจุบันเป็นผิวถนนแอลฟัลท์ (AC) เป็น ๒ ช่องจราจร มีการติดตั้งป้ายเตือน แสงสว่าง มีอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย และป้ายแจ้งเตือนรถให้ใช้เกียร์ต่ าในการขึ้นเขาช่องตะโก สภาพบริเวณนี้จะเป็นช่องแคบ รถ
ลงมาท าให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง จะเป็นลักษณะเบรคขัดข้อง ในช่วงของเทศกาลจะเป็นเส้นทางสู่
อีสานตอนล่าง ประชาชนจากนิคมอุตสาหกรรมระยองจะผ่านเส้นทางนี้ช่วงที่การจราจรหนาแน่นที่สุด
คือ ช่วงเทศกาล จะมีปริมาณรถ ๔-๕ หมื่นคัน รถจะติดเป็นทางยาว  

    ความคืบหน้าโครงการ ปัจจุบันไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ต่อได้ เนื่องจากติด 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ไม่ให้เข้าด าเนินการ จึงไม่สามารถเข้าไปด าเนินการ
ส ารวจ ออกแบบ และขยายถนนบริเวณดังกล่าวได้ 

    ส าหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบริเวณนี้คือ เกิดจากความลาดชัน ๖ เปอร์เซ็นต์  
ซึ่งตามมาตรฐานทั่วไปไม่เกิน ๔ เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันมีความลาดชันเฉลี่ยที่ ๖ เปอร์เซ็นต์ บางช่วง ๗ – ๘ 
เปอร์เซ็นต์ ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นจะต้องมีการปรับความลาดชันให้อยู่ที่ ๒ เปอร์เซ็นต์ เพ่ือที่
รถบรรทุกวิ่งขึ้นลงไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ต้องใช้เบสมาก แต่ระยะทางที่เพิ่มขึ้น ๒ เท่าตัว คือ จาก ๓,๐๐๐ 
เมตร เป็น ๙,๐๐๐ เมตร หากมติคณะรัฐมนตรียกเลิก จะสามารถเข้าส ารวจ ออกแบบปรับปรุงโดยใช้
ระยะเวลา ๑ ปี ใช้เวลาก่อสร้าง ๒ ปี หลังจากได้รับงบประมาณ โดยจะใช้งบประมาณ โดยประมาณ 
๔๐๐ ล้านบาท 



 ๓๐๖  
 

    ดังนั้น ขอความอนุ เคราะห์สมาชิกวุฒิ สภาช่วยผลักดันให้มีการยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือเข้าส ารวจ ออกแบบ และศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจากขณะนี้  
ไม่สามารถด าเนินการใดได้เลย 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการ 

   ๑. นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า กรณีเส้นทางบริเวณ
ช่องตะโก มีปัญหาเหมือนจังหวัดปราจีนบุรี คือ ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติ แต่จากการรับฟังข้อมูลทราบว่า
จะเพิ่มระยะทางจาก ๓ กิโลเมตร ให้เป็น ๙ กิโลเมตร เพ่ือลดความลาดชัน ประเด็นนี้จะสามารถท าได้
หรือไม่ เนื่องจากพื้นที่เป็นเขา จะตัดหน้าผาหรือถมดินขนาดไหน อย่างไร ดังนั้น ขอให้แขวงการทางท า
การส ารวจและศึกษาพื้นที่และความเป็นไปได้ก่อน 

   ๒. พลเอก นาวิน  ด าริกาญจน์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ขอคิดเห็นว่า ในเบื้องต้น เมื่อมติ
คณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติ มีปัญหา ๒ ประเด็น คือ รถติดในช่วงเทศกาล สามารถเข้าใจได้เพราะถนน 
เส้นต่าง ๆ ก็ติดเช่นกัน แต่ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ถ้าป้องกันความสูญเสีย ลดอุบัติเหตุ โดยจัดให้มี  
ช่องจอด/ด่านจอด ด่านตรวจ/ช่องตรวจ ก่อนลงเขา จัดจุดพักรถและท าความเข้าใจ ซักซ้อมการใช้รถ  
ใช้ถนน ตรวจสภาพความของคนขับและรถ จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุลงได้มาก 

   ๓. พลเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อมูลว่า เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของ 
พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ ดังนั้น ขอเสนอว่า ควรมีระบบการบริหารจัดการ วิเคราะห์ว่ารถประเภทใด
เป็นกลุ่มเสี่ยงและช่วงเวลาเทศกาลควรก าหนดจุดตรวจ จุดพักตรวจสอบสภาพรถ หรือแม้กระทัง่ก าหนด
รถประเภทใดขึ้นได้ช่วงเวลาใด หรือใช้เส้นทางเลี่ยงอื่น ๆ ก่อน ระหว่างรอการปรับระดับความลาดชัน
ของถนนหรือขยายเส้นทาง 

   ซึ่งประเด็นปัญหาทั้ง ๒ ข้อที่ได้รับมา คณะฯ จะด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา และน าส่งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ด าเนินการต่อไป 

 ๒.๓ ร่วมพูดคุยกับกลุ่มผู้เลี ยงไหมอีรี่ ชุมชนท่ากะบาก จังหวัดสระแก้ว 
   จุดเริ่มต้นของการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไหมอีรี่ มาจากการที่วิทยาลัยชุมชน

สระแก้ว ลงพ้ืนที่และพบว่าบ้านแผ่นดินเย็น อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีกลุ่มผู้เลี้ยงไหม 
ขณะนั้นมีปัญหาเรื่องการดึงเส้นไหม ทางวิทยาลัยจึงจัดหาวิทยากรลงไปช่วยจัดอบรมเพ่ือแก้ไขปัญหาใน
เรื่องของการดึงเส้น อีกทั้งเล็งเห็นวา่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกมันส าปะหลัง 
มันส าปะหลังเป็นอาหารของไหมอีรี่ ดังนั้น เราจึงได้ท าการขยายกลุ่ม เนื่องจากการเลี้ยง ไหมอีรี่นั้น 
ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยง เราได้ขยายกลุ่มผู้เลี้ยงไปยังอ าเภอ  
ตาพระยา ที่บ้านร่มไทร บ้านทับเสรี บ้างเชียงด า และบ้านสะแหง๋  

   ต่อจากนั้น วิทยาลัยชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดสระแก้ว ให้ท า
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนที่ราบเชิงเขา จึงได้น าอาชีพการเลี้ยงไหมเข้าไปส่งเสริม  



 ๓๐๗  
 

การเลี้ยงไหมเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรบริเวณบนที่ราบเชิงเขา โดยเริ่มที่บ้านภักดีแผ่นดิน 
อ าเภอวัฒนานคร และที่บ้านหนองโกวิทย์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ 

   ต่อจากนั้น ได้ขยายพ้ืนที่ไปที่อ าเภอเมือง ที่บ้านท่ากะบาก หมู่ ๑๐ และที่บ้านน้อย 
โนนตะเทิบ หมู่ ๑๑ ต าบลท่าแยก ซึ่งทั้ง ๒ กลุ่มเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่แบบครบวงจร โดยส่งเสริม 
องค์ความรู้ตั้งแต่การผลิตไข่ไหมอีรี่ การเลี้ยง จนกระทั่งการแปรรูป จนกระทั่งผลิตออกมาเป็นผ้าไหม 
พร้อมทั้งหาตลาดรองรับให้กับชาวบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 

   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  ให้ข้อมูลถึงที่มีของโครงการดังกล่าวว่า  
กลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ชุมชนท่ากะบาก ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกมันส าปะหลัง และมี
อาชีพเสริมเป็นการเลี้ยงหนอนไหมที่กินใบมันส าปะหลังแทนใบหม่อน ชาวบ้านที่เลี้ยงไหมจึงรวมกลุ่มกัน
จัดตั้งสถานที่ส าหรับทอผ้า แต่ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือส าหรับการทอผ้า ได้แก่ กี่กระตุก 
แปลเลี้ยงไหม และเครื่องดึงเส้นไหม ส าหรับใช้ในการดึงเส้นยืน ที่กลุ่มยังไม่สามารถท าได้  

   คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างรายได้ให้กับประชาชน จึงเห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้าน
ในชุมชนท่ากะบาก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอี่รี ่(ไหมอีรี่เป็นไหมป่าที่มถีิ่นก าเนดิในประเทศอินเดยี ลักษณะ
ของรังไหมเป็นรังไหมเปิด เส้นไหมมีลักษณะคล้ายเส้นฝ้ายแต่เหนียวนุ่มกว่ายิ่งใช้ยิ่งมันวาว ทิ้งตัวดี)  
ที่มีเพียงกลุ่มเดียวในจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากไหมอีรี่เป็นไหมที่เลี้ยงด้วยใบมันส าปะหลัง ประกอบกับ
ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วมีอาชีพปลูกมันส าปะหลัง จะสามารถพัฒนาให้
เป็นสถาบันสิ่งทอผ้าไหมอีรี่จังหวัดสระแก้ว อันจะน าไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ท าให้
คุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสระแก้วดีขึ้น คณะกรรมการฯ จึงมอบอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการ
เลี้ยงไหมและทอผ้าให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงไหมชุมชนท่ากะบาก เป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  

   วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ดูแลชาวบ้านกลุ่มนี้ ให้ได้ข้อมูลว่า ในล าดับต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะมาช่วยในการศึกษาวิจัย ซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
ได้เสนอของบประมาณผ่านจังหวัดสระแก้วแล้ว ดังนั้น ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาคุณภาพสิ่งทอต่อไป 

  จากนั้น เป็นการสนทนาถาม-ตอบระหว่างสมาชิกวุฒิสภา และกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ 

  นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อมูลว่า ส าหรับเรื่องไหมอีรี่เห็น
ความตั้งใจและชื่นชมที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้วในพ้ืนที่ได้ท างานบูรณาการร่วมกับกลุ่มชาวบ้าน หลังจากที่
คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการในครั้งแรก จากนั้นได้ไปโรงงานที่เป็นผู้ผลิต
ไหมอีรี่ ท าให้ทราบว่าเส้นพุ่งที่ท ากันเองกับที่โรงงานผลิตมีความแตกต่างกันอย่างมาก และธุรกิจไหมอีรี่
เป็นที่ต้องการของโรงงานสูงมาก แต่ก็ได้ทราบปัญหาในประเด็นส าคัญจากอธิบดีกรมหม่อนไหมตามที่ได้เชิญ
มาให้ข้อมูล ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย ซึ่งวันนี้ในเบื้องต้นจะขอสอบถามว่า รายได้ของผู้ที่อยู่ในวงจร
ของใหม่อีรี่ มีรายได้จากส่วนใดบ้าง และรายได้เป็นอย่างไร 



 ๓๐๘  
 

  เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม เป็นผู้ตอบข้อซักถามว่า รายได้จะมาจาก ๓ ทาง ได้แก่ 

  ๑. รายได้หลัก จะมาจากการขายหัวมัน ได้รับประโยชน์ที่หัวมันจะมีขนาดโตกว่ากลุ่ม
เกษตรกรที่ไม่ได้ใช้ใบเลี้ยงไหมอีรี่ 

  ๒. รายได้เสริมจากการขายรังไหมและตัวไหม ถ้าเลี้ยงไหม ๑ ซอง คือ ๔๐ ลัง จะได้รังไหม 
อีรี่ ๑๐ – ๒๐ กิโลกรัม โดยขายรังสดพร้อมดักแด้ ราคา ๗๐ บาท/กิโลกรัม รังปาด คือ เอาดักแด้ออก ราคา 
๒๕๐ – ๓๐๐ บาท/กิโลกรัม และขายดักแด้ ราคา ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม 

  ๓. รายได้เสริมจากการทอและขายผ้าไหมอีรี่ ผ้าพื้น ราคาเมตรละ ๑,๒๐๐ บาท ผ้ามัดหมี่ 
ราคาเมตรละ ๑,๓๐๐ บาท จากนั้น จะเป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ราคาจะปรับลงมาตามขนาดและ
จ านวนเมตร 

  นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา สอบถามว่า กรณีขายดักแด้ไม่ได้จะท า
อย่างไร 

  เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม เป็นผู้ตอบข้อซักถามว่า ทางกลุ่มยังไม่เคยประสบปัญหา เพราะ
ชาวบ้านในพ้ืนที่ที่เลี้ยงไหมนั้นยังมีไม่มากนัก ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ตลาด  

  นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับทราบข้อมูลจากอุตสาหกรรม 
สิ่งทอแจ้งว่า ธุรกิจใหม่อีรี่เติบโตไม่ได้ สาเหตุมาจากส่วนของต้นน้ า คือ หากเกษตรกรไม่มีรายได้จากการ
ขายดักแด้จะไม่คุ้ม ซึ่งข้อมูลที่ได้รับทราบ ตัวดักแด้ไม่เป็นที่ต้องการในตลาดบริโภค เพราะรสชาติไม่ดี 
แข็ง ไม่อร่อย ดังนั้น ในภาพรวมของประเทศถ้ามีการผลิตออกมาจ านวนมาก ๆ แล้วขายดักแด้ไม่ได้จะ
ท าอย่างไร 

  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้ให้ข้อมูลว่า แต่ก่อนไหมอีรี่จะเลี้ยงด้วยใบละหุ่ง 
ท าให้ดักแด้มีรสชาติไม่อร่อย ขม แต่วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจะเลี้ยงด้วยใบมันตั้งแต่ระยะ ๓ – ๕ ท าให้
ดักแด้ไม่ขม มีรสชาติอร่อยขึ้น และมีโปรตีน ซึ่งมีผู้น าไปวิจัยแล้ววา่เปน็ยาบ ารุงก าลังด้วย ส าหรับในเรื่อง
ของดักแด้ ตอนนี้ได้ให้ชาวบ้านแปรรูปขายเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน อาทิ น้ าพริกต่าง ๆ คุกกี้ ดักแด้อบ
สมุนไพร และวิทยาลัยชุมชนมีความพยายามที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพ่ือเพิ่มช่องทางการตลาด
ให้มากขึ้น  

  นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้สอบถามว่า ถ้ามีการขยายฐาน 
การผลิตออกไป เมื่อมีเกษตรกรหันมาเลี้ยงไหมอีรี่จ านวนมาก อาจท าให้เกิดภาวะล้นตลาด จุดนี้  
เป็นปัญหาที่วุฒิสภามีความกังวล และท าให้ยังไม่ได้ด าเนินการบูรณาการร่วมกับโรงงานที่มีความต้องการ 
ไหมอีรี่อย่างมาก ที่วุฒิสภาเคยไปดูโรงงานและขอข้อมูลทั้งการผลิต การตลาด การบริหารจัดการให้เป็น 
supply chain 



 ๓๐๙  
 

  ผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ได้ตอบว่า เรื่องดักแด้อาจมีปัญหาในอนาคต ข้อเท็จจริง คือ 
ไหมอีรี่มีลักษณะเปลือกแข็ง ไม่อร่อย ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ในระดับพ้ืนที่สามารถขายได้ และ  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัจจุบันบริษัทท่ีรับซื้อรังไหมพร้อมดักแด้ คือ บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ 
จ ากัด ราคาคิดเป็นเกรด บริษัทมีโควต้าในการรับซื้อจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะรับที่จังหวัดขอนแก่นครั้งละ 
หลาย ๆ ตัน ซึ่งแต่ก่อนไม่มีเครื่องตัดก็จะรับซื้อรังปาด แต่ตอนนี้ บริษัทมีเครื่องตัดเลยซื้อเป็นรังสด 
พร้อมดักแด้ ปัญหาของกลุ่มที่มี คือ ระบบการบริหารจัดการ ยังไม่มีความรู้ในการเลี้ยงไหมที่ดีพอ ยังไม่
สามารถป้อนผลผลิตเข้าโรงงานได้ตามที่บริษัทต้องการ และกรณี ไหมอีรี่สุกไม่พร้อมกัน บางรอบเป็นผีเสื้อ
ก่อน บางรอบยังไม่เข้ารัง ตรงนี้ยังจัดระบบไม่ได้ นอกจากนี้ ในประเด็นที่ถ้าบริษัทไม่รับซื้อ หรือกรณีไหม
ล้นตลาดจะท าอย่างไร ตรงนี้ กลุ่มจะขายในรูปของเส้นไหมและสิ่งทอ จึงอยากจะได้เครื่องดึงเส้นไหม 
เพราะถ้าท าเองได้ จะสามารถขายเส้นไหมได้ ตลาดมีความต้องการอย่างมาก ดังนั้น ถ้ามีเครื่องดึงเส้นไหม 
ในอนาคตจะสามารถช่วยในเรื่องดักแด้ล้นตลาดได้  

  นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อมูลว่า จากการไดไ้ปดงูานที่บริษัท สปนั 
ซิลค์ เวิลด์ จ ากัด ซึ่งเป็นต้นเรื่องไหมอีรี่ที่ขายต่างประเทศ อาทิ ทวีปยุโรป ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น 
โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่น าเส้นใยไปเสื้อผ้าของ muji บริษัทมีความต้องการอย่างมาก ประเด็นคือ เขาไม่เอา 
ตัวดักแด้ แต่อาจจะต้องคุยกันถ้ามีโรงงานแห่งอื่นที่ต้องการดักแด้ และถ้าทุกอย่างมีความพร้อมก็ท าการ
เจรจาให้เกิดการค้าร่วมกันในอนาคตต่อไป 

  ผู้แทนกรมหม่อนไหม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลเรื่องตลาด พบว่า ปัญหาตัว
ดักแด้เป็นปัญหาในอดีตที่ผลิตอยู่ทางภาคเหนือกับภาคอีสานบางส่วน เมื่อมีปริมาณมากแล้วระบายออก
ไม่ได้ กรมหม่อนไหมจึงได้แปรรูปเป็นอาหารสัตว์ผสมร าเลี้ยงปลา อีกส่วนหนึ่งเอาไปทดลองเพาะเลี้ยง 
ถั่งเช่านอกจากนี้ ได้ไปตรวจสอบว่า บริษัทใดรับซื้อบ้าง พบว่า เป็นบริษัทเดียวกับกับที่รับซื้อจากผู้แทน
เกษตรกร ซื้อรังพร้อมดักแดท้ี่กิโลกรัมละ ๑๐๐ – ๑๕๐ บาท บริษัทมีศักยภาพต้องการวัตถุดิบรังไหมสด
อยู่ที่ ๓๐ – ๕๐ ตัน/เดือน ส าหรับปริมาณการซื้อ-ขายจากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่ 
ประมาณ ๑๕ ตัน/เดือน และยังความต้องการอย่างสูงมาก 

 

   

   

 

 

 

  

 
 

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



 ๓๑๐  
 

 
 

จังหวัดนครนายก ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก  

วิธีการด าเนินกิจกรรม ลงพื้นที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึง
แผนพัฒนาพ้ืนที่ต าบลเขาพระ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัด
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ และรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่ที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

ผลการด าเนินการ 
ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิก
วุฒิสภาเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงออกถึงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังมีความตื่นตัว
ในการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่สมาชิกวุฒิสภาสอบถาม นอกจากนี้ยังร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และต้องการสะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบถึงความ
เดือดร้อนเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จต่อไป 

สมาชิกวุฒิสภารับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

๑. แผนพัฒนาพ้ืนที่ต าบลเขาพระ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาสตร์และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า 

  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
  มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ 
   ๑) การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๒) การพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
   ๓) การจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสู่

ความเป็นเมืองน่าอยู่ที่ใกล้กรุง 
  ๔) การบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ๕) การพัฒนาการศึกษา คุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริม

กิจกรรมนันทนาการ และส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

๔. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  

ณ จังหวัดนครนายก 
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  เปา้ประสงค ์
  ๑) เพื่อส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ประชาชน ชุมชนและสังคม งานสวัสดิการสังคม 
  ๒) เพ่ือส่งเสริมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๓) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
  ๔) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
  ๕) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ 
  ๗) การบริหารงานทั่วไป เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  ๘) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๙) พัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑๐) เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา 
 ๑๑) เพื่อส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑๒) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ การผลิต การจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้แก่

ประชาชน 

๒. ประเด็นที่ต้องการให้สมาชิกด าเนินการ 
  ๒.๑ ประเด็นผลักดันโครงการธนาคารน  าใต้ดิน 
    ๑) ความเป็นมา 
     โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก เกิด

จากพ้ืนที่ในต าบลเขาพระในช่วงหน้าแล้งจะแล้งจัดมาก ชาวบ้านขุดหาน้ าบาดาล ๑๐๐ – ๑๒๐ เมตรก็ยังไม่
พบน้ า ท าให้ชาวบ้านประสบปัญหาไม่มีน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และใช้ส าหรับการเกษตร ช่วงหน้าน้ าหลาก
เวลาฝนตกมาก็เกิดน้ าท่วมขัง ก่อให้เกิดปัญหาลูกน้ ายุงลาย  

     นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงน้อมน าสิ่ง
ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เคยตรัสไว้ในช่วงเวลาหนึ่งว่า ให้ท าแก้มลิงใต้พ้ืนดินเพ่ือกักเก็บน้ า หรือมีชื่อเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า “ธนาคารน้ าใต้ดิน” รวมถึงได้เห็นประโยชน์จากการจัดท าโครงการดังกล่าวขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเก่าขาม อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี เกิดผลส าเร็จในการบริหารจัดการน้ า  
นอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน และยังเป็นองค์กรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ อปท. ทั่วประเทศ  
จนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบของประเทศไทยในการบริหารจัดการน้ า 
จึงได้ศึกษาวิธีการบริหารจัดการน้ าอย่างมีหลักการจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงน าความรู้มาถ่ายทอดให้กับ
ผู้น าหมู่บ้านในต าบลเขาพระ และขยายผลไปสู่ประชาชนต าบลเขาพระ โดยการลงพ้ืนที่ท าการประชาคม
ให้ความรู้ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ของการท าธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิดและ
ระบบเปิดอย่างถูกต้อง และลงมือปฏิบัติจริงโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีในการท า
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ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิดในพ้ืนที่สาธารณะของหมู่บ้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ๑ บ้าน ๑ บ่อ 
ให้กับผู้น าและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าทิ้ง น้ าท่วมขังภายในครัวเรือน เมื่อฝนตก
น้ าจะไหลลงบ่อใต้ดินอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน โดยในช่วงฤดูฝนนั้น
ความสามารถของธนาคารน้ าคือสามารถรีชาร์ตน้ าลงบ่อได้รวดเร็ว ลดการท่วมขังในพ้ืนที่ และสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ในการอุปโภค-
บริโภค และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

    ๒) สภาพปัญหา 
     เนื่องจากการขุดบ่อน้ าเพื่อท าธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิดนั้น จะต้องขุดบ่อน้ าหรือ

สระน้ าให้ได้ความลึกทะลุผ่านชั้นดินเหนียว ถึงชั้นหินอุ้มน้ า เพ่ือให้หินอุ้มน้ าสามารถดูดซับน้ าลงสู่ชั้นใต้
ดินได้อย่างมีประสิทธภิาพ แต่องค์การบรหิารส่วนต าบลเขาพระยังไมม่ีเครื่องจักรกลที่ใช้ส าหรับขุดบ่อท า
ธนาคารใต้ดินระบบเปิด จึงจ าเป็นต้องยืมเครื่องจักรกลในการขุดดินจากหน่วยงานอื่น รวมถึงจ้างรถขุด
ดินของเอกชนมาด าเนินการซึ่งมีราคาสูง ท าให้การด าเนินโครงการเกิดความล่าช้า 

    ๓) ความต้องการในพ้ืนที่ 
     - ประชาชนต าบลเขาพระ มีความต้องการให้ชุมชนท้องถิ่นมีน้ าสะอาดไว้ใช้อุปโภค 

และกักเก็บน้ าไว้ใช้ท าการเกษตรที่เพียงพอ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าทิ้งในครัวเรือน น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลาก และแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ สู่
ความมั่นคงและยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันโครงการธนาคารน้ าใต้ดินให้ครอบคลุมไปทั่ว
ทุกพื้นที่ในต าบลเขาพระ 

     - ในเรื่องข้อกฎหมายที่ไม่มีความชัดเจนว่าเป็นอ านาจของใครที่จะอนุมัติการใช้
พ้ืนที่ในการขุดเจาะเพ่ือท าธนาคารน้ าใต้ดินว่าเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
กรมที่ดินกันแน่ที่จะเป็นผู้อนุญาต 

     - การตีความทางกฎหมาย ในเรื่องของงบประมาณ ว่าจะต้องใช้ของส่วนใด ซึ่งที่ผ่านมา 
ใช้งบประมาณส่วนตัว และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ  

    ๔) ความคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชน 
     นายอ าเภอเมืองนครนายก กล่าวชี้แจงถึงกรณีการขอใช้ที่ดินของรัฐว่า ปกติจะมีหลาย

