
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้
จังหวัดชุมพร 

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

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ จังหวัดชุมพร 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันเสาร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ ศาลาอเนกประสงค์วดัหาดทรายแกว้ อ าเภอเมืองชมุพร จังหวดัชุมพร 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอดแนวคลอง
ชุมพร ประกอบด้วยประชาชนจาก ๗ ต าบล ในอ าเภอเมืองชุมพร ได้แก่ ต าบลวังใหม่ ต าบลวังไผ่ ต าบล
บ้านนา ต าบลขุนกระทิง ต าบลตากแดด ต าบลบางหมาก และต าบลทุ่งคา รวมจ านวน ๓๒๗ 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  

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

√ 

 

√ 

 √ 

 



๒ 
 

๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชุมพร 
จังหวัดชุมพร คือ ประตูสู่ภาคใต้ และเป็นหัวเมืองหน้าด่านในครั้งอดีต มีเนื้อที่ประมาณ

๖,๐๑๐ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชุมพร คือ ด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาตะนาวศรี
และเทือกเขาภูเก็ตเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
มีลักษณะเป็นพ้ืนที่สูงลาดเทจากทิศตะวันตกสู่พ้ืนที่ต่ า ทางทิศตะวันออกประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้  
ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ าล าธาร ที่ส าคัญสายสั้น ๆ หลายสาย เช่น แม่น้ าท่าตะเภา แม่น้ าหลังสวน 
แม่น้ าสวี เป็นต้น ส่วนบริเวณตอนกลางของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและที่ราบลุ่มแม่น้ า 
มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะแก่การเพาะปลูก มีเนื้อที่ดิน ประมาณ ๑ ใน ๔ ของพ้ืนที่จังหวัด 
และด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นที่ ราบตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ชายหาดค่อนข้างเรียบ 
มีความโค้งเว้าน้อย และสวยงามมาก จึงเป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด 
การปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๘ อ าเภอ ได้แก่ 
๑. อ าเภอท่าแซะ 
๒. อ าเภอปะทวิ 
๓. อ าเภอเมืองชุมพร 
๔. อ าเภอสว ี
๕. อ าเภอทุ่งตะโก 
๖. อ าเภอหลังสวน 
๗. อ าเภอพะโต๊ะ 
๘. อ าเภอละแม 

ประชากร 
จังหวัดชุมพรมีประชากร (ธันวาคม ๒๕๖๑) จ านวน ๕๑๐,๙๖๓ คน แยกเป็นชาย 

๒๕๒,๙๑๕ คน หญิง ๒๕๘,๐๔๘ คน  
ค าขวัญประจ าจังหวดั 
 ประตูภาคใต ้ไหวเ้สด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดกีล้วยเลบ็มือ ขึน้ชื่อรงันก  
สภาพทางเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพร มีภาคการเกษตร เป็นสิ่งที่ท ารายได้ให้แก่
จังหวัดชุมพรมากที่สุด รองลงมาคือภาคการค้าปลีกค้าส่ง และสุดท้ายคือภาคอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จังหวัดชุมพรมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) อยู่ที่ประมาณ ๕๕,๔๒๑ ล้านบาท มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (Per capita GPP) ประมาณ ๑๐๘,๕๘๙ ล้านบาท เป็นล าดับที่ ๖ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคใต้ 

 ภาคเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจของชุมพรประกอบไปด้วย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน 
มะพร้าว ไม้ผล รวมไปถึงการปศุสัตว์และการประมง ในด้านการประมง เนื่องจากชุมพรเป็นจังหวัดที่มี
ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๒๒๒ กิโลเมตร การท าประมงจึงส าคัญมาก โดยมีระยะเวลาการท าประมง
ประมาณ ๗ - ๙ เดือน ช่วงที่ท าการประมงไม่ได้คือระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม เนื่องจากเป็น 
ฤดูมรสุม คลื่นลมแรง และช่วงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี เพราะเป็นช่วงที่ 
อ่าวไทยห้ามท าการประมงเนื่องจากเป็นฤดูปลาวางไข่ 

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


๓ 
 

 ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น อุตสาหกรรม
การสกัดน้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง อุตสาหกรรมผลิตผลไม้แล้น้ าผลไม้บรรจุกระป๋อง 
เป็นต้น 
สภาพทางสังคม 

