
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

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

 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หน่วยงานภาครัฐ                                         ประชาชนทั่วไป 

                                   เยาวชน                                                    อื่น ๆ ........................ 

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

  สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้อง  ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
หรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้ องการที่แท้จริง 
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพ้ืนท่ีไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ 
  ทั้ งนี้  สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน 
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างเสริม
ชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างรายได้และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติของทั้งสองจังหวัด โดยจังหวัด
นครสวรรค์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ว่า “นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนส่งทางราง 
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” และจังหวัดอุทัยธานีมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “เมืองท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศเกษตรปลอดภัยสังคมอุทัยผาสุก” เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

√ 

 
 

 

√ 
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๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์ 
ประวัติความเป็นมา นครสวรรค์ เป็นเมืองโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็น

ราชธานี เป็นเมืองหน้าด่านส าคัญในการท าศึกสงครามมาทุกสมัย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงธนบุรี จนถึง
กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นหัวเมืองชั้นตรีซึ่งปรากฏอยู่ตามกฎหมายเก่าในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ 
ราว พ.ศ. ๒๑๐๐ ว่าด้วยเรื่องดวงตราประทับหนังสือที่ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงใช้ในราชการ ที่ตั้ง ขนาด
พ้ืนที่ ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีระยะทางจากกรุงเทพฯ ทางถนน ๒๓๗ กิโลเมตร หรือ
ระยะทางตามทางรถไฟ ๒๕๐ กิโลเมตร พ้ืนที่ของจังหวัด ๙,๕๙๗.๖๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือ 
๕,๙๙๘,๕๔๘ ไร่ อาณาเขตการปกครอง จังหวัดนครสวรรค์จัดรูปแบบการปกครองตามลักษณะการ
ปกครองส่วนภูมิภาค โดยแบ่งออกเป็น ๑๕ อ าเภอ ๑,๔๓๒ หมู่บ้าน ๑๒๘ ต าบล และจัดรูปแบบการ
ปกครองตามลักษณะการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล 
๒๑ แห่ง (เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลต าบล ๑๘ แห่ง) และองค์การบริหารส่วน
ต าบล ๑๒๑ แห่ง ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นที่ราบประมาณ ๓ 
ใน ๔ ของพ้ืนที่จังหวัด มีแม่น้ าสายส าคัญคือ แม่น้ าปิง แม่น้ ายม และ แม่น้ าน่าน ไหลมารวมกันเป็น
แม่น้ าเจ้าพระยา ผ่านช่วงกลางของจังหวัด สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด มีภูเขา
สลับซับซ้อนและเป็นป่าทึบ พ้ืนที่ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่เชื่อมโยงติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของ
จังหวัดอุทัยธานี ป่าทึบของจังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี สว่นดา้น
ตะวันออกของจังหวัด เป็นพ้ืนที่ราบลาดเทติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด 
เป็นที่ราบค่อนข้างเรียบแคบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าโดยเฉพาะตอนกลางของจังหวัด สภาพพ้ืนที่ทางทิศ
ตะวันตก และทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่น ยกตัวขึ้นจากตอนกลางของจังหวัดลักษณะ
ภูมิอากาศ มีลักษณะอากาศร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นชัดเจน ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม และจะมีฝนตกชุกในเดือนกันยายน 
– ตุลาคม ส่วนฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก -เฉียงเหนือ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม - 
กลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายเดือนธันวาคม – กลางเดือนมกราคม   
โดยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค์ สัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนในแต่ละปี หากปีใดปริมาณน้ าฝน
มากกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตรต่อปี จะเกิดปัญหาน้ าท่วม ถ้าปริมาณฝนต่ ากว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี  
จะประสบปัญหาฝนแล้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดที่มีลักษณะคล้ายท้องกระทะ หรือผีเสื้อ
กางปีกบิน 
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุทัยธานี 
 ที่ตั้งและอาเขต จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 6,730 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4,206,404 ไร่ พ้ืนที่ทางการเกษตร 2,034,290 ไร่ นอกจากนั้น เป็นพ้ืนที่ที่มี
สภาพเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง วนอุทยาน 2 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง จังหวัดอุทัยธานีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และ 
จังหวัดกาญจนบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท ทิศตะวันตก ติดต่อ
กับจังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดตาก ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ
ตอนล่าง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 56 ลิบดาเหนือ ถึง 15 องศา 47 ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ 
89 องศา 59 ลิบดาตะวันออก ถึง 100 องศา 7 ลิบดาตะวันออก พ้ืนที่ 2 ใน 3 เป็นป่าเล็กใหญ่ 
สลับซับซ้อน และพ้ืนที่ 1 ใน 3 ทางทิศตะวันออก เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ าสะแกกรัง
ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ลาดเอียง 
จากตะวันตกลงมาทางตะวันออก ตอนกลางของพื้นที่จังหวัดเป็นที่ดอนคล้ายลูกคลื่น สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดอุทัยธานี มีตั้งแต่อากาศแบบกึ่งร้อน จนถึงอากาศแบบร้อนชื้น ฝนตกชุกใน
บริเวณป่าเขา ทางด้านตะวันออกของจังหวัด อากาศร้อนและแห้งแล้ง มีอุณหภูมิสูงในฤดูร้อน ฤดูหนาว
อากาศ ไม่หนาวมากนัก โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในฤดูฝน และได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว ซึ่งแบ่งฤดูตามระยะเวลาได้ดังนี้  ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  ฤดูร้อน       
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนที่ทางด้านตะวันตกของ
จังหวัดอุทัยธานีในเขตอ าเภอบ้านไร่ อ าเภอลานสัก และอ าเภอห้วยกด มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
ประกอบด้วยป่าชนิดต่าง ๆ ตามสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศคือป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง  
ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณมีไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ไม้ยาง ไม้กระบาก ไม้ตะเคียนทอง 
ไม้มะค่าโมง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้เต็ง ไม้รัง ฯลฯ 
 