หน่วยงานที่ดูแลที่ชัดเจนคือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ส่วนที่สาธารณประโยชน์ 
เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ก็จะมีหลายส่วนที่ดูแล ได้แก่ อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ราชพัสดุ 
ธนารักษ์จะเป็นผู้ดูแล ซึ่งหากเป็นพ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่ของอุทยานฯ การจะขออนุญาตใช้นั้นยากมาก ส่วนห้วย 
หนอง คลอง บึง นั้น กรมเจ้าท่าจะเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยหากจะด าเนินการก่อสร้างอะไร ต้องมีการเสนอแบบ 
จังหวัดต้องมีการพิจารณาอนุมัติ ในการก่อสร้างสิ่งกีดขวางล าน้ า และสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ส่วนนายก อบต.  
ที่มีหน้าที่ดูแลที่สาธารณประโยชน์ทั่วไป ก็มีแต่หน้าที่ในการดูแล แต่ไม่มีหน้าที่อนุมัติหรืออนุญาตให้ใครใช้ 
เว้นแต่เข้าสู่ระบบการขอแปลงสภาพที่ดินซึ่งส่วนนี้เจ้าพนักงานจังหวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
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     โดยข้อแนะน าคือ ขอให้ทาง อบต. ส่งเรื่องไปยังอ าเภอ เพ่ืออ าเภอจะส่งเรื่องต่อไป
ยังจังหวัด แลจังหวัดจะตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติอนุญาต เพราะการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์
ค่อนข้างอันตรายในด้านกฎหมาย อีกทั้งกระบวนการขอใช้พ้ืนที่ในเขตอุทยานฯ มีความซับซ้อน และ
กระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่า หากจะได้รับการพิจารณางบประมาณ ต้องได้รับการอนุญาตการใช้พ้ืนที่
เสียก่อน  

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ กล่าวว่า ขอขอบพระคุณทุกค าแนะน า
และการตั้งข้อสังเกตจากสมาชิกวุฒิสภา โดยขอชี้แจงเรื่องธนาคารน้ าใต้ดินทั้ง ๒ ระบบ ดังนี้ 

     ระบบปิดว่า ตนได้ทดลองท าเกษตรอินทรีย์ไว้ ๑ ไร่ โดยขุดบ่อน้ าใต้ดินไว้ทั้งหมด ๕ บ่อ 
บริเวณ ๔ มุมของพ้ืนที่และตรงกลาง ๑ บ่อ เวลาผ่านไปประมาณ ๓ เดือน ขุดดินลงไปเพียง ๒๐ เซนติเมตร 
ก็เจอน้ าในทุกบ่อ ซึ่งเรื่องธนาคารน้ าใต้ดินนี้มีงานวิจัยอยู่แล้วของ อบต.เก่าขาม จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ได้รับการรับรองค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งหากไม่มีงานวิจัยรองรับหากทาง อบต. เขาพระน ามา
ด าเนินการก็จะถูกตรวจสอบจากส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ เพราะใช้งบประมาณของแผ่นดิน ต้องมีที่มา
ที่ไปของการใช้งบประมาณ ผลประโยชน์ได้อะไร อีกทั้ง อบต.เขาพระ ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องธนาคาร
น้ าใต้ดินเหมือนกัน โดยทาง อบต. ได้รับการแตง่ตัง้ให้เปน็ ๑ ใน ๙ ที่ในประเทศไทย ในเรื่องแหล่งเรียนรู้
ธนาคารน้ าใต้ดินซึ่งเป็นต้นแบบคู่กับจังหวัดปราจีนบุรี 

     ในส่วนของระบบบ่อเปิด หน่วยงานใดก็ตามที่ขุดลอกคู คลอง ขุดสระแบบเปิดถาม
ว่าในฤดูฝนมีน้ าไหม มีแน่นอน แต่ในฤดูแล้งน้ าหายหมด เพราะขุดไม่ถึงชั้นหินอุ้มน้ า ดังนั้นก่อนลงมือ
ท าทาง อบต.ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการแรงหมุนแรงเหวี่ยงของโลก ซึ่งลักษณะน้ าใต้ดิน
จะเดินทางจากทิศเหนือไปทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทั้งระบบปิด
และเปิดใช้หลักอากาศโดยต้องเพ่ิมอากาศลงไปใต้ดิน ซึ่งการด าเนินการทุกอย่างมีการศึกษา เรียนรู้ และ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ 

     ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
     จากการรับฟังข้อมูลในประเด็น  ดังกล่าว สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกได้มีประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา จากที่ได้รับฟังมา ปัญหาของพ้ืนที่คือ 

การขุดบ่อเปิด เพราะไม่ทราบว่าจะต้องไปขออนุญาตใครเพ่ือใช้พ้ืนที่ ส่วนบ่อปิดไม่มีปัญหาอะไร ดังนั้น ทาง
ส่วนราชการจังหวัดควรด าเนินงานบูรณาการในส่วนนี้ โดยเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุย 
เพ่ือหาผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  

      นอกจากนี้ รัฐบาลก าลังจะมีงบประมาณลงมายังพ้ืนที่ต าบล ได้แก่ โครงการ  
๑ ต าบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่ และงบประมาณโครงการโคกหนองนาโมเดลที่จะมีงบประมาณมาให้ 
ทุกต าบล ในการขุดบ่อน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขอให้ทุกส่วนราชการบูรณาการวางแผนร่วมกันให้ดีว่า
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จะด าเนินการอย่างไร ขุดตรงไหนจึงจะเจอน้ า และจะรักษาน้ าและบ่อที่ขุดไว้อย่างไร ให้เกิดความสัมพันธ์กัน
เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง โดยขอให้ท่านคิดบูรณาการร่วมกับโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเพ่ือความยั่งยืนต่อไป 

     ๒. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 
การออกกฎหมายล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีข้อการอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยอาจต้องไปดูกฎหมายรองว่ามีหลักเกณฑ์การใช้กฎหมายนี้อย่างไร 
เพราะในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถท าอะไรได้เลยในพื้นที่อุทยานฯ หากเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
และประเทศชาติ กรมอุทยานฯ ต้องอนุญาต หรือหากไม่อนุญาตก็จะต้องตอบค าถามให้ได้ว่ามีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร ถึงไม่อนุญาตให้ประชาชนใช้พ้ืนที่ และจะมีกฎเกณฑ์การเข้าใช้พ้ืนที่อย่างไร ต้องว่ากันไป
ตามกฎหมายพร้อมทั้งเห็นควรเชิญกรมอุทยานแห่งชาติฯ มาหารือในด้านการออกกฎเกณฑ์ กติกาต่าง ๆ 
พร้อมท าประชาคม กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจากที่ท่านนายอ าเภอให้ความเห็นนั้น เจตนารมณ์
ของกฎหมายล่าสุดได้เปลี่ยนไปแล้ว มิได้ท าอะไรไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันสังคมขาดการรับรู้ การพัฒนาและ 
การอนุรักษ์ต้องมีความสมดุลกัน ด้วยเหตุด้วยผล 

     ๓. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่าขอชื่นชมการ
ด าเนินการของ อบต. ในเรื่องการจัดท าโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน หากเกิดประโยชน์ที่แท้จริง แนวคิดนี้
ควรน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน และน าไปใช้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จากที่น าเสนอมาเชื่อว่าเป็นไป
ได้ด้วยหลักการ โดยระบบปิดนั้นน้ าจะสามารถซึมลงพื้นดินได้ดี แต่เห็นควรให้ท่านท าการประเมินผลว่า
เมื่อน้ าลงไปแล้วจะมีการเพ่ิมปริมาณน้ าใต้ดินเป็นจ านวนเท่าใด เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด และในระบบ
ปิดนี้ วิธีที่จะน าน้ าไปใช้ประโยชน์จะท าอย่างไร หลังจากที่ท าแล้วน้ าบาดาลเพิ่มขึ้นอย่างไร และสามารถ
น าขึ้นมาใช้อย่างไร ขุดบ่อ หรือเจาะบ่อบาดาล อีกทั้งควรท าเป็นตาราง เป็นตัวอย่าง หรือเป็นงานวิจัยก็ได้   

      ในส่วนของระบบเปิด เป็นระบบที่ใช้น้ าไดเ้ลย ท่านลองประเมนิผลวา่ ถ้าท่านท า
ระบบเปิดแล้วสามารถมีน้ าใช้ได้ในช่วงหน้าแล้งถือว่าประสบความส าเร็จโดยท าเป็นบ่อทดลองก่อน ไม่
ควรขุดให้เยอะเกินไป อีกทั้งในส่วนของกรมอุทยานฯ คิดว่าไม่น่าจะมีความผิด เพราะเจตนาของท่านดีอยู่
แลว้ โดยเฉพาะการขดุลอกคู คลอง จุดไหนเป็นล าธารที่ผ่านส่วนบุคคลลองท าเป็นตัวอย่างก่อน อาจเป็น
ต้นแบบให้ทุกพื้นที่มาศึกษา โดยมีการวัดปริมาณของอย่างเป็นรูปธรรม  

     ๔. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า เรื่องของโครงการ
ธนาคารน้ าใต้ดินนี้ต้องมีองค์ความรู้ของภูมิปัญญาอยู่ ต้องรู้ว่าหากจะขุดบ่อต้องขุดกว้างเท่าไหร่ ลึก
เท่าไหร่ และต้องขุดตรงจุดไหนเพ่ือจะอยู่ในแนวแรงเหวี่ยงของโลก อีกทั้งพ้ืนที่ไหนมีความเหมาะสมใน
การขุด นอกจากนี้ได้กล่าวสอบถามถึงน้ าที่ใช้ในครัวเรือนและทิ้งให้ซึมลงไปเก็บไว้ในใต้ดิน สามารถ
น ามาใช้อุปโภคและบริโภคได้อย่างมีมาตรฐานหรือไม่ ตรงจุดนี้ได้มีการตรวจสอบหรือไม่อย่างไร 

  ๒.๒ ประเด็นการขอใช้พื นที่เพ่ือท าโครงการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ายทหาร
ญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั งที่ ๒ ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 



 ๓๑๕  
 

    ๑) ความเป็นมา 
     ในอดีตที่ผ่านมา มีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับ

กองทัพญี่ปุ่นได้หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น จังหวัดกาญจนบุรี ที่ยังคงสามารถเห็น
สิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ตอม่อสะพาน หรือทางรถไฟ และร่องรอยการก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ช่องเขาขาด 
หรือสะพานข้ามแม่น้ า หรือจังหวัดนครนายก แต่การศึกษาทางด้านโบราณคดีเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ที่ผ่านมากลับมีจ านวนน้อย และเน้นศึกษาทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนมาก ส าหรับพ้ืนที่เขาทุเรียน อ าเภอ
เขาพระ จังหวัดนครนายก เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งท่ีมีความส าคัญเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของฐานทัพญี่ปุ่นในพ้ืนที่
จังหวัดนครนายก เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของฐานทัพญี่ปุ่นในพ้ืนที่จังหวัด
นครนายกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีการพบหลักฐานสิ่งก่อสร้าง วัตถุเครื่องใช้ต่างๆ ในพื้นที่ และจาก
ข้อมูลหลักฐานประวัติศาสตร์พบว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพญี่ปุ่นได้เลือกพ้ืนที่เขาทุเรียน  
เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในฐานะที่เป็นฐานที่มั่น และสถานที่เก็บสิ่งของต่างๆ โดยมีอาณาบริเวณ
ครอบคลุม ตั้งแต่เขาทุเรียน เขาพระ เขาฝาละมี ในเขตต าบลเขาพระ และต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง
นครนายก ถึงเขาชะโงก และเขาดินเหนียวในเขตพ้ืนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

     ช่วงสงครามโลกครั้ งที่  ๒ จังหวัดนครนายกมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ในฐานะที่เป็นเส้นทางเดินทัพ และที่ตั้งฐานทัพของกองทัพญี่ปุ่น ตั้งแต่ในระยะแรกที่
มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔นครนายกเป็นเส้นทางผ่านที่
ส าคัญเพ่ือเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖ นายพลนากามูระได้เดินทางมาส ารวจ
ภูมิประเทศจังหวัดนครนายกเพ่ือเป็นแนวป้องกันแหล่งสุดท้าย เนื่องจากเมืองนครนายกมีสภาพที่เหมาะสม
ในทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะสามารถถึงได้ง่าย โดยการรวมสิ่งอุปกรณ์ การส่งก าลังบ ารุงไว้ที่นี่โดยผ่าน
เส้นทางน้ าซึ่งสามารถไปออกยังปราจีนบุรี หลังจากเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ญี่ปุ่นขยายกองทัพทหาร 
ในประเทศไทย ให้เป็นกองทัพที่ ๓๙ อีกทั้งก าหนดให้นครนายกเป็น “ที่ตั้งส าคัญของการยุทธในอนาคต
ภายในประทศไทย” ประกอบกับภูมิประเทศและชัยภูมิเหมาะแก่การตั้งรับกองก าลังยานเกราะของ 
ฝ่ายข้าศึก (รายงานค้นคว้าเรื่องนครนายกกับสงครามโลกครั้งที่ ๒,๒๕๓๓ : ๑๑-๑๔ อ้างถึงในรายงาน 
การด าเนินงานทางโบราณคดี พ้ืนที่เขาทุเรียน, ๒๕๕๒ : ๑) 

     การตั้งฐานทัพของกองก าลังทหารญี่ปุ่นในจังหวัดนครนายกตามค าสั่งของ 
ผู้บัญชาการกองพลที่ ๓๙ในระยะแรกมีก าลังพล ๙,๐๐๐ นาย ต่อมากองก าลัง ๒,๐๐๐ นาย จาก
กรุงเทพฯ เคลื่อนย้ายมาสมทบรวมกองก าลังที่อยู่ที่นครนายกทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ นาย และมีการจัดการ
แยกเป็น ๑๓ กองพัน เช่น ทหารราบ ปืนใหญ่ สื่อสาร พลาธิการ เสนารักษ์ เป็นต้น  กระจายอยู่ตาม
พ้ืนที่ต่าง ๆ โดยมีอาณาบริเวณครอบคลุม ตั้งแต่  เขาทุเรียน เขาพระ เขาฝาละมี  ในเขตต าบลเขาพระ 
และต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง เขาคอก เขาพระฉาย เขาดินเหนียว และเขาชะโงกในเขตพ้ืนที่โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส าหรับพื้นที่บริเวณเขาทุเรียนมีนายทหารยศพันโท เป็นผู้บัญชาการ (รายงาน
ค้นคว้าเรื่องนครนายกกับสงครามโลกครั้งที่ ๒, ๒๕๓๓ : ๑๗) สาเหตุในการเคลื่อนก าลังมาที่เขาทุเรียน



 ๓๑๖  
 

ของกรมทหารราบที่ ๖๑กองก าลังหน่วยหนึ่งของกองพลที่ ๔ คือ เพ่ือเตรียมการรบหลังฤดูฝนผ่านไป 
และเขาทุเรียนมีพื้นที่เป็นป่าทึบยากต่อการถูกโจมตีทางอากาศ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมจึงได้
ตั้งฐานและสร้างที่พักที่นี่ (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , กองประวัติศาสตร์, ๒๕๓๙ : ๑๔ อ้างถึง
ในรายงานการด าเนินงานทางโบราณคดี พื้นที่เขาทุเรียน, ๒๕๕๒ : ๓) 

     และจากการสัมภาษณ์อดีตทหารญี่ปุ่นในกองพลที่ ๓๗ ในเรื่องการเดินทางเข้าที่ตั้ง
ได้ความว่า เมื่อเข้าที่ตั้ง สร้างที่พัก ตั้งแนวเขตระวังป้องกันจะท าเสร็จหรือไม่ก็ตาม ถ้าที่ตั้งนั้นปลอดภัย  
เมื่อหน่วยอื่นเขา้มาทีหลังจะต้องมอบให้เขาอยู่ หน่วยที่อยู่ก่อนต้องไปหาที่ท าใหม่เป็นคุณลักษณะประจ า
ในความเสียสละของกองทหารญี่ปุ่น เช่น กองพลที่ ๓๗ เข้ามาจุดที่ ๑ ณ เขาทุเรียน ต่อมาจะเคลื่อนไป
จุดที่ ๒ และจุดที่ ๓ เมื่อหน่วยใหม่เข้ามา (นายฟูจิตะ ยูตากะ , สัมภาษณ์, อ้างถึงในโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า, กองประวัติศาสตร์, ๒๕๓๙ : ๑๙๖ อ้างถึงใน รายงานการด าเนินงานทางโบราณคดี 
พ้ืนที่เขาทุเรียน , ๒๕๕๒ : ๓)  

     จากความข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าการเข้ามายังจังหวัดนครนายกของกองพลที่ ๓๗ 
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๘ เข้ามายังเขาทุเรียนเป็นจุดแรกแล้วจึงย้ายไปจุดอื่นต่อไป ส าหรับ
ความสัมพันธ์ของชาวบ้านและทหารญี่ปุ่นเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน เช่น การค้าขาย การ
รับจ้าง รวมถึงการได้รับการช่วยเหลือจากญี่ปุ่นในเรื่องของการรักษาพยาบาลของชาวบ้าน เป็นต้น 

     ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ  
เยี่ยมชม และสัมภาษณ์ชาวบ้านในพ้ืนที่เกี่ยวกับสถานที่ที่ทหารญี่ปุ่นสร้างขึ้น 

     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ร่วมกับส านักศิลปากรที่  ๓ 
พระนครศรีอยุธยา สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครนายก และโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้าได้ด าเนินงานทางโบราณคดี พ้ืนที่เขาทุเรียน ต าบลเขาพระอ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก  เพ่ือตรวจสอบร่องรอยทางประวัติศาสตร์จากการตั้งฐานทัพของกองทัพทหารญี่ปุ่น 
สมัยสงครามโลกครั้งที่  ๒ 

     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระและผู้น าท้องถิ่นต าบลเขาพระ 
ร่วมกับจังหวัดนครนายก ด าเนินการจัดท าพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ของทหาร
ญี่ปุ่น และศูนย์เรียนรู้ เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ 

     ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระได้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ แต่ไม่สามารถด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขา
ปราจีนบุรี  ท าให้การด าเนินโครงการชะงักลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

    ๒) ผลการด าเนินงานทางโบราณคดี พ้ืนที่เขาทุเรียน  ต าบลเขาพระอ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 



 ๓๑๗  
 

     ผลการด าเนินงานพบร่องรอยสิ่งก่อสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ดังนี้ (๑) หลุม
เพลาะยาว (๒) บันได (๓) หลุมบุคคล (๔) บุคคล (๕) หลุมจอดรถ (๖) หลุมส าหรับตั้งปืนต่อสู้อากาศยาน 
(๗) ลาน (๘) แนวเรียงหิน ๑ แนว (๙) หลุมส าหรับตั้งปืนใหญ่ (๑๐) ปืนต่อสู้อากาศยาน 

    ๓) ความต้องการในพ้ืนที่ 
     ประชาชนต าบลเขาพระ มีความต้องการ “จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่าย

ทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่  ๒” แต่เนื่องจากปัจจุบันติดปัญหาไม่สามารถด าเนินการต่อได้
เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี  เพราะ
พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่เขตป่าไม้ ซึ่งหากสามารถด าเนินการต่อได้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
รวมถึงประชานชนในจังหวัดนครนายกในหลายๆด้าน เนื่องจากสามารถส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านประวัติศาสตร์ ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับต าบลเขาพระโดยไม่ท าลายสภาพแวดล้อม 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีอยู่เพ่ือน ารายได้เข้าสู่ชุมชนและกระจายให้คนในชุมชนจากการดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาในต าบลเขาพระ  

    ๔) ความคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชน 
     วัฒนธรรมจังหวัด อธิบายถึงประเด็นการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรว่า กรม

ศิลปากรได้มีการมาด าเนินการตรวจสอบในปี ๒๕๕๒ ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับแจ้งว่ากรมศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา 
จะมาด าเนินการให้ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนแต่อย่างใด 

     นอกจากนี้ ในการเก็บข้อมูลในเรื่องของประวัติศาสตร์ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่านเดินทางมาในช่วงปี 
๒๕๓๒ และท่านได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ร่องรอยวัฒนธรรมตรงนี้ ซึ่งการวิจัยได้รับรองแล้วว่า ที่ตรงนี้เป็น
ร่องรอยของประวตัศิาสตร์ที่มกีารเดินทัพของญี่ปุน่เขา้มาจริง และร่องรอยของประวัติศาสตร์เกิดขึ้นทั้งที่
เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น บ่อน้ า ร่องรอยการเดินทัพ เป็นต้น  

     ท่องเที่ยวจังหวัด ชี้แจงว่า ได้มีการลงพ้ืนที่ร่วมกันกับส านักงานจังหวัดในการ
สืบค้นข้อมูล โดยพบรายงานการด าเนนิงานทางโบราณคดีของพื้นที่เขาทุเรียน ซึ่งสรุปว่าเป็นสิ่งนา่เชื่อถือ
ได้ เป็นพ้ืนที่ทีมีประวัติศาสตร์จริง พร้อมทั้งได้ลงพ้ืนที่จัดท าแผนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพิพิธภัณฑ์และการ
ท่องเที่ยว ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ต่อไป 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ กล่าวว่า ระบบราชการในประเทศไทย 
ไม่มีการเชื่อมโยงกัน ท าให้ภาคปฏิบัติในการด าเนินการขอใช้พ้ืนที่เป็นไปได้ยาก ติดขัดเป็นอย่างมาก ซึ่ง
ในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ก็เกิดความติดขัดในส่วนต่าง ๆ  

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ชี้แจงว่า เรื่องต่าง ๆ ในจังหวัดนครนายก ส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอใช้พ้ืนที่ เช่น เรื่องของพื้นที่ประวัติศาสตร์ ทางจังหวัดก็เชิญส่วนที่เกี่ยวข้อง



 ๓๑๘  
 

มาประชุมชี้แจง โดยใช้กลไกการท างานร่วมกันในทุกภาคส่วน โดยเรียกหน่วยงานที่รับผิดชอบมาพูดคุย 
แต่ติดปัญหาที่ส่วนกลางมากกว่า ซึ่งติดปัญหาของกรมป่าไม้ 

     ป่าไม้จังหวัด ชี้แจงว่า จากการที่ได้ลงมาตรวจสอบพื้นที่จากค าขอของ อบต. เขา
พระ ที่ยื่นเรื่องขออนุญาตใชป้ระโยชนน์ั้น เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า ที่ตรงนี้ได้ถูกยืน่เรื่องว่าเป็นปา่ไม้
ถาวรตามมติ ครม. แต่ระหวา่งที่เจ้าหน้าทีไ่ดล้งมาตรวจสอบ ได้พบหลักเขตซึ่งแสดงว่าเปน็หลกัเขตทีด่ิน  
จึงแจ้งให้เจ้าหน้าทีข่อง อบต. ไปประสานกับกรมที่ดนิจงัหวดั เพี่อตรวจสอบดวู่าทีต่รงนี้เป็นทีบุ่คคล
ครอบครองไวห้รือไม่อยา่งไร ซึ่งปัจจุบนัเจ้าหน้าที ่อบต. ยังไม่ไดด้ าเนินการ ซึ่งหากพบเจ้าของก็ไม่ตอ้ง
ขออนญุาตป่าไม ้

     ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
     จากการรับฟังข้อมูลในประเด็น  ดังกล่าว สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

     ๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา กล่าวสอบถาม วัฒนธรรมจังหวัด ถึง
การขึ้นทะเบียนประวัติศาสตร์ค่ายทหารญี่ปุ่น ว่าได้ด าเนินการหรือยัง ทางกระทรวงวัฒนธรรมต้อง
รับรองก่อนหรือไม่ ถึงจะด าเนินการพัฒนาได้พร้อมทั้งสอบถามไปยังท่องเที่ยวจังหวัดว่ามีแผนการ
ด าเนินการพัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างไร  

      พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าพ้ืนที่ที่ต้องการขอใช้
นั้น เป็นของใคร จะได้ด าเนินการขออนุญาตถูกที่ พร้อมแนะน าส่วนราชการจังหวัดให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

     ๒. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า เรื่องของการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นแนวคิดที่ดี ที่ท่านต้องการให้ประชาชนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ แต่หาก
ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ว่าเป็นของป่าไม้ ขอเสนอแนะให้ท าเป็นอาคารหรือพิพิธภัณฑ์ไว้ที่ อบต. เขาพระนี้ไว้
ก่อน โดยการรวบรวมรูปภาพและข้อมูลไว้ เก็บเป็นห้องประวัติศาสตร์ รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ท่าน
เก็บรวบรวมไว้มาน าเสนอตรงจุดนี้ก่อน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่ต าบลเขาพระนี้  

      นอกจากนี้ ในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา ผม
พยายามตามเรื่องการจราจรให้กับทางจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้เสนอมาเมื่อครั้งที่ลงพ้ืนที่นครนายก
ครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลอยู่ 
ซึ่งหากมีสิ่งใดที่ร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาให้จังหวดันครนายกเป็นจังหวัดต้นแบบต่อไปได้ ทางวุฒิสภาก็มี
ความยินดียิ่ง 

