
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
จังหวัดพัทลุง 

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

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ จังหวัดพัทลงุ 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดีที่ ๙ – วันศุกรท่ี์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ ร้อยทองรีสอร์ท อ ำเภอควนขนุน จังหวดัพัทลุง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว และ
สื่อมวลชนจากจังหวดัพัทลุง รวมจ านวน ๓๐๐ คน และผู้แทนศิลปินพ้ืนบ้านจังหวัดพัทลุง จ านวน ๙ คน 
 

๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือ  
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 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 
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๒ 
 

๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพัทลุง 
 จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่บริเวณชำยฝั่งตะวันออกของแหลมมลำยู หรือ แหลมทอง ซึ่งตั้งอยู่ทำง
ภำคใต้ของประเทศไทยหรือฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
๘๖๐ กิโลเมตร มีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ โดยมีส่วนกว้ำงที่สุดตำมแนวทิศตะวันออก -
ตะวันตก ประมำณ ๕๖ กิโลเมตรและส่วนยำวที่สุดตำมแนวทิศเหนือ-ใต้ ประมำณ ๘๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมำณ ๓,๔๒๔.๔๗๓ ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๒,๑๔๐,๒๙๕.๖๐ ไร่ เป็นพ้ืนดิน ๑,๙๑๙,๔๔๖ ไร่ 
และเป็นพื้นน้ ำ ๒๒๐,๘๕๐ ไร ่      
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  จังหวัดนครศรีธรรมรำช และจังหวัดสงขลำ        
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั  จังหวดัสงขลา และจังหวดัสตูล 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกบั  จังหวดันครศรีธรรมรำช และจังหวัดสงขลำ       
       ทิศตะวันตก  ติดต่อกบั  จังหวดัตรัง และจังหวดัสตูล       
การปกครอง 

กำรปกครองแบ่งออกเป็น ๑๑ อ ำเภอ ได้แก่ 
๑. อ ำเภอเมืองพัทลุง    
๒. อ ำเภอกงหรำ 
๓. อ ำเภอเขำชัยสน 
๔. อ ำเภอตะโหมด 
๕. อ ำเภอควนขนุน 
๖. อ ำเภอปำกพะยูน 
๗. อ ำเภอศรีบรรพต 
๘. อ ำเภอป่ำบอน 
๙. อ ำเภอบำงแก้ว 
๑๐. อ ำเภอป่ำพะยอม 
๑๑. อ ำเภอศรีนครินทร์ 

ประชากร 
       จังหวัดพัทลุงประชำกร ณ เดือนธันวำคม ๒๕๖๒ จ ำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๒๔,๘๖๕ คน แบ่งเป็น
เพศชำย ๒๕๕,๘๓๘ คน เพศหญิง ๒๖๙,๐๒๗ คน 

 

ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 “เมืองหนังโนรำ อู่นำข้ำว พรำวน้ ำตก แหล่งนกน้ ำ ทะเลสำบงำม เขำอกทะลุ น้ ำพุร้อน” 
  

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 
 
   

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนำ  จัดเวทเีสวนำ        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติกำร อื่น ๆ ไดแ้ก่ กำรบรรยำย  
    และกำรถำม-ตอบเพื่อรับฟังควำมคิดเหน็  
    กำรลงพื้นที่ศึกษำดูงำน 
 
๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถำม                 ใช้เครื่องมือสือ่สำร 

        (Line Application) 

  สัมภำษณ ์  อื่น ๆ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ ำนวนเป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้ ๓๐๐   คน  
  - จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมกิจกรรม  ๓๐๙   คน  
  - แบ่งออกเปน็ (อ้ำงองิตำมกลุ่มเปำ้หมำย) 

   ประชำชนทัว่ไป   เด็ก – เยำวชน  ผู้บริหำร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ              ผู้แทนหน่วยงำนภำคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่ ผูแ้ทนภาคการท่องเทีย่ว สื่อมวลชน และผูแ้ทนศลิปินพ้ืนบา้น 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้แทนภำคเอกชน ผู้แทน 

