
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต ้
จังหวัดนราธวิาส 

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

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ จังหวัดนราธวิาส 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ อ าเภอเมืองนราธวิาส  
 จังหวดันราธิวาส 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม 
สื่อมวลชน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 

๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือ  
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม 
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. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้

สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของ  
แหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ประมาณ ๑,๑๔๙ กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 
๔,๔๗๕.๔๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๗๙๗,๑๔๓.๗๕ ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดปัตตานีในเขตอ าเภอ
สายบุรี อ าเภอไม้แก่น และอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  
ทิศใต้ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลาในเขตอ าเภอบันนังสตา 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา ๒ ใน ๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีป่าพรุประมาณ ๓๖๑,๘๖๐ ไร่ ทางแถบ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย -มาเลเซีย ลักษณะพ้ืนที่จะมี 
ความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและ  
ที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ า ๔ สาย คือ แม่น้ าบางนรา แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าตากใบ และแม่น้ าโกลก  
การปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๓ อ าเภอ ๗๗ ต าบล ๕๘๙ หมู่บ้าน โดยมีอ าเภอต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 

๑. อ าเภอเมืองนราธวิาส 
๒. อ าเภอตากใบ 
๓. อ าเภอบาเจาะ 
๔. อ าเภอยีง่อ 
๕. อ าเภอระแงะ 
๖. อ าเภอรือเสาะ 
๗. อ าเภอศรีสาคร 
๘. อ าเภอแว้ง 
๙. อ าเภอสคุิรนิ 
๑๐. อ าเภอสุไหงโก-ลก 
๑๑. อ าเภอสุไหงปาด ี
๑๒. อ าเภอจะแนะ 
๑๓. อ าเภอเจาะไอร้อง 

ประชากร 
จังหวัดนราธิวาสมีประชากร (ธันวาคม ๒๕๖๑) จ านวน ๘๐๒,๔๗๔ คน แยกเป็นชาย 

๓๙๗,๑๐๐ คน หญิง ๔๐๕,๓๗๔ คน  
ค าขวัญประจ าจังหวดั 

ทักษิณราชต าหนัก ชนรักศาสนา นราทศัน์เพลนิตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกอง
หอมหวาน 
  
  

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%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%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%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A
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 
 

การประกอบอาชีพ 
ชาวจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การท านา การเพาะปลูกพืช

ทางเศรษฐกิจ คือ ยางพารา ลองกอง เงาะ ทุเรียน เป็นต้น พืชที่สร้างชื่อเสียงของนราธิวาส คือ ลองกอง
บ้านซีโปตันหยงมัส มีรสชาติหวานนุ่มหอมอร่อยสามารถขายได้ราคาดี นอกจากการเกษตรแล้วบางส่วน
ก็ท าธุรกิจค้าขาย และท างานในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เป็นต้น 
สังคมและวัฒนธรรม 

 - เชื้อชาติ ส่วนมากเป็นชาวไทยเชื้อสายมลายูดั้งเดิม ชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และ 

ชาวมาเลเซียอพยพจากมาเลเซีย 
 - ศาสนา นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๘๙.๐๕ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๐.๗๔ นับถือ

ศาสนาคริสต์และอื่นๆ ร้อยละ ๐.๒๐ 
 - ภาษา ร้อยละ ๘๐.๔% ใช้ภาษามลายูปัตตานี นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาไทยถิ่นใต ้ภาษาไทย

ตากใบ และภาษาจีน 
การศกึษา 

ปัจจุบันมีสถานศึกษารวมทั้งหมด ๔๘๘ แห่ง โดยเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะที่จดทะเบียน 
๗๖ สถาบัน  
ศิลปะและวัฒนธรรม  

ลิเกฮูล ู(ดิเกฮูลู) มะโย่ง โนราแขก 
 

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การบรรยายพิเศษ  

    และการถาม-ตอบเพื่อรับฟังความคิดเหน็ 
 

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๔๕๐   คน 
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๕๘๖   คน  
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ ได้แก่ ผูแ้ทนภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AE%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


๔ 
 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
   กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาค
ประชาสังคม สื่อมวลชน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับ
ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกวุฒิสภา 