     ๓. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ป่าถาวรตามมติ 
ครม. ๒๕๐๖ ไม่เกี่ยวกับป่าไม้ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร ซึ่งป่าถาวร
เป็นแค่มติ ครม. เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับป่าไม้ ขอให้ตรวจสอบพ้ืนที่ป่าถาวรนี้ว่ามีการแบ่งเขตพ้ืนที่
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ออกไปหรือยังเพราะถ้าไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้แต่อยู่ฝนเขตป่าถาวรนั้น จะมีโอกาสขอใช้พ้ืนที่ได้มาก เพราะเขต
ป่าถาวร ๑๔๕ ล้านไร่ ขณะนี้เหลืออยู่เพียง ๕ ล้านไร่เท่านั้น รบกวนป่าไม้ช่วยไปตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้ให้
ชัดเจนและเมื่อป่าไม้จังหวัดชี้แจงว่า ตรวจสอบแล้วพบหลักเขตนั้น ท าให้มั่นใจว่า พ้ืนที่ตรงนี้ไม่ใช่พ้ืนที่
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้และอุทยานฯ แต่อยู่ในเขต
ป่าถาวร ซึ่งเป็นของกระทรวงเกษตร หากพบหลักเขตแล้ว แสดงว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ให้เป็นของเอกชน
แล้ว ดังนั้น ต้องประสานไปยังกรมที่ดนิวา่เปน็ของใคร อีกทั้งป่าไม้ถาวรไมม่ีศักดิ์ทางกฎหมาย เพราะเป็น
แค่มติ ครม. เมื่อปี ๒๕๐๖ หากว่าออกเอกสารสิทธิ์แล้ว เอกสารสิทธิ์เป็น พ.ร.บ. ที่ตรงนี้จะไม่ใช่ที่ป่าไม้
ถาวรอีกต่อไป 

     ๔. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่าตอนที่มาเป็นทีม
ล่วงหน้า บรรยากาศจะเป็นกันเอง ภาพที่เห็นคือ ชาวบ้านมาร่วมพูดคุยกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ส าหรับ
ที่ต าบลเขาพระเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประชาชน ที่ได้ช่วยตัวเองไปในเรื่องใดบ้าง ซึ่งพ้ืนที่อื่น 
ๆ เป็นการสั่งการจากหน่วยงานระดับบนลงสู่ระดับล่าง แต่จังหวัดนครนายกเป็นเรื่องที่ด าเนินการจาก
ระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก โดยในส่วนของธนาคารน้ าใต้ดินจะเป็น
ประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยทั้งหลาย ที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดไป
ได้ทั้งในเรื่องการเรียนรู้ อาหารปลอดสารพิษ และการท่องเที่ยว ซึ่งพัฒนาต่อยอดไปในลักษณะท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพได้ส่วนในเรื่องของการขุดพ้ืนที่สาธารณะนั้น ยังไม่ชัดว่าจะขุดตรงจุดไหนและ เป็นพ้ืนที่ 
ของใคร ดังนั้นเมื่อศึกษาแล้วก็ควรท าเป็นลักษณะของแผนที่และคู่มือให้ชัดเจนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าจะต้องด าเนินการตรงจุดไหน ที่ใด ต้องขออนุญาตใคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อคนรุ่นต่อไปด้วย 

จากนั้น ได้มีการอธิบายถึงโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่  ๕ ต าบล 
เขาทุเรียน ต าบลเขาพระ ที่สมาชิกวุฒิสภาจะร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ในการด าเนินการ สรุปได้ดังนี้ 

จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงต าบลเขาพระ
ต้องชะลอตัว อีกทั้งความตื่นตระหนกของประชาชน ที่วิตกกังวลว่าสินค้าอุปโภค บริโภคจะขาดแคลน 
และเป็นช่วงที่ประชาชนในต าบลเขาพระมเีวลาว่างอยู่ที่บ้าน นายกพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล จึงพลิกวิกฤติ
ให้ เป็น โอกาสโดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  โดยองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลเขาพระได้ด าเนินการส่งเสริมการปลูกพืชผัก เพ่ือให้เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ ได้ใช้เวลา
ที่อยู่กับบ้านให้ เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมการปลูกผักบริเวณบ้าน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต 
มาใช้บริโภคในครัวเรอืน แจกจ่ายเพ่ือนบ้าน และจ าหน่ายเป็นรายได้เสรมิให้กบัครอบครัว เป็นการพ่ึงพา
ตนเองอีกทางหนึ่ง โดยมีนโยบายให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน จะสามารถสร้างความมั่นคงทาง
อาหารในระดับครอบครัวและชุมชน ได้มีอาหารที่ปลอดภัย สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้  
ในครัวเรือน เน้นการพ่ึงตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ทุกครัวเรือนสามารถ  
ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม
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เกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานหลายภาคส่วนเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการท าการเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ การผลิตและการตลาดโดยชุมชน
เพ่ือชุมชนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการท างานส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการของ 
ทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการ จ าหน่าย
สินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภค ส่วนผู้บริโภคก็ต้องการซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพจาก เกษตรกรในพื้นที่โดยตรง 
และสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย ของชุมชนอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ เกื้อกูลกันของชุมชนตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 
ต าบลเขาพระให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืนต่อไป  

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะฯ ได้ร่วมกันแจกข้าวสารและถุงยังชีพให้ประชาชนต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก จ านวน ๑๐๐ ชุด 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะฯ เดินทางลงพ้ืนที่จัดสรรหมู่ ๖ บ้านวังไทร ต าบลเขาพระ  
เพื่อศึกษาและตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาให้กับ
ชาวบ้านในเรื่องของน้ าท่วม น้ าขัง ที่จะสามารถเร่งการระบายน้ าให้ซึมลงสู่ใต้ดิน เพื่อผ่านกระบวนการ
กรองและเก็บไว้เป็นน้ าบาดาลส าหรับน ากลับขึ้นมาใช้ได้อีก  

พร้อมทั้งเดินทางไปยังแปลงสาธิตวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยสู่เกษตร
อินทรีย์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาทุเรียน ต าบลเขาพระ เพ่ือเยี่ยมชมและรับฟังกระบวนการผลิตเกษตรปลอดภัย
สู่เกษตรอินทรีย์ พร้อมมอบอุปกรณ์ส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์ เป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดภาคใต ้จ านวน  ๕ ครั้ง ประกอบด้วย 

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

๑. วันพฤหัสบดีที่ ๙ – วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓   ณ  จังหวัดพัทลุง 
๒. วันพฤหัสบดีที่ ๖ – วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ  จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง 
๓. วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๔. วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ  จังหวัดยะลา 
๕. วันอังคารที่ ๒๙ – วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  ณ  จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา 
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จังหวัดพัทลุง ณ ร้อยทองรีสอร์ท  อ าเภอควนขนุน   

วิธีการด าเนินกิจกรรม  จัดเวทีเสวนา และการถาม - ตอบ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นปัญหา/ 
ข้อร้องเรียนร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว สื่อมวลชน 
ผู้แทนศิลปินพ้ืนบ้านและประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  
วันพฤหัสบดีที่ ๙ – วันศุกรท์ี่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  จังหวัดพัทลุง 
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ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา  ณ  ร้อยทองรีสอร์ท 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง น าโดยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายสมชาย เสียงหลาย  
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมกับศิลปิน
พ้ืนบ้านโนราและหนังตะลุง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและน าเอาประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ ไปเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนมิติด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ภายใต้บทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญ รวมถึงการรับฟังปัญหาในการประกอบอาชีพของศิลปินพ้ืนบ้าน จากผลกระทบของ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้ มีศิลปินพ้ืนบ้านโนราและหนังตะลุง 
เข้าร่วมประชุม จ านวน ๙ คน และได้รับเกียรติจาก นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
นายจิต แก้วทิพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และนางศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง 
ร่วมประชุมด้วย 

จากนั้น เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา ได้การลงพ้ืนที่เยี่ยมชมโครงการชุมชนคุณธรรม  
บ้านเขาอ้อ ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพ่ือเยี่ยมชมการพัฒนาชุมชน โดยอาศัย
หลักการ “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียน อันเป็นส่วนส าคัญของการเชื่อมสัมพันธ์เป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญในการวางรากฐานให้สังคมไทยเข้มแข็ง โดยมีวัดเขาอ้อเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคือ สืบสานวิถีวัฒนธรรมให้ธ ารงอยู่คู่ประเทศไทย ท าให้ประชาชน 
มีความรัก สามัคคี ท าความดี ละเว้นความชั่ว ช่วยกันแก้ปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน 
ทะเลาะวิวาทลดลง สามารถ น าทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
จ าหน่ายมีรายได้เพิ่ม หนี้สินลดลง และสามารถพัฒนาต่อยอดได้  

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องเพชรทอง ร้อยทอง
รีสอร์ท อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาค
การท่องเที่ยว และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๓๐๐ คน โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และน าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา 
และกล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ และได้สรุป
ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดพัทลุง และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัด พร้อมทั้งผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดโอกาส 
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอปัญหา เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น ตลอดจนติดตามการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาท
หน้าที่ต่อไป 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C


๓๒๓ 
 

จากนั้น ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ร้านสาคูต้นน้ าน้องหนึ่ง ต าบลชัยบุรี 
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพ่ือตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ร้านสาคูต้นน้ าน้องหนึ่ง ต าบลชัยบุรี 
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในจังหวัดพัทลุงโดยตรง 
และน าข้อมูลที่ได้จากพื้นที่ไปเป็นข้อมูลในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป  
 

สรุปประเด็นปัญหา เรื่องรอ้งเรียน และข้อเสนอแนะ 

๑. นายเกรียงเดช ข าณรงค์ (ประธานชมรมโนราพัทลุง : คณะโนราเกรียงเดช นวลระหงส์) 
  เรื่อง การส่งเสริมและยกระดับอาชีพศิลปินโนรา ต้องการให้ส่งเสริมอาชีพโนรา ให้เป็น
อาชีพที่เสมอภาคเหมือนอาชีพหนึ่งของสังคม และให้ความส าคัญกับการส่งต่อวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ 
ไม่ให้ศิลปะโนราเลือนหาย 

๒. นายภิญโญ แก้วแจ้ง (หวัหน้าคณะโนราภิญโญสองหิง้) 

 เรื่อง การส่งเสริมศิลปินพ้ืนบ้านในสถานศึกษา ผู้น าของสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ
ศิลปินพ้ืนบ้านน้อยลง ในการส่งเสริมเด็กในสถานศึกษาให้เล่นเป็น ท าเป็นและปลูกฝังให้รักในศิลปิน
พ้ืนบ้าน เพ่ือจะมอบโอกาสให้เยาวชนเห็นควรมีหนังสือและงบประมาณไปสู่สถานศึกษาให้มีการส่งเสริม
ศิลปินพ้ืนบ้านได้ดียิ่งขึ้น 

๓. นายวิชา ศุภศรสีอาด (คณะโนราแซมเสียงทองดาวรุง่) 

 เรื่อง การส่งเสริมศิลปินพ้ืนบ้านในจังหวัดโดยส่วนราชการ  ต้องการให้ส่วนราชการ
ทั้งหมด เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนโนรา และหนังตะลุง หากมีงานประจ าจังหวัดหรืองานอื่น ๆ  
ให้จัดศิลปินโนรา หนังสือตะลุง มาแสดงให้แขกบ้านแขกเมืองได้รับชม เพ่ือเป็นการโชว์ศิลปวัฒนธรรม
และไม่ให้ลืมรากเหง้าของพัทลุง 

๔. นายกมลวิทย์ ขวัญรอด (ประธานชมรมหนงัตะลุง จ.พัทลุง/ เลขาสมาคมหนังตะลงุปักษ์ใต้ 
คณะหนังตะลงุไก่ฟ้าประกาศิต) 

 เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมไหว้ครูและการเยียวยาศลิปนิพ้ืนบ้าน 
(๑) ต้องการให้ต่อยอดเรื่องกิจกรรมไหว้ครูหนังตะลุงประจ าปีอนุสรณ์สถานต าหนักทองตา

ก้อนทอง ซึ่งเป็นบรมครูหนังตะลุงภาคใต้ โดยให้มีการสนับสนุนทุกด้าน รวมทั้งด้านงบประมาณ  
อย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐ 
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(๒) ต้องการให้มีการเยียวยาศิลปินพ้ืนบ้านภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙  
และปัญหาเศรษฐกิจ  

๕. นางเอกวีณา แก้วขุนทอง (ศิลปินสาขาการแสดงหนังตะลุง) 
 เรื่อง การส่งเสริมศิลปินพ้ืนบ้านในการแสดงในงานศพ ควรส่งเสริมให้มีการแสดงของ
ศิลปินพ้ืนบ้านในงานศพ เนื่องจากจะสามารถลดการเล่นการพนันได้ และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
อาชีพของศิลปินพ้ืนบ้าน 

๖. นางประไพ  สมัครพงศ์ (ศึกษานิเทศก์) 
      เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์ รักษาทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
นับเป็นมรดกอันล้ าค่าของจังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งอาหาร ประกอบอาชีพของชาวบ้านริมทะเลสาบ  
แต่ในปัจจุบันทะเลได้รับผลกระทบจากน้ าเสียที่ไหลลงทะเล ท าลายระบนิเวศ ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 
สัตว์น้ า พืชน้ าตาย ชาวบ้านได้รับผลกระทบ ขาดอาหาร ขาดรายได้ จึงขอเรียกร้องให้มีกฎหมายคุ้มครอง
เฉพาะทะเสสาบซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่เปราะบางกว่า บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ละเมิด ท าผิด
กฎหมาย และมีการฟื้นฟูระบบนิเวศ 

๗. นายสวงค์  ศรีอินทร ์(ชาวต าบลกงหรา) 
 เรื่อง ปัญหาราชการออกกฎหมายทับที่ดินท ากินของประชาชนประชาชนในพื้นที่ต าบลกง
หราและต าบลอื่น ๆ  ได้รับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากราชการออกกฎหมายทับที่ท ากินของ
ประชาชน เมื่อประชาชนเข้าไปปรับปรุงในที่ดินดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการจับกุม และไม่
สามารถน าเอกสารไปท านิติกรรมหรือกู้ยืมเงินได้ 

๘. นายช านิ  ยอดแกว้เรือง และนายอภิชาติ เกลาฉดี (ชาวต าบลเขาปู่) 
        เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในพ้ืนที่อนุรักษ์ตามที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประกาศใช้แผนแม่บทการแก้ไข
ปัญหาการท าลายทรัพยากรป่า การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืนและประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตกับ
ที่ดินท ากินเดิมที่ถือครองในพ้ืนที่อนุรักษ์ก่อนมีการประกาศกฎหมายอนุรักษ์ โดยในกระบวนการแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ผืนป่าเทือกเขาบรรทัดบนหลักการที่จะให้คนอยู่ร่วมกับป่า ต้องมีการแก้ไข
ปัญหาตามข้อเท็จจริงและตามสิทธิของชุมชน ดังนั้น จึงอยากให้ผลักดันกระบวนการแก้ไขปัญหาตามที่ 
พ่ีน้องเครือขายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นสมาชิกของสมัชชาคนจนได้มีการท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมในการแก้ไขปัญหาและมีการแต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ตามค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๓๔/๒๕๖๒ รวมทั้งกลไกต่าง ๆ  ให้มีการด าเนินงานอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง 
 
 



๓๒๕ 
 

๙. นายประยุทธ  วรรณพรหม (ชาวต าบลชา้งซ้าย) 
     เรื่อง การครอบครองพ้ืนที่อุทยาน/ป่าสงวน ควรจัดท าข้อมูลของเกษตรที่ครอบครองใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่อุทยาน/ป่าสงวน และให้ผู้ถูกจับกุมตามพระราชบัญญัติป่าสงวนและพระราชบัญญัติ
อุทยาน ให้ได้ขึ้นทะเบียนเพ่ือพิสูจน์สิทธิ และให้ขยายเวลาการบังคับกฎหมายต่ออีก ๑๘๐ วัน นับจาก
วันบังคับใช้กฎหมาย หยุดการไล่รื้อถอนต้นยาง ต้นทุเรียน ไปจนกว่าจะมีทางออกปัญหาให้เกษตรที่
ครอบครองและใช้ประโยชน์และให้น าโฉนดประชารัฐไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป 

๑๐. นายสุเมธ  บุญยก (นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง) 

เรื่อง ปัญหากฎหมายของการบริหารงานท้องถิ่น 
 (๑) การปกครองท้องที่ มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นองค์กรในการบริหาร การปกครอง  

มีเงินเดือน มีค่าตอบแทน แต่การบริหารท้องถิ่น มีประธานชุมชน กรรมการชุมชน เป็นองค์กรในการ
ท างานโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารหมู่บ้านและประกาศเทศบาล ซึ่งไม่มี
ค่าตอบแทน หรือเงินเดือนจากส่วนกลาง และระเบียบก็ไม่เปิดให้ท้องถิ่นเบิกจ่ายให้ได้ (รายได้น้อย) 

 (๒) กฎหมาย ระเบียบของกระทรวงต่าง ๆ  ซ้ าซ้อน ทับซ้อนกันหลายหน่วย เช่น กฎหมาย
ป่าไม้ กรมเจ้าท่า กรมศิลปากร และกฎหมายระเบียบของท้องถิ่น เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่เทศบาล เขตอ าเภอ ท าให้ท้องถิ่นไม่สะดวกในการท างาน ในการบริหาร รวมทั้งองค์กรตรวจสอบด้วย 

๑๑. นายจรูญ  แก้ววจีทรัพย ์(ผู้บริหารโรงแรมหาดทองและที่ปรกึษาบริษทัประชารฐั) 

 เรื่อง การส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
      (๑) ให้ช่วยดูแนวทางส าหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการบริษัท พนักงานที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการท่องเที่ยวที่หยุดชะงัดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
 (๒) ช่วยสนับสนุนสร้างนโยบายเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างป้ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 (๓) ช่วยส่งเสริมชุมชน สินค้า OTOP ประจ าจังหวัด ขยายการตลาด สนับสนุนการค้าขาย
เพื่อส่งออกยังลูกค้าหลักต่างประเทศ 
 (๔) ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการสร้างศูนย์อาหารฮาลาล เพ่ือเปิดกลุ่มลูกค้ามุสลิม 
เป็นศูนย์กลางประจ าจังหวัดพัทลุง 

๑๒. พันต ารวจเอก จ าลอง สริิภวูดล (ชาวต าบลแม่ขรี) 

เรื่อง ความเดือดร้อนจากการขยายถนน การเวนคืนที่ดิน และผังเมือง  ชาวบ้าน ต.แม่ขรี 
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ได้รับความเดือดร้อนจากการขยายถนนข้างละ ๖ เมตร สายกลางเมือง โดยไม่ชดใช้
ราคาตามกฎหมายเวนคืนแต่อย่างใด รวมทั้ง ปัญหาการจัดโซนสีของผังเมือง ก าหนดพ้ืนที่การสร้างอาคาร 
และพ้ืนที่การท าธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
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๑๓. นายสิทธิชัย ลาภานุพัฒนกลุ นายกสมาคมธุรกิจท่องเทีย่ว จังหวดัพัทลุง 
 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคเอกชน ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนในเรื่องของการเก็บภาษี ควรมีการยกเว้นกี่ปี ค่าน้ าค่าไฟ ช่วยเหลือกันอย่างไร ขอให้ทางรัฐบาล
ช่วยดูแลผู้ประกอบการทางธุรกิจด้านนี้ด้วย 

๑๔. รศ.ดร. วิชัย  ช าน ิอธิการบดีมหาวิทยาลัยทกัษิณ และผศ.ดร.นุกูล  อนิทระสังขา 
ผู้อ านวยการส านักบ่มเพาะวิชาการเพ่ือวสิาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 เรื่อง โครงการเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพ้ืนฐานอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ส านักบ่มเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด าเนินการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินงานใน  
๔ แผนงาน ได้แก่ การพัฒนาบริการอุทยาวิทยาศาสตร์ การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โครงการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่และงานวิจัย
ร่วมกับภาคเอกชน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ จึงขอให้เสนอโครงการเพ่ือรับ 
การสนับสนุนงบประมาณโครงการพ้ืนฐานเพ่ือก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  
เพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ : โรงงานต้นแบบ (นิคมวิจัยการเกษตรอุตสาหกรรมแบบ BCG) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕      
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จังหวัดสตูล  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล  

วิธีการด าเนินกิจกรรม  
จัดเวทีเสวนา และการถาม-ตอบ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นปัญหา/ข้อร้องเรียนร่วมกับผู้แทน

หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ผู้ประกอบการ ด้านโรงแรม และสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน 
ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากจังหวัดสตูล รวมจ านวน ๑๓๗ คน โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และน าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และ
อ านาจของวุฒิสภา พร้อมกับกล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดภาคใต้ และได้กล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการ

๒. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
วันพฤหัสบดีที่ ๖ – วันศุกรท์ี่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง 
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ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ซึ่งภาพรวมมีทิศทางการบริหาร ๒ เรื่องภายหลังการระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
ได้แก่ ประเด็นแรก คือ การป้องกันทุกมิติไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ ประการที่ ๒ คือ การฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งในมิติของการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนั้น
ประกอบด้วย 

๑. การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ สตูล สะอาด ปลอดภัย ไร้โรค 
๒. การพัฒนาเกษตรคุณภาพเพ่ือตอบสนองต่อตลาดภาคใต้ตอนล่างและประเทศเพ่ือนบ้าน 
๓. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นไปตามค าขวัญของจังหวัด  

คือ สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ สถานที่ท่องเที่ยวจะต้องสะอาด มีสิ่งอ านวยความสะดวก  
ตามความจ าเป็นโดยไม่คุกคามความเป็นธรรมชาติ 

นายภาณุ  วรมิตร  ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  ผู้แทนผู้ว่าการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลภายหลังวิกฤติ  
โควิด ๑๙ ว่าควรค านึงถึงคุณภาพของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ มากกว่าเรื่องปริมาณนักท่องเที่ยว โดยควร
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแล้วสร้างรายได้ให้กับจังหวัดโดยไม่ท าลายสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะแหลง่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก และเนื่องจากสตูลไม่ใช่เมืองทางผ่านเราจึงต้องมีการ
วางแผนเป็นอย่างดีเพ่ือให้คนอยากมามาเที่ยวสตูลและสามารถสร้างรายได้ได้จริง ทั้งนี้ การด าเนินการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน รวมทั้งต้องได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ในแหล่งใหม่ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดด้วย 

นายกิตติศักดิ์  แก้วบรรจง นายทะเบียนเมืองท่าสตูล  ผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าว
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลที่โดดเด่นเลยคือการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งกรมเจ้าท่ายึดหลัก
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ท่าเรือปลอดภัย และเรือปลอดภัย ส าหรับสตูลมีท่าเรือหลัก
อยู่ ๒ แห่ง ได้แก่ ท่าเรื่อต ามะลัง ซึ่งเป็นท่าเรือที่เดินทางไปประเทศมาเลเซีย และท่าเรือปากบารา  
ซึ่งท่าเรือนี้กรมเจ้าท่าสร้างมาเพ่ือการท่องเที่ยวโดยตรง ส่วนใหญ่เส้นทางจากปากบาราสู่ เป้าหมายคือ
เกาะหลีเป๊ะ หรือว่าเกาะอาดัง-ราวี หรือเกาะขนาดเล็กอื่น ๆ  ซึ่งที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ดูแลท่าเรือ 
ให้อยู่ในมาตรฐาน เรือโดยสารทุกล าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของกรมเจ้าท่า และมีการตรวจ
สภาพเรือทุกล าให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย  

นางสาวนพวรรณ จตุรนต์รัศม ีขนส่งจังหวัดสตูล ได้กล่าวเกี่ยวกับความรับผิดชอบของขนส่ง
จังหวัดสตูล ซึ่งมีหน้าที่ในการปรับปรุง ก ากับ ดูแล และส่งเสริมพัฒนาระบบการขนส่งทางบก  
ให้มีคุณภาพและปลอดภัย การพัฒนาต่าง ๆ  มีส่วนส าคัญยิ่งกับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล แหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดสตูลส่วนใหญ่จะอยู่ห่างไกลกับเส้นทางคมนาคมหลักที่มีรถโดยสารประจ าทางเดินรถอย่าง
ใกล้ที่สุดก็คือ ๒ กิโลเมตร อย่างไกลประมาณ ๕๐ - ๖๐ กิโลเมตร ซึ่งยังไม่มีรถที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยัง
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แหล่งท่องเที่ยวจากเส้นหลัก ขณะนี้ก าลังวางเส้นทางแผนการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
เข้าแหล่งท่องเที่ยวได้ ทางขนส่งก็จะเสนอคณะกรรมการโครงการขนส่งของจังหวัดร่วมกันพิจารณาเสนอ
ไปยังส่วนกลางเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป ในส่วนการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในจังหวัดสตูล คือการพัฒนา
ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจ าทาง 
เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่เช่าไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ทางทะเล โดยก าหนดราคาที่เหมาะสม 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้กล่าวว่า สตูลเป็น
จังหวัดที่มีศักยภาพแต่ได้รับงบประมาณน้อย ศักยภาพของจังหวัดสตูลถ้าเทียบกับกระบี่ สมุย และภูเก็ต 
ยังมีปัญหาเรื่องการคมนาคม เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แต่หากพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้ส าเร็จจะสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาได้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง
นอกจากเกาะหลีเป๊ะที่สามารถพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าภูผาเพชรของสตูลเป็นถ้ าที่มี
ขนาดใหญ่และสวยงามเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย อันดับ ๔ ของอาเซียน และอันดับ ๖ ของโลก แต่
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ  ปัจจุบันกฎหมายยังไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกฎหมายเรื่อง
อุทยาน เขตป่าสงวน การควบคุมอาคาร และผังเมือง 

