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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

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

 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

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 สร้างรายได้ และพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ก าหนด
แผนพัฒนาจังหวัดและประเด็นการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ๒) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม 
๓) ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม ๔) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๕) ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทาง

√ 

 
√ 

 

 

√ 

 



๒ 
 

เศรษฐกิจ และวิสัยทัศน์ที่ว่าดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน “จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริม
การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็น
จุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่  
การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

 
๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ ์

  จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขารูปเกือกม้ารอบพ้ืนที่ด้านเหนือของ
จังหวัดและมีแนวขนานกันไปทั้งสองข้างทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่  
ที่อยู่ตอนกลางและอ าเภอด้านใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพ้ืนที่ลาดชันโดยจากเหนือถึงใต้ มีพ้ืนที่ป่าไม้
รวม ๓,๙๕๓,๔๕๕ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๘ มีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่สุดของจังหวัด  
ที่ไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ ยาวประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตร ซึ่งมีต้นน้ าเกิดจากภูเขาผาลา
ในจังหวัดเลย แม่น้ าป่าสักไหลผ่านอ าเภอหล่มเก่า หล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี 
และศรีเทพ 

อาณาเขตเป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๖ องศาเหนือกับเส้นแวงที่ ๑๐๑ องศาตะวันออกมีพ้ืนที่ประมาณ 
๑๒,๖๖๘.๔๑๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๙๑๗,๗๖๐ ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัดจาก 
ด้านตะวันออกถึงด้านตะวันตก กว้าง ๕๕ กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุด ยาว ๒๙๖ 
กิโลเมตร และสูงจากระดับน้ าทะเล ประมาณ ๑๑๔ เมตร โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๓๔๙ 
กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑ 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ         ติดต่อกับจังหวัดเลย 
ทิศใต้             ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ และพิจิตร 

              ภูมิอากาศเนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน 
หนาวจัดในฤดูหนาว โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อและอ าเภอหล่มเก่าจะมีอากาศหนาว
ที่สุดพ้ืนที่ภูเขาจะมีอากาศเย็นตลอดปีในฤดูร้อนและฤดูฝนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๔๑.๒ องศาเซลเซียส 
และเฉลี่ยต่ าสุด ๑๑.๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๙.๒๗ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
๑,๓๗๓.๗ มิลลิเมตรต่อปี ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยร้อยละ ๖๘.๒๘ 
              - ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
              - ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
              - ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 



๓ 
 

               จังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณน้ าฝนเพ่ิมขึ้น จาก ๙๗๓.๑ มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น 
๑,๓๗๓.๗ มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเมื่อพิจารณาจ านวนวันที่ฝนตก พบว่า มีจ านวนวันที่ฝนตก
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศ และภาคเหนือ 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๗,๙๑๗,๗๖๐ ไร่ จากข้อมูลการใช้
ที่ดินของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี ๒๕๕๙ มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร เท่ากับ ๓,๒๘๒,๓๘๓ ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๔๑.๕ พ้ืนที่ป่าไม้ ๒,๔๑๙,๓๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕ พ้ืนที่นอกภาคการเกษตร ๒,๒๑๖,๐๗๓ ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ และในปี ๒๕๕๙ เป็นที่น่าสังเกตว่าพ้ืนที่นอกภาคการเกษตรลดลง ร้อยละ ๐.๐๕ 
และพ้ืนที่ป่าไมเ้พ่ิมขึ้นร้อยละ ๐.๐๒ จากปี ๒๕๕๙ เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนทีป่่าไม ้ระหว่างป ี๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 
  ทั้งนี้ จากข้อมูลการใช้ดินทางการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี ๒๕๕๙ พบว่า 
ประมาณร้อยละ ๕๐.๒ ของพ้ืนที่การเกษตรเป็นการปลูกพืชไร่ ๑,๖๔๗,๒๕๘ ไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนที่นา 
จ านวน ๑,๒๖๒,๖๘๗ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕ ของพ้ืนที่การเกษตร ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะดินใน
จังหวัดเพชรบูรณ์มีความหลากหลายมากถึง ๓๐ กลุ่มดิน ซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชที่แตกต่างกันไป  
โดยสามารถแบ่งตามลักษณะพื้นที่ ๔ ประเภท ๑ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. กลุ่มดินนา เป็นดินนาหรือดินลุ่มใช้ในการท านา โดยเรียงล าดับตั้งแต่ ดินเหนียวจัด 
ดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย ดินทราย ดินทรายปนกรวด ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของจังหวัด 
  ๒. กลุ่มดินไร่ เป็นกลุ่มดินดอน ใช้ประโยชน์ในการท าพืชไร่และไม้ผล ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ ๓๐ ของจังหวัด 
  ๓. กลุ่มดินตื้น ใช้ประโยชน์ในการท าพืชไร่และผลไม้ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 
๑๐ ของจังหวัด 
  ๔. กลุ่มดินภูเขา (Sc) ใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้ผล ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 
๔๐ ของจังหวัด 
 

