
ตารางสรุปประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุทัยธานี 

 ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๑. ด้านที่ดิน 
 

นายมนูญ  ดอกกุหลาบ 
ประธานชมรมกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านไร่ 

จ.อุทัยธานี 
โทร. ๐๙๓ – ๓๙๑๙๔๖๑ 

เรื่อง ปัญหาที่ดิน น.ส.๓ ก. ทับซ้อน
พื้นที่ป่าไม้ 
     เนื่องจากปัญหาเรื่องที่ดิน น.ส.๓ ก. 
ทับซ้อนพื้นที่ ป่าไม้ประมาณ ๕ ,๐๐๐ 
กว่าแปลง ประมาณ ๑ แสนกว่าไร่ ทํา
ให้ประชาชนได้ รับความเดือด ร้อน 
เพราะธนาคารไม่รับจํานองและปล่อย
สินเชื่อเพื่อทําธุรกิจต่างๆได้ และทําให้
ไม่มีการซื้อขายที่ดินด้วย อีกประเด็น
หนึ่ งเมื่อพรบ . ผังเมืองออกบังคับใช้  
การดําเนินการและกิจกรรมทางด้าน
ธุรกิจต่างๆ  เช่น  ปั้มน้ํ ามัน  โรงงาน 
ธุรกิจที่ต้องขอรอ.4 จากอุตสาหกรรม
และโยธาธิการและผังเมืองไม่สามารถ
กระทําได้ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของ
ประชาชน และส่งผลกระทบต่อรายได้
และอาชีพของประชาชน 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

 

นายอุทิศ  ชูประดิษฐ์ (เจ้าพนักงานที่ดิน จ.อุทัยธานี) 
ชี้แจงว่าเนื่องจากการเพิกถอนย่อมเกิดผลกระทบต่อ
ป ระช าชน  และผลกระทบท างด้ าน เศ รษ ฐ กิ จ 
จํานวนมากและในวงกว้าง จึงมีข้อเสนอดังนี้  
   ๑. เร่งรัดโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการ (One map) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อกันพื้นที่ที่
ถูกต้องออกมาให้ชัดเจนก่อนและออกกฎหมาย เพื่อกันเขต
พื้ นที่ ป่ าไม้หรือพิ จารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ จะถูก
ผลกระทบตามกฎหมายอื่น  ๆต่อไป 
   ๒. ขอให้สถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทําการ
วิจัยผลกระทบในด้านต่างๆ  เช่น เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
เป็นต้น เสร็จแล้วนําเสนอผลการวิจัยให้รัฐบาลพิจารณายกเลิก
เขตป่าไม้ ถ้าหากไม่ต้องเพิกถอน น.ส.3ก.ดังกล่าว หรือหา
มาตรการอย่างอื่นรองรับการถือครองที่ดินดังกล่าวแทน ถ้าหาก
จําเป็นต้องเพิกถอน น.ส.3ก. ดังกล่าว เช่น จัดที่ดินทํากินใน
รูปแบบ คทช. เป็นต้น และควรส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องไป
ยังคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 



 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ด้านที่ดิน 
 

นายจงกล  พฒุศิริ 
ประธานเครือขา่ยแปลงใหญ ่

จ.อุทัยธานี  
และประธานเกษตรกรผู้เลี้ยง

แพะแกะ อ.บ้านไร่  
โทร. ๐๘๙ – ๘๔๘๗๒๓๒ 

เรื่อง ขอสิทธิทํากินที่ดิน ภบท.๕ และ สปก. 
     อยากขอสิทธิทํากินภาคการเกษตร ภบท.๕ และสปก. 
เขตป่ากันชนของพื้นที่ทหารให้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
และพรบ.ที่ดินทํากินกันเขตให้ชัดเจน ออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่
เกษตรกรได้ทํากินพัฒนาพื้นที่อย่างถาวร ส่วนพื้นที่ สปก.ทําไม
ต้องเก็บค่าเช่าเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมาก และไม่
สามารถพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวได้ 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 นายสุริวงค์  แห้วเพ็ชร 

