
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล 

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

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ จังหวัดตรงั และจงัหวัดสตูล 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพุธที ่๑๑ – วันศุกร์ท่ี ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๓                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ ๑. ชุมชนท่องเที่ยวต ำบลนำข้ำวเสีย อ ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง 
 ๒. วิสำหกิจชุมชนล่องแก่งบ้ำนเขำหลัก หมู่ที่ ๗ ต ำบลน  ำผุด  
  อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง    
 ๓. บ่อหินฟำร์มสเตย์/วิสำหกิจชุมชนเลี ยงปลำกระชังบ้ำนพรุจูด  
  เลขที่ ๑๔๕/๑ หมู่ที่ ๒ ต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 

 ๔. หอประชุมอำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ศำลำกลำงจังหวัดสตูล 
 ๕. วิสำหกิจชุมชน บ้ำนโตนปำหนัน ต ำบลทุ่งนุ้ย อ ำเภอควนกำหลง 
  จังหวัดสตูล 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ศิลปินพ้ืนบ้าน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดตรัง จ านวน ๓๓๐ คน และจากจังหวัดสตูล จ านวน ๑๙๗ คน 

๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือ  
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพื่อติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ส าหรับ 
การด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่  

√ 

 
 

 

√ 

 √ 

 



๒ 
 

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ เร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน การจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 
๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 
 ๖.๑ จังหวัดตรัง 
 จังหวัดตรัง ตั งอยู่ภำคใต้ของประเทศไทย ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ๘๒๘ กม. มีพื นที่ประมำณ 
๔,๙๑๗.๕๑๙ ตร.กม. หรือประมำณ ๓,๐๘๘,๓๙๙.๓๗๕ ไร ่

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช และอ ำเภอคลองท่อม จังหวัด
กระบี่ 

ทิศใต้       ติดต่อกับ อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล และทะเลอันดำมัน มหำสมุทรอินเดีย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ ำเภอควนขนุน อ ำเภอกงหรำ และอ ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ ำเภอคลองท่อม เกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ และทะเลอันดำมัน

มหำสมุทรอินเดีย 
 การปกครอง 

กำรปกครองแบ่งออกเป็น ๑๐ อ ำเภอ ได้แก่ 
๑. อ ำเภอเมืองตรัง 
๒. อ ำเภอกันตัง 
๓. อ ำเภอย่ำนตำขำว 
๔. อ ำเภอปะเหลียน 
๕. อ ำเภอสิเกำ 
๖. อ ำเภอห้วยยอด 
๗. อ ำเภอวังวิเศษ 
๘. อ ำเภอนำโยง 
๙. อ ำเภอรัษฎำ 
๑๐. อ ำเภอหำดส ำรำญ 

 ประชากร 
    จังหวัดตรังมีจ ำนวนประชำกร ณ เดือนมีนำคม ๒๕๖๒ จ ำนวนรวมทั งสิ น ๖๔๓,๑๗๑ คน 
แบ่งเป็นเพศชำย ๓๑๔,๘๒๒  คน เพศหญิง ๓๒๘,๓๔๙ คน ๒๒๙,๕๖๒ ครัวเรือน  
 ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 “เมืองพระยำรัษฎำ ชำวประชำใจกว้ำง หมูย่ำงรสเลิศ ถิ่นก ำเนิดยำงพำรำ เด่นสง่ำ  
ดอกศรีตรัง ปะกำรังใต้ทะเล เสน่ห์หำดทรำยงำม น  ำตกสวยตระกำรตำ” 
 ๖.๒ จังหวัดสตูล 
 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้ำนฝั่งอันดำมัน ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ๙๗๓ 
กิโลเมตร โดยมีเนื อที่ประมำณ ๒,๘๐๗.๕๒๒ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๑,๗๕๔,๗๐๑ ไร่ มีอำณำเขตติดต่อ
กับจังหวัดตรัง สงขลำ รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดำห์ ประเทศมำเลเซีย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


๓ 
 

 การปกครอง 
กำรปกครองแบ่งออกเป็น ๗ อ ำเภอ ได้แก่ 
๑. อ ำเภอเมืองสตูล 
๒. อ ำเภอควนโดน 
๓. อ ำเภอควนกำหลง 
๔. อ ำเภอท่ำแพ 
๕. อ ำเภอละงู 
๖. อ ำเภอทุ่งหว้ำ 
๗. อ ำเภอมะนัง 

 ประชากร 
  จังหวัดสตูลมีจ ำนวนประชำกร ณ เดือนธันวำคม ๒๕๖๒ จ ำนวนรวมทั งสิ น ๓๒๓,๕๘๖ คน 
แบ่งเป็นเพศชำย ๑๖๐,๙๒๖ คน เพศหญิง ๑๖๒,๖๖๐ คน ๑๐๔,๒๘๑ ครัวเรือน       
 ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 “สตูล สงบ สะอำด ธรรมชำติบริสุทธิ์” 
    

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนำ  จัดเวทเีสวนำ        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติกำร อื่น ๆ ไดแ้ก่ กำรบรรยำย  
    และกำรถำม-ตอบเพื่อรับฟังควำมคิดเหน็  
    กำรลงพื นที่ศึกษำดูงำน 