๗. วธิีการด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ  ลงพื้นที่พบปะหวัหนา้ส่วนราชการ           
                                                               ก านัน ผู้ใหญ่บา้น และประชาชนในพ้ืนที ่                   
 จัดประชุม                               
      

 
      

 √ 

 
√ 

 √ 
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  ส าหรับวิธีการด าเนินการในการลงพ้ืนที่  ในวันที่  ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี มีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินการ ดังนี้ 

   วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
    เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะเดินทางถึงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลช่องแค  
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๘ คน ขึ้นเวที เพื่อด าเนินการประชุม 
ประกอบด้วย  
 ๑. พลอากาศเอก  อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ  รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๒. พลเอก โปฎก  บุนนาค   กรรมการ 
 ๓. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารง   กรรมการ  
 ๔. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ   กรรมการ  
 ๕. นายทรงเดช  เสมอค า   กรรมการ 
 ๖. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี  กรรมการ   
 ๗. นายเฉลียว  เกาะแก้ว    กรรมการ 
 ๘. นายจัตุรงค์  เสริมสุข   กรรมการ  

  พร้อมด้วย นางนลินี  มหาขันธ์ ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
และนายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 
   พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าว
ทักทายที่ประชุมพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้ ในการลงพื้นในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิก
วุฒิสภา คือผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 
ในการบริหารบ้านเมือง ส าหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑. กลั่นกรองกฎหมาย เวลาที่กฎหมาย
จะผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไปนั้น จะต้องกลั่นกรองจึงจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่มาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย คือหน่วยงานราชการ  ข้าราชการ เอกชน ประชาชน เยาวชน
สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน และอื่นๆ ๒. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หากการลง
พ้ืนที่ในครั้งนี้ได้รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือปัญหาต่างๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ก็จะท าการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือหารือในที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ๓. ให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ส าคัญต่างๆ ๔. พิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ ๕.ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 
๖.อ านาจหน้าที่อื่นๆ แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ 
๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
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การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ก็คือท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเสาหลัก ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไป
ด้วยกัน ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศ  
ก็จะไม่ส าเร็จ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็จะไม่ส าเร็จ ดังนั้นการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น  ซึ่งการลงพ้ืนที่นั้น
ทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัด แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนญู 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศ และ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน  
ถ้าภาครัฐท าฝ่ายเดียวโดยที่พ่ีน้องประชาชนไม่รับรู้ และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศและ  
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่ส าเร็จ ดังนั้น การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
จึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับฟังความคิดเห็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพื่อน าไปสู่
การแก้ไขถึงผลกระทบนั้นๆ และได้มีการสร้างความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพื่อจะได้น าข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  
  ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ 
เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาพร้อมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