ภำคกำรท่องเที่ยว สื่อมวลชนจำกจังหวัดพัทลุง และผู้แทนศิลปินพ้ืนบ้ำนจังหวัดพัทลุง รวมจ ำนวน  
๓๐๙ คน ได้รับทรำบเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และประโยชน์ที่ประชำชนจะพึงได้รับจำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิ รูป
ประเทศ รวมทั้งได้เสนอข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ของประชำชนในพ้ืนที่จำกกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ และ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ
จะได้น ำข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด ำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ต่อไป 
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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 กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
  (๑) การประชุมร่วมกับศิลปินพ้ืนบ้านโนราและหนังตะลุง ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ 
นาฬิกา ณ ร้อยทองรีสอร์ท อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
  สมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ นายสมชาย เสียงหลาย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  และ  
พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย จัดประชุมร่วมกับศิลปินพ้ืนบ้านโนราและหนังตะลุง ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น
จากกลุ่มศิลปินพ้ืนบ้านโนราและหนังตะลุงในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง และน าเอาประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ
ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมิติด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ภายใต้บทบาท หน้าที่ และอ านาจของ
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงการรับฟังปัญหาในการประกอบอาชีพของศิลปินพื้นบ้าน จากผลกระทบ
ของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้ มีศิลปินพ้ืนบ้านโนราและหนังตะลุง
เข้าร่วมประชุม จ านวน ๙ คน  และได้รับเกียรติจาก นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
นายจิต แก้วทิพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และนางศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง 
ร่วมประชุมด้วย 
  (๒) การลงพ้ืนที่เยี่ยมชมโครงการชุมชนคุณธรรมบ้านเขาอ้อ ต าบลมะกอกเหนือ  
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา 
 สมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ นายสมชาย เสียงหลาย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  และ  
พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการชุมชนคุณธรรมบ้านเขาอ้อ ต าบลมะกอกเหนือ 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพ่ือเยี่ยมชมการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยหลักการ “บวร” บ้าน วัด และ
โรงเรียน อันเป็นส่วนส าคัญของการเชื่อมสัมพันธ์เป็นพลังในการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ ท่ีมีความส าคัญ 
ในการวางรากฐานให้สังคมไทยเข้มแข็ง โดยมีวัดเขาอ้อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคือ 
สืบสานวิถีวัฒนธรรมให้ธ ารงอยู่คู่ประเทศไทย ท าให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี ท าความดี ละเว้น 
ความชั่ว ช่วยกันแก้ปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน ทะเลาะวิวาทลดลง สามารถ น าทุนทาง
วัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจ าหน่ายมีรายได้เพ่ิม หนี้สินลดลง และ
สามารถพัฒนาต่อยอดได้  

√ 

 

√ 

 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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 ๑๒.๒ กิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
  (๑) กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องเพชรทอง  
ร้อยทองรีสอร์ท อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๔๕ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน รวมจ านวน 
๓๐๐ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นำยกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดพัทลุง 
  - น ำเสนอคลิปวีดิโอบทบำท หน้ำที และอ ำนำจของวุฒิสภำ 
  - กล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใต้ โดย นำยสมชำย  เสียงหลำย สมำชิกวุฒิสภำ/ รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ (หัวหน้าที่คณะเดินทาง) 
  สมาชิกวุฒิสภาเขา้ร่วมโครงการ ดังน้ี 
  ๑. นายอนุศาสน ์ สวุรรณมงคล  รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
  ๒. นายสมชาย  เสียงหลาย   รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
  ๓. นายเนาวรตัน ์ พงษ์ไพบลูย ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๔. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๕. นายขวญัชาต ิ วงศ์ศุภรานันต ์ กรรมการ  
  ๖. นายซากีย์  พิทักษค์ุมพล  กรรมการ  
  ๗. วา่ที่ร้อยตร ีเชดิศักดิ ์ จ าปาเทศ  กรรมการ 
  ๘. นายธาน ี สุโชดายน    กรรมการ 
  ๙. นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง   กรรมการ  
  ๑๐. นางสาวปิยฉัฏฐ ์ วนัเฉลิม  กรรมการ  
  ๑๑. นายภาณุ  อุทัยรตัน ์  กรรมการ  
  ๑๒. นายสวัสดิ ์ สมัครพงศ ์   กรรมการ 
  ๑๓. พลอากาศเอก สุจนิต ์ แช่มช้อย  กรรมการ 
   แขกผู้มีเกียรติ ไดแ้ก่ 

๑. นายสมเกียรต ิธงศร ี   ผู้ตรวจราชการพิเศษส านักนายกรฐัมนตรี 
  ๒. นายราชติ  สุดพุ่ม     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