 - การศึกษา จังหวัดชุมพรมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๓ แห่ง คือ สถาบัน
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร และสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชุมพร ระดับอาชีวศึกษา ๖ แห่ง และโรงเรียน ๓๑๑ แห่ง  

 - ศาสนา ประชากรในจังหวัดชุมพรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 
๙๖.๕๔ ของประชากรในจังหวัด นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๒.๐๒ และศาสนาคริสต์ ร้อยละ๑.๔๔ 
โดยในจังหวัดชุมพรมีวัดอยู่ จ านวน ๒๔๕ วัด มีมัสยิด ๖ แห่ง และมีโบสถ์คริสต์ ๑๒ แห่ง 

 - การสาธารณสุข ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดชุมพรมีโรงพยาบาลทั้งหมด ๑๒ แห่ง  
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประเภทให้บริการทั่วไปทุกแห่ง มีเตียงผู้ป่วย ๑,๑๔๙ เตียง มีแพทย์ ๑๑๐ คน และมี
พยาบาล ๘๒๙ คน 

 - การคมนาคมขนส่ง จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ที่ตั้ง 
เนื่องจากตั้งอยู่ในจุดที่เป็นเส้นทางผ่านเชื่อมระหว่างภูมิภาค การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมขนส่ง 
สามารถใช้ได้ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  
   

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การบรรยาย  
    และการถาม-ตอบเพื่อรับฟังความคิดเหน็/ 
    ปัญหา/ข้อร้องเรียน 

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๓๐๐   คน 
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๓๒๗   คน  
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ ได้แก่ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน  

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

 

  

√ 

 

√ 

 

√ 

 



๔ 
 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ตลอดแนวคลองชุมพร ประกอบด้วยประชาชนจาก ๗ ต าบล ในอ าเภอเมืองชุมพร ได้แก่ ต าบลวังใหม่ 
ต าบลวังไผ่ ต าบลบ้านนา ต าบลขุนกระทิง ต าบลตากแดด ต าบลบางหมาก และต าบลทุ่งคา  ได้เสนอ
ปัญหา ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกวุฒิสภา และ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ  

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต 
  - 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

  - 
๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 ๑๒.๑ พิธีเปิดโครงการ 
  กล่าวตอ้นรับคณะสมาชิกวฒุิสภา โดย นายนกัรบ  ณ ถลาง  นายอ าเภอเมืองชมุพร 
  กล่าวน าเสนอภาพรวมด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาจังหวัดชุมพร โดย นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   

กล่าวเปิดโครงการและแนะน าสมาชิกวุฒิสภาทีเ่ข้ารว่มโครงการ โดย พลตร ีกลชัย  สุวรรณบูรณ์  
สมาชิกวุฒิสภา  
  สมาชกิวุฒิสภาเขา้ร่วมโครงการ ดังน้ี 
  ๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร    
   ๒. พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์    
   ๓. พลเอก นวิัตร  มีนะโยธนิ    
   ๔. พลเอก บุญธรรม  โอริส    
   ๕. นายธานี  สุโชดายน     
   ๖. วา่ที่ ร.ต. เชดิศักดิ์  จ าปาเทศ    
    
 

√ 

 

√ 

 



๕ 
 

  ๗. นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์     
   ๘. นายส าราญ  ครรชิต     

