
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา 

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

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวดัพังงา 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันองัคารท่ี ๒๙ – วนัพุธท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ ๑. ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร-บ่อแร่ ต าบล
  ศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 ๒. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต 
  จังหวัดภูเก็ต 
 ๓. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ต าบลรัษฎา อ าเภอ
  เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
 ๔. ห้องประชุมจ าปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา 
 ๕. อาคารอเนกประสงค์ เกาะปันหยี อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่ม เป้ าหมาย ได้แก่  หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ ใหญ่บ้ าน เกษตรกร ผู้แทน 
ภาคการท่องเที่ยว ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชนจาก
จังหวัดภูเก็ต จ านวน ๒๕๘ คน และจากจังหวัดพังงา จ านวน ๒๒๐ 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 
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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 
 
๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 
 ๖.๑ จังหวัดภูเก็ต 
 จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุด  
ในประเทศไทย อยู่ในทะเลอันดามัน มีพ้ืนที่ประมาณ ๕๗๐ ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่ใกล้เคียงทาง 
ทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออก คือ จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วย
มหาสมุทรอินเดีย และยังมีเกาะที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ตทางทิศใต้และตะวันออก การเดินทาง
เข้าสู่ภูเก็ตนอกจากทางเรือแล้ว สามารถเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งมีเพียงเส้นทางเดียวผ่านทางจังหวัดพังงา 
โดยข้ามสะพานสารสินและสะพานคู่ขนาน คือ สะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทร  
เพ่ือเข้าสู่ตัวจังหวัด และทางอากาศโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรองรับ ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่  
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ 
 ค าว่า ภูเก็ต คาดว่าน่าจะเพ้ียนมาจากค าว่า บูกิต (ในภาษามลายูแปลว่าภูเขา) และค าว่า 
"ภูเขา" ในภาษาอุรักลาโว้ย เรียกว่า "บูเก๊ะ" หรือที่เคยรู้จักแต่โบราณในนาม เมืองถลาง 
  การปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๓ อ าเภอ ได้แก่ 
๑. อ าเภอเมืองภูเก็ต 
๒. อ าเภอถลาง 
๓. อ าเภอกะทู้ 

  ประชากร 
   จังหวัดภูเก็ตมีจ านวนประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๔๑๖,๘๕๒ คน 
แบ่งเป็นเพศชาย ๑๙๗,๐๓๖ คน เพศหญิง ๒๑๙,๕๔๖ คน จ านวนครัวเรือน ๒๖๖,๐๙๓ หลังคาเรือน   
    ค าขวัญประจ าจังหวัด 
  “ไขมุ่กอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม” 
 ๖.๒ จังหวัดพังงา 
 จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ในภาคใต้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๗๘๘ 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๔,๑๗๐.๘๘๕ ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว ๒๓๙.๒๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 
ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ มีชนิดป่าที่ส าคัญ ได้แก่ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน ส าหรับ

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
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บริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเล  
จะมีป่าชายเลนเกือบตลอด พ้ืนที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ ๑๐๕ เกาะ และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามัน 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดระนอง 
ทิศใต้       ติดต่อกับ จังหวัดภูเก็ต  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 

  การปกครอง 
การปกครองแบ่งออกเป็น ๘ อ าเภอ ได้แก่ 
๑. อ าเภอเมืองพังงา 
๒. อ าเภอเกาะยาว 
๓. อ าเภอกะปง 
๔. อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
๕. อ าเภอตะกั่วป่า 
๖. อ าเภอคุระบุรี 
๗. อ าเภอทับปุด 
๘. อ าเภอท้ายเหมือง 

  ประชากร 
    จังหวัดพังงาจ านวนประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๖๘,๗๘๘ คน 
แบ่งเป็นเพศชาย ๑๓๔,๑๙๒  คน เพศหญิง ๑๓๔,๔๙๖ คน จ านวนครัวเรือน ๑๑๐,๓๒๕ หลังคาเรือน
  ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 “แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ า ถ้ างามตา ภูผาแปลก แมกไม้จ าปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร” 
   

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การบรรยาย  
    และการถาม-ตอบเพื่อรับฟังความคิดเหน็  
    การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