สรุปข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดพัทลุง และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัด 
พร้อมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นำยกู้เกียรติ  
วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง   
  จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอปัญหา  
เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น ตลอดจนติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 
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  (๒) การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ร้านสาคูต้นน้ าน้องหน่ึง ต าบลชัยบุรี 
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
   คณะสมาชิกวุฒิสภา น าโดย นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่เพ่ือ 
ตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ร้านสาคูต้นน้ าน้องหนึ่ง ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ซึ่งเป็น
วิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในจังหวัดพัทลุงโดยตรง และน าข้อมูลที่ได้จากพ้ืนที่ไปเป็น
ข้อมูลในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป  
 

๑๓. สรุปประเด็นปัญหา เรือ่งร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
 ๑๓.๑ เรื่อง การส่งเสริมและยกระดับอาชีพศิลปินโนรา 
  ต้องกำรให้ส่งเสริมอำชีพโนรำ ให้เป็นอำชีพที่เสมอภำคเหมือนอำชีพหนึ่งของสังคม และให้
ควำมส ำคัญกับกำรส่งต่อวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ ไม่ให้ศิลปะโนรำเลือนหำย 
 ผู้เสนอ นำยเกรียงเดช  ข ำณรงค์ ประธำนชมรมโนรำพัทลุง : คณะโนรำเกรียงเดช นวลระหงส์  
 ๑๓.๒ เรื่อง การส่งเสริมศิลปินพ้ืนบ้านในสถานศึกษา 
      ผู้น ำของสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับศิลปินพ้ืนบ้ำนน้อยลง ในกำรส่งเสริมเด็ก 
ในสถำนศึกษำให้เล่นเป็น ท ำเป็นและปลูกฝังให้รักในศิลปินพ้ืนบ้ำน เพ่ือจะมอบโอกำสให้เยำวชน  
เห็นควรมีหนังสือและงบประมำณไปสู่สถำนศึกษำให้มีกำรส่งเสริมศิลปินพ้ืนบ้ำนได้ดียิ่งขึ้น 
 ผู้เสนอ นำยภิญโญ  แกว้แจง้ หัวหน้ำคณะโนรำภญิโญสองหิ้ง 
 ๑๓.๓  เรื่อง การส่งเสริมศิลปินพ้ืนบ้านในจังหวัดโดยส่วนราชการ 
       ต้องกำรให้ส่วนรำชกำรทั้งหมด เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนโนรำ และหนังตะลุง 
หำกมีงำนประจ ำจังหวัดหรืองำนอื่น ๆ ให้จัดศิลปินโนรำ หนังสือตะลุง มำแสดงให้แขกบ้ำน 
แขกเมืองได้รับชม เพื่อเป็นกำรโชว์ศิลปวัฒนธรรมและไม่ให้ลืมรำกเหง้ำของพัทลุง 
 ผู้เสนอ นำยวิชำ  ศุภศรีสอำด คณะโนรำแซมเสียงทองดำวรุ่ง 
 ๑๓.๔  เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมไหว้ครูและการเยียวยาศิลปินพ้ืนบ้าน 

(๑) ต้องกำรให้ต่อยอดเรื่องกิจกรรมไหว้ครูหนังตะลุงประจ ำปีอนุสรณ์สถำนต ำหนักทองตำก้อนทอง 
ซึ่งเป็นบรมครูหนังตะลุงภำคใต้ โดยให้มีกำรสนับสนุนทุกด้ำน รวมทั้งด้ำนงบประมำณอย่ำงเป็นรูปธรรม
จำกภำครัฐ 

(๒) ต้องกำรให้มีกำรเยียวยำศิลปินพ้ืนบ้ำนภำคใต้ที่ได้รับผลกระทบจำกโรคโควิด ๑๙  
และปัญหำเศรษฐกิจ  
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ผู้เสนอ นำยกมลวิทย์  ขวัญรอด ประธำนชมรมหนังตะลุง จ.พัทลุง/ เลขำสมำคมหนังตะลุง
ปักษ์ใต้ คณะหนังตะลุงไก่ฟ้ำประกำศิต 
 ๑๓.๕  เรื่อง การส่งเสริมศิลปินพ้ืนบ้านในการแสดงในงานศพ 
 ควรส่งเสริมให้มีกำรแสดงของศิลปินพ้ืนบ้ำนในงำนศพ เนื่องจำกจะสำมำรถลดกำรเล่น  
กำรพนันได้ และเป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรมและอำชีพของศิลปินพ้ืนบ้ำน 
 ผู้เสนอ นำงเอกวีณำ  แก้วขนุทอง ศิลปนิสำขำกำรแสดงหนงัตะลุง  
 