๗. วิธีการด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ  ลงพื้นที่พบปะหวัหนา้ส่วนราชการ           
                                                               ก านัน ผู้ใหญ่บา้น และประชาชนในพื้นที ่                   
 จัดประชุม                              

 
  ส าหรับวิธีการด าเนินการในการลงพ้ืนที่  ในวันที่  ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ ์มีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินการ ดังนี้ 

 √ 

 
√ 

 √ 

 



๔ 
 

   วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
    เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะเดินทางถึงชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีต้นแบบ หมู่ ๔  
บ้านเข็กน้อย ต าบลเข็กน้อยอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนท่องเที่ยว 
นวัตวิถีต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน โดยพิธีกรได้เรียน
เชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง)  ทั้งหมด ๕ คน ขึ้นเวที 
เพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ  รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๒. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารง   กรรมการ 
 ๓. นายทรงเดช  เสมอค า   กรรมการ 
 ๔. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี  กรรมการ 
 ๕. นายจัตุรงค์  เสริมสุข   กรรมการ   

  พร้อมด้วย นางสุมิตรา  อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และนายนิเวศน์  
หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าชุมชนและประชาชนในชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีต้นแบบ หมู่ ๔ บ้านเข็กน้อย  
ในครั้งนี้ด้วย 

  นายนิเวศน์  หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวต้อนรับและรายงาน
สรุปสถานการณ์ในพ้ืนที่พอสังเขป จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ อ าเภอ ๑๑๗ 
ต าบล ๑,๔๓๐ หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒๘ แห่ง มีเนื้อที่ทั้งจังหวัดประมาณ 
๗,๙๑๗,๗๖๐ ไร่ ซึ่งในแต่ละอ าเภอจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปตามภูมิสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาโดยมีวิสัยทัศน์  คือ ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน มุ่งส่งเสริม
การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน  
   พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้า
คณะเดินทาง) ได้กล่าวทักทายที่ประชุมและกล่าวถึงเรื่องการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือรับฟังปัญหา
ของประชาชน 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 าเนินงานไปพิจารณากฎหมายและดูผลกระทบใน
การออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอีก ๒๐ ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย ๕ ปี
แรกของการปฏิรูประบบงบประมาณหรือกระบวนการที่ลงไปสู่ประชาชน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
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ให้ปรากฏขึ้น การท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และ
อ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูป
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจ าเป็นต้องรับรู้
หรือรับทราบข้อมูลปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุด เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศ การอุปโภคสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติต้องเหลือทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไปได้ ดังนั้นภาครัฐ
ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดีที่สุด 
  ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ 
เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาและยื่นหนังสือร้องเรียนต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

๑. นายสุวิทย์  แสนยากุล 
    (นายก อบต.เข็กน้อย ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์) 