        (Line Application) 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 
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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
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๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๔๐๐   คน  
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๔๗๘   คน  
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่  ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว  
  กลุ่มวิสาหกิจชมุชน และสือ่มวลชน  

๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร 

ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชน
จากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา รวมจ านวน ๔๗๘ คน ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประโยชน์ที่ประชาชน 
จะพึงได้รับจากการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  รวมทั้งได้เสนอข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น  
ของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพ และ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
จะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต 
  - 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

  - 
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๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 ๑๒.๑ กิจกรรมในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
  (๑) การลงพ้ืนที่พบประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร - 
บ่อแร่ ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา ๐๙.๔๐ – ๑๑.๔๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชน  
รวมจ านวน ๗๗ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์  นายอ าเภอถลาง 
  - น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา 
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง/ ประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคใต้ (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
  สมาชิกวุฒิสภาทีร่่วมกิจกรรม ดังน้ี 
  ๑. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  รองประธานวฒุิสภา คนที่หนึ่ง/ 
    ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๓. นายสมชาย  เสียงหลาย  รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
  ๔. นายกูรดิสถ ์ จนัทร์ศรีชวาลา  กรรมการ 
  ๕. พลเอก นวิัตร  มีนะโยธนิ กรรมการ 
  ๖. พลเอก บุญธรรม  โอริส กรรมการ 
  ๗. นางสาวปิยฉัฏฐ์  วนัเฉลมิ  กรรมการ 
  ๘. นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา กรรมการ 
  ๙. นายส าราญ  ครรชติ กรรมการ 
  ๑๐. พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย กรรมการ 
  ๑๑. นายวชิัย  ทติตภกัด ี สมาชิกวุฒิสภา 
   - นายคณุตน์  ศิโรทศ  ประธานคณะกรรมการแปลงใหญ่เห็ด อ าเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต ได้กล่าวเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร – บ่อแร่ ซึ่งได้รับรางวัลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบระดับอยู่ดีกินดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เริ่มด าเนินการเพ่ือสร้างฐานรากการผลิต
เห็ดอินทรีย์เป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชน โดยพัฒนามาตั้งแต่การรับถุงเห็ดมาจากที่อื่น จนกระทั่งเริ่มตั้งแต่
การเป็นต้นน้ า คือ การผลิตหัวเชื้อเอง ผลิตก้อนเชื้อเห็ดเองจากการได้ศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอดสู่ชาวบ้าน 
รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิก เพราะสามารถควบคุมคุณภาพได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ลดการติดเชื้อโรค ควบคุม
คุณภาพเห็ดเอง และสามารถให้สมาชิกเอาไปหัวเชื้อไปท าก้อนได้เอง ท าให้ประหยัด มีรายได้เพ่ิมขึ้น ผลิตได้
ตามปริมาณที่ก าหนดได้  
   ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้มีสมาชิก ๒๙ คน อยู่ ในหมู่บ้ านทั้ งหมด เมื่อจะท าก้อนเห็ด 
ทางศูนย์เรียนรู้จะเป็นพี่เลี้ยง และทางศูนย์ก็จะส่งเสริมให้ท าก้อนเพ่ือมีเห็ดป้อนตลาด จังหวัดภูเก็ตเป็น
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จังหวัดทีมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว มีโรงแรมและร้านอาหารเป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องใช้เห็ดเป็นวัตถุดิบ 