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอปัญหา เรื่องร้องเรียน 
และข้อคิดเห็น และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้การลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนทุ่งหว้าโฮมสเตย์ 
โกดอน ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยชาวชุมชนทุ่งหว้าเพ่ือให้บริการที่พัก 
แก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ เนื่องจากในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหว้ามีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่โดดเด่นทั้งทางด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและธรณีวิทยา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ  และศึกษาเกี่ยวกับซากฟอสซิลโบราณ ดังนั้น เพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนให้สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของอ าเภอทุ่งหว้าได้อย่างเต็มที่  
ชาวชุมชนจึงรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอนขึ้น โดยบ้านที่จัดท าเป็นโฮมสเตย์จะดูแล
นักท่องเที่ยวเหมือนญาติสนิท มีการบริการน าเที่ยว ให้บริการอาหารและที่พักในราคาประหยัด โดยมี 
กฎกติการ่วมกันอย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีโฮมสเตย์ให้บริการนักท่องเที่ยวจ านวน ๖ แห่ง 

ส าหรับ อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เรียกกันในหมู่
นักเดินเรือผู้มาท าการค้าขายว่าเมืองสุไหงอุเป  ซึ่งเป็นค าที่มาจากภาษายาวี แยกเป็น ๒ ค า คือ  
ค าว่า “สุไหงอุเป” แปลว่าคลอง เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของอ าเภอทุ่งหว้าในสมัยนั้นมีอาณาเขตติดกับ
ชายทะเลมีคลองหลายสาย ส่วนค าว่า "อุเป" แปลว่า "กาบหมาก" เกิดจากต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกเป็นภาษาถิ่น
ว่า"หลาวชะโอน" ขึ้นอยู่ตลอดแนวริมคลอง มีลักษณะคล้ายต้นหมาก โดยเฉพาะกาบใบ เมื่อกาบใบแก่ 
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จะร่วงลอยอยู่ในล าคลองโดยทั่วไป ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายจึงเรียกกันว่า "คลองสุไหงอุเป" ซึ่งกลายเป็นชื่อ
เมืองในที่สุด คือ "สุไหงอุเป" แปลว่าคลองกาบหมวก สุไหงอุเปในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองมากถือว่า 
เป็นเมืองท่าค้าขายที่ส าคัญของชายฝั่งทะเลตะวันตกเป็นรองก็แต่เมืองปีนัง สินค้าส่งออกที่ส าคัญและ
ส่งออกเป็นจ านวนมาก ได้แก่ พริกไทย ไม้ฟืน (ต้นโกงกาง)  ส าหรับพริกไทยแยกผลิตเป็นพริกไทยขาว  
และพริกไทยด า ให้ชาวจีนซึ่งอพยพมาตั้งหลักแหล่งเพาะปลูกพริกไทยเป็นจ านวนมาก  สร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่สุไหงอุเป เป็นอย่างมากจนกลายเป็นเมืองท่าที่ส าคัญการติดต่อค้าขายกับ
ต่างประเทศและเมืองใกล้เคียง โดยเฉพาะเกาะปีนัง แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในปัจจุบัน คือ ตึกและ
บ้านเรือนสไตล์ชิโนโปรตุกีส การท่องเที่ยงเชิงโบราณคดีที่ถ้ าหินงอกหินย้อยถ้ าเล -สเตโกดอน  
และพิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ทุ่งหว้า (ฟอสซิลช้างสเตโกดอน) การสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเล การเรียนรู้
การท าขนมพ้ืนบ้านจากพริกไทยและพืชประจ าถิ่น การเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมประจ าถิ่น รวมทั้ง  
การล่องเรือแคนู 

ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง 
เรื่องร้องเรียนจากส่วนราชการ และชาวชุมชน โดยเฉพาะปัญหาด้านการท่องเที่ยว และผลกระทบ  
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
ตามอ านาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่  

๑. นายพงศ์จักรกฤษณ์  สทิธิบุศย์ (ประธานชมรมวฒุอิาสาธนาคารสมอง จังหวัดสตูล) 
  เรื่อง การพัฒนาด้านการคมนาคมและการสื่อสารในจังหวัดสตูล 

 (๑) การทบทวนปรับปรุงถนนสาย ๔๑๔๕ (ถนนทุ่งนุ้ย–คลองแงะ) ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร 
ไปยังอ าเภอหาดใหญ่  
  (๒) โครงการปรับปรุงสนามบินกองทัพทหารอากาศ (สนามบินควนขัน) เพ่ือด าเนินการ
สร้างสนามบินขนาดเล็ก ส าหรับเครื่องบินประมาณ ๒๐–๕๐ ที่นั่ง รองรับการขนส่งและการศึกษา 
รวมทั้งการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการบิน  
  (๓) การพัฒนาสนามบินสตูลที่ ต าบลเจ๊ะบิลัง ซึ่งศึกษาเรียบร้อยแล้ว      
  (๔) ควรพัฒนาอินเทอร์เน็ตการสื่อสารในพื้นที่ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (ต.ตันหยงโป/
ต.เกาะสาหร่าย)  

๒. นายพงศ์จักรกฤษณ์  สิทธิบุศย์ (ประธานชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสตูล) 
  เรื่อง การผลักดันเรื่องมรดกโลก มรดกทางวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์อุทยานการเรียนรู้
ในจังหวัดสตูล 

(๑) การพัฒนาจังหวัดสตูลกับการเป็นมรดกโลก ได้แก่ อุทยานธรณีโลก มรดกโลกทางพหุวัฒนธรรม 
ได้แก่ เมืองเก่าสตูล และมรดกโลกทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติตะรุเตา  



๓๓๑ 
 

  (๒) ควรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อุทยานการเรียนรู้เขาจีน ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล ซึ่งเป็น  
การเผยแพร่ความรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์เมือง ภูมิเมือง และภูมิประวัติศาสตร์ เนื่องจากพบฟอสซิล 
๕๕๐ ล้านปี และเสาไม้พระหลักเมือง รวมทั้งมีโครงการสร้างเจดีย์บนยอดเขา  

๓. นายชัยพร เอ้งฉ้วน (รองประธานหอการค้าจังหวัดสตูล) และนายอดุลย์ ชนะบัณฑิต 
(ประธานชุมชนท่องเที่ยวบากันใหญ่) 

 เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล 
  (๑) สตูลเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ยังขาดการร่วมมือในการท่องเที่ยว และยังไม่มี
ระบบการจัดการที่ดีพอ สถานที่ท่องเที่ยวมีเป็นจ านวนมากไม่ใช่เพียงเกาะหลีเป๊ะเท่านั้น อยากให้ภาครัฐ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังจากโควิด ๑๙ คลี่คลาย เนื่องจากเกาะหลีเป๊ะและอีกหลายเกาะ 
ไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบการได้ จึงไม่สามารถขอสินเชื่อได้ 
 (๒) ควรมีการจัดตั้งงบกลางเพ่ือเป็นกองทุนในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวในทุกด้านเพ่ือ
ยกระดับท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน ๕ ดาว 

๔. นายเจตกร  หวันสู ประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เรื่อง การพัฒนาท่าเทียบเรือในจังหวัดสตูล ควรมีการพัฒนาสตูลให้เป็นเทืองท่า ได้แก่  
ท่าเทียบเรือต ามะลัง ควรพัฒนาให้สามารถรองรับเรือเฟอร์รี่แบบขนรถและคน เชื่อมถึงรัฐปะลิส 
ประเทศมาเลเซียได้ ควรพัฒนาท่าเทียบเรือปากบาราให้เป็น HUB เชื่อมยุทธศาสตร์เมืองท่าอันดามัน – 
ตรัง – ลันตา – กระบี่ – ภูเก็ต และควรมีจุดจอดเรือส าราญที่เกาะตะรุเตา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เรื่อง การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และวัฒนธรรมในจังหวัดสตูล 
 (๑) สตูลเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเฉพาะกิจกรรม
ด้านการผจญภัย เช่น กีฬาปีนหน้าผา เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถเป็นสถานที่
เก็บตัวนักกีฬาระดับชาติได้ 
 (๒) ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมืองเก่าสตูล เกาะตะรุเตา 
รวมทั้ง ควรมีการเชิดชูบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดด้วย 

๕. รศ.ทญ. สุพัศ  จึงพาณิชย์ (ประธานชมรมธุรกิจโรงแรม จ.สตูล) และนายมานิตย์  กวีรัชต์  
(รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้) 

  เรื่อง ปัญหาใบอนุญาตประกอบโรงแรมบนเกาะหลีเป๊ะ ควรด าเนินการแก้กฎระเบียบ 
ในการขอใบอนุญาตสร้างโรงแรมบนเกาะหลีเป๊ะ ให้สามารถจดทะเบียนใบอนุญาตได้ เนื่องจากมี  
ข้อกฎหมายควบคุมอาคารก าหนดไม่ให้สามารถสร้างโรงแรมบนเกาะหลีเป๊ะได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมาก
ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
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จังหวัดตรัง ณ โรงละคร อาคารเรียนรวม ๓ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดเวทีเสวนา และการถาม - ตอบ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นปัญหา/ 
ข้อร้องเรียนร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการ ด้านโรงแรม และสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ โรงละครอาคารเรียนรวม ๓ 
ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ระหว่าง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากจังหวัดตรัง รวมจ านวน ๑๒๘ คน โดยมี
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และน าเสนอ
คลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมกล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ จากนั้น ได้กล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัดตรัง 
ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องการเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว แต่ปัญหาขณะนี้คือผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ า ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวต้องยอมรับว่าประสบปัญหาจากสถานการณ์วิกฤติจากโควิด ๑๙ 
นักท่องเที่ยวลดลงเป็นจ านวนมาก ประชาชนในพ้ืนที่เองก็มีความตื่นตระหนัก ทางจังหวัดต้อง 
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มีมาตรการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน มีมาตรการในการควบคุมโรคต่าง ๆ   ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง จะมุ่งเน้นการจัดท าแผนที่ชัดเจนเพื่อฟ้ืนฟู
การท่องเที่ยวภายหลังวิกฤติโควิด ๑๙ มุ่งเน้น ๒ เรื่อง คือ การท่องเที่ยวทีได้มาตรฐาน และการท่องเที่ยวได้
คุณภาพ เชื่อมั่นได้ว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังจะฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะเรามีจุดเด่นเป็นจ านวนมาก 
ทั้งเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และอาหารการกินต่าง ๆ  

นางสาวลดาวัลย์  ช่วยชาติ  ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยว จังหวัดตรัง ผู้แทน 
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังได้รับนโยบายจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยในช่วงวิกฤติโควิต ๑๙ ได้ด าเนินการในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในการปรับตัวเพ่ือรองรับนักท่องหลังโควิด ๑๙ ซึ่งต้องเปลี่ยนกระบวนการท างานใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน การท่องเที่ยวต้องด าเนินการในรูปแบบใหม่ New normal มุ่งเน้นในเรื่อง
สุขภาพควบคู่ไปการท่องเที่ยว จังหวัดตรังมีความโดดเด่นในเรื่องอาหารซึ่งต้องรับประทานแล้วสุขภาพดี 
ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการฟ้ืนฟูในช่วงโควิด ๑๙ ก็จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาได้ หลังจากนี้ หากสถานการณ์การท่องเที่ยวดีขึ้นจะยกระดับเจาะตลาด
อาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย และสิงคโปร์ และตลาดยุโรปต่อไป 

นายวิทยา  โพธิ์พิชญกุล รองประธานฝ่ายโรงแรมและที่พักสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า สถานการณ์โรงแรมขณะนี้ ปัจจุบัน
โรงแรมที่อยู่ในตรังนั้นแบ่งเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่อยู่ในเมืองประมาณ ๒,๕๐๐ ห้อง เป็นโรงแรมระดับ ๕ ดาว 
ประมาณ ๖๐๐ ห้อง ส่วนตามชายฝั่งมีห้องพักประมาณ ๓๐๐ ห้อง ส่วนเกาะต่าง ๆ  มีห้องพักประมาณ 
๑,๐๐๐ ห้อง ส าหรับตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการจะเดินทางมาทางรถยนต์มากที่สุด 
รองลงมา คือ ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน ส าหรับห้องพักที่ประสบปัญหาขณะนี้ คือ ระดับ ๕ ดาว  
ซึ่งยังไม่สามารถเปิดให้บริการประมาณ ๓๐๐ ห้อง จ าเป็นต้องลดพนักงานลงเพ่ือความอยู่รอด  
ส่วนโรงแรมขนาดกลาง - เล็กมีค่อนข้างมาก ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  นั้น เป็นเรื่องดีมาก 
ที่องค์กรทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งภาคราชการได้ให้การสนับสนุนภาคเอกชน
ในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

นายไมตรี  แสงอริยนันท์  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗  
ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ได้กล่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่สวยงาม มีปะการังให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม มีการอนุรักษ์พะยูนตามแผนการอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ
รักษาปริมาณแหล่งหญ้าทะเลให้เหมาะสมและเพียงพอต่อพะยูน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
มีแผนในการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุด รวมทั้งการอนุรักษ์  
ป่าชายเลน และส่งเสริมการฺท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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นายชัยพร  ชูเสน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้แทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ด าเนินโยบายพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับรองการท่องเที่ยว ทั้งเรื่อง ถนน อาคาร การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก่อสร้างหอชมพะยูน 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ชมพะยูนโดยไม่ต้องไปรบกวนพะยูนที่ทะเล สิ่งส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ 
ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้ง 
ความเชื่อมโยงของจังหวัดใกล้เคียงด้วย หากเราสามารถสร้างถนนเลียบชายฝั่งตั้งแต่ภูเก็ตเชื่อมกระบี่ ตรัง 
และสตูล โดยมีจุดพักและจุดชมวิวจะสามารถสร้างจุดขายและสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี 

นายนิติ  อุทุมพร เจ้าพนักงานตรวจท่า ผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวว่าจุดขายของจังหวัด
ตรังมีเกาะลิปง เกาะกระดาน เกาะสุกร เกาะมุก เกาะเชือก รวมถึงจุดเชื่อมไปยังเกาะของจังหวัดกระบี่ 
ท่าเรือที่ส าคัญที่สุด คือ ท่าเทียบเรือปากเมง ซึ่งปัจจุบันนี้กรมเจ้าท่าได้ด าเนินการก่อสร้างท่าเรือใหม่ 
ขณะนี้แล้วเสร็จประมาณ ๔๔% ก าหนดการแล้วเสร็จประมาณสิ้นปีนี้ เมื่อท่าเทียบเรือเสร็จสมบูรณ์ 
จะท าให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ 

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอปัญหา เรื่องร้องเรียน 
และข้อคิดเห็น และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเ สนอแนะที่ได้รับไป
ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 

จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการด้านโรงแรม 
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริง ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุม
ใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตได้ร่วมกันรับฟัง
ความคิดเห็น ปัญหาและข้อร้องเรียน ตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร และผู้ประกอบการด้านโรงแรมของจังหวัด โดยเฉพาะบริเวณหาดปากเมง และผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปัญหาอื่น ๆ  ซึ่งจะได้ด าเนินการ
ตามบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป   

ข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่  

๑. นายอีสมาแอน  เชิญสะอาด (ประธานวิสาหกิจชมุชน เกาะลิบง) 
  เรื่อง การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานของเกาะลิบง ลิบงเป็นที่ชุมนุมของเต่าทะเลทั่วโลก 
เป็นเส้นทางของนกทั่วโลก ยังมีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์อันดามัน มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจ านวนมาก แต่
ยังขาดเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานหลายประการ โดยเฉพาะท่าเทียบเรือซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งถนนและ
การคมนาคมขนส่งต่าง ๆ   
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เรื่อง ปัญหาการละเมิดที่ท ากินและที่อยู่อาศัยของประชาชนบนเกาะลิบง พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติละเมิดสิทธิชุมชนบนเกาะลิบง ที่ท ากินและที่อยู่อาศัยกลายเป็นที่ของอุทยาน ท าให้ไม่มี
ที่อยู่อาศัย ต้องกลายเป็นอุทยานทับที่บ้านเรือนของประชาชน ประชาชนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาใน
กระชังมากว่า ๕๐ ปีกลายเป็นผิดกฎหมายไม่สามารถขออนุญาตหรือผ่านเกณฑ์เพ่ือท าการประมงได้ 

เรื่อง ปัญหาเรื่องการขุดลอกร่องน้ าไปทิ้งในแหล่งหญ้าทะเล ท าให้แหล่งหญ้าทะเล
เสียหายส่งผลกระทบต่อปลาพะยูน ปัญหาจากการพัฒนาของภาครัฐมีผลต่อเกาะลิบง เนื่องจากการขุด
ลอกร่องน้ าแล้วน าไปทิ้งในแหล่งหญ้าทะเล ท าให้แหล่งหญ้าทะเลเสียหายซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารง
ชีพปลาพะยูน และท าให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย 

๒. นายประทีป  โจ้งทอง  (รองนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง)   
  เรื่อง ปัญหาการปิดอุทยานและสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง แหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลของตรังหลายแห่งมีการปิดเพ่ือฟ้ืนฟูโดยไม่แน่ชัดในเรื่องเวลา สร้างความสับสนในเรื่องการมาเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว ทั้งที่จริง ๆ แล้วแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีการดูแลรักษาด้วยดีตลอดมา มีความสวยงาม 
และพร้อมที่จะให้มาเที่ยวได้ เพราะฉะนั้นแล้วจึงอยากขอให้เป็นไปโดยธรรมชาติ ควรแก้ไขกฎหมายให้ 
ไม่ปิดแหล่งท่องเที่ยว หากจ าเป็นต้องปิดตามฤดูกาลนั้นขอให้ปิดแต่เพียงบางจุดเพราะหากปิดทั้งหมด 
และเวลาไม่แน่ชัดจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 

๓. นางสาวปิยะรัตน์  แซ่ลิ้ม (ผู้จัดการร้านปิยะปากเมง)   
  เรื่อง ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยบริเวณหาดปากเมง พ้ืนที่บริเวณหาดปากเมง ชาวบ้านที่อยู่
อาศัยและประกอบอาชีพอยู่เดิมกลายเป็นผู้บุกรุกหลังการประกาศเป็นพ้ืนที่อุทยาน  ประกอบกับพ้ืนที่
บริเวณดังกล่าวมีพายุทุกปี ท าให้บ้านเรือนเสียหายบ่อยครั้งต้องได้รับการซ่อมแซม เมื่อท าการซ่อมแซม
บ้านที่เสียหายก็ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเนื่องจากเป็นที่อุทยาน และชาวบ้านไม่มีรายได้เพียงพอกับซ่อมบ้าน
ซึ่งต้องท าเป็นประจ า จึงอยากได้รับความช่วยเหลือในเรื่องนี้ 

๔. นายชัยพร  ชูเสน (เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)   
  เรื่อง ปัญหาที่ดินเน่ืองการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ดินบางส่วนตามหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวงฉบับที่ ๒๕๘๒/๒๕๑๑ ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดที่ดินในท้องที่ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 
และ ต.บ่อน้ าร้อน ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ทั้งที่ที่ดินดังกล่าวองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรังครอบครองโดยมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นส.ล) ท าให้เกิดปัญหาข้อพิพาท 

๕. นายสวัน  เสน่หา (ประธานชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง) , นายปองศักดิ์  
ชอบท ากิจ (รองประธานชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง), นางสาวสิริมา  เตษภานุวัฒน์ 
(สมาชิกชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง) และนายพีรพนธ์  ลังเมือง  (นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาไม้แก้ว)  

 



๓๓๖ 
 

 เรื่อง ปัญหาเรื่องสิทธิในที่ดินท ากินของประชาชนท่ีไม่มีกฎหมายรองรับ 
 (๑) สภาพปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหาดปากเมง ที่ประชาชนอยู่อาศัยท ากินตลอด

บริเวณชายหาด แต่ที่ดินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกะลาเส และ  
ป่าคลองไม้ตาย และอยู่ในเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งแต่ละแห่ง
ควรด าเนินการบริหารจัดการตรวจสอบสิทธิให้ประชาชนได้อยู่อาศัยโดยมีกฎหมายรองรับ อาจจะเป็น
การให้เช่าหรือการจัดสรรก็ได้เพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจเกีย่วกบั
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่หาดปากเมง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทไม่สามารถมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ เพราะติดปัญหาเรื่องหลักฐานที่ดิน\  
 (๒) ควรแก้ปัญหาเรื่องสิทธิในที่ดินท ากินของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขาไม้แก้ว ซึ่งประชาชนอยู่ก่อนประกาศเขตป่าโดยพิสูจน์ภาพถ่ายทางอากาศมาพิสูจน์ ถ้าอยู่
มาก่อนควรมอบให้แก่กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชน ถ้าประชาชนมาอยู่ภายหลังควรมอบให้
ส านักปฏิรูปที่ดิน ส่วนที่เหลือให้เป็นเขตป่าต่อไป 

๖. นางสาวสิริมา  เตษภานุวัฒน์ สมาชิกชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง 
  เรื่อง ปัญหาเรื่องถนนหน้าหาดและสาธารณูปโภคบริเวณหาดปากเมง การพัฒนาและ
ดูแลสาธารณูปโภคพ้ืนฐานบริเวณหาดปากเมง โดยเฉพาะถนนหน้าหาดยังเป็นถนนเล็ก ๒ เลน ในช่วง
เทศกาลและช่วงมรสุมเกิดปัญหาน้ าท่วม ต้นไม้โค่นล้มเสียหายต่อถนน ทรัพย์สินและอาคารบ้านเรือน 
และไฟฟ้าดับหลายชั่วโมง เป็นเวลาหลายวัน 

๗. นายจิรัฎฐ์  ศุภกีรติโรจน์  (ผู้ประกอบการบ้านนก) และนางสาวจันทร์เพ็ญ ปริสุทโธนามจันดา 
(ประธานลานประมูลรังนกแอ่นตรัง) 
  เรื่อง การผลักดันให้รังนกแอ่นไทยสามารถส่งออกจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การตลาดรังนกแอ่นส่วนใหญ่ส่งออกไปสู่ตลาดจีน ก่อนมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนมีการส่งรังนก
เข้าจีนโดยผ่านตลาดมืด ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง รังนกจึงถูกพ่อค้าคนกลางกดราคามาโดย
ตลอด ต่อมาเมื่อมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน ทางการจีนประกาศเชิญชวนให้ผู้แทนทางการค้า
ของประเทศคู่ค้ารังนกแอ่น ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ฯลฯ ท าข้อตกลง (MOU) กับ
ทางการจีน เพ่ือให้การน าเข้ารังนกแอ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้แทนการค้าของไทยโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมท าข้อตกลงการค้ากับทางการจีนไว้แล้ว ตามข้อตกลงกา รค้ารังนกแอ่น 
ทางการจีนมีข้อก าหนดที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งผลิตจากหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งรังนกแอ่นที่เก็บจากบ้านนกของไทยนั้น ไม่มีกฎหมายรองรับ หน่วยงานของรัฐ ไม่มีอ านาจหน้าที่  
ขึ้นทะเบียนบ้านนกแอ่น หรือออกหนังสือรับรองรังนกแอ่นให้ได้ รังนกแอ่นบ้านของไทยจึงน าเข้าจีน
อย่างถูกต้องไม่ได้ จึงขอให้เร่งปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับกฎกระทรวง ให้หน่วยงานรัฐของไทย 
รับขึ้นทะเบียนบ้านนกแอ่น ออกหนังสือรับร้องและด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดทางการค้า  
รังนกแอ่นของทางการจีน หากรังนกแอ่นไทยน าเข้าจีนอย่างถูกต้องจะเพ่ิมรายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก 

     



๓๓๗ 
 

 
 

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ  ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดเวทีเสวนา และการถาม-ตอบ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นปัญหา/ 
ข้อร้องเรียนร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว สื่อมวลชน 
และประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การกล่าวต้อนรับคณะสมาชิก
วุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว ผู้แทนภาคประชาสังคม และ
สื่อมวลชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจ านวน ๑๑๗ คน และน าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และ
อ านาจของวุฒิสภา พร้อมกล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใต้ จากนั้น ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับข้อมูลของจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด แผนงาน/
โครงการส าคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นจังหวัดขนาด

๓. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวดัสุราษฎรธ์านี  

 
 
 



๓๓๘ 
 

ใหญ่มีพ้ืนที่มากที่สุดในภาคใต้ และมีประชากรมากเป็นอันดับ ๓ ของภาคใต้ แบ่งการปกครองออกเป็น 
๑๙ อ าเภอ มีวิสัยทัศน์ของจังหวัด คือ “เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข”  

ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจ านวน ๕ ประเด็น ได้แก่ 
๑. การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  
๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
๓. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน  
๔. การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข่งขัน  
๕. การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

จุดเน้นการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ได้แก่ 

๑. ด้านเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน มีอัตราการสกัดน้ ามันปาล์มดิบเพ่ิมขึ้น  
ท าให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มมีรายได้จากการขายปาล์มสุก ที่มีคุณภาพมากขึ้นชาวสวนยาง สวนปาล์ม 
มีรายได้เสริม 