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  แบบสอบถำม             ใช้เครื่องมือสื่อสำร 

         (Line Application) 

  สัมภำษณ ์  อื่น ๆ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ ำนวนเป้ำหมำยทีต่ั งไว ้ ๔๑๐   คน  
  - จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมกิจกรรม  ๕๒๗   คน  
  - แบ่งออกเปน็ (อ้ำงองิตำมกลุ่มเปำ้หมำย) 

   ประชำชนทัว่ไป   เด็ก – เยำวชน  ผู้บริหำร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ              ผู้แทนหน่วยงำนภำคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่  ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว  
  กลุ่มวิสาหกิจชมุชน และสือ่มวลชน  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 
√ 

 

√ 

 

  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


๔ 
 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้แทนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เกษตรกร ผู้แทนภำคกำรท่องเที่ยว ผู้แทนภำคเอกชน ผู้แทนภำค
ประชำชน กลุ่มวิสำหกิจชุมชน และสื่อมวลชนจำกจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล รวมจ ำนวน ๕๒๗ คน 
ได้รับทรำบเกี่ยวกับบทบำทหนำ้ที่ของสมำชิกวฒุิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ยุทธศำสตร์
ชำติ ๒๐ ปี และประโยชน์ที่ประชำชนจะพึงได้รับจำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ได้รับ
ทรำบควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขปัญหำจำกกำรเสนอเรื่องร้องเรียนในโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน
ในครั งก่อน รวมทั งได้ เสนอข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ของประชำชนในพื นที่  โดยเฉพำะในด้ำน 
กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร และกำรประกอบอำชีพ ซึ่งสมำชิกวุฒิสภำจะได้น ำข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด ำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ต่อไป 

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต 
  - 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

  - 
๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 ๑๒.๑ กิจกรรมในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  การลงพ้ืนที่พบประชาชน ณ ลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของศิลปินพ้ืนบ้าน ณ วิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ศิลปินพื้นบ้าน และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๕๓ คน โดยมี
รำยละเอียด ดังนี  
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นำยไชยำ  ถิ่นทอง  ปลัดอำวุโส อ ำเภอนำโยง 
  - กล่าวบทกวีต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย อำจำรยส์มเจตนำ มุนีโมไนย   
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย นายสมชาย  เสียงหลาย 
รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  คนที่สาม (หัวหน้า
คณะเดินทาง) และนายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  สมาชิกวุฒิสภาทีร่่วมกิจกรรม ดังน้ี 
  ๑.  นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
   ๒.  พลเอก ไพโรจน ์ พานิชสมัย   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

√ 

 

√ 

 



๕ 
 

   ๓.  นายสมชาย  เสียงหลาย    รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
   ๔.  นางสาวปิยฉัฏฐ ์ วนัเฉลมิ   กรรมการ   
   ๕.  พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย   กรรมการ 
   ๖.  นายนอิาแซ  ซีอเุซง็   กรรมการ 
   ๗.  พลเอก นิวตัร  มนีะโยธนิ   กรรมการ 
   ๘.  พลเอก บญุธรรม  โอริส   กรรมการ 
  ๙. นายสถติย์  ลิม่พงศ์พันธุ ์  สมาชิกวุฒิสภา 
   - นางสาวปรียวรรณ  แก้วพวง เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ต าบลนาข้าวเสีย และนายนิกร  ศรีแก้ว  ประธานชมรมหนังตะลุง ได้ร่วมกันกล่ำวสรุปเกี่ยวกับวิสำหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรต ำบลนำข้ำวเสีย ซึ่งเป็นกำรรวมกลุ่มกันด ำเนินกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในเชิงเกษตร
และเชิงวัฒนธรรม ประชำชนที่นี่มีอำชีพหลัก ได้แก่ กำรปลูกผักอินทรีย์ กำรท ำกำแฟ กำรท ำผึ งหวำน  
ผลิตแป้งสำคู ผ้ำมัดย้อม กลุ่มหนังตะลุง และโนรำ และมีกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยวชุมชน ด ำเนินกิจกำร 
โฮมลอดจ์ โฮมสเตย์ จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมขน กำรน ำเที่ยว กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหนังตะลุง และโนรำ  
 จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน 
เยี่ยมชมบ้านนายหนัง และบ้านยายโฮมลอดจ์ ซึ่งเป็นโฮมลอดจ์แหง่เดยีวในประเทศไทยที่มีโรงหนังตะลุง 
และได้เปิดเวทีร่วมรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มศิลปินพ้ืนบ้าน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ
สมาชิกวุฒิสภา เสนอปัญหา และข้อร้องเรียน ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การให้ความส าคัญกับศิลปินพ้ืนบ้าน และการส่งเสริมให้ศิลปินพ้ืนบ้านมีส่วนร่วม 
ในการจัดงานประจ าปีต่าง ๆ ของจังหวัดตั้งแต่เริ่มต้น  
 ๒. การให้สนับสนุนการในการจัดเวทีการแสดงของศิลปินพ้ืนบ้าน 
 ๓. การผลักดันและสนับสนุนศิลปินพ้ืนบ้านทุกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 ๔. การฝึกสอนและสนับสนุนให้มีการฝึกสอนหนังตะลุง มโนราห์และวรรณศิลป์ในเยาวชน 
 ๑๒.๒ กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 (๑) การลงพ้ืนที่พบประชาชน ณ วิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก  หมู่บ้ำนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ ๗ ต ำบลน  ำผุด อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
ระหว่างเวลา ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๑๕๒ คน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นำยภูวนัฐ  สมใจ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง 
  - น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา 
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย นายสมชาย  เสียงหลาย 
รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  คนที่สาม (หัวหน้า
คณะเดินทาง) 
  สมาชิกวุฒิสภาทีร่่วมกิจกรรม ดังน้ี 
  ๑.  นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๒.  นายสมชาย  เสียงหลาย    รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 