ส่วนใหญ่เป็นเห็ดนางฟ้า จึงมีความต้องการเห็ดเป็นจ านวนมากประมาณ ๑.๕ ตันต่อวัน แต่ภูเก็ตผลิตเห็ด 
ได้น้อยกว่าความต้องการ ได้เพียงวันละไม่เกิน ๔๐๐ กิโลกรัม จึงต้องน าเข้ามาจากที่อื่น เห็ดจึงมีราคาแพง 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ผลิตเห็ดได้น้อย คือ ไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิต และขาดโรงเรือนมาตรฐาน 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ ภาคการเกษตรได้รับความสนใจมาก เนื่ องจาก 
ภาคการท่องเที่ยวทรุดลง ประชาชนในภูเก็ตบริโภคภายในจังหวัดมากขึ้นเกิดความต้องการเห็ดและสินค้า
เกษตรมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอการผลักดันและสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างผลผลิต 
 จากนั้ น  คณ ะสมาชิ ก วุฒิ สภ า ได้ เปิ ด โอกาส ให้ ป ระชาชน ได้ เสนอปั ญ ห า  
เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การผลักดันงบประมาณที่ได้ขอไว้ส าหรับการจัดสร้างโรงเรือนและเครื่องมือที่ใช้ใน
การผลิตเห็ดอินทรีย์ 
 ๒. เรื่องเอกสารสิทธิ์ในการที่ดินส าหรับเพาะปลูกเห็ด ปาล์ม และสับปะรด 
 ๓. ปัญหาเรื่องไม่มีฝายกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตร 
 ๔. ควรมีค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตร (อกม) เพ่ือร่วมกันท างานโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกรและเครือข่าย 
 ๕. การพัฒนาเรื่องมาตรฐานในการผลิตนมแพะ อาหารสัตว์ และการปศุสัตว์ 
  (๒) การลงพ้ืนที่พบประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ต าบลฉลอง 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้า
ส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๗๖ คน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  - กล่ าว ต้อนรับคณ ะสมาชิ กวุฒิ สภา  โดย ว่ าที่ ร้อย เอก  อั คร เรศ  กิ่ งแก้ ว  
 รองนายกเทศมนตรีต าบลฉลอง    
  - น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา 
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง/ ประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคใต้ (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
  สมาชิกวุฒิสภาทีร่่วมกิจกรรม ดังน้ี 
  ๑. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  รองประธานวฒุิสภา คนที่หนึ่ง/ 
    ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๓. นายสมชาย  เสียงหลาย  รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
  ๔. นายกูรดิสถ ์ จนัทร์ศรีชวาลา  กรรมการ 
  ๕. พลเอก นวิัตร  มีนะโยธนิ กรรมการ 
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  ๖. พลเอก บุญธรรม  โอริส กรรมการ 
  ๗. นางสาวปิยฉัฏฐ์  วนัเฉลมิ  กรรมการ 
  ๘. นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา กรรมการ 
  ๙. นายส าราญ  ครรชติ กรรมการ 
  ๑๐. พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย กรรมการ 
  ๑๑. นายวชิัย  ทติตภกัด ี สมาชิกวุฒิสภา 
  - นายสัญญา หิรัญวดี ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ได้กล่าว
สรุปเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกใน
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกรายอื่นตลอดจนเกษตรกร
ท่ีสนใจ ภายในศูนย์มีการจัดท าฐานการเรียนรู้ ๗ แห่ง อาทิ การเพาะเห็ด การปลูกผักพ้ืนเมืองร่วม 
ในแปลงยางพารา การใช้พลังงานชีวภาพและการเผาถ่าน รวมทั้ง ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ทั้งนี้ 
มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้จากสิ่งที่มีอยู่และแปรรูปผลผลิตจากการปลูกผักพ้ืนเมืองเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม นอกจากนี้ ยังสอนการจัดท าบัญชีครัวเรือน และการร่วมท าประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน  
ในนามชุมชน 
 จากนั้ น  คณ ะสมาชิ ก วุฒิ สภ า ได้ เปิ ด โอกาส ให้ ป ระชาชน ได้ เสนอปั ญ ห า  
เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การขอผลักดันงบประมาณเพื่อช่วยเหลือทางด้านการเกษตร 
 ๒. เรื่องเอกสารสิทธิ์ในการที่ดินส าหรับเพาะปลูก 
 ๓. ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคในชุมชน ได้แก่ ถนน และไฟฟ้า 
