
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้
จังหวัดสงขลา 

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

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ จังหวัดสงขลา 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศกุร์ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ ณ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
 วิทยาเขตหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

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  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ เร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน การจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  

 

√ 

 

√ 

 √ 
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๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา 
 สงขลาเป็นเมืองท่าที่ส าคัญเมืองหนึ่งมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีชุมชนโบราณ เมืองเก่าแก่ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพื้นเมือง ศิลปะพ้ืนบ้านอันเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน  
 จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  
๔ เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางรถไฟ ๙๔๗ กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน ๙๕๐ กิโลเมตร 
จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ ๗,๓๙๓.๘๘๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๖๒๑,๑๘๐ ไร่ มีขนาดใหญ่ 
เป็นอันดับ ๒๗ ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ ๓ ของภาคใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
ดังนี้ 
 ทิศเหนือ       ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
 ทิศใต้      ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาร์และรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
การปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๖ อ าเภอ ได้แก่ 
๑. อ าเภอเมืองสงขลา 
๒. อ าเภอสทิงพระ 
๓. อ าเภอจะนะ 
๔. อ าเภอนาทวี 
๕. อ าเภอเทพา 
๖. อ าเภอสะบ้าย้อย 
๗. อ าเภอระโนด 
๘. อ าเภอกระแสสินธุ์ 
๙. อ าเภอรัตภูมิ 
๑๐. อ าเภอสะเดา 
๑๑. อ าเภอหาดใหญ่ 
๑๒. อ าเภอนาหม่อม 
๑๓. อ าเภอควนเนียง 
๑๔. อ าเภอบางกล่ า 
๑๕. อ าเภอสิงหนคร 
๑๖. อ าเภอคลองหอยโข่ง 

ประชากร 
       จังหวัดสงขลามีประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑,๔๓๕,๙๖๘ คน 
แบ่งเป็นเพศชาย ๗๐๐,๔๔๑ คน เพศหญิง ๗๓๕,๕๒๗ คน จ านวนครัวเรือน ๕๔๓,๘๗๙ ครัวเรือน  
ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 นกน้ าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้ 
  

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%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0
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%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
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%97%E0%B8%9E%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%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%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%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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%95%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
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%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%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%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
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%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%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%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B3
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%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87
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 
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน   
  จังหวัดสงขลาเป็นเมืองหลักของภาคใต้ตอนล่างและเป็นศูนย์กลางการคมนาคม มีเส้นทาง
หลักที่ใช้ในการเดินทางทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางเครื่องบิน มีทางหลวงแผ่นดิน  
ทางหลวงจังหวัดและเส้นทางมาตรฐานหลายสายเชื่อมติดต่อระหว่างอ าเภอทั้ง ๑๖ อ าเภอในจังหวัด
สงขลา เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศมาเลเซีย 
  จากการที่จังหวัดสงขลามีเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงหลายสาย ในอนาคตสามารถพัฒนาให้เปน็
ศูนย์กลางรองรับการคมนาคม การค้าและการอุตสาหกรรมของจังหวัดใกล้เคียง พัฒนาให้เชื่อมโย ง 
การท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดและภูมิภาค และรองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  
    

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การบรรยาย  
    และการถาม-ตอบเพื่อรับฟังความคิดเหน็ 
 
๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

        (Line Application) 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๕๒๐   คน (ภาคเชา้ ๑๒๐ คน/ ภาคบ่าย ๔๐๐ คน) 
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๖๒๖   คน (ภาคเชา้ ๑๒๐ คน/ ภาคบ่าย ๕๐๖ คน) 
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ  

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทน 
ภาคประชาชน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทราบและ 
ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายและ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา  ตลอดจนได้รับทราบเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกวุฒิสภา 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต 
  - 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

  - 
๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 ๑๒.๑ กิจกรรมภาคเชา้ (๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา)  

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน ๑๒๐ คน แบ่งการจัด
กิจกรรมออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๓๐ คน โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม ร่วมกัน
เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเป็นที่ปรึกษาประจ าในแต่ละกลุ่ม  