   เรื่อง การขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินในต าบลเข็กน้อย สืบเนื่องจากกรณีปัญหาที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขที่ ๘๙๖ ซึ่งราษฎรชาวต าบลเข็กน้อยได้ท าการคัดค้านว่าอยู่มาก่อนเป็นที่ราชพัสดุมี
สัญญาสุภาพบุรุษจากกองทัพภาคที่ ๓ และนโยบาย ๖๖/๒๓ และได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้มีการ
เพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกจากการเป็นที่ราชพัสดุและออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ราษฎรชาวเข็กน้อย 
ในการนี้ทางอ าเภอเขาค้อ และองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการส ารวจและจัดท าข้อมูลแสดงการถือ
ครองที่ดินต าบลเข็กน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้น าเข้าสู่การพิจารณารับรองของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข็กน้อยสมัยสามัญ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการถือ
ครองที่ดินที่ท ากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรชาวต าบลเข็กน้อย เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ๘๙๖ และที่ดินอื่นในเขตพ้ืนที่ต าบลเข็กน้อย สามารถบรรลุข้อยุติได้ตามความ
ปรารถนาดีของทุกฝ่าย จึงขอเสนอประเด็นแนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
   ๑) กันที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรชาวต าบลเข็กน้อย ซึ่งได้แจ้งเป็นข้อมูลไว้
ตามแบบส ารวจในการถือครองที่ดินต าบลเข็กน้อย ที่อ าเภอเขาค้อกับองค์การบริหารส่วนต าบลต าบล
เข็กน้อยได้ด าเนินการส ารวจและจัดท าไว้แล้วออกจากการส ารวจรังวัดของกรมธนารักษ์เพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นที่ราชพัสดุหรือการด าเนินการของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่กระบวนการพิสูจน์
สิทธิ์หรือการแก้ไขปัญหาที่อื่นที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ๒) ออกเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ โฉนด หรือ น.ส.๓ ให้แก่ราษฎรชาวเข็กน้อยที่ได้แจ้งการถือ
ครองที่ดินที่ท ากินและที่อยู่อาศัยตามประเด็นที่ ๑ (พ้ืนที่พิพาทกับกรมธนารักษ์และที่นิคมชาวเขา) 
   ๓) ก าหนดมาตรการพิเศษเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ชาวเข็กน้อยในที่ดินของตนเอง และ
ป้องกันมิให้ที่ดินของราษฎรชาวเข็กน้อยตกเป็นของนายทุนหรือบุคคลภายนอก 
 



๖ 
 

   ๔) พิจารณาจัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือป่าเสื่อมโทรมที่ไม่มีผู้แจ้งถือครอง
เพื่อจัดสรรให้กับราษฎรชาวต าบลเข็กน้อยที่ไม่มีที่ดินท ากิน และให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของทาง
ราชการแก่กลุ่มราษฎรอดีต ชขส. หรือทหารผ่านศึกและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ที่ยังตกค้างอยู่
ให้ครบถ้วน 
  เรื่อง การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
  ๑) ขอสร้างถนนเส้นทางเข็กน้อยขึ้นดอยผาตัด (ผาซ่อนแก้ว) ระยะทางความยาว  
๑๑ กิโลเมตร 
   ๒) ขอสร้างถนนเส้นทางจากบ้านเข็กน้อย – บ้านทับเบิก (บ้านห้วยน้ าขาว – บ้านทับ
เบิก) ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางความยาว ๑๒ กิโลเมตร 
  เรื่อง ขออนุญาตให้ชาวต าบลเข็กน้อยสามารถปลูกกัญชงเพ่ือน ามาผลิตเป็นผ้าใย
กัญชง ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ชาวม้งท่ีตลาดต้องการในปัจจุบัน 

๒. นายยุซัว  แซ่วื่อ 
    (ตัวแทนกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์) 

          เรื่อง ติดตามความเดือดร้อนเรื่องที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย กลุ่มนายยุซัว  แซ่วื่อ 
อดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เนื่องด้วยกลุ่มของนายยุซัว แซ่วื่อ เคยท ากินในพ้ืนที่คลองห้วยทราย หมู่บ้าน
เล่านะและหมู่บ้านเสาเน้ง ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ผลักดันให้
ออกจากพ้ืนที่ตามนโยบาย ๖๖/๒๓ และนโยบาย ๖๖/๒๕๕๗ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนมากเรื่องที่ดินท า
กินและที่อยู่อาศัยมาตลอด โดยไม่เคยได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินหรือไม่ เคยได้รับการเยียวยาดูแลจาก
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 

๓. นายปรีชา  เชดิกิจชยักลุ 
    (ตัวแทนกลุ่มผูร้่วมพัฒนาชาตไิทยกลุ่มนายก้าตั๋ว แซ่สง) 