๖ 
 

  ๓.  ว่าที่รอ้ยตร ีเชดิศกัดิ ์ จ าปาเทศ  กรรมการ  
   ๔.  นางสาวปิยฉัฏฐ ์ วนัเฉลมิ   กรรมการ   
   ๕.  พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย   กรรมการ 
   ๖.  นายนอิาแซ  ซีอเุซง็   กรรมการ 
  ๗.   นายวิชัย  ทติตภักด ี  กรรมการ 
  ๘.  นายสถติย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์   สมาชิกวุฒิสภา 
  ๙.  นายถวิล เปลี่ยนศร ี  สมาชิกวุฒิสภา 
  - นายสวัสดิ์  ขุนนุ้ย  ผู้ใหญ่บ้านบ้านเขาหลัก หมู่ที่ ๗  ได้กล่ำวสรุปเกี่ยวกับ
วิสำหกิจชุมชนล่องแก่งบ้ำนเขำหลัก ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบของจังหวัดตรัง เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง รับโล่พระรำชทำนจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยต้นทุนทำงธรรมชำติ ที่อุดมสมบูรณ์ ทั งน  ำและป่ำไม้ได้
ต่อยอดมำสู่กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีคนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้ำของเพ่ือสร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำย
ให้กับคนในชุมชนปัจจุบัน ท ำให้คนในชุมชนประสบควำมส ำเร็จ ประชำชนในชุมชนประกอบอำชีพหลัก 
คือ เป็นเกษตรกร และมีรำยได้เสริมจำกกำรท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมล่องแก่งจำกต้นน  ำป่ำเขำหลักสู่
แม่น  ำตรัง พำยเรือคำยัก เยี่ยมชมกลุ่มเลี ยงแพะ เลี ยงไก่ด ำ กลุ่มกล้วยหินฉำบ บวชป่ำและชมป่ำต้นน  ำ
ชมถ  ำน  ำทะลุที่มีหินงอกหินย้อยสวยงำม 
 จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เสนอปัญหา เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในการที่ดินท ากินของประชาชน 
 ๒. การให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนส่งเสริม รวมทั้งอุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้าน 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
 ๓. ปัญหาด้านการเกษตร ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า โดยเฉพาะยางพาราและปาล์ม
น้ ามัน 
 ๔. การของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้กับเกษตรกร 
 ๕. ปัญหาเรื่องค่ำท ำเนียมกำรขอฮำลำลในกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
 (๒) การลงพ้ืนที่พบประชาชน ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์/ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เลขที่ ๑๔๕/๑ หมู่ที่ ๒ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระหว่างเวลา 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๑๒๕ คน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นำยมำนะ เทือกสุบรรณ นำยอ ำเภอสิเกำ 
  - น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา 
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย นายสมชาย  เสียงหลาย 
รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  คนที่สาม (หัวหน้า
คณะเดินทาง) 
  สมาชิกวุฒิสภาทีร่่วมกิจกรรม ดังน้ี 
  ๑.  นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 



