
(เอกสารแนบ ๒) 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 

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

๑. ชื่อโครงการ  โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้ 
 ณ  จังหวดันครศรีธรรมราช 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศกุร์ที ่ 6  กนัยายน  2562 

๓. สถานที ่ ณ  โรงแรมฟอร์จูนนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช 
 ณ  วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ ........................ 

๕. สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นการทอ่งเที่ยว วัฒนธรรม 

๖. ข้อมูลทั่วไป  

ที่ต้ังและอาณาเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 780 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 
9,942.502 ตร.กม. หรือประมาณ 6,214,064 ไร่ มีพ้ืนที่มากเป็นล าดับที่ 16 ของประเทศ หรือ
ประมาณ ร้อยละ 1.98 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ ที่ตั้งของจังหวัดตั้งอยู่ประมาณละติจูดที่ 9 องศาเหนือ 
และ ลองติจูด 10 องศาตะวันออก  

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทยเป็นชายฝั่งทะเล มีความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่  

ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ  
1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง ได้แก่ บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช มีอาณาเขตตั้งแต่ 

ตอนเหนือของจังหวัดลงไปถึง ใต้สุด ได้แก่ อ าเภอสิชล อ าเภอขนอม อ าเภอท่าศาลา อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อ าเภอลานสกา อ าเภอพรหมคีรี อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอชะอวด อ าเภอจุฬาภรณ์ 
และอ าเภอพระพรหม ในเขตเทือกเขา นี้มีภูเขาสูงสุดในจังหวัด คือ เขาหลวง ซึ่งสูงประมาณ 1,835 
เมตร เหนือระดับน้ าทะเล  

2. บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออก ได้แก่ บริเวณเทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออก
ถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย จ าแนกได้เป็น 2 ตอน คือ ตั้งแต่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลงไปทางใต้ ที่มีความ
กว้างจากบริเวณเทือกเขาตอนกลาง ไปถึงชายฝั่งทะเลระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร ได้แก่ อ าเภอ

√ √ 
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ปากพนัง อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอหัวไทร และอำเภอชะอวด และอีกบริเวณหนึ่ง คือตั้งแต่อ าเภอท่าศาลา
ขึ้นไปทางทิศเหนือ อ าเภอที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ราบ ด้านนี้คือ อ าเภอขนอม อ าเภอสิชล อ าเภอท่าศาลา 

3. บริเวณที่ราบด้านตะวันตก ได้แก่ บริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราช และ
เทือกเขาบรรทัด ซึ่งมีลักษณะเป็น เนินเขาอยู่เป็นแห่ง ๆ อ าเภอที่อยู่ท่ีราบด้านนี้ คือ อ าเภอพิปูน อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ อ าเภอฉวาง อ าเภอนาบอน อ าเภอบางขัน อ าเภอถ้ าพรรณรา และอ าเภอทุ่งสง สายน้ าส าคัญ 
ได้แก่ แหล่งต้นน้ าของแม่น้ าตาปี  

ลักษณะภูมิอากาศ  
ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีภูเขาและเป็นคาบสมุทรทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออกเป็นทะเลจีนใต้ 

มหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันตกเป็นทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียท าให้นครศรีธรรมราชได้รับอิทธิพล
ลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย และพายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต้สลับกัน 

ลักษณะฤดูกาล มี 2 ฤดู คือ 
1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน มีอากาศร้อนตลอดฤดูกาล  
2. ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

2.1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
2.2 ตั้งแตเ่ดือนพฤศจกิายน–มกราคมเป็นชว่งทีไ่ดร้ับอทิธิพลลมมรสมุ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงนีฝ้นตกหนาแน่น 

ประชากร  
สถิติจ านวนประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชากรจ านวน 1,527,701 คน แยก

เป็นชาย 757,882 คน หญิง 769,819 คน 496,226 ครัวเรือน โดยเฉลี่ยมีความหนาแน่นของ
ประชากรเท่ากับ 153.65 คนต่อตารางกิโลเมตร 

การปกครอง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพ้ืนที่ออกเป็น 23 อ าเภอ 165 

ต าบล 1,551 หมู่บ้าน ส่วนราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 34 ส่วนราชการ และอ าเภอ 23 อ าเภอ  
ส่วนราชการส่วนกลาง 96 หน่วยงานและปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 185 แห่ง ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 47 แห่ง (แยกเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง  
3 แห่ง และเทศบาลต าบล 43 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล 137 แห่ง 

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

รายได้ประชากร  
เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร และการค้า อาชีพหลัก 

คือ การท าสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน ท าไร่ การปลูกผลไม้ ท าสวนมะพร้าวการประมง และการเลี้ยง
สัตว์  จังหวัดนครศรีธรรมราช มี เนื้อที่ทั้ งหมด 6,214,064 ไร่  พ้ืนที่ถือครองเ พ่ือการเกษตร 
3,059,412.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.23 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยพ้ืนที่ทั้งจังหวัดแยกเป็นที่อยู่อาศัย 
230,845 ไร่ ที่นา 379,156.75 ไร่ พืชไร่ 63,644 ไม้ผลและไม้ยืนต้น 2,560,647 ไร่ สวนผัก 
และไม้ดอก 55,965 ไร ่และอื่น ๆ 2,923,806 ไร ่
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การประมง  
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีชายฝั่งทะเลในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ ยาว 225 กิโลเมตร แยกเป็น 