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

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

การต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์ กลุ่มได้ปฏิบัติตามนโยบายโดยการอพยพจากบ้านขี้เถ้าหมู่ที่ ๖ ต าบล
กกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เข้ามอบตัวที่ศูนย์เร่งรัดผู้กลับใจของกองทัพภาคที่ ๓ ที่บ้านเข็ก
น้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องกลายเป็นคนไทยไร้ที่ดินท ากิน การเคลื่อนไหวที่ผ่านมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบมาตลอด แต่ไม่มีการแก้ไขปัญหา จึงมีค าสั่ง ๕๖/๒๕๕๘ ลงนามโดย พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และค าสั่งที่ ๒๑๘/๒๕๕๘ ลงนามโดย นายวิเชียร ชวลิต 
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธาน
องคมนตรี มีหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หาที่ดินให้คุณหน่อใจร่วมตัดสินใจ ล่าสุดทาง
กลุ่มได้เสนอโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและท่องเที่ยวเพ่ือความมั่นคงบ้านขี้เถ้าที่ลง
นามโดย 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 คณะกรรมการจึง
ไม่สามารถก าหนดพ้ืนที่ออกมาได้ จึงขอความช่วยเหลือจากสมาชิกวุฒิสภาช่วยประสานผู้มีอ านาจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  ต่อจากน้ัน เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงห้องประชุม
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือพบปะหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอเขาค้อ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๖ คน ขึ้นเวที  
เพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ  รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๒. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารง   กรรมการ 
 ๓. นายทรงเดช  เสมอค า   กรรมการ 
 ๔. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ   กรรมการ 
 ๕. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี  กรรมการ 
 ๖. นายจัตุรงค์  เสริมสุข   กรรมการ   



๘ 
 

  พร้อมด้วย นางสุมิตรา  อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และนายนิเวศน์  
หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้  นายภาคภูมิ   
ภูมี นายอ าเภอเขาค้อ กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พอสังเขป ดังนี้ อ าเภอเขาค้อแห่งนี้มี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๑ โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมกองรบพิเศษค่ายสฤษดิ์
เสนา จังหวัดพิษณุโลก และทรงมีพระราชด าริให้ใช้ “แผนยุทธศาสตร์พัฒนา” เพ่ือยุติสถานการณ์สู้รบ 
ต่อมาอ าเภอเขาค้อได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ และจัดตั้งเป็นอ าเภอ 
เขาค้อ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ โดยมีพ้ืนที่จ านวน ๑,๓๓๓ ตร.กม. หรือ ๘๓๓,๑๒๕ ไร่ แบ่งการ
ปกครองออกเป็น ๗ ต าบล ๗๒ หมู่บ้าน ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประชากรตามฐานทะเบียน
ราษฎรจ านวน ๓๙,๗๓๓ คน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้เฉลี่ย 
๖๖,๘๙๘.๑๓ บาท/คน/ปี ปัจจุบันอ าเภอเขาค้อเป็นอ าเภอหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเป็น
จ านวนมาก โดยปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีนักท่องเที่ยวมาในพ้ืนที่เขาค้อจ านวนประมาณ ๒ ถึง ๓ ล้านคน 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของอ าเภอเขาค้อมีภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศเย็นตลอดทั้ง ปีรวมถึงมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญและสวยงามมากมาย เช่น วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ทุ่งกังหันลม พระต าหนักสมเด็จย่า 
อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ เป็นต้น  

  ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้
เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาและยื่นหนังสือร้องเรียนต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

๑. นายอ านาจ  พูนยอด 
    (ปลัดอาวโุสอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ)์ 