 ๑๓.๖ เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์ รักษาทะเลสาบสงขลา 
      ทะเลสำบสงขลำนับเป็นมรดกอันล้ ำค่ำของจังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งอำหำร ประกอบอำชีพ
ของชำวบ้ำนริมทะเลสำบ แต่ในปัจจุบันทะเลได้รับผลกระทบจำกน้ ำเสียที่ไหลลงทะเล ท ำลำยระบบ
นิเวศ ที่อยู่อำศัยของสัตว์น้ ำ สัตว์น้ ำ พืชน้ ำตำย ชำวบ้ำนได้รับผลกระทบ ขำดอำหำร ขำดรำยได้  
จึงขอเรียกร้องให้มีกฎหมำยคุ้มครองเฉพำะทะเสสำบซึ่งเป็นแหล่งน้ ำที่เปรำะบำงกว่ำ บังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงจริงจังกับผู้ที่ละเมิด ท ำผิดกฎหมำย และมีกำรฟื้นฟูระบบนิเวศ 
 ผู้เสนอ นำงประไพ  สมัครพงศ์ ศึกษำนิเทศก์  
 ๑๓.๗  เรื่อง ปัญหาราชการออกกฎหมายทับที่ดินท ากินของประชาชน 
 ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลกงหรำและต ำบลอื่น ๆ ได้รับควำมเดือดร้อน อันเนื่องมำจำก
รำชกำรออกกฎหมำยทับที่ท ำกินของประชำชน เมื่อประชำชนเข้ำไปปรับปรุงในที่ดินดังกล่ำว พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่เข้ำด ำเนินกำรจับกุม และไม่สำมำรถน ำเอกสำรไปท ำนิติกรรมหรือกู้ยืมเงินได้ 

 ผู้เสนอ นำยสวงค ์ ศรีอนิทร์ ชำวต ำบลกงหรำ 
 ๑๓.๘  เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
        ตำมที่กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร และกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมมีประกำศใช้แผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำลำยทรัพยำกรป่ำ กำรบุกรุกที่ดินของรัฐ
และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืนและประกำศใช้พระรำชบัญญัติป่ำอนุรักษ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตกับที่ดินท ำกินเดิมที่ถือครองในพ้ืนที่อนุรักษ์ก่อน 
มีกำรประกำศกฎหมำยอนุรักษ์ โดยในกระบวนกำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ผืนป่ำเทือกเขำบรรทัด
บนหลักกำรที่จะให้คนอยู่ร่วมกับป่ำ ต้องมีกำรแก้ไขปัญหำตำมข้อเท็จจริงและตำมสิทธิของชุมชน ดังนั้น 
จึงอยำกให้ผลักดันกระบวนกำรแก้ไขปัญหำตำมที่พี่น้องเครือขำยองค์กรชุมชนรักเทือกเขำบรรทัดซึง่เปน็
สมำชิกของสมัชชำคนจนได้มีกำรท ำบันทึกข้อตกลงร่วมในกำรแก้ไขปัญหำและมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน
แก้ไขปัญหำของสมัชชำคนจน ตำมค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรีที่ ๓๓๔/๒๕๖๒ รวมทั้งกลไกต่ำง ๆ ให้มี
กำรด ำเนินงำนอย่ำงเร่งด่วนและต่อเนื่อง 
 ผู้เสนอ นำยช ำนิ  ยอดแกว้เรือง และนำยอภิชำติ  เกลำฉีด ชำวต ำบลเขำปู ่
 ๑๓.๙  เรื่อง การครอบครองพ้ืนที่อุทยาน/ป่าสงวน 
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     ควรจัดท ำข้อมูลของเกษตรที่ครอบครองใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อุทยำน/ป่ำสงวน และให้ผู้ถูก
จับกุมตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวนและพระรำชบัญญัติอุทยำน ให้ได้ขึ้นทะเบียนเพ่ือพิสูจน์สิทธิ และให้
ขยำยเวลำกำรบังคับกฎหมำยต่ออีก ๑๘๐ วัน นับจำกวันบังคับใช้กฎหมำย หยุดกำรไล่รื้อถอน 
ต้นยำง ต้นทุเรียน ไปจนกว่ำจะมีทำงออกปัญหำให้เกษตรที่ครอบครองและใช้ประโยชน์และให้น ำโฉนด
ประชำรัฐไปสู่กำรแก้ปัญหำต่อไป 