๑. นายประภาส  กิตติวณิชานนท์  
    (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์) 

   เรื่อง ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของการรถไฟรัศมีเขา ๔๐ เมตร การรถไฟแห่งประเทศไทย
มีหลักเขตอยู่ในพ้ืนที่เขตภูเขาช่องแค และมีชาวบ้านอาศัยอยู่จ านวน ๖๒ ครัวเรือน ซึ่งทางการรถไฟ
ยืนยันว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตการรถไฟแห่งประเทศไทยและมีการจัดเก็บค่าเช่า พร้อมทั้งมีการทวง  
ค่าเช่าจนถึงปัจจุบัน 

๒. นายด ารง  ประภาสะวัต  
    (สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์) 

   เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของการรถไฟ ค่าเช่าการท าประโยชน์ของราษฎรบริเวณพ้ืนที่
ในหมวดศิลาและบริเวณบ้านหน้าเขา ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนที่คงค้างค่าเช่าอยู่เป็นจ านวนมาก และการ
รถไฟมีหนังสือมาทวงค่าเช่า ท าให้ราษฎรในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัยและ 
การประกอบอาชีพบนพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
   ๓. นายสงวน  สิทธิเลิศประสิทธิ์  
                       (ประชาชนชุมชนวิถีพรหม ต าบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์) 
   เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของการรถไฟ ค่าเช่าการท าประโยชน์ราษฎรบริเวณตลาด
ช่องแค ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนที่คงค้างค่าเช่าอยู่เป็นจ านวนมากและการรถไฟมีหนังสือมาทวงค่าเช่าทัง้ที่
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คงค้างอยู่และค่าเช่าปัจจุบันท าให้ราษฎรในเขตตลาดช่องแคไม่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและ
การอยู่อาศัยบนพ้ืนที่ดังกล่าว 

๔. นางสาววันวิสาข์  ลือพืช 
     (อาสาสมัครสาธารณสุข ต าบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์) 

   เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของการรถไฟ 
   ๑. ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าเช่าปีร้อยละ ๕% ต่อปี 
   ๒. จากเดิมท าสัญญาเช่าไว้เป็นแบบที่อยู่อาศัย ปัจจุบันถูกบังคับให้ท าสัญญาแบบเชิง
พาณิชย ์
   ๓. ถ้ามีการส ารวจคิดค่าเช่าใหม่ให้ส ารวจว่าบ้านแต่ละหลังท าอะไรอยู่อาศัยหรือเชิง
พาณิชย์ค้าขาย บางบ้านก็ปิดถาวร บางบ้านก็มีแต่ผู้สูงอายุอยู่อาศัย แต่กลับถูกคิดค่าเช่าเท่าเทียมกับ
บ้านที่ท าการค้าขายเชิงพาณิชย์ 

๕. นางสาวชวิศารัตน์  แก้วปรีชา 
    (ประชาชนในต าบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์) 

   เรื่อง ปัญหาการเช่าที่ดินของการรถไฟ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซื้ออาคารพาณิชย์จากบริษัท
สินชฎายาภา จ ากัด ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ในพ้ืนที่ของการรถไฟเริ่มแรกจ่ายค่าเช่า ๘๐๐ กว่าบาท จนถึง
เวลาหมดสัญญา ๑๕ ปี ค่าเช่าขึ้นราคาและเปลี่ยนสัญญาเป็น ๑,๕๐๐ กว่าบาท หลังจากเปลี่ยนสัญญา
ใหม่ 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 จ.นครสวรรค์) 

  เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟรางคู่สายเหนือ (ช่วงลพบุรี – ปากน้ าโพ) 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลตาคลีได้รับแจ้งจากประชาชนว่าการสร้างรถไฟรางคู่ ส่งผลกระทบให้
เกิดน้ าท่วมขังบริเวณหมู่บ้านตาคลีวิลล่า ๒ หมู่ที่ ๖ ต าบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จ านวน ๒๐๐ 
หลังคาเรือน จากการส ารวจพ้ืนที่แนวทางการแก้ปัญหาน้ าท่วมดังกล่าว ต้องด าเนินการด้วยวิธีการวาง
ท่อระบายน้ า ซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก องค์การบริหารส่วนต าบลตาคลีมีงบประมาณไม่
เพียงพอ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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๗. นางเพลินพิศ  ศรีภพ 
    (นายกเทศมนตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์) 

         เรื่อง ปัญหาจากการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ เนื่องจากการรถไฟก่อสร้างทางรถไฟรางคู่
ที่ไม่มีแบบการก่อสร้างที่ชัดเจน เพ่ือแจ้งให้ท้องถิ่นทราบระหว่างการก่อสร้างจึงมีปัญหากระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (ฝุ่นละออง) และการระบายน้ าในเขตเทศบาลเมืองตาคลี 
   เรื่อง ปัญหางบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทางเทศบาล
ต าบลตาคลี ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุไม่ครบจ านวน งบประมาณขาดไปจ านวน ๔ ล้านบาท ซึ่งทางเทศบาลต้อง
ใช้เงินงบประมาณของเทศบาลชดเชยให้กับผู้สูงอายุกันเอง ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบอุดหนุน
ทั่วไปได้รับน้อยกว่าจากที่คาดการณ์ไว้ประมาณ ๑๖ ล้านบาท ท าให้ทราบการบริหารงานท้องถิ่นไม่
สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนาได้ครบถ้วน 

   ต่อจากน้ัน เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงห้องประชุม
ศาลาประชาคม ที่ว่าการอ าเภอแม่วงก์ ต าบลแม่วงก์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือหารือ
เรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ และพบปะหัวหน้าส่วนราชการ/ประชาชน  
จากอ าเภอแม่วงก์ อ าเภอลาดยาว และอ าเภอชุมตาบง รวมจ านวน ๒๐๐ คน โดยมีนางนลินี   
มหาขันธ์ ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายสมชาย  ธีรางกูร (นายอ าเภอแม่วงก์) 
เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ าอุปโภค
บริโภค และไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินอยู่อาศัย จากนั้นผู้เสนอปัญหาได้น าเสนอด้วยวาจา
ต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

๑. นายอ านาจ  ปาโมกข์  
    (ประชาชนในต าบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์) 
เรื่อง การแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ เมื่อประมาณปี ๒๕๔๒ มีโครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจนของรัฐบาล โดยน าที่ดินว่างเปล่าที่ประชาชนหมู่ที่ ๔ ๕ ๗ และ ๘ ต าบลสระแก้ว 
ประมาณ ๑,๐๐๐ หลังคาเรือนไปออกเอกสารสิทธิ์แต่ชาวบ้านคิดว่าเอาไปออกโฉนด จึงเซ็นมอบให้
ด าเนินการพอด าเนินการเสร็จใบที่ออกมาเป็นโฉนดที่ราชพัสดุ ห้ามซื้อขาย ห้ามถ่ายโอน ไม่สามารถ
น าไปท าธุรกรรมทางการเงินใดๆได้ ดังนั้นจึงอยากให้แก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุให้เป็นโฉนดของประชาชน
อย่างถูกต้อง ในพ้ืนที่ทุ่งหนองโขมงประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ เนื่องจากประชาชนอยู่อาศัยกันมาประมาณ 
๑๐๐ ปี จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในการใช้ที่ดิน 

๒. นายสายันต์  จันทนบ 
    (กรรมการหมู่บ้านผู้ทรง ต าบลเขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์) 

   เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างประตูระบายน้ า  เนื่องจากประชาชนประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ าในการอุปโภคและบริโภค ไม่มีระบบส่งน้ าที่มีประสิทธิภาพ และขาดแหล่งกักเก็บน้ า
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ถาวรที่ส าคัญๆในพ้ืนที่ จึงต้องการให้รัฐสนับสนุนการก่อสร้างประตูระบายน้ า ๒ แห่ง คือ ประตูระบายน้ า
เขาชนกันและประตูระบายน้ าวังชุมพร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว 

๓. นายธีระยุทธ  ศรีปันพริ่ง 
    (รองนายก อบต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์) 

          เรื่อง การขึ้นเงินค่าตอบแทนของ อสม. อยากให้รัฐบาลขึ้นเงินค่าตอบแทนของ อสม. 
จากเดิม ๑,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาท เพราะตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการครองชีพ 

๔. นายส ารอง  เยี่ยงยงค์ (คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์) 
    และนายส าเนียง  แย้มรืน 

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

๕. นายจ าเนียร  ร่มสุข  
                      (ประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านแม่วงก์ ต าบลแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์) 
  เรื่อง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ในเขตอ าเภอแม่วงก์ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่
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 เนื่องจากมีการลักลอบตัดต้นไม้
จากภายนอกที่ไม่ใช่แปลงปลูกต้นไม้ของตนเองไปขายให้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเป็นจ านวนมาก และ
เกินความจ าเป็นในการใช้ของอ าเภอแม่วงก์ อยากให้ทางรัฐบาลจัดโควตาในการตัดไม้ตามคิว  
ถ้าไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก 
  
  วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
    เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหอประชุมร่มฉัตร ๘๐ 
พรรษา ที่ว่าการอ าเภอบ้านไร่ ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพ่ือพบปะหัวหน้าส่วน
ราชการ/ประชาชน จากอ าเภอบ้านไร่ อ าเภอห้วยคต และอ าเภอลานสัก รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน 
โดยพิธีกรได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด 
๗ คน ขึ้นเวทีเพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
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 ๑. พลอากาศเอก  อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ  รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๒. พลเอก โปฎก  บุนนาค   กรรมการ 
 ๓. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารง   กรรมการ  
 ๔. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ   กรรมการ  
 ๕. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี  กรรมการ   
 ๖. นายเฉลียว  เกาะแก้ว    กรรมการ 
 ๗. นายจัตุรงค์  เสริมสุข   กรรมการ  

        พร้อมด้วย นางนลินี  มหาขันธ์ ผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ 
นายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 
         พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทายที่
ประชุมและกล่าวถึงเรื่องการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน และติดตามการ
ท างานของสมาชิกวุฒิสภาในการออกกฎหมาย ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ เป็นโครงการที่
จัดท าแบ่งออกเป็น ๗ คณะ ดังนี้  ๑) กลุ่มภาคกลาง  ๒) กลุ่มภาคตะวันออก ๓) กลุ่มภาคใต้   
๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๕) กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๖) กลุ่มภาคเหนือ
ตอนบน ๗) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปพิจารณากฎหมายและดูผลกระทบในการออก
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอีก ๒๐ ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย ๕ ปีแรกของ
การปฏิรูประบบงบประมาณหรือกระบวนการที่ลงไปสู่ประชาชน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ปรากฏขึ้น 
การท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจ าเป็นต้องรับรู้หรือรับทราบ
ข้อมูลปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุด เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรในประเทศ การอุปโภคสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องให้เพียงพอต่อความต้ องการ
ของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติต้องเหลือทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไปได้ ดังนั้นภาครัฐต้องมี
นโยบายที่ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดีที่สุด 
  ต่อจากนั้น เป็นการรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 
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  ๑. นายมนูญ  ดอกกุหลาบ  
    (ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี)  

