
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

_____________________________ 
 
๑. ชื่อโครงการ  สมาชกิวุฒิสภาพบประชาชน√√ 
 
๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศุกร์ที่ ๑๔ – วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
๓. สถานที ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

  หนว่ยงานภาครฐั  ประชาชนทัว่ไป 

  เยาวชน  อื่น ๆ ผูบ้าดเจบ็และผู้ได้รบัผลกระทบจาก
    เหตกุารณ์สญูเสียครั้งใหญ่ 
 
๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตรช์าติ 
  สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๔ ที่บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาท าหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชน
ชาวไทย และต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม ดังนั้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกวุฒิสภาจะต้องลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามสถานการณ์จริง พร้อมทั้งพบปะ
ประชาชนเพ่ือรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ  เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกีย่วขอ้ง
ภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
 
๖. ข้อมูลทั่วไป 
  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ จากกรณีที่จ่าสิบเอก จักรพันธ์ 
ถมมา ทหารสังกัดกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองทัพภาคที่ ๒ ใช้อาวุธปืนและอาวุธสงครามยิงใส่
ประชาชนในหลายจุดในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในศูนย์การค้า
เทอร์มินอล 21 (Termina 21) เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก โดยภายหลังจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ในเช้าวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปรากฏจ านวน
ผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น ๕๗ คน และผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น ๓๐ คน นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับ
ประชาชนทั้งประเทศ 
  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) ได้มีการประชุมเมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้มีมติเห็นสมควรเดินทางไปเยี่ยมเยียน
ให้ก าลังใจผู้ประสบเหตุ รวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓  
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  ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดหนึ่งใน ๘ จังหวัดพ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการของ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ซึ่ง
ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี 
 
๗. วิธีการด าเนินการ 
  ๑. เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จ านวน ๒๓ คน  
  ๒. เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต จ านวน ๑ ครอบครัว 
  ๓. พบปะแสดงความชื่นชมการท าหน้าที่ของคณะครูและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลลูกค้าท าให้ได้รับความปลอดภัย 
 
๘. วิธีการประเมินผล 
  การสังเกต สอบถาม การใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  การสัมภาษณ ์ อื่น ๆ  
 
๙. ผลการด าเนินงาน 
  ๙.๑ เชิงปริมาณ 
   - จ านวนเปา้หมายที่ตัง้ไว ้ -  
   - จ านวนผู้เขา้รว่ม - 
   - แบ่งออกเป็น 
    ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน  ผู้บริหารโรงเรียน 

    ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน อื่น ๆ  

  ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
   การด าเนินการของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ในการลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจผู้ประสบเหตุ  
ผู้ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่สร้างความตื่นตระหนกและสะเทือนขวัญ
ประชาชนทั่วประเทศ ถือเป็นการด าเนินการที่ทันต่อสถานการณ์ ท าให้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การเดินทางไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ยังนับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน  
ท าให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วย 

  ๙.๓ เชิงเวลา 
    เหมาะสม ไม่เหมาะสม   

    อื่น ๆ  
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  การด าเนินการของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) เป็นการด าเนินการที่ทันต่อสถานการณ์ และอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
เนื่องจากเป็นช่วงที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับประชาชนและผู้ที่ท างานภายในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 เช่น กิจกรรมท าบุญสวดมนต์ กิจกรรมจับ
มอืให้ก าลังใจเดินไปด้วยกัน  

  ๙.๔ งบประมาณ 
    เพียงพอ/เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ร่วมกันสนับสนุนทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการใน
ส่วนที่ไม่สามารถเบิกงบประมาณตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้ อาทิ ค่าจัดกระเช้าเยี่ยมให้
ก าลังใจผู้บาดเจ็บ เงินมอบร่วมงานศพผู้เสียชีวิต เป็นต้น 
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 
๑๑. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 
  
๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
  วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  เวลา  ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นางทัศนา ยุวานนท์ กรรมการ และนายออน กาจกระโทก กรรมการอ านวยการ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ พร้อมทั้ง
มอบกระเช้าของเยี่ยมให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ซึ่งพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา รวมจ านวน ๑๖ คน จากนั้น เดินทางต่อไปโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพ่ือเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ 
พร้อมทั้งมอบกระเช้าของเยี่ยมให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จ านวน ๔ คน ทั้งนี้ จากการพบปะพูดคุยกับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่มีก าลังใจดี ได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาล ในระหว่าง
การพักรักษาตัวเป็นอย่างดี อีกทั้งมีหน่วยงานต่าง ๆ มาพบเพื่อให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 
  โอกาสนี้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ได้กล่าวให้ก าลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวว่า วุฒิสภา
ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และมีความห่วงใยประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สร้างความสะเทือนขวัญไม่เพียงแต่เฉพาะประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาเท่านั้น แต่ยังเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความรู้สึกร่วมส าหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งสถานที่ที่เกิดเหตุเป็นสถานที่สาธารณะที่มีประชาชน
จ านวนมาก ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้หารือกันในเบื้องต้น เห็นควรเร่งด าเนินการเพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด อีกทั้งยังจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้
ประกอบกิจการรา้นคา้ การลงทุนในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดอกีด้วย นอกจากนี้ ขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ใน  
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การคุ้มกันประชาชนอย่างเข้มแข็งของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ อาทิ อาสากู้ภัย ต ารวจ ทหาร เป็นต้น ซึ่งวุฒิสภา
จะได้น าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปถอดบทเรียนเพื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมมาตรการต่าง ๆ 
ที่จะน าไปสู่การป้องกันการก่อความรุนแรงในอนาคตอีกด้วย 
 

   
 

   

คณะกรรมการฯ มอบดอกไม้เยี่ยมเยียน พร้อมกล่าวให้ก าลังผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว  
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี  

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
  จากนั้น เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รอง
ประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง และนางทัศนา ยุวานนท์ กรรมการ ได้เดินทาง
ไปร่วมพระพิธีสวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายสุริยะ ลิมป์รัชตามร นางปภัชญา นวลรักษา 
และเด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามร ซึ่งเป็นครอบครัวพ่อ-แม่-ลูกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมมอบเงิน
ที่มาจากการสมทบทุนของคณะกรรมการฯ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ณ ศาลา ๑ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีญาติพ่ีน้องของผู้เสียชีวิตให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการฯ ที่ให้ความเอาใส่ใจติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
 



-๕- 
 

   
 

 

คณะกรรมการฯ ร่วมในพระพิธีสวดพระอภิธรรมศพครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์  
ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

พร้อมมอบเงินให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จ านวน ๕,๐๐๐ บาท  
 
 
  วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นางทัศนา ยุวานนท์ และพลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ เดินทางไปพบปะเยี่ยม
เยียนให้ก าลังใจ พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่พักรักษาตัว จ านวน ๒ คน ณ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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คณะกรรมการฯ มอบดอกไม้เยี่ยมเยียน พร้อมกล่าวให้ก าลังผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว  
ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

  จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการฯ เดินทางไปยังศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 เพ่ือ
พบปะคณะครูโรงเรียนสอนกวดวิชา Anny Talk โดยคณะฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมคณะครูที่มี
สติสัมปชัญญะ สามารถดูแลเด็กซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุระหว่าง ๔-๗ ปี ไม่ให้เกิดความตื่นกลัวใน
ระหว่างเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้พบปะเพ่ือแสดงความชื่นชมและขอบคุณทีมเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของศูนย์การค้าฯ ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดีอีกด้วย 
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  โอกาสนี้ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ได้กล่าวชื่นชมทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่า เป็นผู้
ที่มีความเสียสละและกล้าหาญ คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง ทั้งนี้ วุฒิสภาจะน าไปพิจารณาเสนอให้มีหลักสูตร
การฝึกร่วมส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพ่ือให้มีทักษะในกรณีหากเกิดการเผชิญเหตุเพ่ือจะได้
เป็นการช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ระดับหนึ่ง 
 
 

   

คณะกรรมการฯ พบปะเพื่อแสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูโรงเรียนสอนกวดวิชา  
Anny Talk ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนคราชสีมา 
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ของศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนคราชสีมา 

 