๗ 
 

  ๒.  นายสมชาย  เสียงหลาย    รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
  ๓.  ว่าที่รอ้ยตร ีเชดิศกัดิ ์ จ าปาเทศ  กรรมการ  
   ๔.  นางสาวปิยฉัฏฐ ์ วนัเฉลมิ   กรรมการ   
   ๕.  พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย   กรรมการ 
   ๖.  นายนอิาแซ  ซีอเุซง็   กรรมการ 
  ๗.  นายถวิล เปลี่ยนศร ี  สมาชิกวุฒิสภา 
  - นายบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด 
ได้กล่ำวสรุปเกี่ยวกับบ่อหินฟำร์สเตย์ วิสำหกิจชุมชนเลี ยงปลำกระชังบ้ำนพรุจูดว่ำ เกิดขึ นจำกกำรรวมตัว
ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเลี ยงปลำกระชัง พัฒนำพื นที่จำกภำยหลังกำรประสบภัยพิบัติสึนำมิเมื่อปี ๒๕๔๗ 
เป็นศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนเพำะเลี ยงสัตว์น  ำชำยฝั่ง กลำยเป็นพื นที่ศึกษำดูงำนของนักท่องเที่ยว  
ทั งชำวไทยและต่ำงชำติ ต่อมำจึงพัฒนำส่วนบ้ำนพักให้เป็นรูปแบบโฮมสเตย์ริมชำยทะเล บริกำรอำหำร
ทะเลสด พร้อมด้วยกิจกรรมที่จะได้สัมผัสกับธรรมชำติ และวิถีประมงพื นบ้ำนอย่ำงใกล้ชิด ส ำหรับ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟำร์มสเตย์ อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง มีดังนี  
  ๑. ชมกำรเลี ยงปลำในกระชังหน้ำที่พัก  
  ๒. ลงสีผ้ำบำติกลำยพะยูน หนึ่งกระบอกเสียงเรื่องรำวของสัตว์น  ำใกล้สูญพันธุ์ 
  ๓. งำนจักสำนเตยปำหนันบ้ำนดุหุนจำกวัสดุธรรมชำติในชุมชน  
  ๔. ชมวิธีกำรท ำปลำเค็มกำงมุ้งถึงถิ่น ของฝำกขึ นชื่อสดใหม่จำกทะเลสิเกำ 
  ๕. ลัดเลำะคลองสำขำ ชมบ่อน  ำพุร้อนซ่อนตัวกลำงป่ำชำยเลนหนึ่งเดียวในไทย 
  ๖. ล่องเรือโทง ชมควำมสวยงำมของภูเขำหินปูนเวิ งอ่ำวบุญคง 
  ๗. เดินรับลมชมพระอำทิตย์ตกเมื่อยำมน  ำลด ที่หำดเก็บตะวัน 
  ๘. ทำนอำหำรพื นบ้ำนปรุงสด ๆ จำกวัตถุดิบลุ่มน  ำคลองสิเกำ 
  จำกนั น คณะสมำชิกวุฒิสภำได้เปิดโอกำสให้ประชำชนที่ร่วมกิจกรรมได้ร่วม
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเสนอปัญหำ เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น โดยมีประเด็นต่ำง ๆ ดังนี  
  ๑. กำรยกระดับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นสังกัดในกำรขับเคลื่อนชุมชนด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดควำมยั่งยืน สมดุล น ำไปสู่ควำมมีสุขภำวะ 
  ๒. ปัญหำด้ำนกำรคมนำคมมำยังอ ำเภอสิเกำ เนื่องจำกถนนมีขนำดเล็กและมีปัญหำ
เรื่องหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  ๓. กำรยกระดับมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้มีควำมปลอดภัย มีเส้นทำงเข้ำถึง
และ ไฟฟ้ำสว่ำงเพียงพอ ส่งเสริมกำรใช้ไฟฟ้ำโซลำร์เซล ซึ่งเป็นพลังงำนสะอำด 
  ๔. ปัญหำเรื่องกำรจดทะเบียนอนุญำตให้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำในพื นที่สำธำรณะ และ 
เขตพื นที่อนุรักษ์ เช่น กรมทรัพยำกรทำงทะเลชำยฝั่ง และกรมป่ำไม้   
  ๕. เรื่องที่ดินท ำกินไม่มีเอกสำรสิทธิ์   
 ๑๒.๓ กิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  (๑) กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ศาลากลางจังหวัดสตูล ระหว่างเวลา ๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้า 
ส่วนราชการหรือผู้แทน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน 
และสื่อมวลชนจากจังหวัดสตูล รวมจ านวน ๑๒๗ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
  - น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา 
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และกล่าวแนะน า
บทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา โดย นายสมชาย  เสียงหลาย รองประธานกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ คนที่สาม (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
  สมาชิกวุฒิสภาทีร่่วมกิจกรรม ดังน้ี 
  ๑.  นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๒.  นายสมชาย  เสียงหลาย    รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
  ๓.  นายขวัญชาต ิวงศ์ศุภรานนัต์  กรรมการ 
  ๔.  ว่าที่รอ้ยตร ีเชดิศกัดิ ์ จ าปาเทศ  กรรมการ  
   ๕.  นางสาวปิยฉัฏฐ ์ วนัเฉลมิ   กรรมการ   
   ๖.  พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย   กรรมการ 
   ๗.  นายนอิาแซ  ซีอเุซง็   กรรมการ 
  - นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้สรุปข้อมูลพื นฐำนของจังหวัดสตูล 
ดังนี  
  จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้ำนฝั่งอันดำมัน ห่ำงจำกกรุงเทพฯ 
๙๗๓ กิโลเมตร โดยมีเนื อที่ประมำณ ๒,๘๐๗.๕๒๒ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๑,๗๕๔,๗๐๑ ไร่ มีอำณำเขต
ติดต่อกับจังหวัดตรัง สงขลำ รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดำห์ ประเทศมำเลเซีย 
   กำรปกครองแบ่งเป็น ๗ อ ำเภอ ๓๖ ต ำบล ๒๘๐ หมู่บ้ำน ๑ องค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด ๑ เทศบำลเมือง ๖ เทศบำลต ำบล ๓๔ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ ๗๗ ชุมชน  
จังหวัดสตูลมีจ ำนวนประชำกร ณ เดือนธันวำคม ๒๕๖๒ จ ำนวนรวมทั งสิ น ๓๒๓,๕๘๖ คน แบ่งเป็น 
เพศชำย ๑๖๐,๙๒๖ คน เพศหญิง ๑๖๒,๖๖๐ คน ๑๐๔,๒๘๑ ครัวเรือน ค ำขวัญประจ ำจังหวัด ได้แก่ 
“สตูล สงบ สะอำด ธรรมชำติบริสุทธิ์” 
   โครงสร้ำงเศรษฐกิจจังหวัดสตูล แบ่งเป็น ภำคกำรเกษตร ร้อยละ ๕๐ และนอก 
ภำคกำรเกษตร ร้อยละ ๕๐ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล ( Gross Provincial Products : GPP) 
๓๑,๒๑๕ ล้ำนบำท รำยได้ต่อหัว ๑๐๗,๕๐๕ บำท ต่อคน ต่อปี ล ำดับที่ ๓๙ ของประเทศ 
   จุดเด่นของจังหวัดสตูล คือ เป็นอุทยำนธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทั งทำงธรรมชำติและทำงวัฒนธรรม โดยปัจจุบันสตูลมีหลักกำรจัดกำรของจังหวัดตำมหลัก ๕ส 
ได้แก่ สะสำง สะดวก สะอำด สุขลักษณะ สร้ำงนิสัย 
  ส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดสตูล (Vision) ได้แก่ "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
อุทยำนธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่ำอยู่ สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อำเซียน" 
  วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย (Objective) ได้แก่ เศรษฐกิจจังหวัดมีกำรขยำยตัว เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั นน ำที่ได้มำตรฐำนสำกล ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
  ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/ยุทธศำสตร์ (Strategic Issue) 
  ๑. สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมกำรท่องเที่ยว กำรเกษตร และกำรค้ำสู่อำเซียน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
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  ๒. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และอุทยำนธรณีสตูลอย่ำง
สมดุล และยั่งยืน 
  ๓. กำรยกระดับคุณภำพชีวิต เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและสังคมสันติสุข 
  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำจังหวัด (Strategic Positioning) ประกอบด้วย
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ ๓ ประเด็น ดังนี  
  ๑. กำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร ที่มีมูลค่ำสูง 
  ๒. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และอุทยำนธรณีโลกอย่ำง
สมดุล และยั่งยืน 
  ๓. กำรสร้ำงสังคมพอเพียง และคนที่มีคุณภำพ สู่สันติสุขที่ยั่งยืน 
  หลังจากนั้น  นางสาวปิยฉัฏฐ์   วันเฉลิม สมาชิกวุฒิ สภา  ได้กล่าวเกี่ ยวกับ 
ความคืบหน้าจากการรับปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนจากการลงพ้ืนที่ในโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ
ได้เปิดเวทีเสวนาในประเด็นนโยบายการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน  การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ 
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา พร้อมกันนี  คณะสมำชิกวุฒิสภำได้เปิดโอกำสให้ประชำชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมได้เสนอปัญหำ เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็นซึ่งสมำชิกวุฒิสภำจะได้น ำข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด ำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ต่อไป โดยมีประเด็นต่ำง ๆ ดังนี  