๒. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ มีจ านวนผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น สร้างรายได้ให้
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจที่ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

๓. ด้านสังคม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความอบอุ่น 
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีปริมาณขยะและน้ าเสียลดลง ทรัพยากรสัตว์น้ า

เพิ่มปริมาณและส่วนหนึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในการเล่นน้ าทะเล 
๕. ด้านความมั่นคง นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติดลดลง 

แผนงาน/โครงการส าคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ๖ โครงการ ประกอบด้วย 
๑. การยกระดับการซื้อขายปาล์มน้ ามันคุณภาพ “สุราษฎร์ธานีโมเดล” 
๒. โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร 
๓. โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่สุราษฎร์ธานี - ท่านุ่น จังหวัดพังงา 
๔. โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายดอนสัก –สุราษฎร์ธานี 
๕. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้แก่ การขยายลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบ

ไฟฟ้าสนามบินและติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบน าจอด ปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร 
และงานปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน รวมทั้งผลักดันเพ่ือเปิดเส้นทางการบินภาคใต้ตอนบนกับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายสมชาย  เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่สาม  คณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  และคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมเสวนา



๓๓๙ 
 

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งจากภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม 
และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและ 
มีศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งการสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้  สมาชิกวุฒิภาได้ร่วมรับฟังปัญหา 
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะ ได้รับไปด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ต่อไป 

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอปัญหา เรื่องร้องเรียน 
และข้อคิดเห็น ตลอดจนติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๐ 
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลบางท่าข้าม อ าเภอพุนพิน  

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดเวทีเสวนา และการถาม-ตอบ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นปัญหา/ 
ข้อร้องเรียนร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว สื่อมวลชน 
และประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ต าบล
บางท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

คณะสมาชิกวุฒิสภา น าโดย นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ  
คนที่สาม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลบางท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี ซึ่งสถานที่แห่งนี้เกษตรกรบ้านบางท่าข้ามได้รวมตัวกันปลูกผักตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นกลุ่ม
ที่เข้มแข็งมีสมาชิก จ านวน ๕๑ ราย พ้ืนที่ปลูกรวม ๓๑๗ ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ ๔๘๐ ตัน/ปี สามารถ
น าส่งผักได้ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และรับไปจ าหน่ายโดยเทสโก้ โลตัส ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกัน 
ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ วางแผนปลูกอย่างเป็นระบบ สร้างรายได้ให้เกษตรกร
กว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อรายต่อเดือน พิสูจน์ความส าเร็จแนวทางการท าเกษตรแปลงใหญ่ที่ใช้การตลาด 
น าการผลิตภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
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ส าหรับจุดเด่นของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บางท่าข้ามคือ การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกร  
มีการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยหรือวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน ถุงบรรจุที่ใช้ขนส่งไปยัง
โรงคัดแยกและอื่น ๆ  ที่ทางกลุ่มต้องใช้ในกระบวนการผลิต ตามแผนการผลิตที่วางไว้ได้ในราคาถูก และ
ยังสามารถช าระเงินภายหลังจากขายผลผลิตได้ด้วย ในด้านการตลาด  เกษตรกรบริหารจัดการกลุ่ม 
เป็นวิสาหกิจชุมชนและท าข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด หรือ
เทสโก้โลตัส โดยท าสัญญาครั้งละ ๓ เดือน เพ่ือก าหนดราคา ปริมาณ และชนิดพืชผัก แล้วต่อสัญญา 
เป็นรอบ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมีโครงสร้างการบริหารชัดเจน มีการประชุมวางแผนปรับเปลี่ยนแกไ้ข
ปัญหากันทุกวันอังคาร หรือหากส าคัญเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ทันที เนื่องจากพืชผักเป็นพืช  
อายุสั้นต้องด าเนินการโดยความรวดเร็ว แผนการผลิตและการตลาดต้องเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคน  
หากไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยจะหาข้อสรุปออกมาให้ได้เพ่ือให้งานด าเนินไปได้โดยไม่สะดุด ทั้งนี้   
ทางเทสโก้ โลตัสได้ส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้จัดการแปลงของบริษัทเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งจะช่วยวางแผน และ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกขั้นตอนการผลิต ท าให้เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถบริหารจัดการ  
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
เกษตรกรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านบางท่าข้าม พร้อมทั้งได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมการด าเนินงาน รับฟังปัญหา
และข้อคิดเห็นของเกษตรซึ่งจะได้น าไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่  

๑. นายบรรเจิด เนตรมณี (รองประธานปาล์มแปลงใหญ่ อ าเภอพนม) และนายประสิทธิ์  
ชุมศร ี(กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 เรื่อง ปัญหาเรื่องการเพาะปลูกปาล์มน้ ามันและราคายางพาราตกต่ า  ต้องการผลักดัน
พระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันซึ่งได้เสนอไว้หลายปีแล้วให้ผ่าน ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร 
ที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามันได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องครบวงจร นอกจากนี้ โรงงานควรแจ้งคุณภาพปาล์ม
ควรแจ้งให้เกษตรกรทราบค่าน้ ามันว่าอยู่ในระดับใดทุกครั้งที่ขาย รวมทั้งยางพาราซึ่งราคาต่ ามากแต่
ความต้องการซื้อยังคงเดิม ควรพยุงราคาให้แรงงานอยู่ได้  

๒. นายลือชา  อุ่นยวง (สมาชิกสภาเกษตรกร เขตชัยบุรี) 

 เรื่อง ส่งเสริมเลี้ยงปศุสัตว์รวมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามันต้องการให้ส่งเสริม
การเลี้ยงปศุสัตว์รวมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน เช่น แพะ – แกะ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและ
เพิ่มรายได้ เช่น การประหยัดค่าตัดหญ้า และสามารถมีรายได้จากการขายสัตว์ 

 
 
 



๓๔๒ 
 

๓. นายพิสิทธิ์  นวนนุ่น (ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง) 

 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง สุราษฎร์ธานีเป็นพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งอันดับ ๑ ของไทย 
ควรให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง ดังนี้  

 (๑) ลดภาษีวัตถุดิบอาหารกุ้ง ซึ่งตอนนี้เก็บอยู่ ๑๐ – ๑๕% 
(๒) ให้การไฟฟ้า เก็บค่าไฟแบบเกษตรกร ไม่ใช่อุตสาหกรรม 

 (๓) สนับสนุนพลังงานทดแทน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะโซล่าเซล ขอให้ช่วย
สนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลให้รัฐช่วย ๓๐% ของราคาก่อสร้าง 

(๔) จัดตั้งกองทุนกุ้ง เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมกุ้งไปต่อได้ ครอบคลุมปัญหาของกุ้งไทย 

๔. นายวรสิทธิ์  ผ่องค าพันธุ์ (นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย) และนายวิทยา 
หวังพัฒนธน (ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินของประชาชนเกาะสมุย 

(๑) ขอการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของรัฐบาล โดยลดเงื่อนไขและขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ  
Soft Loan ในอัตราดอกเบี้ย ๒% เป็นระยะเวลา ๒ ปี 

(๒) ขยายระยะเวลาปลอดเงินต้น (Grace Period) และลดดอกเบี้ยเงินกู้  ในกรณีที่
ผู้ประกอบการมีสินเชื่อกับธนาคารของรัฐและเอกชน ไปจนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

(๓) ขอขยายเงินเยียวยาเนื่องจากผลกระทบของโควิด เดือนละ ๕,๐๐๐ ต่อไปอีก ๓ เดือน 
ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ประกันตนในระบบประกันสังคม 

(๔) ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือจ่ายเงินประกันสังคมอีก ๓ เดือน ในกรณีเหตุสุดวิสัย
จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัศโควิด ๑๙ ส าหรับผู้ที่ประกันตน 

(๕) ช่วยเจรจาผ่อนปรนให้ธนาคารบริษัทไฟแนนซ์ หรือบริษัทลิสซิ่ง เพ่ือยกเว้นในการ 
จ่ายค่างวดรถไปจนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 (๖) ขอให้รัฐผ่อนปรนมาตรการเยียวยา ประกันสังคม ๗๐% (เลิกจ้าง) ให้ถูกกฎหมาย 
ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด ๑๙ อันเนื่องจากสถานท่องเที่ยวที่พึ่งพาแต่ชาวต่างชาติ อาทิเช่น สมุย พงัน 
เกาะเต่า กระบี่ พังงา ภูเก็ต ยังไม่สามารถหารายได้ ท าให้พนักงานกว่า ๙๐% ไม่มีงานท า 

๕. นางพิมพ์พร ทองสุข (ประธานภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเกาะสมุย) และนายธีระ  
จารุจิตติพันธ์ รองนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุน ไทย–จีน แห่งเกาะสมุย 

 เรื่อง การผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะสมุย – แผ่นดินใหญ่ ด้วยประชากร
ในเกาะสมุย มีจ านวนถึง ๓๖๐,๐๐๐ คน ซึ่งส่วนมากเป็นประชากรที่มาจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ มาท างาน
และท ามาหากินบนเกาะสมุย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของประเทศ จ าต้องพ่ึงการคมนาคมไปมาด้วย
เรือเฟอรรี่ ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะไปมาเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่– เกาะสมุย ถึงแม้จะมีสองท่า แต่ก็
ต้องอาศัยการรอคิวที่ใช้เวลา บวกกับการเล่นเรือที่ล่าช้า ท าให้การเดินทางข้ามฝั่งต้องใช้เวลานานมาก 
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ยิ่งในวันนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดส าคัญทางราชการ ก็ยิ่งนานมาก ๆ  ประชาชนที่ต้องอาศัยการคมนาคม
ทั้งสองฝั่ง จึงประสบความล าบากมาอย่างยาวนาน ภาคภีาคประชาชนทั้งสองฝั่ง จึงขอความสนับสนุนมา
โครงการสร้างสะพานข้ามเกาะสมุย – แผ่นดินใหญ่ ด้วยความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดและน าไปสู่ผลดีอื่น ๆ  
อีกหลายประการ ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และคุณภาพการด ารงชีวิตของประชาชน  

๖. นายบุญเลื่อง  หนูช่วย (ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน ต าบลบ้านส้อง) 

 เรื่อง ขอสนับสนุนการขยายเขตส่งกระแสไฟฟ้าไปสู่ที่ท าการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลง
ใหญ่ ด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ต าบลบานส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
ความจ าเป็นต้องขอขยายเขตการส่งกระแสไฟฟ้า เพ่ือใช้ในภารกิจของกลุ่มฯ และพัฒนาระบบการผลิต 
ด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการใช้บริการของสมาชิกกลุ่มฯ  และ
บุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสมาชิกกลุ่มฯ สามารถผลิตทุเรียนได้เพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณและ
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลบ้านส้อง จึงขอความ
อนุเคราะห์ได้กรุณาสนับสนุนการขยายเขตส่งกระแสไฟฟ้าไปสู่ที่ท าการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่  

๗. นายสุทัศน์  อินทร์เน่ือง (กรรมการสมาคมการค้า ผู้ผลิตและค้ารังนกแอ่นไทย) 

 เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายให้อ านวยความสะดวกให้การประกอบอาชีพบ้านรังนกแอ่น
เพ่ือสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจให้ประเทศ เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือให้การสงวน อนุรักษ์ 
คุ้มครอง และบ ารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

 อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการบ้านนกแอ่นกินรัง  
ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีเก็บ ท าอันตราย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งรังของ  
สัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาการประกอบอาชีพ ในทางธุรกิจการค้ารังนก
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติและพลเมือง โดยเฉพาะการยกระดับและส่งเสริมธุรกิจ
ดังกล่าว ให้มีความก้าวหน้าและคล่องตัว ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โลก ด้านการค้าในปัจจุบัน 
ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องปฏิรูปกฎหมายตามแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพ่ือให้นกแอ่นกินรังเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่อย่างเร่งด่วน 

 ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะต้องรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการและสมาคมการค้าธุรกิจรังนกแอ่นไทย เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากกฎหมายดังกล่าวอย่างรอบด้าน เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการตรากฎหมาย
ในทุกขั้นตอนต่อไป 



๓๔๔ 
 

๘. นายจรัล  ถวิล (ชาวอ าเภอพุนพิน)  

 เรื่อง ปัญหาเรื่องที่ดินที่มีผู้ครอบครองมาก่อน กรณีได้รับที่ดินมรดกที่ต าบลบ้านนา 
อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีผู้อยู่อาศัยในที่ดินนั้น ต่อมาได้จัดท า สปก. ในพ้ืนที่นั้น 
และไม่สามารถเรียกร้องให้บุคคลดังกล่าวและครอบครัวออกจากพ้ืนที่ได้ 
 

     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๕ 
 

 
 
 

จังหวัดยะลา ณ ห้องประชมุซาลคั ชัน้ ๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  

วิธีการด าเนินกิจกรรม จัดเวทีเสวนา และการถาม-ตอบ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นปัญหา/ 
ข้อร้องเรียนร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัดยะลา 

 



๓๔๖ 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมซาลัค  
ชั้น ๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายวรเชษฐ์  พรมโอภาษ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน 
และสื่อมวลชนจากจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวมจ านวน ๑๒๔ คน และ
น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมกล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ จากนั้น ได้มีการเสวนาในการพัฒนาโครงการเมือง
ต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อ านวยการ 
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   
นายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  นายปรีชา ชนะกิจก าจร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ด าเนินรายการโดย พันเอกหญิง ดวงกมล  เทวพิทักษ์ และ
นางวริษา  ดวงจินดา 

นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวเกี่ยวกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอ านวยการระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่เร่งรัด ก ากับ ดูแล
ประสานงาน ผนึกก าลังและติดตามประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานฝ่ายพลเรือนและต ารวจในพ้ืนที่
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยเน้นหนักงานด้านสังคมจิตวิทยา การเมือง การปกครอง การพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ  
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมือในระดับท้องถิ่นกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาชายแดนใต้ คือ “สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชายแดนใต้สันติสุขยั่งยืน” การด าเนินงานของ ศอ.บต. เป็นไปในรูปแบบ
ประสานสอดคล้องเพ่ือขับเคลื่อนงานให้ครบถ้วนทุกมิติเพ่ือแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โดยยึดกรอบ
หลัก คือ แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เชื่อมโยงแผนงานของจังหวัด และหน่วยงานทุกภาคส่วน 

ส าหรับโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นโครงการที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับ ศอ.บต. จัดท าขึ้น ด าเนินการตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบ 
ที่มีการพัฒนาในลักษณะพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนที่สามารถสร้างงาน  
และสร้างรายได้ไปยังพ้ืนที่ ใกล้เคียงและเพ่ิมพ้ืนที่ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น  โดยอ าเภอหนองจิกเป็น  
“เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” อ าเภอสุไหงโก-ลก เป็น “ศูนย์กลางการค้าขายแดน
ระหว่างประเทศ” อ าเภอเบตง เป็น “เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ ก าหนด
แนวทางการพัฒนา แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ 



๓๔๗ 
 

๑. ระยะเร่งด่วนเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน เช่น ออกมาตรการด้านสิทธิประโยชน์การ
ลงทุน จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอ าเภอ เป็นต้น 

๒. ระยะที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนการลงทุนระยะแรก โดยอ าเภอหนองจิก ส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้าโอทอป ปรับปรุงท่าเรือปัตตานีและถนน อ าเภอสุไหงโก -ลก จัดตั้ง  
Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลกแห่งที่ ๒ ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า 
โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ เป็นต้น ส่วนอ าเภอเบตง พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ  

๓. ระยะที่ ๓ เป็นการเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ส าหรับความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ สามารถดูได้จากเศรษฐกิจฐานรากระดับครัวเรือน 
ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงของแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปี ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ยึดโยงครัวเรือน สู่ต าบล ซึ่งในขณะนี้ ที่หนองจิกมีความก้าวหน้ามาก ทั้งในส่วนของโรงงานสกัดน้ ามัน
ปาล์ม โรงงานแปรรูปมะพร้าว โรงงานทุเรียน เป็นต้น ในขณะเดียวกันได้เน้นการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะที่อ าเภอเบตง ในส่วนของสุไหง-โกลก ต้องยอมรับก่อนว่า แผนการพัฒนาเมืองการค้าชายแดน 
ส่วนใหญ่เป็นลักษณะในเชิงของสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุงทางรถไฟ สะพาน ร้านค้าปลอดภาษี  
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น สะพานข้ามแม่น้ าโกลก ๒ แห่ง ดังนั้น การต้องใช้เงิน
จ านวนมาก และสภาพเศรษฐกิจยังไม่ดี การขับเคลื่อนงานจึงยังไม่เป็นตามแผนเท่าที่ควร ซึ่งเรายังคง
ต้องขับเคลื่อนตามแผนงานต่อไปให้เป็นรูปธรรม และมียุทธศาสตร์การเชื่อมโยงกับเมืองอื่นในพ้ืนที่
ภาคใต้ชายแดน เชื่อมโยงต่อไปยังภาคใต้ตอนบน เชื่อมโยงทางเศรษฐกิ จกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
และกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป ส าหรับสิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนต่อจากนี้ คือ ช่วงเวลาหลัง
สถานการณ์โควิด ๑๙ คือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ๑๙ สามารถกลับมา
ประกอบอาชีพได้ นักศึกษาที่ก าลังจะเรียนจบต้องมีงานท า รวมทั้งแรงงานไทยที่กลับจากมาเลเซียในช่วง
โควิดสามารถมีรายได้ในการด ารงชีพ เป็นสิ่งที่ทาง ศอ.บต. ต้องด าเนินการต่อไป  

นายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ได้กล่าวว่า ทางจังหวัดยะลา 
วางยุทธศาสตร์ในด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอเบตง ซึ่งมีศักยภาพมาก ก าหนดค าขวัญ คือ “อะเมซซิ่ง 
เบตง” สร้างศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ นอกจากการท่องเที่ยวแล้ว ยะลายังมีทุเรียนขึ้นชื่อ 
ปลูกเป็นจ านวนมาก คือ “ทุเรียนเสด็จน้ า” ปลูกในพื้นที่เชิงเขา เนื้อทุเรียนจะแห้งไม่อมน้ า รับประทาน
แล้วจะรู้สึกว่านุ่มลึกหวานอร่อย ส าหรับจุดอ่อนของจังหวัด ได้แก่ เรื่องความมั่งคงมีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนในเรื่องของพลังประชารัฐ โดยน าทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้ง
พัฒนาศักยภาพในทุก ๆ  ด้าน เพ่ือสร้างความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

นายปรีชา ชนะกิจก าจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวว่า รัฐบาลก าหนดให้เมือง
หนองจิก ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านด้านคมนาคม เป็นเมืองต้นแบบเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรม โดยหลังจาก



๓๔๘ 
 

ด าเนินนโยบายการพัฒนาตามแผนงานมามีการเกิดโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปขึ้นหลายแห่ง 
ได้แก่ โรงงานพัฒนาปาล์มในเขตชายแดนภาคใต้ ที่จะรองรับเรื่องของปาล์มน้ ามัน โรงงานแปรรูป
มะพร้าว เป็นกะทิน้ ามันมะพร้าว โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เนื่องจากพ้ืนที่ภาคใต้มีโคเป็นสัตว์
เศรษฐกิจที่จังหวัดได้ส่งเสริม นอกจากนี้ โรงงานยังจัดท าเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งหลังจากเกิดโรงงานเหล่านี้แล้ว 
ทางจังหวัดก็มีนโยบายด าเนินการทั้งด้านการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การส่งเสริมอาชีพ  
การด าเนินพัฒนาการด้านการขนส่งวัตถุดิบและการส่งออกผลิตภัณฑ์ การแก้ไขปรับปรุงผังเมือง  
การคมนาคม การให้ความส าคัญให้สินค้าการเกษตรตรงกับความต้องการของตลาด การจัดท าเกษตร
แปลงใหญ่เพ่ือให้มีการรวมกลุ่มกันจัดท าในการลงทุนครั้งเดียว เพ่ือที่จะได้มีพ้ืนที่มาก ๆ  ในส่วน 
ภาคประมงได้ด าเนินการปรับปรุงท่าเรือ เป็นต้น 

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ได้กล่าวว่า นราธิวาสโดยเมือง 
สุไหง–โกลก เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน การค้าระหว่างประเทศ จึงมีโครงการที่จะต้องด าเนินการ  
เป็นจ านวนมากทั้งเรื่องการพัฒนาสาธารณูปโภคเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการค้า ได้แก่ การปรับปรุง  
ด่านการค้า การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ง ทั้ง ทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน การสร้าง
คลังสินค้า การด าเนินการร้านค้าปลอดภาษี ซึ่งจะได้ด าเนินการการพัฒนาโครงการต่าง ๆ  ท่ีสุไหง-โกลก
ก่อน แล้วจึงขยายไปที่ด่านอื่น ๆ  หรืออ าเภออื่น ๆ  ของจังหวัดนราธิวาสต่อไป 

พลตรี ธิรา  แดหวา รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้กล่าวว่า 
เรื่องความมั่นคงเราขาดความรู้ ขาดความรัก ขาดความสามัคคี ทั้งที่ในพ้ืนที่เรามีปัจจัยต่าง ๆ พร้อมบริบูรณ์ 
เพราะฉะนั้นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความสงบสุขได้ คือ การสร้างความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ร่วมกัน  
มีความปรารถนาดีต่อกัน มีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไข เรื่องระเบิดจะไม่เกิดขึ้นถ้าเรารักและสามัคคีกัน  
มีความภาคภูมิใจในการความเป็นคนไทย ทุกวันนี้ ทางฝ่ายความมั่ งคงได้ใช้รูปแบบประชาธิปไตยการ
ระดมสรรพก าลังทุกภาคส่วนท าให้พ้ืนที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัยด้วยไมตรีจิตเรื่องที่ส าคัญมาก  
คือ การสร้างความเข้าใจ เพราะฉะนั้นต้องระดมกันเรื่องของประชาธิปไตย ส่งเสริมความภาคภูมิใจ 
ทางฝ่ายความมั่นคงพยายามขับเคลื่อนประชาธิปไตยโดยประชาชน มีการตั้งเป็นสภาต าบล คือ  
เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนจัดการกันเองเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ ประชาชนจัดการกันเองในรูปแบบ
ประชารัฐ หมายถึง ประชาชนรวมกับรัฐเป็นประชารัฐ ประชาชนเป็นหลัก ส่วนรัฐส่งเสริมและสนับสนุน  

จากนั้นในช่วงท้ายของการเสวนา คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและแสดง
คิดเห็นเพ่ิมเติม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอปัญหา เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น  
ในเรื่องโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 
 
 



๓๔๙ 
 

ข้อเสนอแนะจากการลงพ้ืนที่  

๑. นายยู่สิน จินตภากร (รองนายกเทศมนตรีนครยะลา) 
 เรื่อง การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  การพัฒนา

โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อยากให้ด าเนินโครงการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
โดยด าเนินการเป็นภาพรวมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เฉพาะเมืองใดเมืองหนึ่ง จะท าให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง ควรมีการน าเทคโนโลยี และบุคลากรท้องถิ่นมาสนับสนุนการ
ด าเนินการทางเศรษฐกิจ น าจุดแข็งของแต่ละจังหวัดมาพัฒนา และส่งเสริมคนท้องถิ่นในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้ง เพ่ือให้ภาคเอกชน  
มีความมั่นใจในการลงทุน รวมทั้ง ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน การพัฒนาจึงจะด าเนินไปได้
โดยเร็ว 

 เรื่อง การพัฒนาท่าอากาศยานเบตงให้รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ ท่าอากาศยานเบตง 
ซึ่งเป็นอากาศยานที่เป็นความต้องการของชาวเบตง เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งใกล้
เปิดให้บริการแล้ว แต่ข้อเท็จจริง คือ สามารถให้บริการได้เฉพาะเครื่องบินขนาดเล็กเท่านั้นไม่สามารถ
ให้บริการส าหรับเครื่องบินขนาดใหญ่แบบไอพ่นได้ท าให้สูญเสียโอกาสในด้านเศรษฐกิจไม่สามารถรองรบั
นักท่องเที่ยวที่เดินทางระยะไกลได้ จึงควรพัฒนาให้รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ 
 
 

-------------------------------------- 
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วิธีการด าเนินกิจกรรม  
จัดเวทีเสวนา และการถาม-ตอบ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นปัญหา/ข้อร้องเรียนร่วมกับผู้แทน

หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาค
ประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดภูเก็ต จ านวน ๒๕๘ คน และจากจังหวัดพังงา 
จ านวน ๒๒๐ คน 

   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
          
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

๕. รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
วันอังคารที่ ๒๙ – วันพุธที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา 

 



๓๕๑ 
 

ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ 

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิต
เห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร - บ่อแร่ ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุวิทย์ 
สุริยะวงศ์  นายอ าเภอถลาง ได้กล่าวต้อนรับ พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และ 
ประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  พร้อมคณะสมาชิก
วุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชน รวม
จ านวน ๗๗ คน และน าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมกล่าวแนะน า
วัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ จากนั้น ได้มีการเสวนาร่วมกัน 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