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 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รสสคุนธ์ แสงมณี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์ 
  กล่าวรายงาน โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ 
คนที่หนึ่ง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
  กล่าวเปิดโครงการ โดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
  สมาชกิวุฒิสภาเขา้ร่วมโครงการ ดังน้ี 
  ๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร    
  ๒. นายอนุศาสน ์ สวุรรณมงคล   
  ๓. พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ ์   
  ๔. นายขวญัชาติ  วงศ์ศุภรานันต ์   
  ๕. นายอับดุลฮาลิม  มินซาร์    
  ๖. นางสาวปิยฉัฏฐ์  วนัเฉลมิ    
  ๗. พลเอก บุญธรรม  โอริส     
  ๘. นายธานี  สุโชดายน     

√ 

 

√ 

 



๕ 
 

  ๙. พลต ารวจโท ตรีทศ  รณฤทธวิิชัย  
  ๑๐. นายนิอาแซ  ซีอเุซง็  
  ๑๑. นายสมเดช  นิลพนัธุ ์  
  แขกผู้มเีกยีรติ ไดแ้ก ่
  ๑. นายเอกรัฐ หลีเสน็  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธวิาส 
  ๒. พล.ต. เกรียงไกร ศรีรกัษ ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔ 
 ๑๒.๒ การบรรยายพิเศษ หัวขอ้ “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
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 ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  
โดยก าหนดแผนแม่บทรองรับจ านวน ๒๓ ประเด็น ได้แก่  

๑. ประเด็นความมั่นคง  
๒. ประเด็นการต่างประเทศ  
๓. ประเด็นการเกษตร 
๔. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต  
๕. ประเด็นการทอ่งเที่ยว  
๖. ประเด็นพืน้ที่และเมืองนา่อยู่อัจฉริยะ 
๗. ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั  
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๘. ประเด็นผูป้ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
๙. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๑๐. ประเดน็การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม  
๑๒. ประเดน็การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต  
๑๒. ประเดน็การพัฒนาการเรียนรู้ 
๑๓. ประเดน็การเสรมิสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ี  
๑๔. ประเดน็ศักยภาพการกฬีา  
๑๕. ประเดน็พลังทางสงัคม 
๑๖. ประเดน็เศรษฐกิจฐานราก  
๑๗. ประเดน็ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
๑๘. ประเดน็การเติบโตอย่างยั่งยืน 
๑๙. ประเดน็การบรหิารจัดการน้ าทั้งระบบ  
๒๐. ประเดน็การบรกิารประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ  
๒๑. ประเดน็การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
๒๒. ประเดน็กฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม  
๒๓. ประเดน็การวิจัยและพฒันานวตักรรม 

  ทั้งนี้ นอกจากแผนแม่บทซึ่งด าเนินการ ๒๐ ปีแล้ว ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อเร่งแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนในกรอบระยะเวลา ๕ ปีแรก จ านวน ๑๓ ด้าน ได้แก่ 

๑. ดา้นการเมือง 
๒. ดา้นการบริหารราชการแผ่นดนิ 
๓. ดา้นกฎหมาย 
๔. ดา้นกระบวนการยุตธิรรม 
๕. ดา้นเศรษฐกิจ 
๖. ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
๗. ดา้นสาธารณสุข 
๘. ดา้นสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. ดา้นสงัคม 
๑๐.ดา้นพลังงาน 

 ๑๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 ๑๒. ด้านการศึกษา 
 ๑๓. ด้านกระบวนการยุตธิรรม (ต ารวจ) 

 โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินการการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ คือ ทุกภาคส่วน
ต้องร่วมกันคิด วางแผนร่วมกันแบบบูรณาการ จัดท าแผนการปฏิบัติในรายละเอียดและสอดคล้องกัน
ตามแผนบูรณาการ ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละห้วงเวลาที่ชัดเจน  จัดสรรงบประมาณ และ
ทรัพยากรให้เพียงพอ เหมาะสม ปฏิบัติ ก ากับดูแล แก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้าราชการและ
ประชาชนต้องร่วมคิดและร่วมพัฒนา 
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ทั้งนี้ ส าหรับแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน รัฐบาลได้จัดท าแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน  
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕ และทบทวนปี ๒๕๖๒ โดยเน้นโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมาย คือ “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของ
ประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม” รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  การพัฒนาการค้า
และการท่องเที่ยวอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เพ่ือสร้างงาน 
และรายได้ให้กับประชาชน เพื่อน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 ๑๒.๓ เวทีเสวนา หัวข้อ “โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ  
  และการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส” 
   ๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  สมาชกิวุฒิสภา 
  ๒. พลเอก สุรเชษฐ์ ชยัวงศ์ สมาชกิวุฒิสภา 
  ๓. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง    สมาชกิวุฒิสภา 
  ๔. นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวดันราธิวาส 
   พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวว่า ในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศได้ผ่านมติของคณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว โดยมีกฎหมายรองรับอยู่  ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญั ติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะอธิบายขั้นตอนให้ส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติ
ให้มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด 
๑๖ การปฏิรูปประเทศ การจัดท า และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในขณะนี้เป็นการปูความรู้ขั้น
พ้ืนฐานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพ่ือที่จะได้
ช่วยกันขับเคลื่อนต่อไป ถ้าหากว่ามีความตั้งใจ จงใจ ไม่กระท าตามยุทธศาสตร์ชาติ จะมีความผิด 
ตามกฎหมาย แต่ที่ผ่านมาส่วนราชการทุกภาคส่วนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเรื่องการลงโทษ 
ที่เขียนไว้นั้นคงไม่เกิดขึ้น 
 นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า ในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดนราธิวาสได้จัดท าให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท และแผนการปฏิรูป
ประเทศโดยได้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนออกมาเป็นแผนการพัฒนาจังหวัด ๕ ปี และ
แผนการพัฒนารายปี โดยมีวิสัยทัศน์ คือ เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟ่ืองฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุข 
อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผล 
ประชาชนพึงพอใจ โดยการปฏิบัติงานจะต้องรวดเร็ว ถูกต้อง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคง 
ในชีวิตและเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ 
 ส าหรับแนวทางการด าเนินงานตั้งเป้าขับเคลื่อนเป็น ๗ วาระ ประกอบด้วย 
 วาระที่ ๑ นรา...ตามรอยพ่อ ภายใต้แนวคิด ชีวติพอเพียงเพ่ือสุขเพียงพอ 
 วาระที่ ๒ นรา...สะอาด ภายใต้แนวคดิ สิง่แวดล้อมด ีมวีินัย ใจสะอาด 
 วาระที่ ๓ นรา...สะดวก ภายใต้แนวคดิ ดูแลใส่ใจ พร้อมให้บรกิาร 



๘ 
 

 วาระที่ ๔ นรา...สบาย ภายใต้แนวคดิ เศรษฐกิจสมดุลอบอุ่นทุกครวัเรือน 
 วาระที่ ๕ นรา...ปลอดภัย ภายใต้แนวคดิ ทกุแห่งหน คนปลอดภัย 
 วาระที่ ๖ นรา...แบ่งปัน ภายใต้แนวคดิ คนนราทุกวัย รว่มใจแบ่งปนั 
 วาระที่ ๗ นรา...รกัสามคัคี ภายใต้แนวคดิ สามัคค ีคือ พลัง 
  นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
เป้าหมาย คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปรียบเหมือนการสร้างความมั่นคงให้รากฐานของประเทศ 
เหมือนการสร้างพีระมิด และสิ่งส าคัญที่จะท าให้รากฐานมั่นคงได้ คือ การสร้างน้ าดีไล่น้ าเสีย เป็นการสร้าง
คนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นมา พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ กระจาย
บุคคลที่ดีไปไล่น้ าเสียในทุกพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามปลายทางของยุทธศาสตร์ชาติ  
   พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวสรุปการเสวนาว่า ประเทศไทยมีศาสตร์
พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงมีพระราชด ารัสในเรื่อง
การศึกษาว่า “งานด้านการศึกษาเป็นงานส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและ 
ความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ … เราจะต้องจัดงานด้านการศึกษา 
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น…" ดังนั้น ผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจึงควรที่จะน้อมน า
พระราชด ารัสมาเพ่ือท าการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น น าความรู้ข้อมูลหรือสิ่งที่ได้เป็นประโยชน์จาก
วิทยากรทุกท่าน ได้ไปถ่ายทอดขยายผล หรือด าเนินการผ่านส่วนของกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย  
ในการที่จะน าความรู้ความเข้าใจของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเรื่องของการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับพ้ืนที่ นั้นคือสิ่งที่เราจะสามารถท าให้อนาคตไทยและอนาคตของ  
พวกเราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป 
 