   ๙. นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา       
  แขกผู้มเีกยีรติ ไดแ้ก ่
  ๑. นายธสรณอ์ัฑฒ์  ธนิทธพัินธ์  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตร ี 
        เขตตรวจราชการที่ ๕ 
   ๒. นายยอดวุฒ ิ กลิน่ทอง   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที ่๕ 
   ๓. นางวรารตัน์  ม่วงปาน   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที ่๕ 
 ๑๒.๒ การน าเสนอแนวทางการพฒันาจังหวัดชุมพรที่ผ่านมา  
  โดย พลตรี กลชัย  สวุรรณบูรณ์  สมาชิกวุฒิสภา 
  - โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
  - โครงการขยายถนนทาวหลวงเป็น ๔ ชอ่งจราจร 
  - โครงการก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันน้ าทะเลกดัเซาะ 
  - โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงอาคารเรียน 
  - โครงการป้องกนัและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ าคลองชมุพร) 
 ๑๒.๓ การบรรยาย หัวข้อ “บทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา  
  โดย นายสวสัดิ์  สมัครพงศ์  สมาชกิวุฒิสภา 
  นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์  สมาชิกวุฒิสภา ได้น าเสนอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา
ผ่านวีดิทัศน์ และได้กล่าวอธิบายเพ่ิมเติมว่าสมาชิกวุฒิสภามีบทบาทส าคัญในการกลั่นกลองกฎหมาย 
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และมีหน้าที่เฉพาะของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญ คือ เรื่องการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ จึงน าไปสู่การลงพ้ืนที่พบปะ
ประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของประชาชน เพ่ือน าไปสู่ 
การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
 ๑๒.๔ การชี้แจงโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชมุพร (ลุ่มน้ าคลองชุมพร)  
  โดย นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล  รองอธิบดีกรมชลประทาน 
  ลุ่มน้ าคลองชุมพรเกิดจากต้นน้ าในเขตอ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีพ้ืนที่รับน้ า ๓๙๕ 
ตารางกิโลเมตร มีความยาวล าน้ าประมาณ ๗๕ กิโลเมตร สภาพท้องคลองมีความลาดชันสูง คดเคี้ยวและ
มีขนาดแคบ ทั้งสองฝั่งคลองมีบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นเป็นชุมชนเมือง ช่วงปลายคลองเป็นพ้ืนที่ต่ า 
เมื่อน้ าทะเลหนุนจะรุกล้ าเข้าล าคลอง เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ในช่วงที่มีมรสุมพัดผ่านฝั่งอันดามัน
หรือฝั่งอ่าวไทยจะเกดิฝนตกหนกัในพื้นที่ลุ่มน้ า ติดต่อกัน ๒ – ๓ วัน ฝนที่ตกที่รอบปีการเกิด ๒๕ ปี จะมี
ปริมาณน้ าไหลลงคลองชุมพร ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันคลองชุมพรสามารถระบายน้ าได้
ประมาณ ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้น ส่งผลให้ปริมาณน้ าในคลองชุมพรเอ่อล้นตลิ่ง ตั้งแต่  
วัดเขาปูนข้ามถนนสายเอเชีย ๔๑ บริเวณสี่แยกปฐมพร ไหลผ่านตัวเมืองชุมพรในเขตพ้ืนที่ต าบลวังไผ่ 
ต าบลบ้านนา ต าบลขุนกระทิง ต าบลบางหมาก ต าบลตากแดด และต าบลทุ่งคา หากเป็นช่วงระยะเวลา
ที่มีน้ าทะเลหนุนสูงก็จะยิ่งเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มต่ าท่วมขังเป็นเวลา ๓ – ๗ วัน ท าให้ประชาชน
ประสบความเสียหายและเดือดร้อน ในช่วงฤดูแล้งก็จะได้รับผลกระทบกับปัญหาน้ าเค็มหนุนรุกล้ า  
เข้าล าคลองเป็นประจ าทุกปี ๆ ละหลายครั้ง 



๖ 
 

  โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ าคลองชุมพร) เป็นการแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองชุมพร โดยการตัดยอดน้ าของคลองชุมพรให้สามารถไหลออกสู่ชายฝั่งทะเล
อ่าวไทยได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดการท่วมขังบริเวณถนนสายเอเชีย ๔๑ และบริเวณพ้ืนที่ตอนล่างในเขต
อ าเภอเมืองชุมพร โดยการขุดคลองผันน้ า เพ่ือผันน้ าจากคลองชุมพรผ่านคลองขุดใหม่ เชื่อมต่อกับ  
คลองนาคราช และขุดขยายคลองนาคราชให้สามารถระบายน้ าได้ ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขุดลอก
คลองชุมพรเดิมให้สามารถระบายน้ าได้ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และขุดขยายคลองชุมพรเดิม 
ช่วงปลายให้สามารถระบายน้ าได ้๕๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ าบริเวณ
ปากคลองผันน้ า จ านวน ๑ แห่ง และก่อสร้างประตูระบายน้ าในคลองชุมพร จ านวน ๓ แห่ง  
เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ าและบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ตอนล่างอ าเภอเมืองชุมพร และ
สามารถเก็บกักน้ าไว้ในล าคลอง เพ่ือใช้ประโยชน์ช่วงฤดูแล้งปริมาณ ๖.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ิมพ้ืนที่
รับประโยชน์ ๖,๘๗๕ ไร่ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ าคลองชุมพร เพ่ือช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ก าหนดแล้วเสร็จโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๑. บรรเทาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ชุมชนตอนล่างของอ าเภอเมือง จ านวน ๖ ต าบล ลดพ้ืนที่ 
น้ าท่วม ๓๗,๕๐๐ ไร่ ช่วยเหลือราษฎร ๑๖,๘๐๒ ครัวเรือน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนสายเอเชีย ๔๑ 
แยกปฐมพร 