- นายคณุตน์  ศิโรทศ ประธานคณะกรรมการแปลงใหญ่เห็ด อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
ได้กล่าวเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร – บ่อแร่ ซึ่งได้รับรางวัลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบระดับอยู่ดีกินดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เริ่มด าเนินการเพ่ือสร้างฐานรากการ
ผลิตเห็ดอินทรีย์เป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชน โดยพัฒนามาตั้งแต่การรับถุงเห็ดมาจากที่อื่น จนกระทั่ง  
เริ่มตั้งแต่การเป็นต้นน้ า คือ การผลิตหัวเชื้อเอง ผลิตก้อนเชื้อเห็ดเองจากการได้ศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอด  
สู่ชาวบ้าน รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิก เพราะสามารถควบคุมคุณภาพได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ลดการติดเชื้อโรค 
ควบคุมคุณภาพเห็ดเองและสามารถให้สมาชิกเอาไปหัวเชื้อไปท าก้อนได้เอง ท าให้ประหยัด มีรายได้
เพิ่มขึ้น ผลิตได้ตามปริมาณที่ก าหนดได้  

ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้มีสมาชิก ๒๙ คน อยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด เมื่อจะท าก้อนเห็ดทางศูนย์เรียนรู้ 
จะเป็นพ่ีเลี้ยง และทางศูนย์ก็จะส่งเสริมให้ท าก้อนเพ่ือมีเห็ดป้อนตลาด จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดทีมี
ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว มีโรงแรมและร้านอาหารเป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องใช้เห็ดเป็นวัตถุดิบ ส่วนใหญ่
เป็นเห็ดนางฟ้า จึงมีความต้องการเห็ดเป็นจ านวนมากประมาณ ๑.๕ ตันต่อวัน แต่ภูเก็ตผลิตเห็ดได้ 
น้อยกว่าความต้องการ ได้เพียงวันละไม่เกิน ๔๐๐ กิโลกรัม จึงต้องน าเข้ามาจากที่อื่น เห็ดจึงมีราคาแพง 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ผลิตเห็ดได้น้อย คือ ไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิต และขาดโรงเรือนมาตรฐาน 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ ภาคการเกษตรได้รับความสนใจมาก เนื่องจากภาคการ
ท่องเที่ยวทรุดลง ประชาชนในภูเก็ตบริโภคภายในจังหวัดมากขึ้นเกิดความต้องการเห็ดและสินค้าเกษตร
มากขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอการผลักดันและสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างผลผลิต 

สรุปประเด็นปัญหา เรื่องรอ้งเรียน และข้อเสนอแนะ 
๑. การผลักดันงบประมาณที่ได้ขอไว้ส าหรับการจัดสร้างโรงเรือนและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต

เห็ดอินทรีย์ 
๒. เรื่องเอกสารสิทธิ์ในการที่ดินส าหรับเพาะปลูกเห็ด ปาล์ม และสับปะรด 
๓. ปัญหาเรื่องไม่มีฝายกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตร 
๔. ควรมีค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตร (อกม) เพ่ือร่วมกันท างานโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นพ่ีเลี้ยง

ให้กับเกษตรกรและเครือข่าย 
๕. การพัฒนาเรื่องมาตรฐานในการผลิตนมแพะ อาหารสัตว์ และการปศุสัตว์ 



๓๕๒ 
 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ต าบลฉลอง 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อัครเรศ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลฉลอง  
ได้กล่าวต้อนรับ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้า 
ส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๗๖ คน และ
น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมกล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ จากนั้น ได้มีการเสวนาร่วมกัน สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 

นายสัญญา หิรัญวดี ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกรายอื่นตลอดจนเกษตรกรที่สนใจ ภายใน
ศูนย์มีการจัดท าฐานการเรียนรู้ ๗ แห่ง อาทิ การเพาะเห็ด การปลูกผักพ้ืนเมืองร่วมในแปลงยางพารา 
การใช้พลังงานชีวภาพและการเผาถ่าน รวมทั้ง ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้จากสิ่งที่มีอยู่และแปรรูปผลผลิตจากการปลูกผักพ้ืนเมืองเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม นอกจากนี้ 
ยังสอนการจัดท าบัญชีครัวเรือน และการร่วมท าประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันในนามชุมชน 

สรุปประเด็นปัญหา เรื่องรอ้งเรียน และข้อเสนอแนะ 
๑. การขอผลกัดนังบประมาณเพื่อช่วยเหลอืทางด้านการเกษตร 
๒. เรือ่งเอกสารสิทธิ์ในการท่ีดินส าหรบัเพาะปลูก 
๓. ปญัหาเรื่องสาธารณูปโภคในชุมชน ไดแ้ก่ ถนน และไฟฟ้า 
๔. การขอรับการสนับสนนุเครื่องมือ และนวตักรรมสมยัใหม่เพื่อการเกษตรกรรม 
๕. การส่งเสริมการอนุรักษด์นิและน้ าในจงัหวัดภเูก็ตอย่างยั่งยืน  

 

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

 

 

 

 

 

 



๓๕๓ 
 

เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ต าบลรัษฎา 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับ พล
เอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอูรักลาโว้ย และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๑๐๕ คน และน าเสนอคลิปวีดิโอ
บทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมกล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ จากนั้น ได้มีการเสวนาร่วมกัน สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

นายสัมพันธ์ นักสืบ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแหลมตุ๊กแก ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนชาวอูรักลาโว้ย ณ บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ว่ามีประชากรประมาณ ๑,๖๐๐ คน ๓๔๑ 
ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยคือ ๔๖.๕ คนต่อไร่ ชาวอูรักลาโว้ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
ที่มีการตั้งถิ่นฐานแบบเร่ร่อน และได้เดินทางทะเลไปยังพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ โดยได้เดินทางทะเล  
จากตอนใต้ของแหลมมลายูไปยังเกาะลันตา ซึ่งถือว่าเป็นบ้านของชาวอูรักลาโว้ย ต่อมาได้มีการล่องเรือ
ไปยังเกาะพีพี เกาะจ า จังหวัดกระบี่ เกาะยาว จังหวัดพังงา และมายังบริเวณภูเก็ตตามล าดับ ซึ่งบริเวณ
บ้านแหลมตุ๊กแก แต่เดิมมีสภาพเป็นพื้นที่ป่า อยู่ริมทะเลและภูเขา ตลอดจนมีพื้นที่ว่างริมชายหาด ชาวอู
รักลาโว้ยจึงเข้ามาอยู่อาศัยโดยถางป่าบริเวณที่จะสร้างบ้าน ปัจจุบันชาวอูรักลาโว้ยตั้งถิ่นฐานเลียบ
ชายหาด และอยู่ชิดติดกันมากขึ้นเนื่องจากมีการเพ่ิมจ านวนของประชากร และพ้ืนที่ที่จ ากัด ส าหรับ
สภาพความเป็นอยู่มีการอยู่อาศัยแบบพึ่งพาอาศัยกัน หรือแบบญาติพ่ีน้อง เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ 
โดยเพศชายประกอบอาชีพใช้แรงงาน เช่น รับจ้างโค่นต้นไม้ ก่อสร้าง ท าสวนตามโรงแรม ส าหรับเพศ
หญิงนิยมประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน หรือท างานในตัวเมืองภูเก็ต เช่น ท างานในร้านอาหาร 

สรุปประเด็นปัญหา เรื่องรอ้งเรียน และข้อเสนอแนะ 
๑. ปญัหาเรื่องที่ดนิที่อยู่อาศัยของชมุชนซึ่งยังไมไ่ดก้รรมสิทธ์ในรูปแบบโฉนดชุมชน 
๒. ปัญหาผลกระทบเนื่องการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้

มีผลต่อการประกอบอาชีพของประชาชน เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีการขอรับความช่วยเหลือ
ด้านการอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง การสร้างอาชีพทดแทน และการช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน
ของประชาชน   

๓. ปัญหาเรื่องการขอมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งล่าช้า 
๔. ปัญหาเรื่องการท าการประมงในเขตพ้ืนที่อุทยาน 
 

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



๓๕๔ 
 

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมจ าปูน ศูนย์
ราชการจังหวัดพังงา โดยมีนายโชตินรินทร์  เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวต้อนรับ  
พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดพังงา รวมจ านวน ๑๒๐ คน และ
น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมกล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ จากนั้น ได้มีการเสวนาร่วมกัน สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายประหยัด ช่อผกาพันธ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ได้ร่วมกันสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของ
จังหวัดพังงา เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ความเชื่อมโยงของ
โครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนงาน/โครงการที่ด าเนินงานตามแผนปฏิรูป
ประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

จังหวัดพังงา มีพื้นที่ทั้งหมด ๔,๑๗๐.๘๘๕ ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว การปกครองแบ่ง
ออกเป็น ๘ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอเกาะยาว อ าเภอกะปง อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอตะกั่วป่า 
อ าเภอคุระบุรี อ าเภอทับปุด และอ าเภอท้ายเหมือง  มีประชากรจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๖๘,๗๘๘ คน 
แบ่งเป็นเพศชาย ๑๓๔,๑๙๒  คน เพศหญิง ๑๓๔,๔๙๖ คน จ านวนครัวเรือน ๑๑๐,๓๒๕ หลังคาเรือ 

ค าขวัญประจ าจังหวัด“แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ า ถ้ างามตา ภูผาแปลก แมกไม้จ าปูน บริบูรณ์
ด้วยทรัพยากร”  

ด้านเศรษฐกิจ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ๗๘,๔๙๓ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ต่อหัวประชากรสูงสุด ๔๐๓,๕๓๔ บาท/คน/ปี ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ ๒ ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ ๑๑  
ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด คือ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่ งยืน 
สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑. สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 
๒. สร้างเสริมระบบการผลิต การบริโภค การค้า การบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างเป็น

ระบบที่ยั่งยืน 
๓. สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  

และสมดุล 



๓๕๕ 
 

๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคงน่าอยู่ 
๕. สร้างเสริมระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ทั้งนี้ ได้มีการเชื่อมโยงงาน โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
ย่อยภายใต้แผนแท่บท อาทิ โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ โครงการ
เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย และโครงการจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ส าหรับแผนงานปฏิรูปประเทศ จังหวัดพังงามุ่งเน้นใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการวางกรอบตัวชี้วัดในทุกด้าน เพื่อให้การ
ปฏิรูปสัมฤทธิผล 

นายแพทย์นเรศฤทธิ์  ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดพังงา และผลกระทบที่เกิดขึน้ 
โดยในปัจจุบันจังหวัดพังงามีผู้ป่วยสะสม ๒ คน ซึ่งรักษาหายแล้ว ไม่มีผู้เสียชีวิต มีการตรวจพบผู้ป่วย
ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ และไม่พบผู้ป่วยอีกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ จังหวัดพังงามีการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(ศบค.) อย่างเคร่งครัดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตามและรักษาประชาชน โดยมียุทธศาสตร์และ
แผนงานในการคัดกรองประชาชนชนเข้าออกจังหวัด (Scan) โดยกลุ่ม อสม. เป็นก าลังส าคัญในการ
ด าเนินการ มีการเฝ้าระวังและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตนเอง (Seal) และการรักษา
สภาพแวดล้อมให้สะอาดห่างไกลโรค (Clean)  

ส าหรับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ของจังหวัดพังงาต่อประชาชน ได้แก่ วิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนไปจากมาตรการป้องกันต่าง  ๆ  
การรักษาระยะห่างทางสังคม ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่ทรุดตัว ปัญหาการจ้างงาน และขาดรายได้
เนื่องจากต้องออกจากงาน และปัญหาด้านหนี้สินภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม  

สรุปประเด็นปัญหา เรื่องรอ้งเรียน และข้อเสนอแนะ 
๑. ปัญหาผลกระทบภายหลังการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ของประชาชนในด้านการท่องเที่ยว การจ้างงาน การขาดแคลนรายได้ และปัญหาหนี้สิน 
๒. การปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปต ารวจ 
๓. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ ามัน ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
๔. การสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดพังงา 

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



๓๕๖ 
 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๔๐ นาฬิกา นายเจริญ  ศรีทอง ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดพังงา  
ได้กล่าวต้อนรับ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการมุก กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชน 
รวมจ านวน ๑๐๐ คน ได้มีการเสวนาร่วมกัน สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

นายเจริญ ศรีทอง ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดพังงา ได้กล่าวสรุปสภาพความเป็นอยู่
ของประชาชนบนเกาะปันหยี ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่บนผืนน้ าบ้านเรือนถูกยกพ้ืนสูงเพ่ือหนีการขึ้นลง 
ของน้ าทะเล มีประชากรจ านวน ๑,๔๐๐ คน แบ่งเป็น ๔ หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ที่เกาะปันหยี  
ยังคงยึดมั่นการท าประมงพ้ืนบ้านเป็นอาชีพหลัก รวมทั้งอาชีพด้านการท่องเที่ยว การขายของที่ระลึก  
ขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ท าร้านอาหาร และท าฟาร์มมุก ทั้งนี้ ภายหลังการระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
ประชาชนบนเกาะปันหยีได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว 

นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ได้อธิบายเรื่องการท าฟาร์มมุกของประชากร
บนเกาะปันหยี ซึ่งได้ท าฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยมุกมาอย่างยาวนาน มีการด าเนินการตั้งแต่ก ารคัดเลือก
วัตถุดิบ การออกแบบแปรรูป และการตลาดเพ่ือจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบและ
หลายราคา ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนยังขาดคือการมีศูนย์นวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์และการสร้าง
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากมุกที่เกาะปันหยีและจังหวัดพังงาให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับเป็น
มาตรฐานที่เป็นสากล อีกทั้งการมีนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือท าให้กระบวนการในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น  
จนถึงมือผู้ซื้อจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ได้ 

สรุปประเด็นปัญหา เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
๑. การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมาตรฐานและยกระดับมุกอันดามันของปันหยีและ

จังหวัดพังงา 
๒. ปัญหาผลกระทบภายหลังการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ของประชาชนเกาะปันหยีทั้งเรื่องการท่องเที่ยว การค้า และการด าเนินชีวิต ซึ่งต้องมีการขอรับความ
ช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการสร้างอาชีพทดแทน 

๓. ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค น้ าและไฟฟ้า 
๔. ปัญหาเรื่องที่ดิน การเช่าพื้นที่จากกรมเจ้าท่า และปัญหาที่ดินท ากินและการท าการประมง

ในเขตพ้ืนที่อุทยาน 
๕. ปัญหาด้านการขาดแคลนบ้านพักครู  
๖. ขาดแคลนอุปการณ์ทางการแพทย์ ยานพานะ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วยขณะฉุกเฉิน 
***************************** 



๓๕๗ 
 

รายงานการลงพื้นทีพ่บนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน 
ของคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 

(มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓) 
-------------------------------------------------- 

สภาพการณ์ปัจจุบันเป็นยุคแห่งความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของไทยไม่พัฒนาก้าวหน้าเท่าที่ควร เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ เป็นรากฐาน
ของประเทศในอนาคตและเป็นเสมือนคลื่นลุกใหม่ ที่มีพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตย และพัฒนาประเทศ 
หากเยาวชนคนหนุ่มสาวเหล่านี้เรียนรู้และตระหนักในคุณค่าระบอบประชาธิปไตย รู้บทบาทและหน้าที่ 
ของตน ด าเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตย โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างถูกต้อง และมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ จะสามารถแก้ไขปัญหา  
ของประเทศพร้อมทั้งส่งผลให้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยเกิดการพัฒนา 

คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จึงได้มีแผนลงพ้ืนที่เพ่ือ 
พบนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือให้ความรู้  
ความเข้าใจในการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประชาธิปไตยที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายส าคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  
ไปสู่เยาวชนอื่น ๆ และเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงได้มีรูปแบบ 
การพบประชาชนภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยได้มีการลงพ้ืนที่ จ านวน ๕ ครั้ง ดังนี้ 

๑. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ – วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุดรธานี 
๒. วันพุธท่ี ๒๖ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม 
๓. วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๔. วันพุธที่ ๑๙ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ จังหวัดล าพูน และจังหวัดเชียงใหม่  
๕. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ – วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุบลราชธานี  

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๘ 
 
 

 



๓๕๙ 
 

 
จังหวัดอุดรธานี ณ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี       
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ – วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  น าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร  
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง น าคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน โดยมีรูปแบบของกิจกรรม 
ดังนี้ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา  เข้าร่วมพิธีเปิดถนนสายบุญ 
“ประชาร่วมใจอุทิศ” ณ สวนป่านาบุญศรี ซึ่งน าแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง 
ด้วยหลักการ “บวร” บ้าน + วัด + ราษฎรหรือราชการ มาปรับใช้ จากนั้น ศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ า 
ใต้ดิน ส าหรับแก้ปัญหาน้ าแล้ง และแบบจ าลองการจัดการพ้ืนที่ตามศาสตร์พระราชา 

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้เป็นประธาน
เปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ วัดศรีทรงธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สนทนากับ
สมาชิกวุฒิสภาในลักษณะถาม-ตอบ ซึ่งได้มีประชาชนน าเสนอค าถาม ความคิดเห็น และบอกเล่า 
แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมรับประทานอาหารกับสมาชิก
วุฒิสภา เพื่อเสริมสร้างความเป็นกันเอง และแลกเปลี่ยนประเด็นความเห็นซึ่งกันและกันต่อไป 

ภาพกิจกรรม 

                         

    
 

๑. การลงพื้นที่พบประชาชนคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ – วนัศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวดัอดุรธานี 



๓๖๐ 
 

วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา น าคณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมเคารพธงชาติ
และท ากิจกรรมหน้าเสาธง กับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  จากนั้น 
ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกับเยาวชนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  
จ านวน ๔ กลุ่ม เพือ่รับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะจากเยาวชนเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้ท าหน้าที่ 
ผู้ด าเนินรายการในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับผู้บริหาร และคณาจารย์  
ของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าไปเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติหน้าที่  
ทั้งในส่วนของการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล ตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาด้านอาชีวะศึกษา 

ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 

         
         

                   
 

                     
                

                          



๓๖๑ 
 

 
 

จังหวัดเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี       

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนน าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวถึง
ความเป็นมาของการปฏิรูปประเทศและเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศ จากนั้น ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสมาชิกวุฒิสภา 

ต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศกับ
บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  สนทนาถาม - ตอบ ระหว่างนักศึกษา
กับสมาชิกวุฒิสภา โดยนักศึกษาได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการปาฐกถา และสอบถามเกี่ยวกับความส าคัญ
ของการปฏิรูปประเทศ 

ภาพกิจกรรม 

       

     
. 

     

๒. การลงพื้นที่พบประชาชนคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 
ในวันพุธที่ ๒๖ – วันพฤหสับดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวดัเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม 



๓๖๒ 
 

จังหวัดนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม       

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  
รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง น าคณะสมาชิกวุฒิสภาพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร 
กล่าวถึงความเป็นมาของการปฏิรูปประเทศและเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศ จากนั้น ได้แลกเปลี่ยนค
วามคิดเห็นระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสมาชิกวุฒิสภา โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้น าเสนอผล
การด าเนินการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน การยกระดับคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปประเทศกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  สนทนา
ถาม - ตอบ ระหว่างนักศึกษากับสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมตอบข้อซักถามดังกล่าว  

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา  พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง น าคณะสมาชิก
วุฒิสภาเยี่ยมชมพื้นที่แปลงทดลองเกษตรพอเพียง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ภาพกิจกรรม 

     

     
 

     



๓๖๓ 
 

 
 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ อ าเภอบางปะกง และสถานคุ้มครองและ
พัฒนาคนพิการบางปะกง (บ้านบางปะกง)       

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนน าโดย พลเอก สิงห์ศึก  
สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และอ่างล้างมือ ให้แก่  
นายไววิทย์ นาถ้ าพลอย ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ โดยสิ่งของดังกล่าวได้มาจากเงินบริจาค
ในการแก้ปัญหา Covid-๑๙ ของสมาชิกวุฒิสภา 

จากนั้น คณะได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
ของโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 

ต่อมาเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เดินทางไปยังบ้านบางปะกง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 
บางปะกง เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และให้ก าลังใจแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้มอบของใช้ 
ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตให้แก่ผู้พิการด้วย 

ภาพกิจกรรม 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

๓. การลงพื้นที่พบประชาชนคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 
ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวดัฉะเชิงเทรา 



๓๖๔ 
 

 
 

จังหวัดล าพูน ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง อ าเภอป่าซาง  

วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  

พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หน่ึง น าคณะสมาชิกวุฒิสภาพบปะ
เยาวชน นักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง โดย สมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังการน าเสนอผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้แก่ การเลือกตั้งสภานักเรียน โดยมีธรรมนูญ และ
รูปแบบการเลือกตั้งที่เป็นระบบ และการจัดท าโครงการที่เป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ของสภานักเรียน
โรงเรียนวชิรป่าซาง เกี่ยวกับการก าจัดขยะ โดยสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวชื่นชม และมีความประทับใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการของสภานักเรียน   

หลังจากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ และอาหารว่าง
ให้แก่ สภานักเรียน เพื่อน าไปแจกจ่ายแก่นักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางต่อไป 

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เปิดโอกาสให้สภานักเรียนได้พูดคุยซักถามประโนต่าง ๆ จาก
สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งสภานักเรียนได้ซักถามอย่างสร้างสรรค์ เช่น การเข้าถึงสิทธิของกองทุนทางการศึกษา 
โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ สมาชิกวุฒิสภา ได้ตอบว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา ซึ่งนักเรียนสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดควรเร่งประชาสัมพันธ์
ช่องทางการขอรับทุนการศึกษาให้นักเรียน ผู้ปกครองทราบ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ที่รัฐบาล  
ได้จัดไว้ให้  

นอกจากนี้ ทางสภานักเรียนได้น าสมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมชมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
ซึ่งประกอบไปด้วยฐานขยะรีไซเคิล ฐานการแยกขยะ ฐานกรงขยะและถังขยะ และฐานการท าปุ๋ยหมัก 

ภาพกิจกรรม 

 

   
 

    
 

 

 

 

๔. การลงพื้นที่พบประชาชนคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 
วันพุธที่ ๑๙ – วันพฤหสับดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดล าพูน และจังหวัดเชียงใหม ่



๓๖๕ 
 

จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว  

วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา 

คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนน าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา  
เดินทางไปยังโรงแรมเชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ชาวอ าเภอเชียงดาว และได้กล่าวเปิดงานพร้อมวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
จากนั้น คณะฯ ได้ร่วมพบปะพูดคุย รับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อาทิ ประเด็นที่ ดินท ากิน 
ประเด็นราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาการบุกรุกป่า และปัญหาไฟป่าในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชน
ได้น าเสนอประเด็นและสาเหตุของปัญหาให้สมาชิกวุฒิสภารับทราบ เช่น การท าไร่หมุนเวียนของ  
ชาวพ้ืนที่ราบสูงกับการบุกรุกป่า การเผาป่าโดยมีสาเหตุจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้  ข้อมูล ข้อคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ คณะกรรมการฯ จะน าไปด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ  
ของวุฒิสภาต่อไป นอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการ และประชาชน  
ชาวอ าเภอเชียงดาว ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง รวมทั้งยังได้มอบปากกาที่ระลึก เจลแอลกอฮอล์
ส าหรับล้างมือ ผ้าขนหนู และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖๖ 
 

จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา 

คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน น าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน 
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ 
สวดมนต์ และกล่าวปฏิญาณตนร่วมกับนักเรียน จากนั้น พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา  
คนที่หนึ่ง ได้กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ     

โอกาสนี้  คณะสมาชิกวุฒิสภา ยังได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ ได้แก่  พลเอก ฉัตรชัย  
สาริกัลยะ มอบเครื่องสูบน้ าส าหรับสูบน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตรของโรงเรียน พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร  
มอบอุปกรณ์ทางการเกษตร พลเอก ประสาท สุขเกษตร มอบหน้ากากอนามัย นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ 
มอบไก่พ้ืนเมือง จ านวน ๒ ชุด โดยมี ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เป็นผู้รับมอบ 
นอกจากนี้ ได้มอบรองเท้าผ้าใบ ถุงเท้า และอาหารว่าง ให้แก่นักเรียน จ านวน ๕๐๐ คน และโรงเรียน
อนุบาลเมืองใหม่ จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ตามล าดับ 

นอกจากนี้ ได้ร่วมพบปะกับผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน ณ ห้องประชุม
จิตอาสา อาคารจิตอาสา ชั้น ๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเยาวชน 
และเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ กิจกรรมสภานักเรียน เยี่ยมชมหอพัก และความเป็นอยู่ของนักเรียน 
กลุ่มที่ ๒ กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักศาสตร์พระราชา 
กลุ่มที่ ๓ กิจกรรมกีฬาวู๊ดบอลของโรงเรียน  
ทั้ง ๓ กลุ่ม ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมยุวชนทหารอีกด้วย 

ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖๗ 
 

 
 

จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

วันพฤหัสบดีที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อ าเภอน้ ายืน  
จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  น าโดย  
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง น าคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชน 
ในกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบสภานักเรียน  โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียน 
โดมประดิษฐ์วิทยา รวมทั้งข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่นในพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีรายละเอียดและ
รูปแบบของกิจกรรม ดังนี้ 