ทั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นที่นักศึกษาเสนอในแต่ละกลุ่มได้ดังนี้ 
กลุ่มที่ ๑ หัวข้อ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
สมาชิกวุฒิสภาประจ ากลุ่ม   
๑. พลเอก นิวัตร  มีนะโยธิน  สมาชิกวุฒิสภา 
๒. พลเอก บุญธรรม  โอริส   สมาชิกวุฒิสภา 
๓. นายซากีย์  พิทักษ์คุมพล   สมาชิกวุฒิสภา 
นักศึกษาได้ระดมความคิดเห็นออกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
๑. มุมมองต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบันยังไม่ เข้มแข็ง  

มีความเหลื่อมล้ า ไม่เท่าเทียมกัน เสียงของคนกลุ่มน้อย ยังไม่ได้รับการรับฟังเป็นเรื่องของคนที่มีอ านาจ
เท่านั้น ไม่ลงลึกถึงระดับประชาชนทั่วไป 

๒. ข้อเสนอแนะที่จะท าให้ระบอบประชาธิปไตยมั่นคง ได้แก่ ควรพัฒนาการศึกษาของไทย 
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทย ผู้น าควรมีบทบาทส าคัญ 
ในการส่งเสริมประชาธิปไตยที่ เข้มแข็ง ควรเลือกผู้น าที่ เป็นคนดี เข้มแข็ง  กระตุ้น และส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม เช่น การเปิดโอกาส ช่องทาง ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่
ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของไทย เคารพและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในช่องทางที่รัฐสามารถเข้าถึงได้ ไม่ใช่ เพียงการแสดง
ความคิดเห็นในพื้นที่ของตนเอง 
  
  

√ 

 

√ 
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 ๓. ในฐานะนักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ จะมีส่วนช่วยสร้างสรรค์ประชาธิปไตยของไทย  
โดยต้องเริ่มจากตัวเองก่อน ท าความเข้าใจสิทธิเสรีภาพของตนเอง และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ตามระบอบประชาธิปไตย เปิดใจ รับฟังความคิดเห็นกันมากขึ้น ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ไม่ใช้ 
ความรุนแรง และไม่ดูถูกผู้อื่นที่คิดเห็นแตกต่างจากเรา  รวมทั้ง ต้องกล้าพูด กล้าแสดงออก มีสติ 
ความยั้งคิด ส่งเสริม สนับสนุนความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ โดยไม่ยึดติดกับความคิดเห็นเดิม ๆ  

กลุ่มที่ ๒ หัวข้อ การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สมาชิกวุฒิสภาประจ ากลุ่ม   
๑. พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์  สมาชิกวุฒิสภา 
๒. พลอากาศเอก สุจินต์  แช่มช้อย  สมาชิกวุฒิสภา 
๓. นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง   สมาชิกวุฒิสภา 

 นักศึกษาได้แบ่งการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล และระดับสังคม/ประเทศชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - ระดับบุคคล รู้จักพอเพียงในการใช้ชีวิต บริหารการเงินให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสุขตามฐานะ รู้จักแบ่งปัน รู้จักการตัดสินใจ มีคุณธรรม และเคารพกฎหมาย  

- ระดับสังคมและระดับประเทศชาติ เริ่มต้นจากการพัฒนาระดับการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านการศึกษา เชื่อมโยงและผลักดันทุกนโยบายสู่สังคมระดับฐานรากให้เกิดขึ้นจริง จัดสรรทรัพยากร
อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งสร้างความมั่งคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

กลุ่มที่ ๓ หัวข้อ รับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจด้านกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  

สมาชิกวุฒิสภาประจ ากลุ่ม   
 นางสาวปิยฉัฏฐ์  วนัเฉลิม  สมาชิกวุฒิสภา 
 - ดา้นกฎหมายทัว่ไป นกัศึกษาให้ความเห็นว่าตวับทกฎหมายบางฉบับอา่นแล้วเข้าใจได้ยาก 
เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 - ด้านรัฐธรรมนูญ นักศึกษาให้ความเห็นว่า วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปฏิบัติจริงได้ยาก  
เรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มีเนื้อหาเข้าใจยาก และมีระยะเวลาที่นานเกินไป นอกจากนี้ 
การออกกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ควรมีการเสียบบัตรแทนกัน   

กลุ่มที่ ๔ หัวข้อ ความรู้เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที ่ 
สมาชิกวุฒิสภาประจ ากลุ่ม   
๑. นายสมชาย  เสียงหลาย   สมาชิกวุฒิสภา 
๒. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย  สมาชิกวุฒิสภา 
๓. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันท์  สมาชิกวุฒิสภา 
นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่  