 ๔. การขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ และนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อการเกษตรกรรม 
 ๕. การส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ าในจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน  
  (๓) การลงพ้ืนที่พบประชาชนชาวอูรักลาโว้ย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแหลมตุ๊กแก  
เกาะสิเหร่ ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา ๑๕.๒๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอูรักลาโว้ย และสื่อมวลชน รวมจ านวน ๑๐๕ คน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง/ ประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคใต้ (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
  สมาชิกวุฒิสภาทีร่่วมกิจกรรม ดังน้ี 
  ๑. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  รองประธานวฒุิสภา คนที่หนึ่ง/ 
    ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๓. นายกูรดิสถ ์ จนัทร์ศรีชวาลา  กรรมการ 
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  ๔. พลเอก นวิัตร  มีนะโยธนิ กรรมการ 
  ๕. พลเอก บุญธรรม  โอริส กรรมการ 
  ๖. นางสาวปิยฉัฏฐ์  วนัเฉลมิ  กรรมการ 
  ๗. นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา กรรมการ 
  ๘. นายส าราญ  ครรชติ กรรมการ 
  ๙. พลอากาศเอก สุจินต์  แช่มช้อย กรรมการ 
  ๑๐. นายวชิัย  ทติตภกัด ี สมาชิกวุฒิสภา 
  - นายสัมพันธ์  นักสืบ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแหลมตุ๊กแก  ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับความเป็นอยู่
ของประชาชนชาวอูรักลาโว้ย ณ บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่  ว่ามีประชากรประมาณ ๑,๖๐๐ คน ๓๔๑ 
ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยคือ ๔๖.๕ คนต่อไร่ ชาวอูรักลาโว้ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
การตั้งถิ่นฐานแบบเร่ร่อน และได้เดินทางทะเลไปยังพ้ืนที่ที่อุดมสมบรูณ์ โดยได้เดินทางทะเลจากตอนใต้ของ
แหลมมลายูไปยังเกาะลันตา ซึ่งถือว่าเป็นบ้านของชาวอูรักลาโว้ย ต่อมาได้มีการล่องเรือไปยังเกาะพีพี เกาะ
จ า จังหวัดกระบี่ เกาะยาว จังหวัดพังงา และมายังบริเวณภูเก็ตตามล าดับ ซึ่งบริเวณบ้านแหลมตุ๊กแก  
แต่เดิมมีสภาพเป็นพ้ืนที่ป่า อยู่ริมทะเลและภูเขา ตลอดจนมีพ้ืนที่ว่างริมชายหาด ชาวอูรักลาโว้ยจึงเข้ามา
อยู่อาศัยโดยถางป่าบริเวณที่จะสร้างบ้าน ปัจจุบันชาวอูรักลาโว้ยตั้งถิ่นฐานเลียบชายหาด และอยู่ชิดติดกัน
มากขึ้นเนื่องจากมีการเพ่ิมจ านวนของประชากร และพ้ืนที่ที่จ ากัด ส าหรับสภาพความเป็นอยู่มีการอยู่อาศัย
แบบพ่ึงพาอาศัยกัน หรือแบบญาติพ่ีน้อง เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ  โดยเพศชายประกอบอาชีพ 
ใช้แรงงาน เช่น รับจ้างโค่นต้นไม้ ก่อสร้าง ท าสวนตามโรงแรม ส าหรับเพศหญิงนิยมประกอบอาชีพรับจ้าง
ในโรงงาน หรือท างานในตัวเมืองภูเก็ต เช่น ท างานในร้านอาหาร 
  จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน “รองเง็ง” และ
เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวชุมชน ได้แก่ การย้อมและจ าหน่ายผ้าบาติก การจับสัตว์น้ า และการประกอบ
อาหาร ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหา เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น  
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่
ต่อไป โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. ปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยของชุมชนซึ่งยังไม่ได้กรรมสิทธ์ในรูปแบบโฉนดชุมชน 
  ๒. ปัญหาผลกระทบเนื่องการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ท าให้มีผลต่อการประกอบอาชีพของประชาชน เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ ยว  ซึ่ งต้องมีการขอรับ 
ความช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง  การสร้างอาชีพทดแทน และการช่วย
แก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน   
  ๓. ปัญหาเรื่องการขอมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งล่าช้า 
  ๔. ปัญหาเรื่องการท าการประมงในเขตพ้ืนที่อุทยาน   
 ๑๒.๒ กิจกรรมในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
  (๑) กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ห้องประชุมจ าปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน ผู้แทน