 ผู้เสนอ นำยประยุทธ  วรรณพรหม ชำวต ำบลช้ำงซำ้ย  
 ๑๓.๑๐  เรื่อง ปัญหากฎหมายของการบริหารงานท้องถิ่น 

 (๑) กำรปกครองท้องที่ มีก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นองค์กรในกำรบริหำร กำรปกครอง  
มีเงินเดือน มีค่ำตอบแทน แต่กำรบริหำรท้องถิ่น มีประธำนชุมชน กรรมกำรชุมชน เป็นองค์กรในกำรท ำงำน
โดยอำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรบริหำรหมู่บ้ำนและประกำศเทศบำล ซึ่งไม่มีค่ำตอบแทน 
หรือเงินเดือนจำกส่วนกลำง และระเบียบก็ไม่เปิดให้ท้องถิ่นเบิกจ่ำยให้ได้ (รำยได้น้อย) 

 (๒) กฎหมำย ระเบียบ ของกระทรวงต่ำง ๆ ซ้ ำซ้อน ทับซ้อนกันหลำยหน่วย เช่น กฎหมำย
ป่ำไม้ กรมเจ้ำท่ำ กรมศิลปำกร และกฎหมำยระเบียบของท้องถิ่น เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่เทศบำล เขตอ ำเภอ ท ำให้ท้องถิ่นไม่สะดวกในกำรท ำงำน ในกำรบริหำร รวมทั้งองค์กรตรวจสอบด้วย 

 ผู้เสนอ นำยสุเมธ  บญุยก นำยกเทศมนตรเีมืองพัทลงุ  
 ๑๓.๑๑ เรื่อง การส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
      (๑) ให้ช่วยดูแนวทำงส ำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบกำรบริษัท พนักงำนที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจำกกำรท่องเที่ยวที่หยุดชะงัดจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ๑๙ 
 (๒) ช่วยสนับสนุนสร้ำงนโยบำยเพ่ือกระตุ้นกำรท่องเที่ยว  และสร้ำงป้ำยส่งเสริม 
กำรท่องเที่ยว 
 (๓) ช่วยส่งเสริมชุมชน สินค้ำ OTOP ประจ ำจังหวัด ขยำยกำรตลำด สนับสนุนกำรค้ำขำย
เพื่อส่งออกยังลูกค้ำหลักต่ำงประเทศ 
 (๔) ช่วยสนับสนุนในเรื่องของกำรสร้ำงศูนย์อำหำรฮำลำล เพ่ือเปิดกลุ่มลูกค้ำมุสลิมเป็น
ศูนย์กลำงประจ ำจังหวัดพัทลุง 

ผู้เสนอ นำยจรญู  แกว้วจีทรัพย์ ผู้บรหิำรโรงแรมหำดทองและที่ปรกึษำบริษัทประชำรัฐ 
 ๑๓.๑๒  เรื่อง ความเดือดร้อนจากการขยายถนน การเวนคืนที่ดิน และผังเมือง 
         ชำวบ้ำน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรขยำยถนนข้ำงละ  
๖ เมตร สำยกลำงเมือง โดยไม่ชดใช้รำคำตำมกฎหมำยเวนคืนแต่อย่ำงใด รวมทั้ง ปัญหำกำรจัดโซนสีของ
ผังเมือง ก ำหนดพ้ืนที่กำรสร้ำงอำคำร และพื้นที่กำรท ำธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชำชนในพื้นที่ 

ผู้เสนอ พันต ำรวจเอก จ ำลอง สิริภวูดล ชำวต ำบลแม่ขรี 
 ๑๓.๑๓ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคเอกชน 



๑๐ 
 

 ขอให้รัฐบำลช่วยเหลือผู้ประกอบกำรภำคเอกชน ในเรื่องของกำรเก็บภำษี ควรมี 
กำรยกเว้นกี่ปี ค่ำน้ ำค่ำไฟ ช่วยเหลือกันอย่ำงไร ขอให้ทำงรัฐบำลช่วยดูแลผู้ประกอบกำรทำงธุรกิจด้ำนนี้
ด้วย 