ในพ้ืนที่อ าเภอ ขนอม 38 กิโลเมตร อ าเภอสิชล 37.5 กิโลเมตร อ าเภอท่าศาลา 31.3 กิโลเมตร อ าเภอ
เมือง นครศรีธรรมราช 26.1 กิโลเมตร อ าเภอปากพนัง 74.5 กิโลเมตร และอ าเภอหัวไทร ยาว 27.6 
กิโลเมตร พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เลี้ยงกุ้งทะเล และประกอบอาชีพการประมง 7 อ าเภอ คือ อ าเภอขนอม 
ท่าศาลา เชียรใหญ่ ปากพนัง เมือง สิชล และอ าเภอหัวไทร มีจ านวนฟาร์มที่เลี้ยงกุ้งทะเล 2,168 ฟาร์ม 
พ้ืนที่ฟาร์ม 41,736.61 ไร่ 4,927 บ่อ พ้ืนที่เลี้ยง 25,997.8 ไร่  
 
๗. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ 

๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ 100   คน 
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  186   คน ที่เปน็ร้อยละ 100 
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./ครู 
                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน              อืน่ ๆ 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
      - ผลที่ได้ลัพธ์/ความพึงพอใจ 
   กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมกิจกรรม และมีสว่นร่วมในกระบวนกิจกรรมอย่างสนใจ 

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

 ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต 
  - 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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สรุปรายงานการด าเนินกิจกรรม 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันศุกร์ที่  6  กันยายน  2562 

ณ  โรงแรมฟอร์จูนนครศรีธรรมราช  อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
---------------------------------------------- 

 
การด าเนินกิจกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้   

ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มขึ้นเวลา 09.15 นาฬิกา โดยมีนายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา  
กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ในการจัดโครงการครั้งนี้มีประเด็นในการพิจารณาผลักดันการท่องเที่ยว  
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และการขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชให้เป็นมรดกโลก 

จากนั้น นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวให้การต้อนรับ 
และได้อภิปรายแนวทางการพัฒนาจังหวัดร่วมกันกับสมาชิกวุฒิ สภา หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  
ถึงศักยภาพของจังหวัดในการที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยผนวกเอาการผลักดัน 
พระบรมธาตุที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อันจะสะท้อนถึงความเป็นท้องถิ่นซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความพร้อมมาก และชาวต่างชาตินิยมเสพรสนิยมในการเป็นท้องถิ่น อีกทั้งโครงสร้างกายภาพของ
จังหวัดติดทะเลและมีทรัพยากรสัตว์น้ าที่ส าคัญ ซึ่งที่ประชุมเห็นฟ้องต้องกันที่จะผลักดันให้จังหวัดเป็น
เมืองประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม มีการน าศาสนาทั้ง ๕ ซึ่งมีผู้คนนับถือมาเจาะตลาด และเน้นการ
ท่องเที่ยวด้านพราหมณ์ - ฮินดู โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมระหว่าง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นแผนที่ท่องเที่ยวที่มีการบูรณาการ
เส้นทางร่วมกัน และการส่งเสริมการบูรณาการเส้นทางฝั่งทะเลอันดามันมาสู่ลุ่มน้ าปากพนัง เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการพัฒนาเส้นทางในเมือง  
ให้มีความคล่องตัวโดยเฉพาะการสร้างเส้นทางจราจรรถมินิบัสให้มีความเหมาะสมซึ่งการพัฒนาดังกล่าว
ต้องเน้นความเป็นเจ้าของบ้านที่ดี มีความเป็นมิตรรวมถึงภาคธุรกิจต้องเอื้อประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  
ของจังหวัดร่วมกัน 

เมื่อจบการหารือในภาคแรกแล้ว ที่ประชุมรับฟังข้อมูลการด าเนินงานเพ่ือเตรียมการ 
ให้พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ได้น าเสนอเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุฯ ให้เป็นมรดกโลกโดยสาระส าคัญของการด าเนินการปัจจุบันต้อง
ด าเนินการขั้นตอนเอกสารตามหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโกให้ทันภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งหนึ่งในหลักเกณฑ์นั้นก าหนดว่า ชุมชนโดยรอบบริเวณพระบรมธาตุ  
ต้องเห็นพ้องต้องกัน และไม่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว ปัจจุบันมีกลุ่มประชาชนที่
ขายดอกไม้ กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มรถยนต์แท็กซี่รับจ้าง กลุ่มโรงเรียน และพระสงฆ์ทั้ง 5 
วัด โดยรอบ อย่างไรก็ตาม สภาพความขัดแย้งยังพอมีอยู่ โดยเฉพาะการเรียกร้องทางวัดให้มีการเปิด
ประตูด้านหลังพระบรมธาตุเพ่ือเป็นเส้นทางผ่านเข้า – ออก ไปยังชุมชนด้านหลัง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของทางวัดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 
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ในการนี้ เพ่ือให้เป็นการเร่งรัดการด าเนินการทางเอกสารที่จะเสนอต่อองค์ก ารยูเนสโก 
ให้ทันเวลาที่ก าหนด สมาชิกวุฒิสภา ได้เสนอแนะจังหวัดด าเนินการ ดังนี้  

1. จัดท าปฏิทินก าหนดเวลาตามภารกิจให้เสร็จก่อนเดือนธันวาคม 2562 เพ่ือให้มีการ
ตรวจสอบข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. ให้มีการบูรณาการความเป็นเอกภาพด้านการท่องเที่ยวเรื่องมรดกโลก ซึ่งเป็นเอกภาพ
บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Unity Diversity) 

3. การอภิปรายการน าเสนอต่อองค์การยูเนสโกขอให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาประชุม 
หารือร่วมกันอีกรอบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเตรียมความพร้อมให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด 

4. ให้มีการรณรงค์สื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ และเห็นพ้องต้องกันในทุกภาคส่วน อีกทั้ง 
ควรมีการสื่อสารโดยเครือข่ายขององค์การยูเนสโก เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
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