๙ 
 

ภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดพังงา รวมจ านวน ๑๒๐ คน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายโชตินรินทร์  เกิดสม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพังงา  
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และกล่าวแนะน า
บทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา โดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง/ 
ประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  (หัวหน้าคณะ
เดินทาง) 
  สมาชิกวุฒิสภาทีร่่วมกิจกรรม ดังน้ี 
  ๑. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  รองประธานวฒุิสภา คนที่หนึ่ง/ 
    ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. พลตรี กลชัย  สวุรรณบูรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๓. นายกูรดิสถ ์ จนัทร์ศรีชวาลา  กรรมการ 
  ๔. วา่ที่ร้อยตรี เชดิศักดิ์  จ าปาเทศ กรรมการ  
  ๕. พลเอก นวิัตร  มีนะโยธนิ กรรมการ 
  ๖. พลเอก บุญธรรม  โอริส กรรมการ 
  ๗. นางสาวปิยฉัฏฐ์  วนัเฉลมิ  กรรมการ 
  ๘. นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา กรรมการ 
  ๙. นายส าราญ  ครรชติ กรรมการ 
  ๑๐. พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย กรรมการ 
  ๑๑. นายวชิัย  ทติตภกัด ี สมาชิกวุฒิสภา 
  - นายโชตินรินทร์  เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายประหยัด  ช่อผกาพันธ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ได้ร่วมกันสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของ
จังหวัดพังงา เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ความเชื่อมโยงของ
โครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนงาน/โครงการที่ด าเนินงานตามแผนปฏิรูป
ประเทศ ดังนี้ 
    จังหวัดพังงา  มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๔ ,๑๗๐.๘๘๕ ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว  
การปกครองแบ่งออกเป็น ๘ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอเกาะยาว อ าเภอกะปง อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอคุระบุรี อ าเภอทับปุด และอ าเภอท้ายเหมือง มีประชากรจ านวนรวมทั้งสิ้น 
๒๖๘ ,๗๘๘ คน แบ่งเป็นเพศชาย ๑๓๔ ,๑๙๒  คน เพศหญิง ๑๓๔ ,๔๙๖ คน จ านวนครัวเรือน 
๑๑๐,๓๒๕ หลังคาเรือน  ค าขวัญประจ าจังหวัด“แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ า ถ้ างามตา ภูผาแปลก แมกไม้
จ าปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร”  



๑๐ 
 

  ด้านเศรษฐกิจ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  ๗๘,๔๙๓ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมต่อหัวประชากรสูงสุด ๔๐๓,๕๓๔ บาท/คน/ปี ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ ๒ ของภาคใต้ และเป็นอันดับ
ท่ี ๑๑ ของประเทศ 
  เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด คือ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรม
ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑. สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 
  ๒. สร้างเสริมระบบการผลิต การบริโภค การค้า การบริหารจัดการด้านการเกษตร
อย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน 
  ๓. สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพและสมดุล 
  ๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคงน่าอยู่ 
  ๕. สร้างเสริมระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ทั้งนี้ ได้มีการเชื่อมโยงงาน โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและย่อยภายใต้แผนแท่บท อาทิ โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน โครงการส่งเสริม  
ภาคการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคม 
น่าอยู่  โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย และโครงการจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ส าหรับแผนงานปฏิรูปประเทศ จังหวัดพังงามุ่งเน้นใน ๓ ด้าน ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการวางกรอบตัวชี้วัด 
ในทุกด้าน เพ่ือให้การปฏิรูปสัมฤทธิผล 
   - นายแพทย์นเรศฤทธิ์  ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้กล่าวสรุป
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดพังงา และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น โดยในปัจจุบันจังหวัดพังงามีผู้ป่วยสะสม ๒ คน ซึ่งรักษาหายแล้ว ไม่มีผู้เสียชีวิต มีการตรวจพบ
ผู้ป่วยตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ และไม่พบผู้ป่วยอีกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ทั้งนี้  จังหวัดพังงา 
มีการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) อย่างเคร่งครัดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตามและรักษาประชาชน โดยมี
ยุทธศาสตร์และแผนงานในการคัดกรองประชาชนชนเข้าออกจังหวัด (Scan) โดยกลุ่ม อสม. เป็นก าลัง
ส าคัญในการด าเนินการ มีการเฝ้าระวังและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตนเอง (Seal) 
และการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดห่างไกลโรค (Clean)  
   ส าหรับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ของจังหวัดพังงาต่อประชาชน ได้แก่ วิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนไปจากมาตรการป้องกัน 
ต่าง ๆ การรักษาระยะห่างทางสังคม ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่ทรุดตัว ปัญหาการจ้างงาน และขาด
รายได้เนื่องจากต้องออกจากงาน และปัญหาด้านหนี้สินภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม  