   เรื่อง ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จากการส ารวจ
ข้อมูลในโครงการฯ 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 ไร ่ 
  สาเหตุของปัญหาในพ้ืนที่ 
       ๑) เนื่องจากเขาค้อมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี สภาพพ้ืนที่จึงเหมาะกับการ
พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าท าการเกษตรที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
  ๒) ผู้ได้รับอนุญาตไม่ได้ขอใช้พ้ืนที่ใหม่ภายในก าหนด/เงื่อนไขของกรมป่าไม้ จึงเกิดความ
ไม่ชัดเจนในอ านาจการดูแลพ้ืนที่ตามกฎหมาย การปล่อยปละละเลยจนท าให้เกิดการเปลี่ยนสิทธิการถือ
ครองที่ดินจากราษฎรอาสาสมัคร (รอส.) ไปยังบุคคลอื่นมากกว่า ๗๐% 
  ปัญหาการท างานในโครงการฯ คทช. 
       ๑) ปัญหานโยบายและข้อกฎหมายที่ไม่ครอบคลุม 
           ๑.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน คทช. 
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           ๑.๒ ความเหลื่อมล้ าในการผ่อนปรน (ตามมติครม. วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓) ในการขอ
ใช้ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานราชการกับราษฎร 
      ๑.๓ การจับกุมด าเนินคดี (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ รวมทั้งสิ้น ๒๕๗ คดี ท าให้เกิดความ
ยุ่งยาก ซับซ้อนในการแก้ไขปัญหา 
  ๒) ขาดการประสานงานของหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
           ๒.๑ อ านาจ บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการล่าช้า/ไม่สอดรับกัน 
           ๒.๒ ความล่าช้าระหว่างกระทรวงกับกระทรวงลงมาถึงกรมและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ในการท าโครงการฯ 
           ๒.๓ การร้องเรียนของบุคคล กลุ่มบุคคล ท าให้คณะท างานต้องเสียเวลาเข้าชี้แจงต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อเสนอแนะในการไขปัญหา คทช. / ที่พักรีสอร์ท และ พ้ืนที่ทั้งหมด 
       ๑) เร่งรัดในการจัดที่ดินในโครงการ คทช. ๘๙,๙๖๖ ไร ่
           ๑.๑ ปรับเปลี่ยน/แก้ไข คุณสมบัติของผู้ครอบครองที่ดินในโครงการฯ คทช.  
ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นทึ่ในปัจจุบัน 
           ๑.๒ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในโครงการฯ คทช. ให้ยื่นค าขอใช้ประโยชน์ (ม.๑๖ โดยครม.
มีมติผ่อนปรนเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการ) 
           ๑.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาหนทางช่วยเหลือผู้ที่เป็นคดีทั้งหมดในปัจจุบันและใน
อนาคต 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 และการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ไม่สามารถด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ เพ่ือให้เป็นไป
ตามค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ ที่จะครบก าหนดการเว้นโทษทางอาญา  
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 างานจากท่าน
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินต่อไป 
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๒. นายพิสิษฐ์พล  โพธิ์ลิบ 
    (ก านันต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์) 
เรื่อง ขอแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน (อ.เขาค้อ) ต้องการให้แก้ไขปัญหาที่ท ากินในเขตป่า

สงวนที่เขาค้อ โดยประกาศให้เป็นป่าเสื่อมโทรม และกรมธนารักษ์ประกาศเป็นที่ราชพัสดุต่อไป 
๓. นายปรีชา เดชบุญ 
    (ประธานสภาองค์กรชุมชน ต าบลสะเดาะพง อ าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ)์ 
เรื่อง ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่ดิน (อ.เขาค้อ)  

  ๑. ควรแก้นโยบายคุณสมบัติ ๙ ข้อ และเสนอให้การจัดเก็บรายได้ต้องไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ 
บาทต่อปี และให้อยู่ในดุลยพินิจของทาง คทช. จังหวัด 
       ๒. รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าโดยการออกมาผ่อนปรนให้หน่วยราชการ
ใช้พ้ืนที่ป่าไม้ได้ แต่ไม่มีมติการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชน 
       ๓. เรื่องคดีความเกี่ยวกับที่ดินตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ มีอยู่ ๒๕๗ คดี โดยศาลพิพากษาไปแล้ว 
๓๓ คดี ซึ่งทางราชการหลอกให้ประชาชนไปจดแจ้งที่ดินตามมาตรา ๑๖ แต่ท าให้ประชาชนถูกเอารัดเอา
เปรียบจากทางภาครัฐ 

๔. นายโสภณ เปรมโสภณ 
    (ประธานผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์) 
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. และ
กฎหมายมาตรา ๑๖ เป็นต้น 

๒. ก าหนดเป็นวาระเขาค้อ และปัญหาที่คล้ายกันเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหา
ที่ดินที่อยู่อาศัย 

๕. นายชายวิสิทธิ์ สิงหราชโยธิน 
    (ประธานกรรมการมูลนธิิพิทักษ์ไทย) 
เรื่อง ขอให้เร่งออกพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ 