ผู้เสนอ นำยสิทธชิัย ลำภำนพัุฒนกุล นำยกสมำคมธรุกิจท่องเที่ยว จังหวดัพัทลุง 
 ๑๓.๑๔ เรื่อง โครงการเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพ้ืนฐานอุทยานวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ส ำนักบ่มเพำะวิชำกำรเพ่ือวิสำหกิจในชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ ด ำเนินกำรภำยใต้
อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ ในระยะที่ผ่ำนมำได้ด ำเนินงำนใน ๔ แผนงำน ได้แก่ กำรพัฒนำบริกำรอุทยำ
วิทยำศำสตร์ กำรบ่มเพำะธุรกิจวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ทำงเทคโนโลยีและวิจัยของภำคเอกชนในพ้ืนที่  และงำนวิจัยร่วมกับภำคเอกชน  ดังนั้น เพ่ือให้ 
กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ จึงขอให้เสนอโครงกำรเพ่ือรับกำรสนับสนุนงบประมำณโครงกำรพ้ืนฐำน
เพื่อก่อสร้ำงอำคำรอุทยำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรมเพ่ือสังคม มหำวิทยำลัยทักษิณ : โรงงำนต้นแบบ 
(นิคมวิจัยกำรเกษตรอุตสำหกรรมแบบ BCG) ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕      
 ผู้เสนอ รศ.ดร. วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทกัษณิ และผศ.ดร.นกุูล  อินทระสังขำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบ่มเพำะวิชำกำรเพ่ือวสิำหกิจในชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ  
 
  



๑๑ 
 

๑๔. การสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำไลน์กลุ่มส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรส่งข้อมูล
บทบำทหน้ำที่ และภำรกิจของสมำชิกวุฒิสภำ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกประชำชน
ในพ้ืนที่เพ่ือด ำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ของวุฒิสภำต่อไป 

 

 
 

QR Code ไลน์กลุ่มจังหวัดพัทลุง 
 

๑๔. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 มีกำรประชำสัมพันธ์ จ ำนวน ๖๔ ครั้ง    ไฟล์เอกสารสรุปข่าว 

 แบ่งเป็น - สื่อภำยใน (สื่อของวฒุิสภำ)  จ ำนวน ๒๗ ครั้ง 

   - สื่อภำยนอก    จ ำนวน ๓๗ ครั้ง 

 Live สด จำกส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จงัหวัดพัทลงุ 

 - สถติิผู้เข้ำชม ๑๕,๔๐๐ ครัง้ 

 - แชร์ ๑๙๔ ครั้ง 

 Live สด จำกส ำนักงำนประชำสัมพันธ ์เขต ๖ สงขลำ 

 - สถติิผู้เข้ำชม ๘,๘๐๐ ครัง้ 

- แชร์ ๙๕ ครัง้ 

  
กำรประชำสัมพันธ์ก่อนกำรลงพื้นที ่

ล ำดับ สื่อ ช่องทำง ประเดน็ 
๑ 
 
 
 
 

จดหมำยข่ำว 
(Press 

Release) 
 
 

ผู้แทนจำกกรมประชำสมัพันธ ์
- ประชำสมัพันธ์จงัหวัด 
- สวท. จังหวดัพัทลุง 
- ส ำนักประชำสมัพันธ ์เขต ๖ 
- สื่อสว่นกลำง 

- ก ำหนดกำรจัดโครงกำรสมำชิก
วุฒิสภำพบประชำชนในพื้นที่จังหวดั
ภำคใต้ ณ จังหวดัพัทลุง 
- รบัฟังข้อคิดเห็นและตดิตำม 
กำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำต ิ



๑๒ 
 

 
 
 
 

ล ำดับ 

 
 
 
 

สื่อ 

- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
 
 
 

ช่องทำง 

- รบัทรำบผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ และติดตำมมำตรกำรเยียวยำ
กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ 

ประเดน็ 
   - กำรลงพื้นทีเ่พื่อเยี่ยมชมกำรประกอบ

อำชีพของชมุชนทีไ่ดร้ับผลกระทบจำก
สถำนกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ณ ร้ำนสำคตู้นน้ ำ
น้องหนึ่ง จังหวดัพัทลุง 

๒ ข่ำว
ประชำสัมพันธ ์

 