๑๑ 
 

  หลังจากนั้น พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และคณะสมาชิก
วุฒิภา ได้ให้ค าแนะน าในเรื่องการด าเนินยุทธศาสตร์ของจังหวัดภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการด าเนินแผนงานตามแผนปฏิรูปประเทศของจังหวัดพร้อมทั้ง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้เสนอปัญหา เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเหน็ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ปัญหาผลกระทบภายหลังการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ของประชาชนในด้านการท่องเที่ยว การจ้างงาน การขาดแคลนรายได้ และปัญหาหนี้สิน 
 ๒. การปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปต ารวจ 
 ๓. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ ามัน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
 ๔. การสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดพังงา 
  (๒) การลงพ้ืนที่พบประชาชน ณ เกาะปันหยี ต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๔๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
กลุ่มผู้ประกอบการมุก กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน  และสื่อมวลชน  
รวมจ านวน ๑๐๐ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายเจริญ  ศรีทอง ประธานเครือข่าย 
โอทอปจังหวัดพังงา    
  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง/ ประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคใต้ (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
  - นายเจริญ  ศรีทอง ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดพังงา  ได้กล่าวสรุปสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนบนเกาะปันหยี ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่บนผืนน้ าบ้านเรือนถูกยกพ้ืนสูงเพ่ือหนี 
การขึ้นลงของน้ าทะเล มีประชากรจ านวน ๑,๔๐๐ คน แบ่งเป็น ๔ หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ที่เกาะ
ปันหยี ยังคงยึดมั่นการท าประมงพ้ืนบ้านเป็นอาชีพหลัก รวมทั้งอาชีพด้านการท่องเที่ยว การขายของ 
ที่ระลึก ขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ท าร้านอาหาร และท าฟาร์มมุก ทั้งนี้ ภายหลังการระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
ประชาชนบนเกาะปันหยีได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว 
  - นายธีระ  แก้วพิมล  อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ได้อธิบายเรื่องการท าฟาร์มมุกของ
ประชากรบนเกาะปันหยี ซึ่งได้ท าฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยมุกมาอย่างยาวนาน มีการด าเนินการตั้งแต่ 
การคัดเลือกวัตถุดิบ การออกแบบแปรรูป และการตลาดเพ่ือจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในหลากหลาย
รูปแบบและหลายราคา ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนยังขาดคือการมีศูนย์นวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และ
การสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากมุกที่เกาะปันหยีและจังหวัดพังงาให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่
ยอมรับเป็นมาตรฐานที่เป็นสากล อีกทั้งการมีนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือท าให้กระบวนการในการผลิตตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงมือผู้ซื้อจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ได้ 



๑๒ 
 

 จากนั้ น  คณ ะสมาชิ ก วุฒิ สภ า ได้ เปิ ด โอกาส ให้ ป ระชาชน ได้ เสนอปั ญ ห า  
เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  
 ๑. การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมาตรฐานและยกระดับมุกอันดามันของปันหยี
และจังหวัดพังงา 
 ๒. ปัญหาผลกระทบภายหลังการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ของประชาชนเกาะปันหยีทั้งเรื่องการท่องเที่ยว การค้า และการด าเนินชีวิต ซึ่งต้องมีการขอรับ
ความช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างอาชีพทดแทน 
 ๓. ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค น้ าและไฟฟ้า 
 ๔. ปัญหาเรื่องที่ดิน การเช่าพ้ืนที่จากกรมเจ้าท่า และปัญหาที่ดินท ากินและการท า  
การประมงในเขตพ้ืนที่อุทยาน 
 ๕. ปัญหาด้านการขาดแคลนบ้านพักครู  
 ๖. ขาดแคลนอุปการณ์ทางการแพทย์  ยานพานะ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะฉุกเฉิน 
 