จากกรณีปัญหาที่ดินท ากินในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อมีปัญหามาอย่างยาวนานนั้น ข้อเสนอต้องการให้
คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภาเร่งผลักดันนโยบายโดยให้นายกรัฐมนตรีมีค าสั่งออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกา
คุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้ระงับการด าเนินคดีส าหรับพ่ีน้องประชาชนที่ถูกจับกุมไปแล้วและ  
ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิด ทั้งนี้รวมไปถึงการออกนโยบายที่สามารถบังคับใช้เป็นกฎหมายเพ่ือลบล้าง
ความผิดให้กับประชาชนเป็นการเร่งด่วนด้วย ซึ่งการกระท าดังกล่าวของทางภาครัฐท าให้ประชาชนใน
พ้ืนที่เสียขวัญและก าลังใจเป็นจ านวนมาก 

 



๑๑ 
 

  วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
    เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงที่ว่าการอ าเภอหล่มสัก 
ต าบลหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอหล่มสัก รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๗ คน ขึ้นเวทีเพ่ือด าเนินการประชุม 
ประกอบด้วย  
 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ  รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๒. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารง   กรรมการ 
 ๓. นายทรงเดช  เสมอค า   กรรมการ 
 ๔. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ   กรรมการ 
 ๕. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี  กรรมการ 
 ๖. นายเฉลียว  เกาะแก้ว   กรรมการ 
 ๗. นายจัตุรงค์  เสริมสุข   กรรมการ   

        พร้อมด้วย นางสุมิตรา  อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และนายนิเวศน์  
หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย 

  ทั้งนี้ นายศิวัช  ฟูบินทร์ นายอ าเภอหล่มสัก กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ใน
พ้ืนที่พอสังเขป ดังนี้ อ าเภอหล่มสักมักประสบปัญหาน้ าท่วมจากน้ าไหลหลากจากภูเขาและภัยแล้งเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งมีแม่น้ าป่าสักสายหลักของจังหวัดมีอ่างเก็บน้ าประมาณ ๒ - ๓ แห่งใหญ่ แต่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน และในจังหวัดตอนนี้มีปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ซึ่งพืช
เศรษฐกิจหลักคือ ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ยาสูบ และผักสด เป็นต้น 
  พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวทักทาย
ที่ประชุมพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรฐัธรรมนญู 
สรุปได้ดังนี้ ในการลงพ้ืนในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือ
ผู้แทนปวงชนชาวไทย 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



๑๒ 
 

ส าคัญต่างๆ ๔. พิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ ๕. ถอดถอนบุคคลออกจาก
ต าแหน่ง ๖. อ านาจหน้าที่อื่นๆ แต่เรื่องที่ส าคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ .ศ. ๒๕๖๐ ตามบท
เฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บญัญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ก็คือท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเสาหลัก ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย พ่ีน้องประชาชนต้องรับรู้และเ ดินไป
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  
  ต่อจากนั้น เป็นการรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เสนอได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

๑. นายรุจน์  เพชรประทุม 
    (ก านันต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหล่มสกั จังหวัดเพชรบรูณ์) 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม เนื่องจากอ าเภอหล่มสักประสบปัญหาภัยแล้ง

และน้ าท่วมในหลายต าบล โดยบางต าบลยังไม่มีอ่างเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคและบริโภค จึงอยากได้
อ่างเก็บน้ า “คลองน้ าคล้า” ตามแผนการสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพ่ือใช้น้ าใน
การท าการเกษตรประมาณ ๒๕,๐๐๐ ไร่ เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 

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

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



๑๓ 
 

  เรื่ อ ง  การ เ พ่ิมค่ าตอบแทนของก า นันและผู้ ใหญ่บ้ าน  เนื่ องด้ วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้มาแล้วกว่า ๑๐ ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน 
ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น แต่เพ่ือดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนและต้องทุ่มเทเสียสละปฏิบัติ
หน้าที่ตลอด 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 ขอเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวข้องกับ
ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยให้มีการเลือกตั้งจากประชาชน และไม่ให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่แต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีได้ 

๓. นายคมกฤษ สุวรรณหงษ์ 
    (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ต.ท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสกั จังหวัดเพชรบูรณ)์ 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ขอเสนอโครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการแก้มลิงฝายศรีจันทร์ ต าบลท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ 

ราชพัสดุโดยกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล 
๒. โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยศรีจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ าลาดพัฒนา ต าบลท่าอิบุญ  

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
๔. นายไสว  ค าพุฒ 
    (นายก อบต. ช้างตะลดู อ าเภอหล่มสัก จังหวดัเพชรบูรณ)์ 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ขอเสนอโครงการ ดงันี ้