งานด้านนิติบัญญัติ งานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน งานด้านการให้ค าแนะน าหรือ  
ให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งส าคัญ และงานด้านอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย ทั้งนี้ วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลในวาระเริ่มแรกนั้น มีจ านวน ๒๕๐ คน นอกจากจะมีหน้าที่
และอ านาจเช่นเดียวกับวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เพิ่มหน้าที่
และอ านาจโดยเฉพาะ ดังนี้ 
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๑. การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
๒. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
๓.  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา 

๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
๔.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ นักศึกษาได้ให้ความเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาควรตรวจสอบการท างานของรัฐบาล 

อย่างตรงไปตรงมา และสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ 
 ๑๒.๒ กิจกรรมภาคบ่าย (๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา)  

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมจ านวน ๕๐๖ คน สามารถสรุปการด าเนิน
กิจกรรมได้ ดังนี้ 

(๑) แนะน าสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าร่วมโครงการ และน าเสนอคลิปวีดิโอหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา  
   สมาชกิวุฒิสภาเขา้ร่วมโครงการ ดังน้ี 
   ๑.  พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ ์
   ๒.  พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร   
   ๓.  นายสมชาย  เสียงหลาย 
   ๔.  พลเอก ไพโรจน ์ พานชิสมัย 
   ๕.  พลเอก ชูศกัดิ ์ เมฆสุวรรณ ์
   ๖.  พลเอก นวิัตร  มีนะโยธิน    
   ๗.  พลเอก บญุธรรม  โอริส 
   ๘.  นางสาวปิยฉัฏฐ์  วนัเฉลิม 
   ๙. พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย 
   ๑๐. นายอนมุัต ิ อาหมดั   
   ๑๑. นายซากีย์  พิทักษค์ุมพล 
   ๑๒. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานนัท์ 
   ๑๓. นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง 
   แขกผู้มเีกยีรติ ไดแ้ก ่
   ๑. นายอ าพล  พงศ์สุวรรณ   รองผู้วา่ราชการจงัหวัดสงขลา 
   ๒. ผศ.ดร.นิวตัิ แกว้ประดับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
   ๓. ผศ.ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ ์  คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   ๔. นายธสรณอ์ัฑฒ์  ธนิทธพัินธ์  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตร ี 
         เขตตรวจราชการที่ ๕ 
    ๕. นายยอดวุฒ ิ กลิน่ทอง   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที ่๕ 
    ๖. นางวรารตัน์  ม่วงปาน   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที ่๕ 
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  (๒) การบรรยาย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : อนาคตไทย อนาคตเรา” 
   โดย พลเอก วรพงษ์  สงา่เนตร  สมาชิกวุฒิสภา 
   พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ โดยให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท า
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้  ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตาม
แผนปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดอืน ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาจึงมีหน้าที่และอ านาจในเรื่อง
นี้โดยตรง ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเป็นโครงการที่จะท าให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และทราบประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
รวมทั้งจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูประเทศด้วย 
   จากนั้น พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  สมาชิกวุฒิสภา ได้อธิบายความหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ว่าเป็นแผนการพัฒนาประเทศ โดยจะระบุเป้าหมาย แนวคิด และวิธีการในการไปสู่จุดหมายของ
ประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ตามวิสัยทัศน์ คือ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและ  
ฝังรากลึกต้องใช้เวลา โดยเวลา ๒๐ ปี เป็นเวลาที่ เหมาะสม เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศที่มี 
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา ๒๐ ปี เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การจะไปสู่เป้าหมาย จะประกอบไปด้วย 
แผน ๓ ระดับ โดยระดับบนสุดเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับถัดมา คือ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยแต่ละส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานต่างๆ ต้องมีการเขียนแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ ๕ ปี และ
รายปีรองรับ เพ่ือขับเคลื่อนงานให้เป็นตามยุทธศาสตร์ ฉะนั้นการจะขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ต้องเกิดความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน    