๑๓. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 มีการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๗๔ ครั้ง    ไฟล์เอกสารสรุปข่าว 

 แบ่งเป็น - สื่อภายใน (สื่อของวฒุิสภา)  จ านวน ๓๕ ครั้ง 

   - สื่อภายนอก    จ านวน ๓๙ ครั้ง 

  

 Live สด จาก สวท. จังหวดัภูเก็ต 

- สถิติผู้เข้าชม ๗๗๒ ครั้ง 

- แชร์ ๑๔ ครัง้ 

Live สด จาก สวท. จังหวดัพังงา 

- สถิติผู้เข้าชมประมาณ ๒,๗๕๐ ครัง้ 

- แชร์ ๑๔๖ ครั้ง 

 

  



๑๓ 
 

การประชาสัมพันธ์ก่อนการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดหมายข่าว 
(Press 

Release) 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ ์
- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดภูเกต็ 
- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดพังงา 
- สวท. จังหวดัภูเกต็ 
- สวท. จังหวดัพังงา 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๕ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัภูเก็ตและจังหวดั
พังงา ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กนัยายน
๒๕๖๓ 
- รบัฟังข้อคิดเห็นและตดิตามการ
ขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาต ิ
- รบัทราบสถานการณ์ผลกระทบจาก
สถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙ และตดิตาม
มาตรการเยียวยากลุม่อาชีพต่าง ๆ 
- การลงพ้ืนทีเ่พื่อเยี่ยมชมการประกอบ
อาชีพและปัญหาการด าเนนิชีวิตของ
ชุมชนในพ้ืนที่จังหวดัภูเกต็และจังหวัด
พังงา 

๒ ข่าว
ประชาสัมพันธ ์

 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดภูเกต็ 
- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดพังงา 
- สวท. จังหวดั 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๕ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
- สื่อของวฒุิสภา 
   - Line 
   - Facebook 
   - twitter 
   - Intragram 

 

  



๑๔ 
 

การประชาสัมพันธ์ระหวา่งการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าว 
- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 

รวมจ านวน 
๔๖ ครั้ง 

 
 
 

- 

- Social Media วุฒิสภา 
๑. Facebook วุฒิสภา 
๒. Twitter วุฒิสภา 
๓. Instagram วุฒิสภา 
๔. Line ของวฒุิสภา 
๕. Website วุฒิสภา 
จ านวน ๒๕ ครั้ง 
- สื่อสว่นกลาง 
  ๑. ส านกัข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
     - ส านักงานประชาสัมพนัธ์จังหวดั
ภูเก็ต 
     - ส านักงานประชาสัมพนัธ์จังหวดั
พังงา 
    - ส านักประชาสัมพนัธ์เขต ๕ 
  ๒. สถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่
ประเทศไทย 
- สื่อท้องถิน่ 
  - PoliceMagazine24 
  -   หนงัสือพิมพ์เสียงใต ้
  - Tiger News 
  - INN NEWS 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัภูเก็ตและจังหวดั
พังงา ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กนัยายน
๒๕๖๓ 
- รบัฟังข้อคิดเห็นและตดิตามการ
ขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาต ิ
- รบัทราบสถานการณ์ผลกระทบจาก
สถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙ และตดิตาม
มาตรการเยียวยากลุม่อาชีพต่าง ๆ 
- การลงพ้ืนทีเ่พื่อเยี่ยมชมการประกอบ
อาชีพและปัญหาการด าเนนิชีวิตของ
ชุมชนในพ้ืนที่จังหวดัภูเกต็และจังหวัด
พังงา 

 

การประชาสัมพันธ์หลังการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ สัมภาษณ ์

๔ ครัง้ 
- สถานีโทรทัศน์ NBT South 
- สถานีโทรทัศน์ NBT ภูเก็ต 
- สื่อของวฒุิสภา 

การจดัโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้  
ณ จังหวัดภูเก็ตและจงัหวัดพังงา 



๑๕ 
 

๒ รายงาน
เอกสาร 

- สรุปการด าเนนิงานดา้นการ
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสมาชกิ
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัภูเก็ตและจังหวดั
พังงา 

  



๑๖ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา 
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๑๗ 
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