กํานันตําบลทัพหลวง 
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

โทร. ๐๘๑ – ๙๕๓๐๑๘๘ 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้กับราษฎร 
     ข้อเสนอให้จัดสรรภูเขาที่ไม่อยู่ในเขตป่าไม้หรืออุทยาน
และเป็นพื้นที่ เขตภูเขาที่ เป็นดินให้ประชาชนสามารถทํา
การเกษตรได้ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทํากินไม่พอเพียง 
 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

 



 
 

ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๒. ด้านแหล่งน้ํา นายจงกล  พฒุศิริ 
ประธานเครือขา่ยแปลงใหญ ่

จ.อุทัยธานี  
และประธานเกษตรกรผู้เลี้ยง

แพะแกะ อ.บ้านไร่  
โทร. ๐๘๙ – ๘๔๘๗๒๓๒ 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนก่อสร้างอุโมงค์น้ําห้วยขาแข้ง 
     อยากขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
โครงการอุโมงค์น้ําห้วยขาแข้ง ความยาว ๖๕ กิโลเมตร เพื่อนํา
น้ํ ามาเติมอ่ างเก็บน้ํ าห้ วยขุนแก้ว  – ทับ เสลา  โดยกรม
ชลประทานได้ทําการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้ว เงินงบประมาณ
จํานวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อก่อความคุ้มค่าในภาคการเกษตร 
ด้านอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรมอย่างมาก 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 

นายอิสรพงษ์  ศรีแจ้ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕ 

ที่อยู่ ๔/๕ หมู่ ๑๕ ต.ลานตาก
อ.ลานสัก จ.อทุัยธานี 
โทร. ๐๙๓ – ๔๗๐ 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
     อยากให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวตําบล
ระบํา และอําเภอลานสัก โดยเสนอให้จัดทําโครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ําห้วยลําปลาผา ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งสามส้ม หมู่ ๓ ตําบล
ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภค น้ําใช้เพื่อการเกษตร เป็นที่กักเก็บน้ําแก้ปัญหา
น้ําหลาก สามารถผันน้ําไปเติมที่อ่างทับเสลา และเป็นแหล่งน้ํา
ให้กับสัตว์ได้ 
 
 
 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๓. ด้านการคมนาคม นายอิสรพงษ์  ศรีแจ้ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕ 

ที่อยู่ ๔/๕ หมู่ ๑๕ ต.ลานตาก
อ.ลานสัก จ.อทุัยธานี 
โทร. ๐๙๓ – ๔๗๐ 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยาง 
     อยากให้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยาง
เชื่อมระหว่างตําบลระบํา ตําบลป่าอ้อ ถนนสายบ้านคีรีวงศ์ 
ตําบลระบํา ถึงบ้านริมป่าพลูใหญ่และตําบลป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.
อุทัยธานี เนื่องจากสัญจรไปมาด้วยความลําบาก 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 
การคมนาคม 

 

๔. ด้านสังคม นายชัยรินทร์  อิศรางกูร  
ณ อยุธยา 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓  
ต.ทุ่งนางงาม อ.ลานสัก  

จ.อุทัยธานี 
โทร. ๐๙๐ – ๘๙๒๖๓๙๙ 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการ
ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน 
ภายใต้กรอบความเข้มแข็งของชุมชนบ้านชายเขา ต.ทุ่งนา
งาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
     เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านชายเขาหมู่ที่ ๓ ต.ทุ่งนางาม 
ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 
วิกฤตจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน จึง
เล็งเห็นถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน และรองรับคนกลับภูมิลําเนาจากวิกฤตดังกล่าว โดยได้
นําความเห็นของคณะกรรมการที่นําเสนอให้พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนในหมู่บ้าน พัฒนาแหล่งน้ําคลองห้วยโศก โดย
การยกระดับให้ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ
จากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการ 
การท่องเที่ยว 



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

 ด้านสังคม นายประเวก  อยู่รอง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ 

ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต 
จ.อุทัยธานี 

เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้า 
     เนื่องจากประชาชนที่อยู่ในเขตบ้านมอสามโค้ง กุดจะเลิศ
หมู่ที่  ๓  จํานวน  ๕๘  ครัวเรือน  บ้านคลองแห้งไซร์เบอร์ 
คลองเคียน จํานวน ๑๒๐ ครัวเรือน บ้านภูเหม็น บ้านท่า
กระได จํานวน ๑๐ ครัวเรือน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน จึงไม่
มีไฟฟ้าใช้มาเป็นระยะเวลานาน จึงอยากขอให้ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  นายธวัชน์  ภูริพล 
ที่ปรึกษาศูนย์ทอผ้าบ้านผาทัง่ 
ที่อยู่ ๓๒ หมู่ ๒ ต.ห้วยแห้ง 

อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
โทร. ๐๘๐ – ๐๓๒๑๕๖๗ 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านผาทั่ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
     เนื่องจากหมู่บ้านผาทั่งเป็นหมู่บ้านที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงในอําเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี คือหลวงพ่อโตวัดผาทั่ง และ
ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวจะใช้ระยะเวลาสั้นและเดินทางกลับไป เพราะไม่มี
สถานที่ที่ทําให้นักท่องเที่ยวแวะพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอย หรือ
เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนและจัดกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยว ทํา
ให้ชุมชนยังไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากนัก จึงอยากให้ทาง
ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนชุมชนได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ สามารถเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ในการขายสินค้า
พื้นบ้านของคนในชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

 

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 
การท่องเที่ยว 

 



ลําดับ ประเภทประเด็น ผู้นําเสนอ ประเด็นปัญหา/ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเภทข้อมูล การดําเนินงาน 

๕. ด้านการ
เกษตรกรรม 

 

นายจงกล  พฒุศิริ 
ประธานเครือขา่ยแปลงใหญ ่

จ.อุทัยธานี  
และประธานเกษตรกรผู้เลี้ยง

แพะแกะ อ.บ้านไร่  
โทร. ๐๘๙ – ๘๔๘๗๒๓๒ 

เรื่อง การทําเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     ขอเสนอการทําเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยใช้การตลาดนํา
การผลิต ขอสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
อย่างต่อเนื่อง ขยายไปทุกตําบลของประเทศ โดยใช้วิธีการ
เกษตรแบบทฤษฎีใหม่ พืช – สัตว์ – ประมง สามารถแก้ไข
ปัญหาความยากจนได้ 
 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

ควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการ 

ด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 

เพื่อส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 

๖. ด้านสิ่งแวดล้อม นายประเวก  อยู่รอง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ 

ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต 
จ.อุทัยธานี 

เรื่อง ปัญหาช้างทําลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร 
     เนื่องจากแนวกันชนที่ทําไว้โดยกรมอุทยานเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนั้นถูกช้างป่าทําลายและฝ่าแนวกั้นเข้ามา
ทําลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร และไม่มีเจ้าหน้าที่เข้า
มาดูแล ทําให้ชาวบ้านต้องดูแลและขับไล่ช้างกลับป่ากันเอง จน
ได้รับความเดือดร้อนมาก อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้า
มาดูแลและป้องกันไม่ให้ช้างเข้ามาทําลายพืชผลทางการเกษตร
ของราษฎร 

แสดงความ
คิดเห็นด้วยวาจา

 

นายเพิ่มศักดิ์  กนิษฐชาต
นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
ชี้แจงว่าหากพบเห็นช้างป่าควร
รีบแจ้งให้กับเจา้หน้าที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งใหท้ราบ
โดยเร็ว เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่มา
ดูแล เพราะมกีารจัดชุดหน่วย 
ไซเบอร์เฝ้าระวังช้างป่าตลอด 

๒๔ ชั่วโมง และควรส่งเรื่องไปยัง
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม 

แยกเรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อสง่เรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 



 