   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 อีกประเด็นหนึ่งเมื่อพรบ. ผังเมืองออกบังคับใช้การด าเนินการ และกิจกรรมทางด้านธุรกิจ
ต่างๆ เช่น ปั้มน้ ามัน โรงงาน ธุรกิจที่ต้องขอรอ.4 จากอุตสาหกรรมและโยธาธิการ และผังเมืองไม่
สามารถกระท าได้ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชน และส่งผลกระทบต่อรายได้และอาชีพของ
ประชาชน 
  ซึ่งนายอุทิศ  ชูประดิษฐ์ (เจ้าพนักงานที่ดิน จ.อุทัยธานี) ชี้แจงว่าเนื่องจากการเพิกถอน
ย่อมเกิดผลกระทบต่อประชาชน และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จ านวนมากและในวงกว้าง  
จึงมีข้อเสนอดังนี้  
     ๑. เร่งรัดโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One map)  
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือกันพื้นที่ที่ถูกต้องออกมาให้ชัดเจนก่อนและออกกฎหมาย เพื่อกันเขตพ้ืนที่ป่าไม้
หรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่จะถูกผลกระทบตามกฎหมายอื่นๆ ต่อไป 
      ๒. ขอให้สถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงท าการวิจัยผลกระทบในด้านต่างๆ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง เป็นต้น เสร็จแล้วน าเสนอผลการวิจัยให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกเขต  
ป่าไม้ ถ้าหากไม่ต้องเพิกถอน น.ส.3ก.ดังกล่าว หรือหามาตรการอย่างอื่นรองรับการถือครองที่ดิน
ดังกล่าวแทน ถ้าหากจ าเป็นต้องเพิกถอน น.ส.3ก. ดังกล่าว เช่น จัดที่ดินท ากินในรูปแบบ คทช. เป็นต้น 
และควรส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือส่งเรื่องไป
ยังคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

๒. นายจงกล  พุฒศิริ 
   (ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ จ.อุทัยธานี และประธานเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ อ.บ้านไร่)  

   เรื่อง ขอสิทธิท ากินที่ดิน ภบท.๕ และ สปก. อยากขอสิทธิท ากินภาคการเกษตร ภบท.๕ 
และสปก. เขตป่ากันชนของพ้ืนที่ทหารให้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และพรบ.ที่ดินท ากินกันเขตให้
ชัดเจน ออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรได้ท ากินพัฒนาพ้ืนที่อย่างถาวร ส่วนพื้นที่ สปก.ท าไมต้องเก็บค่า
เช่าเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมาก และไม่สามารถพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวได้  
  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนก่อสร้างอุโมงค์น้ าห้วยขาแข้ง อยากขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างโครงการอุโมงค์น้ าห้วยขาแข้ง ความยาว ๖๕ กิโลเมตร เพื่อน าน้ ามาเติมอ่าง
เก็บน้ าห้วยขุนแก้ว – ทับเสลา โดยกรมชลประทานได้ท าการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้ว เงินงบประมาณ
จ านวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อก่อความคุ้มค่าในภาคการเกษตร ด้านอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม
อย่างมาก 
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  เรื่อง การท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ขอเสนอการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยใช้
การตลาดน าการผลิต ขอสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง ขยายไปทุกต าบล
ของประเทศ โดยใช้วิธีการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ พืช – สัตว์ – ประมง สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ 

๓. นายสุริวงค์  แห้วเพ็ชร 
    (ก านันต าบลทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี) 

   เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้กับราษฎร ข้อเสนอให้จัดสรรภูเขาที่ไม่อยู่ในเขตป่า
ไม้หรืออุทยานและเป็นพ้ืนที่เขตภูเขาที่เป็นดินให้ประชาชนสามารถท าการเกษตรได้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่ท ากินไม่พอเพียง  

๔. นายอิสรพงษ์  ศรีแจ้ 
    (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕ ต าบลลานตาก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี) 

         เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อยากให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวต าบล
ระบ า และอ าเภอลานสัก โดยเสนอให้จัดท าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยล าปลาผา ตั้งอยู่ที่บ้านโป่ง
สามส้ม หมู่ ๓ ต าบลระบ า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค น้ าใช้ 
เพื่อการเกษตร เป็นที่กักเก็บน้ าแก้ปัญหาน้ าหลาก สามารถผันน้ าไปเติมที่อ่างทับเสลา และเป็นแหล่งน้ า
ให้กับสัตว์ได้ 
  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยาง  อยากให้สนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างต าบลระบ า ต าบลป่าอ้อ ถนนสายบ้ านคีรีวงศ์ 
ต าบลระบ า ถึงบ้านริมป่าพลูใหญ่และต าบลป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เนื่องจากสัญจรไปมาด้วยความ
ล าบาก 