  ๑. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ได้แก่ กำรท่องเที่ยวชุมชน  
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ กำรท่องเที่ยวเชิงปรัชญำศำสนำและวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเล
ชำยฝั่ง 
 ๒. การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
 ๓. แผนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดสตูล ได้แก่ โครงการอุทยานธรณีโลก
ยูเนสโก จังหวัดสตูล การพัฒนาเมืองเก่าสตูล  โครงการสนับสนุนโครงการสะพานสตูล-เปอร์ลิส 
โครงการถนนสตูล – คลองแงะ สนามบินจังหวัดสตูล ท่าเรือจังหวัดสตูล เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจจังหวัด
สงขลา – สตูล และโครงข่ายถนนเพ่ือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

 ๔. การพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะหลีเปะ๊ 
 ๕. ปญัหาเรื่องที่ดนิและการประกอบการธรุกิจโรงแรมของจังหวดัสตูล 
 ๖. การขอรับงบประมำณสนับสนนุ ปรับปรุงสนำมกีฬำของจังหวดัสตูล 

  (๒) การลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน 
ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๗๐ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นำยมนัส มรรคำเขต นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทุ่งนุ้ย   
  - น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา  
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย นายสมชาย  
เสียงหลาย รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่สาม 
(หัวหน้าคณะเดินทาง) 