๒. เกบ็กักน้ าไว้ใช้ในฤดแูล้ง ๖.๕ ล้านลกูบาศก์เมตร 
  ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าและสามารถเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ได้ ๖,๘๗๕ ไร่ 

๔. ป้องกนัน้ าเค็มรุกล้ า ไม่ให้รุกล้ าพืน้ที่เมืองชุมพร 
๕. ลดความเสียหายต่อชีวติและทรัพย์สนิของราษฎร 
  

 ในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และแจ้งข้อร้องเรียน 
สรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
 ๑. ปัญหาเรื่องการจ่ายค่าชดเชยจากการเวนคืนที่ดิน 
  ๒. ปัญหาเรื่องการระบายน้ าระหว่างการขุดคลองชุมพร 
 ๓. ผลกระทบและปัญหาจากการท าคันดินป้องกันอุทกภัยและการสร้างคูระบายน้ า 
  ๔. แนวทางการป้องกันน้ าท่วมเนื่องจากน้ าไม่สามารถไหลเข้าสู่ล าคลองชุมพรได้ทัน  
  ๕. แนวทางการเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด 
 

 ๑๒.๕ การบรรยาย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : อนาคตไทย อนาคตเรา” 
  โดย พลเอก วรพงษ์  สงา่เนตร  สมาชิกวุฒิสภา 
  พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ โดยให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผน
ปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาจึงมีหน้าที่และอ านาจในเรื่องนี้
โดยตรง ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเป็นโครงการที่จะท าให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับ



๗ 
 

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 ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซั บซ้อนและ 
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 ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  
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 
 

๑๓. สรุปประเด็นเรื่องร้องเรียน 
 ๑๓.๑ เรื่อง ผลกระทบจากการระบายน้ าระหว่างการขุดคลองชุมพร  
     ๑. ด้วยระหว่างด าเนินการขุดคลองชุมพรได้ปิดกั้นทางคูระบายน้ าในพ้ืนที่ตอนปลาย 
ที่ระบายลงคลองนาคราชท าให้พ้ืนที่หมู่ ๓ - หมู่ ๖ ต าบลตากแดด ในช่วงหน้าฝนเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง
เป็นเวลานาน ท าให้พืชผลทางการเกษตรของประชาชนเสียหาย และการขนย้ายพืชผลไม่สะดวก  
หญ้าที่ใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์เน่าเสีย เนื่องจากน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน จึงขอให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  
ช่วยเปิดทางคูระบายน้ าที่จะลงสู่คลองนาคราชเพื่อให้น้ าไม่ท่วมขัง  



๘ 
 

      ๒. การท าประตูระบายน้ าขอให้ออกแบบตามสภาพพ้ืนที่จริง เพราะที่บางช่วงที่ท าประตู
ระบายน้ าสูงท าให้น้ าที่จะไหลลงสู่คลองนาคราชไหลลงไม่ได้ ท าให้น้ าท่วมขังในพื้นที่ทางการเกษตรของ
ประชาชน 

 ผู้เสนอ นายกิตติศักดิ์  พัฒนเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 
 ๑๓.๒ เรื่อง การจ่ายค่าชดเชยจากการถูกเวนคืนที่ดินในราคาที่น้อยกว่าความเป็นจริง 
  ปัญหาราคาที่จ่ายชดเชยค่าที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการขุดคลองชลประทานต่ ากว่าราคาตลาด
มาก ซึ่งไม่เพียงพอกับการไปซื้อที่ดินใหม่ และยังด าเนินการล่าช้ามาก 

 ผู้เสนอ ๑. ร้อยตรี สมชาย จันทร์ส่งแสง ที่อยู่ : ๑๕๑ หมู่ ๗ ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