๕. นายชัยรินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
           (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ต าบลทุ่งนางงาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี) 
   เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างงาน  
สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความเข้มแข็งของชุมชนบ้านชายเขา ต.ทุ่งนางาม   
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านชายเขาหมู่ที่ ๓ ต.ทุ่งนางาม ได้เล็งเห็นถึง
ผลกระทบจากเหตุการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 วิกฤตจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 
จึงเล็งเห็นถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน และรองรับคนกลับภูมิล าเนาจาก
วิกฤตดังกล่าว โดยได้น าความเห็นของคณะกรรมการที่น าเสนอให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในหมู่บ้าน 
พัฒนาแหล่งน้ าคลองห้วยโศก โดยการยกระดับให้ได้มาตรฐาน เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพจาก
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
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๖. นายประเวก  อยู่รอง 
    (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ต าบลทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี) 
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 าไว้
โดยกรมอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนั้นถูกช้างป่าท าลายและฝ่าแนวกั้นเข้ามาท าลายพืชผล
ทางการเกษตรของราษฎร และไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล ท าให้ชาวบ้านต้องดูแลและขับไล่ช้างกลับป่า
กันเองจนได้รับความเดือดร้อนมาก อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลและป้องกันไม่ให้ช้างเข้า
มาท าลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร         
  จากน้ันเวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงศูนย์ผ้าทอลาย
โบราณบ้านผาทั่ง ต าบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพ่ือเยี่ยมเยียนประชาชน พบปะกลุ่มทอผ้า
พ้ืนเมืองบ้านผาทั่ง จ านวน ๔๐ คน และเยี่ยมชมเรื่องการทอผ้าของชุมชน โดยมีนางสาวสุนีย์รัตน์  ภู่ข า 
นายอ าเภอบ้านไร่ กล่าวต้อนรับและรายงานความส าคัญและประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านผาทั่ง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้านและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนางทองลี้  คนทา ประธาน
กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่งได้น าเสนอประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านผาทั่ง
โดยสังเขป ซึ่งกลุ่มทอผ้าบ้านผาทั่งได้รวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ และในปี ๒๕๔๕ ก็จัดตั้ง “ศูนย์ผ้า
ทอลายโบราณบ้านผาทั่ง” ขึ้นมา และได้รวบรวมผ้าทอ ซึ่งเป็นผลงานของชาวบ้านมาจัดจ าหน่าย
มากมาย ความมีเอกลักษณ์ของผ้าทอโบราณบ้านผาทั่งจนมีชื่อเสียงนั้นมาจาก ผ้าทอลายโบราณที่สืบ
ทอดกันมานับร้อยปีของชาวลาวครั่ง และลาวเวียงที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา “ลาว” ด้วย
การสืบสานวัฒนธรรมของชนชาติลาวครั่งที่อพยพมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เป็นผ้าทอที่ยังคงอนุรักษ์ความ
เก่าแก่แห่งต้นฉบับได้อย่างครบถ้วน ทั้งความละเอียดอ่อนของลายผ้า สีสันซึ่งย้อมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
ที่สืบทอดกันมาราว ๒๐๐ – ๓๐๐ ปี ซึ่งเรียกได้ว่า หาแทบไม่ได้แล้วในเวียงจันทน์ จึงท าให้ผ้าทอลาย
โบราณบ้านผาทั่งนี้แตกต่างจากผ้าทอจากที่อื่นๆ และส าหรับผ้าทอที่ได้รับรางวัลของยูเนสโก้นั้น คือ 
“ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์” ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมาว่า ก่อนแต่งงานเจ้าสาวจะต้องทอผ้าด้วยมือ
ตั้งแต่การปั่นฝ้ายทอเป็นผืนผ้าแล้วน ามารวมเป็นชุดเครื่องนอน ซึ่งจะน าส่งให้แม่ของเจ้าบ่าว 
เพ่ือพิจารณาว่าจะรับเป็นสะใภ้ได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์จึงจะมีความประณีต
สวยงามและใส่ความตั้งใจอย่างมากนั่นเอง 