๑๐ 
 

  - นายชาเร็ต  ใจดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน ได้กล่ำวสรุปเกี่ยวกับ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนโตนปำหนัน ซึ่ง เป็นกลุ่มที่มีกำรผลิตกำแฟโบรำณจำกต้นกำแฟโบรำณ  
กำรหลำมข้ำวแบบดั งเดิมกับอำหำรพื นถิ่นที่ตั งวงรับประทำนอำหำรกลำงสำยน  ำ กำรท่องเที่ยวชุมชน
บ้ำนโตนปำหนันเป็นกำรรวมกลุ่มของชำวบ้ำนที่ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพกรีดยำงพำรำ และหันมำ  
ท ำกำรท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นกำรท่องเที่ยวที่ก ำลังได้รับควำมนิยม เพรำะนอกจำกจะไปเรียนรู้วิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของชุมชนแต่ละพื นที่แล้ว ในชุมชนยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นธรรมชำติ น  ำตก  
โตนปำหนัน บ่อน  ำร้อนทุ่งนุ้ย เส้นทำงศึกษำธรรมชำติ ได้สูดอำกำศบริสุทธิ์ เป็นกำรพักผ่อน มีโฮมสเตย์
ให้พัก และที่ส ำคัญคือได้ช่วยกระจำยรำยได้ไปสู่ชุมชนด้วย ซึ่งกลุ่มบ้ำนโตนปำหนันเป็นกลุ่มที่ผลิตกำแฟ
โบรำณ พันธุ์โรบัสต้ำ หรือที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำ โกปีบ้ำนโตน รสชำติดั งเดิม หอมกรุ่น ละมุนละไม ผลิต
กำแฟโบรำณด้วยวธิีกำรดั งเดมิ รุ่นต่อรุ่น ไม่มีวำงจ ำหน่ำยทั่วไป คนในชุมชนน ำมำให้แขกดื่มเมื่อมำเยี่ยม
เยอืนบ้ำน มีงำนแต่งงำน งำนขึ นบ้ำนใหม่ กลำยเป็นเอกลักษณ์ประจ ำชุมชน 

นอกจากนี้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งนุ้ย ได้กล่าวเกี่ยวกับ 
การทดลองน าร่องการปลูกกัญชาเพ่ือใช้ทางการแพทย์โดยได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง โดยจะเปิด
โอกาสให้เกษตรกรในชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ โรงพยาบาลสตูลได้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยจะสามารถรักษาผู้ป่วยท่ีมี
อาการคลื่นใส้อาเจียนจากการใช้ยาเคมีบ าบัด กลุ่มผู้ป่วยโรคลมชัก กลุ่มผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบ
เรื้อรัง กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากระบบประสาทส่วนกลาง และผู้ป่วยที่ท าการรักษาแบบ
ประคับประคองได้ 
  จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอปัญหา  
เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. วิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนันเป็นแหล่งผลิตกาแฟโบราณบริการอาหาร และ 
การท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. ฮาลาล และโรงเรือนในการผลิตที่ยังไม่ได้
มาตรฐาน  
 ๒. ปญัหาเรื่องการบรหิารจดัการและดแูลรักษาแหล่งทอ่งเที่ยว  
 ๓. ปญัหาการขาดแคลนไฟฟ้า 
 
๑๓. รายงานการประเมินผลจากแบบสอบถาม 
  กำรจัดโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพื นที่จังหวัดภำคใต้ ณ จังหวัดตรัง และจังหวัด
สตูลระหว่ำงวันพุธที่ ๑๑ – วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจำกจังหวัดตรัง 
จ ำนวน ๓๓๐ คน และจำกจังหวัดสตูล จ ำนวน ๑๙๗ กำรประเมินผลกิจกรรมในครั งนี ใช้แบบสอบถำม
เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล จ ำนวน ๕๒๗ ชุด โดยได้รับแบบสอบถำมกลับคืน จ ำนวน ๔๘๐ ชุด 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๘ และใช้วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนำ ประกอบด้วย ค่ำร้อยละ และ
ค่ำเฉลี่ย 
 
  



๑๑ 
 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
เพศ จังหวัดตรัง 

จ านวน 
ร้อยละ จังหวัดสตูล 

จ านวน 
ร้อยละ 

ชำย 
หญิง 

๑๐๓ 
๑๙๘ 

๓๔.๒๒ 
๖๕.๗๘ 

๘๒ 
๙๗ 

๔๕.๘๑ 
๕๔.๑๙ 

รวม ๓๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๗๙ ๑๐๐.๐๐ 
 ๒. อาย ุ

อาย ุ จังหวัดตรัง 
จ านวน 

ร้อยละ จังหวัดสตูล 
จ านวน 

ร้อยละ 

น้อยกวำ่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มำกกว่ำ ๖๐ ป ี

๓ 
๑๕  
๕๘ 

๑๐๒ 
๘๘ 
๓๕ 

๑.๐๐ 
๔.๙๘ 

๑๙.๒๗ 
๓๓.๘๙ 
๒๙.๒๔ 
๑๑.๖๓ 

๑๒ 
๔๑ 
๕๘ 
๔๑ 
๑๘ 
๙ 

๖.๗๐ 
๒๒.๙๑ 
๓๒.๔๐ 
๒๒.๙๑ 
๑๐.๐๖ 
๕.๐๓ 

รวม ๓๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๗๙ ๑๐๐.๐๐ 

 ๓. ระดับการศกึษา 
 

  

  

 

 

 

 
  