นายสมชัย  บูรณะ  นายอ าเภอน้ ายืน กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา 

จากนั้น นางเสาวคนธ์  จันทร์ผ่องศรี กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการโครงการ 
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ท าหน้าที่พิธีกรในการแนะน าสมาชิกวุฒิสภา โดยมีสมาชิกวุฒิสภา 
ที่เข้าร่วมในการลงพ้ืนที่พบปะประชน ได้แก่ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
พลเอก ประสาท สุขเกษตร นายสมเดช นิลพันธุ์ นายออน กาจกระโทก นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง  
และนางประยูร เหล่าสายเชื้อ 

ในเวลาต่อมา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ได้กล่าวถึงกล่าวเปิด
กิจกรรมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ที่มาของกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือที่จะได้น า
ข้อเสนอแนะไปสู่กระบวนการตามกลไกของวุฒิสภา ตามบทบาทหน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันได้แก่ ได้แก่ การพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน และการให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง รวมทั้ง
หน้าที่และอ านาจที่ส าคัญตามบทเฉพาะกาล กล่าวคือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และได้ให้ข้อคิดกับนักเรียนเพ่ือให้มีจิตส านึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทัง้ใหม้คีวามกตญัญู
ต่อบุพการี ทั้งนี้ จากการที่ได้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนในวันนี้ จุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือ ความสามัคคีของ
นักเรียนในการช่วยกันจัดสถานที่ การที่ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ จึงขอให้มีการรักษาจุดเด่นเหล่านี้ ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาต่อไป            

 

๕. การลงพื้นที่พบประชาชนคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ – วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุบลราชธานี  



๓๖๘ 
 

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบชุดคอมพิวเตอร์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม และของที่ระลึก
ให้กับโรงเรียนฯ และในเวลาต่อมา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ได้เป็น
ประธานในพิธีเปิดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนฯ  

จากนั้นเป็นกิจกรรม “คณะสมาชิกวุฒิสภาพบผู้บริหารและตัวแทนสภานักเรียนของ
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา” ณ ห้องประชุมผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดในการแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน นายอ าเภอน้ ายืน และผู้น าท้องถิ่น ในต าบลโดมประดิษฐ์ อ าเภอน้ ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 

๑. การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายอ าเภอน้ ายืน และผู้น าท้องถิ่น 

 ๑.๑  นายสมชัย บูรณะ นายอ าเภอน้ ายืน ได้ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในพ้ืนที่อ าเภอน้ ายืน จ านวน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑) ประเด็นด้านการคมนาคม กล่าวคือ อ าเภอน้ ายืนอยู่ในระหว่างการพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น การท่องเที่ยวช่องบกเนิน ๕๐๐ เป็นต้น โดยสิ่งที่จะสามารถ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวได้คือ ความสะดวกของเส้นทางการคมนาคม โดยเส้นทางที่สมควรจะได้รับ
พัฒนามีจ านวน ๒ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางจากอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มายังอ าเภอน้ ายืน 
และเส้นทางจากอ าเภอเดชอุดมมายังอ าเภอน้ ายืน เพ่ือให้เป็นถนนสี่ช่องทางจราจร โดยเรื่องดังกล่าว  
ได้มีการท าหนังสือเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว  

  ๒) ประเด็นด้านการเกษตร เนื่องจากในช่วงปีนี้มีฝนตกในพ้ืนที่น้อยมาก ท าให้
เกษตรกรขาดแคลนน้ าในส าหรับท าการเกษตร ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร เนื่องจากได้รับ
ผลผลิตทางการเกษตรน้อยลง ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เพียงพอต่อการ  
ท าการเกษตรของประชาชน โดยเรื่องดังกล่าวได้มีการน าเสนอต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในขณะลงพื้นที่แล้ว  

  ในสองประเด็นดังกล่าว พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
ได้รับข้อมูลไว้เพื่อด าเนินการตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป     

 ๑.๒  นางวาสนา ค าโส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ ได้ให้ข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ต าบลโดมประดิษฐ์ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบล 
โดมประดิษฐ์มีแนวความคิดในการจัดท าแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือน ารายได้มาสู่ชุมชน โดยมีแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น แก่งล าดวน หาดทรายสามเหลี่ยมมรกต น้ าตกจรวด ช่องบกเนิน ๕๐๐ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดมประดิษฐ์มีความประสงค์ที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนน 
ในเส้นทางจากช่องบกเนิน ๕๐๐ ไปยังน้ าตกวัดถ้ าบอน ระยะทาง ๖ กิโลเมตร ใช้งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท  



๓๖๙ 
 

  ในประเด็นดังกล่าว พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
ได้ให้ค าแนะน าว่า ในประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณเป็นเรื่องของจังหวัดที่ต้องตั้งเรื่องในการเสนอขอ
งบประมาณ โดยแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบ
กับมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติห้ ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ เสนอ แปรญัตติหรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่มีผลให้ตน มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย  

๒. การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตัวแทนสภานักเรียน 

 ๒.๑ ตัวแทนสภานักเรียนได้มีการน าเสนอผลงานของสภานักเรียน โดยสรุปได้ ดังนี้  

  ๑) การเป็นผู้น าเพ่ือส่วนรวมตามหลักธรรมาภิบาล เช่น การเป็นผู้น าท ากิจกรรม 
หน้าเสาธง การเป็นผู้น าในการท าความสะอาดในพ้ืนที่รับผิดชอบในแต่ละห้องเรียน 

  ๒) การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมให้กับส่วนรวม เช่น การเป็นผู้น าในการ
ท ากิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ วันภาษาไทย วันครู วันวิทยาศาสตร์  

  ๓) การเป็นผู้น าเพ่ือกิจกรรมของส่วนรวมและสังคม เช่น กิจกรรมเล่านิทานให้เด็ก  
ในชุมชนฟัง กิจกรรมเล่าข่าวให้ผู้สูงอายุฟัง กิจกรรมการเป็นผู้น าในการท าความสะอาดชุมชน  

  ๔) การรณรงค์ให้นักเรียนท าความดีเพื่อประโยชน์ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมการเป็น
ผู้น าในการท าความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายในโรงเรียน ในทุกวันศุกร์ กิจกรรมโครงการ
ธนาคารขยะเพ่ือสร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะ  

  ภายหลังจากที่ได้รับฟังการน าเสนอผลงานของสภานักเรียน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร  
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวต่อนักเรียน สรุปได้ว่า จากการรับฟังการน าเสนอผลงานของสภา
นักเรียน เห็นว่า การด าเนินงานต่าง ๆ ล้วนแสดงถึงความมีจิตสาธารณะ การรู้จักเสียสละในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ประกอบกับกระบวนการในการระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับ
ฟังความเห็นของผู้อื่น น าไปสู่การมีมติในประเด็นต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตย จึงขอให้
นักเรียนได้ด าเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไป  

 ๒.๒ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวแทนสภานักเรียนกับสมาชิกวุฒิสภา 

  ๑) พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง  ได้ตั้งค าถาม 
ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในปัจจุบันที่มีความแตกต่างทางความคิดระหว่างคนรุ่นเก่าและ  
คนรุ่นใหม่ จึงให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า การที่คนรุ่นใหม่มีความคิดแบบใหม่ เป็นอย่างไร  

  ต่อประเด็นดังกล่าว ตัวแทนนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า ความคิดเห็นของคนรุ่น
ใหม่ คือ จะท าอย่างไรที่จะมีรายได้มาเลี้ยงดูพ่อ แม่ และครอบครัวได้ โดยคนรุ่นเก่ามีแนวความคิดที่จะ
ให้ลูกหลานประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง เช่น การรับราชการ แต่คนรุ่นใหม่อาจไม่มีความถนัด  
ในการประกอบอาชีพดังกล่าว  



๓๗๐ 
 

  ๒) จากนั้น พลเอก ประสาท สุขเกษตร สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า วุฒิสภาได้มีการพิจารณาศึกษาในเรื่องยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า 
และโอกาสสู่สังคมเพ่ือพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งจะได้มีการเผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้สังคมรับทราบ
ต่อไป โดยจากการลงพ้ืนที่ในสถานศึกษาต่าง ๆ ท าให้ทราบว่า ความดีของนักเรียนจะมีการปลูกฝัง  
ที่โรงเรียน แม้นักเรียนจะจบการศึกษาไป ก็ควรที่จะรักษาความดีดังกล่าวต่อไป ส าหรับแนวทางที่จะท า
ให้คนดีได้รับโอกาสในการศึกษาและการท างานนั้น มีแนวความคิดว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ 
ควรมีการจัดท าแฟ้มประวัติของนักเรียนโดยระบุถึงการท าความดี การมีจิตสาธารณะและการท า
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และการรับสมัครงาน 
ในที่ต่าง ๆ ควรมีการพิจารณาแฟ้มประวัติดังกล่าวประกอบด้วย ซึ่งจะให้เกิดการสนับสนุนให้คนดี  
ได้มีโอกาสในการศึกษาและการท างานต่อไป   

  ๓) จากนั้น ตัวแทนสภานักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า การที่นโยบายด้านการศึกษา
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการให้อิสระกับเด็กมากเกินไป เช่น การที่ ให้นักเรียนชายมีการไว้ผม 
ที่ยาวเกินไป เห็นว่าจะเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงอยากให้น าระเบียบเกี่ยวกับการให้ตัดผม
เช่นเดิมมาใช้  

  ๔) ตัวแทนสภานักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการให้ทุนแก่นักเรียนเพ่ือ
การศึกษาต่อในต่างประเทศ เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะท าให้สามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

  ประเด็นดังกล่าว นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลว่า ในปัจจุบัน
ได้มีพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวได้ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งมีวัตถุประสงค์  เช่น ให้ความช่วยเหลือ 
ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อย
โอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิ ตได้ เป็นต้น โดยเรื่อง
ดังกล่าวหากหน่วยงานชองรัฐและผู้น าท้องถิ่น มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาเป็นอย่างมาก    

  ๕) จากนั้น พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ได้ให้ข้อคิดต่อ
นักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถรองรับรูปแบบและลักษณะของงานที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
จะท าให้ได้รับการคัดเลือกให้ท างานในหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่มีคุณภาพ โดยไม่ตกงานกล่าวคือ 
การเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานของเครื่องจักรกล หรือปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ เอไอ 
(AI) และการเรียนรู้ในสิ่งที่ เครื่องจักรกล หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ท าไม่ได้ การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศและการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์  

 



๓๗๑ 
 

ภาพกิจกรรม     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗๒ 
 

จังหวัดอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน น าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา 
คนที่หน่ึง น าคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบประชาชนในกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบสโมสร
นักศึกษาและคณาจารย์ โดยมีรายละเอียดและรูปแบบของกิจกรรม ดังน้ี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดา บุญยืด  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และแนะน าคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

จากนั้น นางเสาวคนธ์  จันทร์ผ่องศรี กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ได้ท าหน้าที่พิธีกร โดยได้เรียนเชิญสมาชิกวุฒิสภาแนะน าตนเอง 

ในเวลาต่อมา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ได้กล่าวถึงกล่าวเปิด
กิจกรรมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ที่มาของกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ลงพ้ืนที่ กล่าวคือ เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีพ้ืนที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
อย่างไรก็ตามสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงต้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจดังกล่าว โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา  
พบประชาชนประกอบด้วยคณะกรรมจ านวน ๘ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคต่าง ๆ จ านวน ๗ คณะ และคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคต่าง ๆ 
จะเน้นการพบปะประชาชนและส่วนราชการ ส่วนคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนจะเน้นการพบปะกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมในการลงพ้ืนที่  
ให้เกิดความเหมาะสมและสามารถรับฟังความคิดเห็นได้อย่างรอบด้าน เพ่ือจะน าข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป 

จากนั้น นางเสาวคนธ์  จันทร์ผ่องศรี กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ได้ท าหน้าที่พิธีกรในกิจกรรม “เปิดบ้านราชภัฎพูดคุยกัน” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกวุฒิและตัวแทนสโมสรนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้   

๑) ตัวแทนนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ได้สอบถามสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์
ของจ านวนผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกับความต้องการของตลาดแรงงาน 



๓๗๓ 
 

 ในประเด็นดังกล่าว พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ได้ตอบ 
ข้อซักถามและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา โดยสรุปได้ว่า จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
โควิด – ๑๙ ท าให้ทราบว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการเกษตร แต่ผลผลิตทางการเกษตรกลับ  
ราคาตกต่ า มีสาเหตุมาจากการที่เกษตรกรมีวัตถุดิบ แต่ไม่สามารถน า ไปสู่การผลิตจนออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจ าหน่ายได้ทันที โดยนักศึกษาควรน าความรู้ไปพัฒนาเพ่ือให้สามารถผลิตวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจ าหน่ายสู่ท้องตลาดได้ กล่าวโดยสรุปคือ นักศึกษาควรมีการ
พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน หากสามารถท าได้ดังกล่าว เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว ก็จะมีงานรองรับอย่างแน่นอน  

 จากนั้น ตัวแทนนักศึกษาได้สรุปสิ่งที่รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ให้ค าแนะน า  
โดยสามารถสรุปเป็นถ้อยค าได้ว่า “ต้องคิดเป็น ต้องรู้วิธีท า ต้องเท่าทันเทคโนโลยี และต้องปรับตัว”  

๒) ตัวแทนนักศึกษา ได้สอบถามในประเด็นที่ว่า กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด – ๑๙ ผ่านพ้นไปแล้ว รัฐบาลหรือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติอย่างวุฒิสภา จะมีแนวทางในการ
เยียวยาประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไร    

 ในประเด็นดังกล่าว พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ได้ให้ข้อมูล
แก่นักศึกษา โดยสรุปได้ว่า จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ท าให้ทราบ 
จุดแข็งของประเทศไทย ๓ ประการ ได้แก่ การเป็นแหล่งอาหารของโลก การมีจุดแข็งด้านระบบ 
การสาธารณสุข รวมทั้งการที่รัฐบาลให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย
รองรับ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ประกอบกับการที่มีการออกกฎหมายเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจอันได้แก่ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นได้ว่า  
จากองค์ประกอบดังที่กล่าวมาจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถฟ้ืนตัวภายหลัง จากที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ผ่านพ้นไป 

๓) ตัวแทนนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ได้สอบถามสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับกรณีที่ในปัจจุบัน
การสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชครูมีการแข่งขันที่สูงมาก โดยผู้มีสิทธิสอบมีทั้งผู้ที่จบ
การศึกษาในสาขาครูศาสตร์และผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาจากสาขาดังกล่าว จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการ
ก าหนดให้ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชครูมีเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในสาขาครูศาสตร์เท่านั้น  

ในประเด็นดังกล่าว นายสมเดช นิลพันธุ์ และนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา  
ได้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษา สรุปได้ว่า ในปัจจุบันบัณฑิตที่จบการศึกษาสาขาครุศาสตร์ไม่ได้มีแต่ 
เฉพาะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเท่านั้น ยังมีจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น ๆ จึงท าให้มีจ านวน 
ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชครูจ านวนมาก โดยเห็นด้วยกับการที่จะก าหนดให้หลักสูตร 



๓๗๔ 
 
การเรียนครูมีระยะเวลา ๕ ปี มีการฝึกปฏิบัติจริงหรือการฝึกงานตั้งแต่เริ่มการศึกษาในปีแรกและ
ประเด็นที่ส าคัญคือการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับนักศึกษา  

๔) ตัวแทนนักศึกษาจากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้สอบถามสมาชิกวุฒิสภา
เกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและ 
แพทย์ทางเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบัน 

 ในประเด็นดังกล่าว พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ได้ให้ข้อมูล
แก่นักศึกษา โดยสรุปได้ว่า การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สืบทอด
มาอย่างยาวนาน ซึ่งเดิมไม่มีกฎหมายรองรับ ต่อในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ก าหนดนิยามของค าว่า “ยาแผนไทย” 
“การแพทย์แผนไทย” ไว้อย่างชัดเจน และอีกประการที่ส าคัญเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยคือ 
การก าหนดให้มีการใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  

๕) ตัวแทนนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ได้สอบถามสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นเกี่ยวกับบทบาท
ของวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติในการปรับหรือลดกฎหมายที่มีความซ้ าซ้อนหรือล้าสมัย 

 ในประเด็นดังกล่าว พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ได้ให้ข้อมูล
แก่นักศึกษา โดยสรุปได้ว่า ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
กฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้อง  
กับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้ 
เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและ
สามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ 
รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน 
และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว 
รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้ให้ข้อสังเกตแก่นักศึกษาเพ่ือให้น าไปศึกษา
ค้นคว้าเ พ่ิมเติมในประเด็นที่หน่วยงานซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอ านาจในการ 
ออกอนุบัญญัติมีการออกอนุบัญญัติที่นอกเหนือหรือเกินขอบอ านาจตามที่พระราชบัญญัติก าหนด  

๖) ตัวแทนนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามสมาชิก
วุฒิสภาในประเด็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข  



๓๗๕ 
 
ซึ่ง เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด – ๑๙       

 ในประเด็นดังกล่าว พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ได้ให้ข้อมูล
แก่นักศึกษา โดยสรุปได้ว่า จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ท าให้เห็น 
ถึงความส าคัญของผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสาธารณสุข จึงเป็นโอกาสของผู้ที่ประกอบอาชีพ
ดังกล่าวที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นปัญหากรณีที่มีแรงงานตา่งดา้ว
หรือแรงงานไม่ถูกกฎหมายเข้ามาแข่งขันในการประกอบอาชีพดังกล่าวกับคนไทย ซึ่งจะต้องมีการ
ควบคุมและตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีสภาพปัญหาหรือการแข่งขันในการประกอบอาชีพมากน้อย
เพียงใดก็ตาม หากผู้ที่ประกอบอาชีพดังกล่าว มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอก็จะท าให้มีความเจริญกา้วหนา้
อย่างแน่นอน 

๗) ตัวแทนนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามสมาชิกวุฒิสภาถึงแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน กล่าวคือ 
การที่หลักสูตรการศึกษาที่มีการใช้กันมากว่าสิบปีแต่ไม่มีการพัฒนา รวมทั้งการที่อาจารย์ผู้สอน 
ไม่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรหรือวิชาที่สอน  

 ในประเด็นดังกล่าว นายสมเดช นิลพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษา  
โดยสรุปได้ว่า สภาพปัญหาในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คือ การขาดแคลน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือแม้จะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับหลักสูตรครบ 
ตามจ านวนที่ก าหนด แต่ยังขาดความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการสอน ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้มีการพิจารณาศึกษาในเรื่องดังกล่าวและได้
เสนอความเห็นไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวต่อไป   

๘) ตัวแทนนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามสมาชกิวฒุสิภา
ในประเด็นเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าของผู้ประกอบอาชีพพยาบาล เนื่องจากการภาระงาน 
ในโรงพยาบาลที่หนัก ท าให้มีพยาบาลการลาออกจ านวนมาก จะมีความเป็นไปได้หรือไม่จะให้นักศึกษา 
ที่จบการศึกษาในสาขาพยาบาลได้รับการบรรจุเป็นพยาบาลวิชาชีพทันที 

 ในประเด็นดังกล่าว นายสมเดช นิลพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษา  
โดยสรุปได้ว่า ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพพยาบาลถูกก าหนดไว้ว่า ผู้ที่จบการศึกษาสาขาพยาบาลจะต้อง
สอบใบประกอบวิชาชีพ จึงควรมีการน าผู้มีความรู้เกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพมาแนะน าให้กับ
นักศึกษาพยาบาล เพ่ือการเตรียมสอบดังกล่าว ทั้งนี้ พยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพ จะมีค่าตอบแทน
มากกว่าผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ประกอบกับปัจจุบันสถานพยาบาลเอกชนมีการว่าจ้างพยาบาล  
จากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก จึงต้องมีการพิจารณาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ



๓๗๖ 
 
พยาบาลของคนต่างชาติด้วย อย่างไรก็ตามพยาบาลของไทยมีจุดเด่นที่ความอ่อนน้อมถ่อมตน ท าให้เกิด
ความประทับใจของชาวต่างชาติในการเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสที่จะท าให้  
ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้รับค่าจ่างหรือค่าตอบแทนในอัตราที่สูงท าให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ต่อไป      

๙) ตัวแทนนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นเกี่ยวกับ  
การที่ในอนาคตจะมีการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตร (Smart Farmer)  
ซึ่งจะท าให้เกิดการใช้แรงงานน้อยลง จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพ่ือไม่ให้คนตกงาน  

 ในประเด็นดังกล่าว พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง  
และพลเอก ประสาท สุขเกษตร สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษา โดยสรุปได้ว่า ปัจจุบัน
เกษตรกรไทยมีจ านวนประมาณ ๓.๒ ล้านคน แต่มีแนวโน้มที่จะมีจ านวนลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากคนรุ่น
ใหม่ไม่ประสงค์ที่จะท าการเกษตร ประกอบกับมีการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคน อย่างไรก็ตาม เห็นว่า
หากเกษตรกรมีการปรับตัว โดยการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และเรียนรู้
ในการน าวัตถุดิบมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เพ่ือให้สามารถผลิต
สินค้าออกจ าหน่ายในท้องตลาด หากสามารถปรับตัวดังที่ได้กล่าวมา จะท าให้เกษตรกรสามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง 

๑๐) ตัวแทนนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามสมาชกิ
วุฒิสภาในประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาที่จบการศึกษา 
จากสภาบันต่าง ๆ กล่าวคือ จะมีแนวทางอย่างไรที่จะท าให้สถานประกอบการต่าง ๆ พิจารณาในการรับ
บุคคลเข้าท างาน โดยไม่พิจารณารับเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเข้าท างาน
ก่อน แต่ควรพิจารณาจากผู้ที่จบการศึกษาจากทุกสถาบันอย่างเท่าเทียมกัน     

 ในประเด็นดังกล่าว พลเอก ประสาท สุขเกษตร และนายสมเดช นิลพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา 
ได้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษา โดยสรุปได้ว่า ในปัจจุบันสถานประกอบการต่าง ๆ ไม่ได้รับบุคคลเข้าท างาน 
โดยพิจารณาจากสถานศึกษา แต่พิจารณาจากวุฒิการศึกษาหรือสาขาที่จบการศึกษาประกอบกับ
ประสบการณ์และความสามารถในการท างาน เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว มีแนวความคิดที่จะน าเสนอว่า 
ในการรับบุคคลเข้าท างาน สถานประกอบการต่าง ๆ ควรพิจารณาข้อมูลในการท ากิจกรรมของบุคคล
ดังกล่าวในระหว่างที่ก าลังศึกษาประกอบด้วย โดยให้มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในการจัดท าข้อมูล
หรือการจัดท าประวัติการท ากิจกรรม และในระหว่างที่ก าลังศึกษา นักศึกษาจะต้องมีการฝึกงานในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ โดยได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงาน ทั้งนี้ แนวความคิดดังกล่าวคณะกรรมาธิการ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จะน าไปผลักดันเพ่ือให้สถานประกอบการ 
ต่าง ๆ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนต่อไป  



๓๗๗ 
 

จากนั้น พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง นายออน กาจกระโทก 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง และนางประยูร เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวุฒิสภา ได้แสดงความเห็นเพ่ิมเติมต่อ
ประเด็นดังกล่าว สรุปได้ว่า ในการจัดท าข้อมูลหรือการจัดท าประวัติการท ากิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการ
สมัครงาน ควรมีการบันทึกเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม คุณงามความดี และการท าประโยชน์เพ่ือสังคม
ของนักศึกษาด้วย โดยผู้ที่จะประสบความส าเร็จในสายอาชีพ ไม่จ าเป็นว่าจะต้องจบการศึกษาในระดบัสงู
เสมอไป แต่จะต้องน าประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  
จะท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ น ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป 

ในช่วงท้ายของกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษา ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม 
กล่าวคือ การได้น าเสนอความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะในฐานะกระบอกเสียงของนักศึกษาต่อสมาชิก
วุฒิสภา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรที่ส าคัญของชาติ 
ประกอบกับความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปปรับใช้กับการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง  
น าไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง อันจะท าให้สามารถอยู่รอดในสังคมและมีชีวิตที่มีคุณภาพต่อไป 

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดา บุญยืด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา โดยรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา  
ที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาต่อไป  

ต่อจากนั้น พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง  ได้กล่าวสรุปและ
ขอบคุณ คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความร่วมมือท าให้
กิจกรรมส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยสมาชิกวุฒิสภามาด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพ้ืนที่ 
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความเป็นกลาง ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุก 
ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ขอให้ก าลังใจคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ในการรักษาคุณงามความดีต่อไป โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่ง เป็นอนาคตของชาติ ขอให้รักษาสิ่งที่ดีงาม 
ท่ีบรรพชนได้สร้างไว้และขอฝากอนาคตของชาติไว้ให้ลูกหลานดูแลรักษาต่อไป   