       ๑. โครงการอ่างเกบ็น้ าหว้ยสะดวง ซึ่งอยากเร่งรัดให้มีการก่อสร้าง เพราะรอมานานกว่า ๔๐ ปี 
  ๒. โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าพราย 
  ซึ่งนายอ าเภอหล่มสักเป็นผู้ชี้แจงว่าอยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

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

ประจ าทุกปี ท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และในช่วงฤดูแล้งก็แห้งแล้ง ไม่มีน้ าใช้ท าให้พืชผล
ทางการเกษตรเสียหายเช่นกัน 

 



๑๔ 
 

ข้อเสนอแนะ  
       ๑) อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กในช่องเขาที่น้ าป่าไหล
หลากสองช่องเขา ดังนี้ 
           ๑.๑ ช่องเขาวังฮ้าง หมู่ที่ ๑๒ ต าบลบ้านติ้ว 
           ๑.๒ ช่องเขาห้วยค าตูม หมู่ที่ ๙ ต าบลบ้านติ้ว เพ่ือป้องกันน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วม
บ้านเรือประชาชนและพืชผลทางการเกษตร และสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
       ๒) สร้างแก้มลิงกักเก็บน้ าในเขตชลประทานบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านติ้วที่มี
พ้ืนที่จ านวนประมาณ ๕๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 

๖. นายชัชพงษ์  เสาธง 
    (ข้าราชการบ านาญ ต าบลหนองไขว้ อ าเภอหล่มสกั จังหวัดเพชรบูรณ์) 
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 จังหวัดเพชรบรูณ)์ 
เรื่อง การส่งเสริมด้านการตลาดของพืชผลทางการเกษตร ข้อเสนออยากให้มีการ

ส่งเสริมด้านการตลาดของผักอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน เพ่ือให้กระบวนการปรับเปลี่ยนจากเกษตรแบบ
เคมีมาเป็นเกษตรแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่ทางเกษตรสามารถด าเนินการได้ เพราะที่ผ่านมา
ทางเกษตรกรเข้าไม่สามารถถึงกระบวนการดังกล่าว 

  ต่อจากน้ัน เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์บ้านห้วยโปร่ง หมู่ ๑ ต าบลบ้านหวาย  
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
ห้วยโปร่ง หมู่ ๑ เพ่ือส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน โดยพิธีกรได้
เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๖ คน  
ขึ้นเวทีเพื่อด าเนินการประชุม ประกอบด้วย  
 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ  รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๒. พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารง   กรรมการ 
 ๓. นายทรงเดช  เสมอค า   กรรมการ 
 ๔. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี  กรรมการ 



๑๕ 
 

 ๕. นายเฉลียว  เกาะแก้ว   กรรมการ 
 ๖. นายจัตุรงค์  เสริมสุข   กรรมการ   

  พร้อมด้วย นายนิเวศน์  หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเวทีเพื่อรับฟัง
ปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านทอ่งเทีย่วบา้น
ห้วยโปร่งในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายศุภชัย  เทียมทอง ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยโปร่ง ได้กล่าว
ต้อนรับและกล่าวแนะน าชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยโปร่งพอสังเขป ดังนี้ บ้านห้วยโปร่ง ต าบลบ้านหวาย 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า “เมืองราดพ่อขุนผาเมือง” 
เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านวัฒนธรรมประเพณี 
เช่น การผ้าทอพ้ืนเมือง การเส็งกลอง การแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ การนุงซินหัวแดงก่านห่มสไบ หรือการ
นุ่งโสร่งและผูกเอวด้วยผ้าขาวม้าไส้ปลาไหล ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เมืองแห่งประวัติศาสตร์
บ้านห้วยโปร่ง มีโบราณสถานที่มีความเก่าแก่ สวยงาม และทรงคุณค่ามากมาย สามารถสร้างเป็นจุด
ดึงดูดความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นต านานของพ่อขุนผาเมือง ผู้ทรงดูแลปกปักรักษาให้ชาติ
ไทยคงเป็นชาติที่มั่นคงยั่งยืน สืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งโบราณสถานที่ส าคัญได้แก่ เจดีย์พ่อขุน
ผาเมือง ต้นจ าปีพันปี หลวงพ่อตากแดด เจดีย์พระนางสิงขรมหาเทวี ศาลาข้าวสารด า อนุสรณ์สถาน
เมืองราด เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีกลุ่มโฮมสเตย์เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนเป็น
ผู้จัดการที่พักของชาวบ้านในชุมชนให้แก่ผู้มาเยือนด้วยความยินยอมและเต็มใจของเจ้าของบ้าน การพัก
ร่วมกับชาวบ้านก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวเป็นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในวิถีชีวิตชุมชน เกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชนที่มาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 
รวมทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจ ส่วนการประกอบอาชีพบ้านห้วยโปร่งมีการสร้าง
รายได้และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปในหลายกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าไทหล่ม อาหารพื้น
ถิ่น ผลิตสินค้าของที่ระลึก ไม้กวาดทางมะพร้าว รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์
บ้านห้วยโปร่งได้เล็งเห็นความส าคัญของการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือหวังให้ชุมชนมีพ้ืนที่สะอาด 
สวยงามที่สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนมาเยี่ยมชม  
  จากนั้นผู้เสนอปัญหาได้น าเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามล าดับดังนี้ 