 ๔. อาชีพหลกั 
   

อาชีพหลกั จังหวัดตรัง 
จ านวน 

ร้อยละ จังหวัดสตูล 
จ านวน 

ร้อยละ 

รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 
เกษตรกรรม 

ค้ำขำย 
รับจ้ำง 
อื่น ๆ  

๓๕ 
๒๐๓ 
๓๕ 
๒๔ 
๔ 

๑๑.๖๓ 
๖๗.๔๔ 
๑๑.๖๓ 
๗.๙๗ 
๑.๓๓ 

๕๑ 
๖๘ 
๓๙ 
๑๖ 
๕ 

๒๘.๔๙ 
๓๗.๙๙ 
๒๑.๗๙ 
๘.๙๔ 
๒.๗๙ 

รวม ๓๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๗๙ ๑๐๐.๐๐ 
  

ระดับการศกึษา จังหวัดตรัง 
จ านวน 

ร้อยละ จังหวัดสตูล 
จ านวน 

ร้อยละ 

ประถมศกึษำ 
มัธยมศกึษำ 

อนุปรญิญำหรอืเทียบเท่ำ 
ปริญญำตร ี

สูงกว่ำปรญิญำตรี 

๔๕ 
๙๕ 
๕๔ 
๙๖ 
๑๑ 

๑๔.๙๕ 
๓๑.๕๖ 
๑๗.๙๔ 
๓๑.๘๙ 
๓.๖๕ 

๒๕ 
๒๕ 
๑๔ 
๘๕ 
๓๐ 

๑๓.๙๗ 
๑๓.๙๗ 
๗.๘๒ 

๔๗.๔๙ 
๑๖.๗๙ 

รวม ๓๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๗๙ ๑๐๐.๐๐ 



๑๒ 
 

 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 

ช่องทางการรับรู ้ จังหวัดตรัง 
ร้อยละ 

จังหวัดสตูล 
ร้อยละ 

วิทยุ/โทรทศัน ์
บุคลำกรภำครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน 

อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

อื่น ๆ  

๓๐.๗๕ 
๙.๐๐ 

๑๘.๗๕ 
๑๕.๗๕ 
๐.๗๕ 

๖๗.๖๕ 
๓๐.๘๘ 
๒๖.๔๗ 
๖๔.๗๑ 
๑๓.๒๔ 

 ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จังหวัดตรัง 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) ระดับความคิดเห็น 
๑. ท่ำนได้รู้จักสมำชิกวฒุิสภำอย่ำงใกล้ชิด ๖๐.๐๐ ปำนกลำง 
๒. ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรปกครองในระบอบ 
    ประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

๗๗.๑๙ มำก 

๓. ท่ำนรบัทรำบบทบำทหนำ้ที่และอ ำนำจของวฒุิสภำ ๖๘.๗๗ มำก 
๔. ท่ำนทรำบเกี่ยวกับบทบำทและภำรกิจของวฒุิสภำที่เกี่ยวกับ 
    กำรปฏิรูปประเทศและยทุธศำสตร์ชำติ 

๖๗.๐๒ ปำนกลำง 

๕. จำกกำรลงพื นที่ของสมำชิกวฒุิสภำท่ำนได้รับควำมรูแ้ละ 
    สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรแกไ้ขปญัหำในกำรด ำเนินชีวติ 

๗๒.๒๘ มำก 

๖. ท่ำนมีควำมพึงพอใจในโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ๗๘.๖๐ มำก 
รวม ๗๐.๖๔ มาก 

 
 ส่วนที่ ๒ ความคดิเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน จังหวัดสตูล 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) ระดับความคิดเห็น 
๑. ท่ำนได้รู้จักสมำชิกวฒุิสภำอย่ำงใกล้ชิด ๖๑.๐๓ ปำนกลำง 
๒. ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรปกครองในระบอบ 
    ประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

๗๙.๔๑ มำก 

๓. ท่ำนรบัทรำบบทบำทหนำ้ที่และอ ำนำจของวฒุิสภำ ๖๗.๖๕ ปำนกลำง 
๔. ท่ำนทรำบเกี่ยวกับบทบำทและภำรกิจของวฒุิสภำที่เกี่ยวกับ 
    กำรปฏิรูปประเทศและยทุธศำสตร์ชำติ 

๖๗.๗๘ ปำนกลำง 

๕. จำกกำรลงพื นที่ของสมำชิกวฒุิสภำท่ำนได้รับควำมรูแ้ละ 
    สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรแกไ้ขปญัหำในกำรด ำเนินชีวติ 

๗๓.๕๓ มำก 

๖. ท่ำนมีควำมพึงพอใจในโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ๘๐.๕๙ มำก 
รวม ๗๑.๖๖ มาก 

  
  