  ๒. นายสายชล  คงมี  ที่อยู่ : ๑๙ หมู่ ๑ ต าบลขุนกระทิง อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
 ๑๓.๓ เรื่อง ปัญหาน้ าท่วมบริเวณคลองนาคราช และการด าเนินการโครงการบรรเทาและ
ป้องกันสาธารณภัย 
  ๑. สะพานข้ามคลองนาคราชบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านซันนี่วิลล์ซึ่งมีการก่อสร้างไปเมื่อ  
๒ ปีก่อนการขุดลอกคลอง ปัญหาตอนนี้  คือ เรือไม่สามารถผ่านสะพานนี้ ได้  เห็นควรได้รับ  
การแก้ไข 
       ๒. กรณีน้ าที่อยู่ภายนอกคลองนาคราช ควรมีแนวทางการป้องกันน้ าภายนอก เนื่องจาก
ขณะนี้พื้นที่หมู่ ๗ ต าบลตากแดด เมื่อเกิดฝนตกน้ าจะท่วมขังบริเวณพ้ืนที่สวนของประชาชน สาเหตุจาก
น้ าไม่สามารถไหลเข้าสู่ล าคลองได้ เพราะการก่อสร้างประตูระบายน้ าใช้ท่อ คสส. ๑.๐๐ เมตร ท าให้น้ า 
ไม่สามารถไหลได้ทัน 
  ๓. ขอให้เร่งรัดการด าเนินการโครงการบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยลุ่มน้ าคลองชุมพร  
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และส่งผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนที่ระหว่างการด าเนินโครงการ
น้อยที่สุด 

 ผู้เสนอ นายสุนัย  ชั่งสัจจา ก านันต าบลตากแดด หมู่ ๙ ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 
  



๙ 
 

๑๔. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
ก่อนการลงพ้ืนที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑. จดหมายข่าว 

(Press 
Release) 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัด 
- สวท. จังหวดัชุมพร 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต ้ณ จังหวดัชุมพร 
- การสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
เยาวชน ในเรื่อง ความรูเ้รื่อง บทบาท 
หน้าที ่และอ านาจของวฒุิสภา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
- การรับฟังรายงานจากหนว่ยงานใน
พ้ืนที่ และรับฟังความคดิเหน็ของ
ประชาชนในประเดน็โครงการป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยเมืองชมุพร (ลุ่มน้ า
คลองชุมพร) 

๒. หนังสอืขอ
ความร่วมมือ

ประชาสัมพันธ ์

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัด 
- สวท. จังหวดัชุมพร 
- สื่อส่วนกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 

๓. คลิป
ประชาสัมพันธ ์

- สื่อของวฒุิสภา 
   - Facebook 
   - Instagram 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต ้ณ จังหวดัชุมพร 

๔. ข่าว
ประชาสัมพันธ ์

- สื่อสว่นกลาง 
   - ส านักข่าว กรมประชาสมัพันธ ์
 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต ้ณ จังหวดัชุมพร 

 

ระหว่างการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑. - ข่าว 

- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 
- Facebook 
Live 

- Social Media วุฒิสภา 
 

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

- INN news 
- สยามโฟกัสไทม ์
- NBT ๒HD 
- มติชน 
- หนังสือพิมพ์ขา่ว ๔ เหล่าทัพ 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต ้ณ จังหวดัชุมพร 
- การสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนในเรื่อง ความรู้เกีย่วกับ
บทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
- การรับฟังรายงานจากหนว่ยงานใน
พ้ืนที่ และรับฟังความคดิเหน็ของ
ประชาชนในประเดน็โครงการป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยเมืองชมุพร (ลุ่มน้ า
คลองชุมพร) 



๑๐ 
 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
  - สื่อท้องถิน่ 

- ONB News 
- ชุมพรออนไลนน์ิวส ์
- ชุมพร ฟ้าใหม ่
- หนังสือพิมพ์ขา่วชมุพร 
- Facebook ส านกังาน

ประชาสัมพันธ์ จ.ชมุพร 
- Facebook สวท. ชุมพร 
- Facebook ชุมพร ฟ้าใหม ่
- Facebook หนงัสือพิมพ์ขา่ว

ชุมพร 
 

 

 
หลังการลงพ้ืนที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
 รายงาน

เอกสาร 
- การจดัโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้ 
ณ จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรม 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ ศาลาอเนกประสงค์วดัหาดทรายแก้ว อ าเภอเมืองชมุพร จังหวัดชุมพร 
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๑๒ 
 

 

 
 



๑๓ 
 

 

 

 



๑๔ 
 

 

 
 

 
 



๑๕ 
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