  ส าหรับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน โดยด าเนินการผ่าน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ๑. ด้านความมั่นคง  
  ๒. ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ส าหรับปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินการการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ คือ  
ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันคิด วางแผนร่วมกันแบบบูรณาการ จัดท าแผนการปฏิบัติในรายละเอียดและ
สอดคล้องกันตามแผนบูรณาการ ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละห้วงเวลาที่ชัดเจน  จัดสรร
งบประมาณ และทรัพยากรให้เพียงพอ เหมาะสม ปฏิบัติ ก ากับดูแล แก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ข้าราชการและประชาชนต้องร่วมคิดและร่วมพัฒนา 
  



๘ 
 

 ในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนนักศึกษาได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นได้
ดังนี้ 
 ๑. แผนยุทธศาสตร์ชาตินอกจากจะพัฒนาด้านการศึกษาแล้ว ควรสร้างจิตส านึกของ
เยาวชนในเรื่องการท าประโยชน์ต่อสาธารณะด้วย 
 ๒. ฝากให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยกระตุ้นไปยังรัฐบาลให้ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ตรงจุด 
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการส่งออก การส่งเสริมการลงทุน การเพ่ิมความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
 ๓. อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติตลอด
ระยะเวลา ๒๐ ปี ให้มากขึ้น รวมทั้งควรมีการการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศให้มากยิ่งขึ้น 
 
๑๓. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
ก่อนการลงพ้ืนที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ จดหมายข่าว 

(Press 
Release) 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัด 
- สวท. จังหวดัสงขลา 
- ส านักประชาสมัพันธเ์ขต ๖ 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต ้ณ จังหวดัสงขลา 
- การสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนในเรื่อง ความรู้เรือ่ง บทบาท 
หน้าที ่และอ านาจของวฒุิสภา/ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  
ท าความเขา้ใจ และรบัฟังความคดิเห็น
กับเยาวชน ในประเด็น การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข  
การนอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
รับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจ
ด้านกฎหมายและรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ความรู้เรือ่ง สมาชิก
วุฒิสภาและบทบาทหนา้ที่ 
 

๒ หนังสอืขอ
ความร่วมมือ

ประชาสัมพันธ ์

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัด 
- สวท. จังหวดัสงขลา 
- ส านักประชาสมัพันธเ์ขต ๖ 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
 
 

๓ คลิป
ประชาสัมพันธ ์

- สื่อของวฒุิสภา 
   - Facebook 
   - Instagram 

๔ ข่าว
ประชาสัมพันธ ์

- สื่อสว่นกลาง 
- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดสงขลา 
- สวท. จังหวดัสงขลา 
- ส านักประชาสมัพันธเ์ขต ๖ 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 

 

  



๙ 
 

ระหว่างการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
 - ข่าว 

- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 
 

- Social Media วุฒิสภา 
 

- สื่อสว่นกลาง 
๑. ส านักขา่ว กรมประชาสมัพันธ ์
๒. สถานวีิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวดัสงขลา 
๓. สื่อภายนอก (เล่ม/ออนไลน์) 

- gnews 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๔. สื่อท้องถิน่ 
- Gimyong News 
- สมหิลา ไทมส ์
- Youtube Gimyong 
- Songkhla Today - 

หนังสอืพิมพ์ข่าว ๔ เหลา่ทพั 

- การสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนในเรื่อง ความรู้เรือ่ง บทบาท 
หน้าที ่และอ านาจของวฒุิสภา/
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  
ท าความเขา้ใจ และรบัฟังความคดิเห็น
กับเยาวชน ในประเด็น การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  
การนอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
รับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจ
ด้านกฎหมายและรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ความรู้เรือ่ง สมาชิก
วุฒิสภาและบทบาทหนา้ที่ 

หลังการลงพ้ืนที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ คลิปข่าว - Social Media วุฒิสภา 

 
- โทรทัศน ์

- NewsNBT THAILAND 
 

- การสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนในเรื่อง ความรู้เรือ่ง บทบาท 
หน้าที ่และอ านาจของวฒุิสภา/ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  
ท าความเขา้ใจ และรบัฟังความคดิเห็น
กับเยาวชน ในประเด็น การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  
การนอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจ
ด้านกฎหมายและรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ความรู้เรือ่ง สมาชิก
วุฒิสภาและบทบาทหนา้ที่ 

๒ รายงาน
เอกสาร 

- การจดัโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต ้
ณ จังหวัดสงขลา 



๑๐ 
 

ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรม 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  

วันศุกร์ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
---------------------------------- 
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