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน น าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่
หน่ึง น าคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนในกิจกรรม เยี่ยมชมโครงการ ๑ ไร่ ๑ ล้าน โดยมี
รายละเอียดและรูปแบบของกิจกรรม ดังน้ี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และแนะน าคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 



๓๗๘ 
 

จากนั้น นางเสาวคนธ์  จันทร์ผ่องศรี กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ได้ท าหน้าที่พิธีกร โดยได้เรียนเชิญสมาชิกวุฒิสภาแนะน าตนเอง 

ในเวลาต่อมา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ได้กล่าวเปิดกิจกรรม 
และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ที่มาของกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน สรุปได้ว่า หน้าที่และอ านาจ 
ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากหน้าที่และอ านาจตามบทหลัก  
ได้แก่ การพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการ  
ให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง ยังมีหน้าที่และอ านาจตามบทเฉพาะกาล 
กล่าวคือ หน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การที่ได้มาเยี่ยมชม
โครงการ ๑ ไร่ ๑ ล้าน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้น าข้อมูลและความรู้ 
ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยการลงพ้ืนที่พบปะประชาชนของสมาชิกวุฒิสภา
ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน  
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีการลงพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัดของประเทศ มีการแบ่งสมาชิก
วุฒิสภาเพ่ือรับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความคุ้มเคยกับประชาชน ในส่วนคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนซึ่งให้ความส าคัญกับการพบปะเยาวชน จากการลงพ้ืนที่
ท าให้ทราบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพครูอาจารย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดี 
เป็นอย่างยิ่ง  

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗๙ 
 

จากนั้น เป็นกิจกรรมรับฟังบรรยายสรุปโครงการ ๑ ไร่ ๑ ล้าน “โครงการปลาดุกบิ๊กอุยเพ่ิม
กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โมเดล : ไบโอฟลอค (Biofloc) 
โดย รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณะบดีฝ่ายวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดสรุปได้ 
ดังนี้   

จากสภาพปัญหาการเลี้ยงปลาดุกของเกษตรกรโดยทั่วไป มีการเลี้ยงอย่างหนาแน่น ต้องพึ่งพา
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ มีการใช้ไส้ไก่ในการเลี้ยงซึ่งไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค ท าให้ประสบปัญหา
ราคาตกต่ า มหาวิทยาลัยจึงได้ปรึกษากับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับค าแนะน าว่า 
หากสามารถผลิตปลาดุกที่เป็นอาหารปลอดภัยได้ โดยใช้พ้ืนที่เลี้ยงจ านวนจ ากัด กล่าวคือ การเลี้ยงใน
ระบบถังพลาสติก จะท าให้เกษตรกรสามารถพัฒนาผลผลิตและสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรได้
 เบื้องต้นคณะเกษตรศาสตร์ได้ไปประชุมร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาดิจิทัล
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมตลาดสดแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันในการพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงปลาดุก ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และการจ าหน่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟล็อคมีความเหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/ผู้สูงอายุ สามารถพัฒนาทักษะการเลี้ยงปลา (upskill) เพื่อพัฒนาอาชีพได้
อีกทั้งระบบไบโอฟลอ็คสามารถลดความเสีย่งจากการเลี้ยงปลาในบ่อดินและกระชัง 

๒. การจัดระบบถังไบโอฟล็อคใช้พ้ืนที่ไม่มากและไม่ต้องท างานกลางแจ้ง การเลี้ยงปลาดุกบิ๊ก
อุยได้อย่างหนาแน่น (๕๐๐ ตัวต่อน้ า ๑ ตัน) การจัดการระบบน้ าและอาหารปลาได้สะดวก โดยการเลี้ยง
ปลาดุกบิ๊กอุยในระบบไบโอฟล็อคจนถึงขนาดที่จับขายได้  ประกอบกับผู้เลี้ยงดูแลระบบน้ าได้ง่าย  
และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรอื่นได้ รวมทั้งยังเป็นการลดแรงงานในการจับผลผลิต        

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘๐ 
 

จากนั้น เป็นกิจกรรมรับฟังบรรยายสรุปโครงการจัดสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)  
ด้านอาหาร เพ่ือให้บริการและยกระดับมาตรฐานการผลิตแก่ผู้ประกอบการ SMEs (โรงงานแปรรูป
เน้ือสัตว์แห่งแรกในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ) โดย ผศ.ดร.อารีรัตน์ ลุนผา ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้   

๑. โรงงานต้นแบบได้จัดสร้างขึ้นในพ้ืนที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในพ้ืนที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ มีพ้ืนที่ก่อสร้างประมาณ ๘๗ ไร่ ประกอบด้วยโรงงานต้นแบบ 
๓ หลัง ได้แก่ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ โรงงานผลิตเกี่ยวกับสมุนไพร  
และเครื่องส าอาง  

๒. การให้บริการของโรงงานต้นแบบ เช่น การให้บริการผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Pilot Scale) 
การให้เช่าใช้งานเครื่องจักร การให้บริการวิจัย การให้บริการค าปรึกษาแนะน าด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

๓. ศักยภาพการผลิตของโรงงานต้นแบบ เช่น การผลิตไส้กรอกสด ไส้กรอกแห้ง ไส้กรอก
รมควัน ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่น ๆ เป็นต้น  

๔. กิจกรรมด้านการให้บริการผู้ประกอบการ เช่น การให้บริการบริษัท เมดิเฮิร์บ จ ากัด  
ในการท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกทดสอบตลาด การให้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร 
เพ่ือสุขภาพ แบรนด์ Pumpkin ในการแปรรูปซุปฟักทองพร้อมทาน เพ่ือมอบให้กับผู้ประสบปัญหา
ในช่วงที่มีสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 เป็นต้น         

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



๓๘๑ 
 

 

บทท่ี ๓ การตดิตามประเดน็ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 

เป็นการรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ทีน่ าเสนอ
ในการลงพ้ืนที่พบประชาชนแบบภาพรวมและแยกรายภาค และข้อมูลสรุปผลการด าเนินการตาม 
เรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ แบบภาพรวม
และแยกตามรายภาค ตั้งแต่เริ่มโครงการ - วันที่ ๘  ตุลาคม ๒๕๖๓* 

......................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
* ที่มา : ข้อมูลเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  
          จากคณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 



๓๘๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๓ 
 

 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่น าเสนอในการลงพ้ืนที่ 
พบประชาชนแบบภาพรวม 

เรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้าสู่การพิจารณาตามโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๓๐ เรื่อง แบ่งเป็น ทางหนังสือ จ านวน ๓๑๐ เรื่อง และทางวาจา 
จ านวน ๗๒๐ เรื่อง จ าแนกเป็นประเด็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ ด้านที่ดิน จ านวน ๑๔๖ เรื่อง, ด้านน้ า จ านวน  
๑๙๘ เรื่อง, ด้านเกษตร จ านวน ๑๔๐ เรื่อง, ด้านคมนาคม จ านวน ๑๒๓ เรื่อง, ด้านเศรษฐกิจ จ านวน  
๖๖ เรื่อง, ด้านสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๖๓ เรื่อง และด้านสังคม จ านวน ๒๙๓ เรื่อง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
จ าแนกจ านวนเรื่องที่เขา้สู่การพิจารณาตามรายภาคไดด้ังนี้ 
๑. ภาคเหนือ (ตอนบน)  ทางหนังสือ ๑๖ เรื่อง  ทางวาจา ๙ เรือ่ง  รวมจ านวน ๒๕ เรือ่ง   
๒. ภาคเหนือ (ตอนล่าง)  ทางหนังสือ ๖๖ เรื่อง  ทางวาจา ๑๗๖ เรื่อง  รวมจ านวน ๒๔๒ เรื่อง   
๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)  ทางหนังสือ ๙๕ เรื่อง  ทางวาจา ๒๐๒ เรื่อง 

รวมจ านวน ๒๙๗ เรื่อง   
๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง)ทางหนังสือ  ๔๔ เรื่อง  ทางวาจา ๑๓๘ เรื่อง  

รวมจ านวน ๑๘๒ เรื่อง   
๕. ภาคกลาง  ทางหนังสือ ๔๒ เรื่อง  ทางวาจา ๙๙ เรื่อง  รวมจ านวน ๑๔๑ เรื่อง   
๖. ภาคตะวันออก  ทางหนังสือ  ๓๕ เรื่อง  ทางวาจา ๔๗ เรื่อง  รวมจ านวน ๘๒ เรื่อง   
๗. ภาคใต้  ทางหนังสอื ๑๒ เรือ่ง  ทางวาจา ๓๑ เรื่อง  รวมจ านวน ๔๓ เรื่อง   



๓๘๔ 
 

 

 

 
 
 

     
 
 

 
 

           
             
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๕ 
 

 

โดยมีผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียนในโครงการฯ เรื่องที่แล้วเสร็จ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘๘ เรื่อง 
แบ่งเป็น ทางหนังสือ จ านวน ๘๒ เรื่อง และทางวาจา จ านวน ๖ เรื่อง จ าแนกตามประเด็นด้านต่าง ๆ  
ได้ดังนี้ ด้านที่ดิน จ านวน ๑๔ เรื่อง, ด้านน้ า จ านวน ๗ เรื่อง, ด้านเกษตร จ านวน ๖ เรื่อง, ด้านคมนาคม 
จ านวน ๗ เรื่อง, ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๕ เรื่อง, ด้านสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๑๑ เรื่อง และด้านสังคม 
จ านวน ๓๘ เรื่อง  (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จ าแนกจ านวนเรื่องที่เขา้สู่การพิจารณาเสร็จแลว้ตามรายภาค ได้ดงันี ้
๑. ภาคเหนือ (ตอนบน)  ทางหนังสือ ๙ เรื่อง  ทางวาจา ๖ เรื่อง  รวมจ านวน ๑๕ เรื่อง   
๒. ภาคเหนือ (ตอนล่าง)  ทางหนังสือ ๑๑ เรื่อง  ทางวาจา - เรื่อง  รวมจ านวน ๑๑ เรื่อง   
๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)  ทางหนังสือ ๒๒ เรื่อง  ทางวาจา - เรื่อง 

รวมจ านวน ๒๒ เรื่อง   
๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง) ทางหนังสอื  ๑๖ เรื่อง  ทางวาจา - เรือ่ง  

รวมจ านวน ๑๖ เรื่อง   
๕. ภาคกลาง  ทางหนังสือ ๑๖ เรื่อง  ทางวาจา - เรือ่ง  รวมจ านวน ๑๖ เรื่อง   
๖. ภาคตะวันออก  ทางหนังสือ  ๗ เรื่อง  ทางวาจา - เรื่อง  รวมจ านวน ๗ เรื่อง   
๗. ภาคใต้  ทางหนังสอื ๑ เรือ่ง  ทางวาจา - เรื่อง  รวมจ านวน ๑ เรือ่ง   
 
 
 
 ดูรายละเอียดเพ่ิมได้ที่นี่ 



๓๘๖ 
 

 

 



๓๘๗ 
 

บทท่ี ๔ 
สรุปการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 

ผลจากการติดตามประเมินผลโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในช่วงระหว่างเดือน 
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๖ เดือน  โดยคณะท างานโครงการจ านวน ๘ คณะ 
ประกอบด้วย คณะท างานภาคเหนือตอนบน , ภาคเหนือตอนล่าง , ภาคกลาง , ภาคตะวันออก ,  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน,  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, ภาคใต้, และคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายอ านวยการ  คณะท างานของสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ จ านวน ๔๗ จังหวัด ดังนี้ 
 
ส่วนที ่๑  ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ ๔.๑ พ้ืนที่การด าเนินงานโครงการ จ าแนกตามคณะท างาน 
 

คณะท างาน จังหวัด 

ภาคเหนือตอนบน 
เชียงราย พะเยา (๒ ครั้ง) ล าปาง เชียงใหม่ (๓ ครั้ง)  

ล าพูน  แพร่ น่าน   

ภาคเหนือตอนล่าง 
พิษณุโลก  อตุรดติถ์  นครสวรรค์  อุทัยธานี   

พิจิตร  ก าแพงเพชร  เพชรบูรณ์   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
(ตอนบน) 

มหาสารคาม ขอนแก่น  บึงกาฬ  นครพนม   
สกลนคร (๒ ครั้ง) กาฬสินธุ ์ อดุรธาน ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
(ตอนลา่ง) 

ชัยภูมิ  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร อ านาจเจริญ 

ภาคกลาง 
ราชบรุี  กาญจนบรุี  เพชรบรุี  ประจวบคีรีขนัธ ์  
นนทบรุี  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ  นครปฐม 

ภาคตะวันออก ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  จนัทบรุ ี ปราจีนบุรี  สระแก้ว  นครนายก 

ภาคใต ้ พัทลุง  สตูล  ตรงั  สุราษฎรธ์าน ี ยะลา  ภูเก็ต พังงา 

คณะอ านวยการฯ อุดรธาน ีนครปฐม ฉะเชิงเทรา ล าพูน เชียงใหม่ อุบลราชธาน ี

 

คณะท างานที่ลงพ้ืนที่ด าเนินงานมากที่สุด คือ คณะท างานภาคกลาง รองลงมาคือ คณะท างาน 
ภาคเหนือตอนบน ภาคใต้  ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคณะอ านวยการฯ ตามล าดับ   



๓๘๘ 
 

รวมจังหวัดที่ได้รับการลงพ้ืนที่ในรอบการด าเนินการนี้ จ านวน ๔๗ จังหวัด  ซึ่งสรุปรวม
ตั้งแต่เริ่มด าเนินการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ครบถ้วนทุกจังหวัดแล้ว  
ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่เป็นเขตปกครองพิเศษ  
  
ตารางที่ ๔.๒ จ านวนและองค์ประกอบผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 

ผู้เข้าร่วมตาม
เป้าหมาย (คน) 

ผู้เข้าร่วมตามจริง 
(คน) 

องค์ประกอบของผู้เขา้ร่วมโครงการ 

๑๐,๗๖๙ ๑๑,๓๒๓ 

หัวหน้าสว่นราชการ (รวมผูว้่าราชการจงัหวัด
และกาชาดจังหวดั) 

ท้องที/่ท้องถิน่ (ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน                           
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น) 

ภาคธุรกิจเอกชน (รวมสภาหอการค้า) 

ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม 

นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน 

สื่อมวลชน 

อื่น ๆ 

 

โดยภาพรวม มีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๑,๓๒๓ คน มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
จ านวนเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละครั้งเท่ากับ ๕๕๔ คน โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมทุกครั้ง  

การพิจารณาองค์ประกอบของผู้ เข้าร่วมโครงการ   จ าแนกได้ ๖ กลุ่ม คือ หัวหน้า 
ส่วนราชการ (รวมผู้ว่าราชการจังหวัดและกาชาดจังหวัด) ท้องที่/ท้องถิ่น (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ภาคธุรกิจเอกชน (รวมสภาหอการค้า) ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม 
นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน และสื่อมวลชน  

 

 

 

 
 



๓๘๙ 
 

ตารางที่ ๔.๓ ประเด็นในการพบประชาชน จ าแนกตามสาระ   
 

ประเด็นสาระพบประชาชน จ านวน (ครั้ง) 

การรบัฟังความคดิเห็นประเด็นกฎหมายและท าความเขา้ใจด้านกฎหมาย ๗๙ 

ความรู้เรือ่งบทบาทหน้าทีแ่ละอ านาจของวฒุิสภา ๖๖ 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ของกฎหมาย ปัญหา ผลกระทบกฎหมาย ๓๒ 

การนอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๖ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข ๘ 
 

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 การรับฟังความคิดเห็น ประเด็นกฎหมาย และท าความเข้าใจด้าน
กฎหมาย อันดับที่สอง ได้แก่ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ล าดับถัดมา ได้แก่  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปัญหา ผลกระทบกฎหมาย, การน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ๔.๔ ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 

ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรช์าติ จ านวน (แผน) 

ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๔๕ 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดล้อม ๓๘ 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ๓๗ 

ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๙ 

ด้านความมัน่คง ๑๙ 



๓๙๐ 
 

จากการลงพ้ืนที่พบประชาชนในแต่ละครั้ง  บางคณะได้ศึกษาความสอดคล้องระหว่าง
แผนพัฒนาจังหวัด กับยุทธศาสตร์ชาติ โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาจังหวัดและการบรรยายสรุป 
ของผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันมากที่สุด รองลงมา คือ  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถัดมา คือ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านความมั่นคง ตามล าดับ 

 
 

ตารางที่ ๔.๕ ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
 

ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนการปฎิรูปประเทศ จ านวน (แผน) 
ด้านเศรษฐกิจ  ๕๖ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๔๗ 
ด้านสงัคม  ๓๐ 
ด้านกฎหมาย  ๑๗ 
ด้านการศึกษา  ๑๐ 
ด้านการบรหิารราชการแผนดิน  ๙ 
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๔ 
ด้านการเมือง  ๓ 
ด้านกระบวนการยุตธิรรม ๓ 
ด้านสาธารณสุข ๒ 
ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมิชอบ  ๑ 

   
ส่วนการศึกษาความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนการปฏิรูปประเทศ  

โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาจังหวัดและการบรรยายสรุปของผู้ว่าราชการจังหวัด  พบว่า จังหวัด 
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  มากที่สุด รองลงมา คือ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านการบริหาร
ราชการแผนดิน ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเมือง  
ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านสาธารณสุข และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ตามล าดับ 
            



๓๙๑ 
 

ตารางที่ ๔.๖ ประเด็นข้อคดิเห็น/ความต้องการทีส่ะทอ้นจากพื้นที่ จ าแนกตามดา้น 
 

ประเด็นข้อคดิเห็น/ความตอ้งการที่สะท้อนจากพื้นที ่
จ านวนประเด็นข้อคดิเห็น/ 

ความต้องการ (เรื่อง) 
 ด้านน้ า ๑๐๖ 
 ด้านที่ดนิ ๗๙ 
 ด้านการเกษตร ๗๓ 
 ด้านคมนาคม ๖๖ 
 ด้านสังคม ๖๑ 
 ด้านเศรษฐกิจ ๔๙ 
 ด้านกฎหมาย ๓๐ 
 ด้านการบรหิารจัดการภาครัฐ ๑๔ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม ๑๒ 

 
 
จากการรับฟังข้อคิดเห็นที่ได้รับการสะท้อนจากผู้เข้าร่วมโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

โดยภาพรวมมีประเด็นข้อคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๔๙๐  เรื่อง โดยด้านน้ า มีเป็นจ านวนมากที่สุด  
คิดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ  ด้านที่ดิน ด้านการเกษตร  ด้านคมนาคม  ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ   
ด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๒ 
 

ส่วนที ่๒  สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการที่พบจากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 
รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านน้ า จ านวน ๑๐๖ เรื่อง รองลงมา คือ ที่ดิน จ านวน ๗๙ เรื่อง  
ถัดมาคือ ด้านเกษตร จ านวน ๗๓ เรื่อง ด้านคมนาคม จ านวน ๖๑ เรื่อง ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๔๙ เรื่อง 
ด้านกฎหมาย จ านวน ๓๐ เรื่อง ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน ๑๔ เรื่อง และด้านสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๑๒ เรื่อง ตามล าดับ  

 
 โดยเมื่อได้รับฟังประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข จากพ้ืนที่
และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว บางเรื่องคณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับมาเพ่ือส่งต่อคณะอ านวยการ 
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบางเรื่องได้มอบให้จังหวัดรับไปด าเนินการต่อ   
 
 
 

ด้านน ้า 106 เรื่อง 
คิดเป็น 22%

ด้านที่ดิน 79 เรื่อง 
คิดเป็น  16%

ด้านเกษตร 73 เรื่อง 
คิดเป็น  15%

ด้านคมนาคม 66 เรื่อง
คิดเป็น 14%

ด้านสังคม 61 เรื่อง 
คิดเป็น  12%

ด้านเศรษฐกิจ 49 เรื่อง
คิดเป็น 10%

ด้านกฎหมาย 30 เรื่อง 
คิดเป็น  6%

ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ, 14 เรื่อง 
คิดเป็น  3% ด้านสิ่งแวดล้อม 12 เรื่อง

คิดเป็น  2%



๓๙๓ 
 

ส่วนที ่๓  สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการที่พบจากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในด้านต่าง ๆ จ าแนกตามรายภาค 

 

๑. ภาคเหนือ (ตอนบน) 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 
รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านเกษตร และด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๑๕ เรื่อง รองลงมา คือ ด้าน
สังคม จ านวน ๑๔ เรื่อง ถัดมา คือ ด้านน้ า และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๐ เรื่อง ด้านกฎหมาย 
จ านวน ๖ เรื่อง ด้านคมนาคม จ านวน ๕ เรื่อง ด้านที่ดิน จ านวน ๔ เรื่อง และด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ จ านวน ๑ เรื่อง ตามล าดับ  

 

๒. ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 
รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านที่ดิน จ านวน ๒๗ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านน้ า จ านวน ๒๑ เรื่อง  
ถัดมา คือ ด้านคมนาคม จ านวน ๑๓ เรื่อง ด้านเกษตร จ านวน ๘ เรื่อง ด้านสังคมและด้านกฎหมาย 
จ านวน ๖ เรื่อง ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน ๒ เรื่อง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๑ เรื่อง ตามล าดับ 
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๓๙๔ 
 

๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 
รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านน้ า จ านวน ๕๖ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านคมนาคม จ านวน ๒๒ เรื่อง  
ถัดมา คือ ด้านที่ดิน จ านวน ๒๐ เรื่อง ด้านสังคม จ านวน ๑๕ เรื่อง ด้านเกษตร จ านวน ๑๓ เรื่อง 
ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๑๑ เรื่อง และด้านกฎหมาย จ านวน ๒ เรื่อง และด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
จ านวน ๑ เรื่อง ตามล าดับ 

๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 
รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านเกษตร จ านวน ๑๔ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านน้ า จ านวน ๑๐ เรื่อง  
ถัดมา คือ ด้านที่ดิน และด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๕ เรื่อง ด้านคมนาคม และด้านสังคม จ านวน ๔ เรื่อง 
ด้านกฎหมาย และด้านการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน ๑ เรื่อง ตามล าดับ 

๕. ภาคกลาง 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 

รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านกฎหมาย จ านวน ๑๕ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านเกษตร จ านวน 
๑๒ เรื่อง ถัดมา คือ ด้านที่ดิน จ านวน ๑๑ เรื่อง ด้านคมนาคม จ านวน ๗ เรื่อง ด้านสังคม และด้าน
เศรษฐกิจ จ านวน ๖ เรื่อง ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน ๔ เรื่อง ด้านน้ า จ านวน ๑ เรื่อง 
ตามล าดับ 

๖. ภาคตะวันออก 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 
รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านน้ า จ านวน ๗ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านคมนาคม จ านวน ๖ เรื่อง  
ถัดมา คือ ด้านเกษตร และด้านสังคมจ านวน ๓ เรื่อง ด้านเศรษฐกิจ และด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ จ านวน ๑ เรื่อง ตามล าดับ 

๗. ภาคใต ้

ประเด็นข้อคิดเห็น/ความต้องการในต่าง ๆ ที่พบจากการลงพ้ืนที่ฯ สามารถสรุปแยกตาม 
รายด้าน ได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๑๓ เรื่อง รองลงมา คือ ด้านที่ดิน จ านวน ๑๒ เรื่อง 
ถัดมา คือ ด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๑๐ เรื่อง ด้านคมนาคม จ านวน ๙ เรื่อง ด้านเกษตร จ านวน ๘ เรื่อง 
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน ๔ เรื่อง ด้านน้ า และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ เรื่อง ตามล าดับ 

 



๓๙๕ 
 

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/ องค์กรในพ้ืนที่ 
(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 



๓๙๖ 
 

ผู้ไดร้ับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับ 

สมาชกิวุฒิสภา - ได้รบัทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและ
ประชาชนในพ้ืนที ่

- ได้รบัข้อเสนอแนะจากการประชมุหารือกบัผู้แทน 
ส่วนราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 

- ได้รบัทราบข้อคิดเห็น ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนทีเ่พื่อร่วมกันหา 
แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ เชน่ การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว 
เชิงวฒันธรรมแบบบูรณาการ 

- ได้ด าเนนิการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพืน้ที่ 
อย่างเท่าทนัสถานการณ์ เชน่ ชว่ยเหลือประชาชนที ่
ได้รบัผลกระทบจากกรณีแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 

- 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 ขอ้รอ้งเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะตา่ง ๆ 

 



๓๙๗ 
 

สรุปได้ว่า ทั้งฝ่ายประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และสมาชิกวุฒิสภาต่างก็ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในลักษณะที่แตกต่างกัน  โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักบทบาท 
อ านาจ หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ในขณะเดียวกันทุกฝ่ายต่างก็ได้เรียนรู้จากกันและกัน โดยการรับรู้ 
รับฟังข้อเสนอแนะ การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะและแนวทาง 
การแก้ไขส่งต่อให้แก่คณะกรรมการโครงการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป  เพื่อน าไปสู่การบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



คณะกรรมการอ านวยการ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชน 

http://gg.gg/klcz7 

 
 

คณะอนุกรรมการดา้นประชาสัมพันธ์ 
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 

 
 

 
ภาคใต ้

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  ศิลปสวุรรณ อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๑. นายเกียรติศกัดิ ์ล าพองชาต ิ      อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๒. นายศรัณยศ์ิริ คัมภิรานนท ์       อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

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