 ในช่วงทา้ยไดเ้ปดิโอกาสให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมไดซ้ักถามและแสดงความคิดเหน็ สรปุได้ดงันี้ 
 ๑. นายนิฟานซ์ สาแม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาส  

ราชนครินทร์ ขอทราบแนวทางการจัดการการศึกษาเพ่ือความมั่นคงที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ที่เกิดขึ้น ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภา ได้ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้มียุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เช่นเดียวกันใช้มาตัง้แตป่ี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๖ ด้าน โดยด้านที่ ๑ คือ การศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ซึ่งจะมีแผนงาน โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในการที่จะท าให้เกิดขึ้น รวมทั้งยุทธศาสตร์พระราชทาน ได้แก่ 
สร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาว่า ความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้น จะต้องเกิดจากข้อที่ ๑ ความเพียร โดยความเพียร
เป็นหลักการทรงงานข้อที่ ๒๓ และเรื่องที่ ๒ คือ ความร่วมมอื โดยความร่วมมือนัน้ได้มาจากการรว่มงาน 
รับรู้โดยการสร้างความเข้าใจ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติม ให้ใช้ค าว่า ประชารัฐ หมายถึง ความร่วมมืออย่าง
บูรณาการณ์ของทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสังคม และภาคสื่อมวลชน 
โดยความส าเร็จตามที่ทางนักศึกษาได้สอบถามมานั้น จะต้องใช้ความมุ่งมั่น ใช้ความเพียรพยายาม  
ใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงจะประสบความส าเร็จด้วยความมั่นคงและส่งผลให้การแก้ไขปัญหา 
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดสันติสุขได้ในเร็ววันในโอกาสต่อไป 



๙ 
 

 ๒. นายฮารุสตัม มะ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการว่างงานว่า ท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง
เนื่องจากทุกวันนี้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาท างานแทนมนุษย์ เช่น การใช้หุ่นยนต์ เป็นต้น 
 พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวตอบว่า ถ้าเราดูจากยุทธศาสตร์ชาติและ
จากแผนแม่บทแล้ว จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยมี 
การเตรียมการรองรับในเรื่องการศึกษา ซึ่งได้มีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ ๒๒ ซึ่งจะมีอยู่หลากหลายมิติ เช่น มิติเรื่องของการปรับตัว เรื่องของการหาอาชีพใหม่  ๆ 
ต้องมีการสอนในงานที่หุน่ยนต์ท าไมไ่ด ้ต้องผลิตสินค้าที่มีการแข่งขันได้มีวิสัยทัศน์และวางแผนระยะยาว  
 พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวตอบเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้
ไทยเรามีแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก แต่อนาคตคงต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
มากขึ้น ปัจจุบันนี้เรามี EEC (Eastern Economic Corridor หรือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก) และมีความต้องการบุคลากรระดับกลางจ านวนมากที่ยังไม่ถึงระดับขั้น AI ซึ่งเป็น
โอกาสของน้อง ๆ นักศึกษาที่จะเข้ามาท างานตรงนี้ ต้องมีการปรับตัวเพิ่มความรู้ความสามารถ รวมทั้ง
พัฒนาความรู้ให้ใช้ AI ได้  
  
๑๓. สรุปประเด็นเรื่องร้องเรียน 

เรื่อง โครงการจดัตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกทางวฒันธรรม และศูนยก์ารเรียนรู้อัลกุรอาน 
ผู้เสนอ นายนิอาแซ ซีอเุซง็ สมาชิกวุฒิสภา 
เรียน ประธานคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน 
ด้วยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณส าหรับก่อสร้างพิ พิธภัณฑ์มรดก

วัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ณ หมู่ที่ ๖ ต าบละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โตยเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นลักษณะงบประมาณต่อเนื่องเป็นตันมาจนถึงปัจจุบัน ได้ด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวไปแล้วร้อยละ ๘๐ และคาดว่าโครงการก่อสร้างเฉพาะอาคารดังกล่าว
จะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไต้รับทราบเป็นการภายในว่าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมศิลปากรจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการนี้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการ และจังหวัดนราธิวาสโดยตรงอย่างมากมาย อาทิ เช่น ด้นสร้างความเข้าใจ
ที่ดีระหว่างราชการกับประชาชน ต้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านการท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ 
ตามมา จึงมีความประสงค์ให้ช่วยด าเนินการผลักดันโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ประสบผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่เดิมต่อไปด้วย  
 การด าเนินการ น าเสนอไปยังคณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและตดิตามเรื่องร้องเรียน 
ในคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อส่งเรื่องไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 
  



๑๐ 
 

๑๔. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
ก่อนการลงพ้ืนที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑. จดหมายข่าว 

(Press 
Release) 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัด 
- สวท. จังหวดันราธิวาส 
- สื่อส่วนกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต ้ณ จังหวดันราธวิาส 
- การสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
เยาวชน ในเรื่อง ความรูเ้รื่อง บทบาท 
หน้าที ่และอ านาจของวฒุิสภา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
- การรับฟังความคดิเห็นของเยาวชน 

๒. หนังสอืขอ
ความร่วมมือ

ประชาสัมพันธ ์

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัด 
- สวท. จังหวดันราธิวาส 
- สถานวีิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์รฐัสภา 
- สื่อส่วนกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 

๓. คลิป
ประชาสัมพันธ ์

- สื่อของวฒุิสภา 
   - Facebook 
   - Instagram 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต ้ณ จังหวดันราธวิาส 

๔. ข่าว
ประชาสัมพันธ ์

- สื่อสว่นกลาง 
   - ส านักข่าว กรมประชาสมัพันธ ์
   - สวท. จังหวดันราธิวาส 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต ้ณ จังหวดันราธวิาส 

 

ระหว่างการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑. - ข่าว 

- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 
- Facebook 
Live 

- Social Media วุฒิสภา 
 

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

- INN news 
- Police Magazine 24 
- Talk News 
- สยามรัฐ 
- Tiger News 
 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต ้ณ จังหวดันราธวิาส 
- การสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
เยาวชน ในเรื่อง ความรูเ้รื่อง บทบาท 
หน้าที ่และอ านาจของวฒุิสภา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
- การรับฟังความคดิเห็นของเยาวชน 
- Facebook Live กิจกรรมในโครงการ  
 
 
 



๑๑ 
 

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
  - สื่อท้องถิน่ 

- กองอ านวยการรกัษาความมั่นคง
ภายใน ภาค ๔ สว่นหน้า 

- ONB News 
- ข่าวชดัออนไลน์ 
- ข่าวชดั TV 
- SPM News 
- มหาวิทยาลัยนราธวิาส 

ราชนครินทร ์
- หนังสือพิมพ์เพ่ือปวงชน 
- Facebook ส านกังาน

ประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส 
- Facebook องคก์ารบรหิาร

นักศึกษาและสภานกัศึกษา 
- มหาวิทยาลัยนราธวิาส 

ราชนครินทร ์
- Facebook ประชาสัมพนัธ์ 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ 

 

 

 
หลังการลงพ้ืนที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑. สัมภาษณ ์ สถานวีิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์รฐัสภา 
การจดัโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต ้ณ 
จังหวดันราธิวาส 

๒. รายงาน
เอกสาร 

- การจดัโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต ้ณ 
จังหวดันราธิวาส 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรม 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  

วันพฤหัสบดีที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

---------------------------------- 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
  



๑๔ 
 

 

 

 
  



๑๕ 
 

 

 

 



๑๖ 
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