- สื่อสว่นกลำง 
   - ส ำนักข่ำว กรมประชำสมัพันธ ์
   - สวท. จังหวดัพัทลุง 
   - ส ำนักประชำสัมพันธ์  
เขต ๖ 
   - Social Media 
     เพจ ส.ปชส.พัทลุง/เพจ       
     สปข.๖ เพจหน่วยงำน   
     สังกัด กรมประชำสมัพันธ ์
- สื่อของวฒุิสภำ 
๑. Facebook วุฒิสภำ 
๒. Twitter วุฒิสภำ 
๓. Instagram วุฒิสภำ 
๔. Line ของวฒุิสภำ 

- ก ำหนดกำรจัดโครงกำรสมำชิก
วุฒิสภำพบประชำชนในพื้นที่จังหวดั
ภำคใต้ ณ จังหวดัพัทลุง 
- รบัฟังข้อคิดเห็นและตดิตำม 
กำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำต ิ
- รบัทรำบผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ และติดตำมมำตรกำรเยียวยำ
กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ 
- กำรลงพื้นทีเ่พื่อเยี่ยมชมกำรประกอบ
อำชีพของชมุชนทีไ่ดร้ับผลกระทบจำก
สถำนกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ณ ร้ำนสำคตู้นน้ ำ
น้องหนึ่ง จังหวดัพัทลุง 
 

 

กำรประชำสัมพันธ์ระหวำ่งกำรลงพื้นที ่

ล ำดับ สื่อ ช่องทำง ประเดน็ 
 
 
 

ข่ำว 
- ภำพข่ำว 
- สัมภำษณ ์

- Social Media วุฒิสภำ 
๑. Facebook วุฒิสภำ 
๒. Twitter วุฒิสภำ 

- ก ำหนดกำรจัดโครงกำรสมำชิก
วุฒิสภำพบประชำชนในพื้นที่จังหวดั
ภำคใต้ ณ จังหวดัพัทลุง 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ 

- คลปิ 
รวมจ ำนวน 
๕๓ ครั้ง 

 
 
 
 

 
 

สื่อ 

๓. Instagram วุฒิสภำ 
๔. Line ของวฒุิสภำ 
๕. Website วุฒิสภำ 
จ ำนวน ๑๘ ครั้ง 
- สื่อสว่นกลำง 
๑. ส ำนักขำ่ว กรมประชำสมัพันธ ์
- ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จงัหวดั
พัทลุง 
- ส ำนักประชำสมัพันธเ์ขต ๖ 

ช่องทำง 

- รบัฟังข้อคิดเห็นและตดิตำม 
กำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำต ิ
- รบัทรำบผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ และติดตำมมำตรกำรเยียวยำ
กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ 
- กำรลงพื้นทีเ่พื่อเยี่ยมชมกำรประกอบ
อำชีพของชมุชนทีไ่ดร้ับผลกระทบจำก
สถำนกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ณ ร้ำนสำคตู้นน้ ำ
น้องหนึ่ง จังหวดัพัทลุง 

ประเดน็ 
  ๒. สถำนวีิทยุกระจำยเสียงแห่ง

ประเทศไทย 
๓. หนังสือพิมพ์ (เล่ม/ออนไลน์) 
- MCOT  
- Manager 
- Thailand News 
- GNEWS 
- อสมท. พัทลุง 
- สื่อท้องถิน่ 
- ๗๗ ขำ่วเดด็ 
- PoliceMagazine24 
- หนังสือพิมพ์บำ้นข่ำว 
- Tiger News 
- นสพ. ธันเดอร์นวิส์ พัทลุง 
 

 

 

กำรประชำสัมพันธ์หลังกำรลงพื้นที ่

ล ำดับ สื่อ ช่องทำง ประเดน็ 



๑๔ 
 

๑ สัมภำษณ ์ - สถำนีโทรทัศน์ NBT South  
- สื่อของวฒุิสภำ 

กำรจดัโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบ
ประชำชนในพ้ืนที่จังหวดัภำคใต้  
ณ จังหวัดพัทลงุ 

๒ รำยงำน
เอกสำร 

- สรุปกำรด ำเนนิงำนดำ้นกำร
ประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำรสมำชกิ
วุฒิสภำพบประชำชนในพื้นที่จังหวดั
ภำคใต้ ณ จังหวดัพัทลุง 

 
  



๑๕ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดพัทลุง 
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๑๖ 
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