 จากนั้น นายธวัชน์  ภูริพล ที่ปรึกษาศูนย์ทอผ้าบ้านผาทั่ง ต าบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่  
จ.อุทัยธานีเป็นผู้เสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านผาทั่ง โดยได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่
ประชุมดังนี้ เนื่องจากหมู่บ้านผาทั่งเป็นหมู่บ้านที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในอ าเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
คือหลวงพ่อโตวัดผาทั่ง และศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจะใช้
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ระยะเวลาสั้นและเดินทางกลับไป เพราะไม่มีสถานที่ที่ท าให้นักท่องเที่ยวแวะพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอย หรือ
เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนและจัดกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยว ท าให้ชุมชนยังไมม่รีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วมาก
นัก จึงอยากให้ทางภาครัฐเข้ามาสนับสนุนชุมชนได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเพ่ิมโอกาส
การสร้างรายได้ในการขายสินค้าพ้ืนบ้านของคนในชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  

๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้      ๕๔๐       คน 

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      ๕๖๑       คน ที่เป็นร้อยละ    ๑๐๓.๘๙  .       

  - แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย) 

   ประชาชนทั่วไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./คร ู                         
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ               ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  

                        อ่ืน ๆ (เกษตรกร และสื่อมวลชน) 

 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา วัตถุประสงค์ของโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวต้อนรับการเข้ามาในพ้ืนที่สมาชิกวุฒิสภา 
มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการให้ภาครัฐปรับปรุงแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งวุฒิสภาได้น าข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
เหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่และอ านาจต่อไป  

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

 ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 



๑๔ 
 

๑๐. ข้อสังเกต  

  - ไม่มี - 

๑๑. ข้อเสนอแนะ   

  - ไม่มี - 

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

 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมโครงการสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชนในพื้นทีจ่ังหวดัภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
   วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็น 
พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนต าบลช่องแค        
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลช่องแคอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือหารือประเด็นเรื่องที่อยู่
อาศัยของประชาชนทับซ้อนพ้ืนที่ของการรถไฟและประเด็นการเช่าพ้ืนที่ของการรถไฟ โดยมี นายเชวงศักดิ์       
พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอมรบริรักษ์เลิศ นายอ าเภอตาคลี ร่วมให้การต้อนรับ 
 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอ าเภอ
แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ 
(ตอนล่าง) น าโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้า
คณะพร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา และผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่รับฟัง
ความคิดเห็น พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจาก  
อ.แม่วงก์ อ.ลาดยาว และ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ 
โดยมี นายสมชาย ธีรางกูร นายอ าเภอแม่วงก์ ให้การต้อนรับ 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมร่มฉัตร ๘๐ พรรษา        
ที่ว่าการอ าเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา และผู้แทนผู้ตรวจราชการประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็น พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหัวหน้า  
ส่วนราชการและประชาชนจาก จาก อ.บ้านไร่ อ.ห้วยคต และ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โดยมีนายณรงค์  
รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ 
 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง อ.บ้านไร่      

จ.อุทัยธานี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย      
พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิก
วุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบปะเยี่ยมชม รับฟังข้อเสนอแนะและให้ก าลังใจประชาชนกลุ่มทอผ้า พ้ืนเมืองบ้านผาทั่ง          
ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นการทอลายโบราณ ได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) หรือ 
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ปี ๒๐๐๔ ในชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์ 
(UNESCO AHPADA seal of Excellence for Handicraft Products in South Asia. Bed Set by Thar Pa 
Thung Group) โดยมี นางสาวสุนีรัตน์ ภู่ข า นายอ าเภอบ้านไร่กล่าวต้อนรับ และนางทองลี้ คนทา ประธานกลุ่ม
ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์ผ้าทอฯ หลังจากนั้น คณะเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ 