๑. ร้อยตรี ศิริ  กินยืน 
    (นายก อบต.บ้านหวาย อ าเภอหลัมสัก จังหวดัเพชรบูรณ)์ 
เรื่อง ปัญหาการคมนาคมภายในหมู่บ้าน เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านมี

สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝนตกมีน้ าท่วมขังบริเวณถนนลาดยางสายหน้า อบต.บ้านหวายผ่านอนุสรณ์สถาน
เมืองราด บ้านห้วยโปร่งหมู่ ๑ - เขตต าบลปากช่อง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๔,๔๐๐ เมตร 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แต่ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะเกินขีดความสามารถด้านงบประมาณของ อบต.บ้านหวาย 

 



๑๖ 
 

๒. นางเกศินี  อุดพ้วย 
    (ข้าราชการบ านาญ) 
เรื่อง เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ขอให้พิจารณาเพิ่มตามความก้าวหน้าของสภาพเศรษฐกิจ 

เพราะอายุขัยของคนปัจจุบันมีแนวโน้มอายุยืนขึ้น ดังนั้นคงจะช้าไปถ้าจะเพ่ิมปีละ ๑๐๐ บาท อยากให้
พิจารณาปรับเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ 
  ๓. พันต ารวจเอก จิรภัทร ปานลักษณ์ 

      (ผกก.สอบสวนต ารวจภูธร จังหวัดเพชรบูรณ์) 
 เรื่อง เสนอให้อุทยานพ่อขุนผาเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยว อยากผลักดันให้อุทยาน 

พ่อขุนผาเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดให้มี
ถนนคนเดิน เพราะหมู่บ้านห้วยโปร่งห่างจากอุทยานพ่อขุนผาเมืองระยะทางเพียง ๕ กิโลเมตร 

 

๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้      ๘๐๐       คน 

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      ๖๖๙       คน ที่เป็นร้อยละ    ๘๓.๖๒  .       

  - 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  

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 



๑๗ 
 

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

 ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

 

๑๐. ข้อสังเกต  

  - ไม่มี – 

 

๑๑. ข้อเสนอแนะ   

  - ไม่มี - 

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

 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมโครงการสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชนในพื้นทีจ่ังหวดัภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 



๑๘ 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
  เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง       
พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กับประชาชนในชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีต้นแบบ หมู่ ๔ บ้านเข็กน้อย ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
  เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงห้องประชุมโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ 
เพชรบูรณ์ ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายนิเวศน์  หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับและร่วมเวทีเพ่ือรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
กับหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอ าเภอเขาค้อ จ านวน ๒๕๐ คน  



๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางถึงที่ว่าการอ าเภอหล่มสัก ต าบลหล่มสัก 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือพบปะและรับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน ๒๕๐ คน  โดยมี นายนิเวศน์  หาญสมุทร์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ 
 



๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
  เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางถึงหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โรงเรียนพ่อ
ขุนผาเมืองอุปถัมภ์บ้านห้วยโปร่ง หมู่ ๑ ต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือพบปะ
เยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหา รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน             
จ านวน ๑๕๐ คน  โดยมี นายนิเวศน์  หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ 