๑๓ 
 

เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าร้อยละ 

ค่าร้อยละ  ความหมาย 

  ๘๔.๐๑ – ๑๐๐.๐๐  มำกที่สดุ 

๖๘.๐๑ – ๘๔.๐๐ มำก 

๕๒.๐๑ – ๖๘.๐๐ ปำนกลำง 

๓๖.๐๑ – ๕๒.๐๐ น้อย 

๒๐.๐๐ – ๓๖.๐๐ น้อยที่สุด 
 

๑๓. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 มีกำรประชำสัมพันธ์ จ ำนวน ๑๐๙ ครั ง    ไฟล์เอกสารสรุปข่าว 
 แบ่งเป็น - สื่อภำยใน (สื่อของวฒุิสภำ)  จ ำนวน ๔๐ ครั ง 
   - สื่อภำยนอก    จ ำนวน ๖๙ ครั ง 
  
 
 
 
 
Live สด จาก ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง  ผู้รับชม ๑,๒๐๐ ครั ง แชร ์๑๗ ครั ง 
Live สด จาก ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล  ผู้รับชม ๒,๒๐๐ ครั ง แชร ์๗๓ ครั ง 
Live สด จาก ส านักประชาสัมพันธ์เขต ๖ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้รับชม ๕,๐๐๐ ครั ง แชร ์๘๖ ครั ง 
      รวม  ผู้รับชม ๘,๔๐๐ ครั้ง แชร์ ๑๗๖ ครั้ง 
 

 
  



๑๔ 
 

กำรประชำสัมพันธ์ก่อนกำรลงพื นที ่

ล ำดับ สื่อ ช่องทำง ประเดน็ 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดหมำยข่ำว 
(Press 

Release) 
 
 
 
 
 
 
 

- กรมประชำสมัพันธ ์
- ประชำสมัพันธ์จงัหวัดตรงั 
- ประชำสมัพันธ์จงัหวัดสตูล 
- สวท. ตรัง 
- สวท. สตูล 
- NBT สงขลำ 
- ส ำนักประชำสมัพันธ ์เขต ๖ 
- สื่อสว่นกลำง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 

- ก ำหนดกำรและรำยละเอยีดกำรจดั
โครงกำรสมำชิกวฒุิสภำพบประชำชน
ในพื นที่จังหวัดภำคใต ้ณ จังหวดัตรัง 
และจังหวดัสตูล วันที ่๑๑ - ๑๓ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
 
 

๒ ข่ำว
ประชำสัมพันธ ์

 

- กรมประชำสมัพันธ ์
- ประชำสมัพันธ์จงัหวัดตรงั 
- ประชำสมัพันธ์จงัหวัดสตูล 
- สวท. ตรัง 
- สวท. สตูล 
- NBT สงขลำ 
- ส ำนักประชำสมัพันธ ์เขต ๖ 
- สื่อสว่นกลำง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
- สื่อของวฒุิสภำ 
   - Line 
   - Facebook 
   - twitter 
   - Intragram 
 

 

  



๑๕ 
 

กำรประชำสัมพันธ์ระหวำ่งกำรลงพื นที ่

ล ำดับ สื่อ ช่องทำง ประเดน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่ำว 
- ภำพข่ำว 
- สัมภำษณ ์
- คลปิ 

รวมจ ำนวน 
๖๓ครั ง 

 
 
 

- 

- Social Media วุฒิสภำ 
๑. Facebook วุฒิสภำ 
๒. Twitter วุฒิสภำ 
๓. Instagram วุฒิสภำ 
๔. Line ของวฒุิสภำ 
๕. Website วุฒิสภำ 
จ ำนวน ๓๐ ครั ง 
- สื่อสว่นกลำง 
๑. ส ำนักขำ่ว กรมประชำสมัพันธ ์
- ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จงัหวดั 
- ส ำนักประชำสมัพันธเ์ขต ๖ 
๒. สถำนวีิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทย 
- สื่อท้องถิน่ 

- ก ำหนดกำรและรำยละเอยีดกำรจดั
โครงกำรสมำชิกวฒุิสภำพบประชำชน
ในพื นที่จังหวัดภำคใต ้ณ จังหวดัตรัง 
และจังหวดัสตูล วันที ่๑๑ - ๑๓ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
- รำยละเอียดประเด็นส ำคญั ปญัหำ
และควำมต้องกำรของประชำชน 
ในกำรลงพื นที่แต่ละแหง่ 

 

กำรประชำสัมพันธ์หลังกำรลงพื นที ่

ล ำดับ สื่อ ช่องทำง ประเดน็ 
๑ วีดโิอข่ำว/

สัมภำษณ ์
๑๐ ครั ง 

- สถำนีโทรทัศน์ NBT ส่วนกลำง 
- สถำนีโทรทัศน์ NBT SongKhla 
- สถำนีโทรทัศน์ NBT South 
- สถำนีโทรทัศน์ NBT Yala 
- สถำนีโทรทัศน์รัฐสภำ 
- สื่อของวฒุิสภำ 

กำรจดัโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบ
ประชำชนในพื นที่จังหวดัภำคใต้  
ณ จังหวัดตรงั และจงัหวัดสตูล 

๒ รำยงำน
เอกสำร 

- สรุปกำรด ำเนนิงำนดำ้นกำร
ประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำรสมำชกิ
วุฒิสภำพบประชำชนในพื นที่จังหวดั
ภำคใต้ ณ จังหวดัตรัง และจังหวดัสตูล 

  



๑๖ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล 
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