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สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสรา้งความพร้อมแก่ท้องถิ่น 

หลักสตูร “กระบวนการเสริมสรา้งผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม” 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๑๕๘) 

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมโพเมโล่ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา  

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
************************ 

๑. การด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง
ผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”                                                                                                                                                                             

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้จัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร 
“กระบวนกำรเสรมิสร้ำงผู้น ำนักประชำธปิไตยแบบมสี่วนร่วม” ระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมโพเมโล่ โรงแรมเลอ บำหลี รีสอร์ท แอนด์ สปำ เมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัด
ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทัศนคติที่ดีแก่ผู้น ำท้องถิ่นและประชำชนทั่วไป
ได้เข้ำใจอย่ำงถูกต้องในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง
เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทำงกำรเมือง เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำ ส่งเสริมให้ผู้น ำท้องถิ่นและประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองและ
กิจกรรมของวุฒิสภำ ทั้งนี้ ได้ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย จำก ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรำ  โดยเป็นผู้ที่มีบทบำทต่อชุมชนท้องถิ่น และสำมำรถน ำเอำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไป
เผยแพร่ตอยอด ขยำยผลในองค์กำรและชุมชนท้องถิ่นได้ โดยมีผู้ผ่านการอบรมได้รับสัมฤทธิบัตรทั้งสิ้น 
จ านวน ๑๒๒ คน จากจังหวัดชลบุรี จ านวน ๔๔ คน จังหวัดระยอง จ านวน ๔๒ คน และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน ๓๖ คน   
 
๒.  เอกสารเผยแพร่ 
 กลุ่มงำนเผยแพร่ประชำธิปไตยฯ ได้รับกำรอนุเครำะห์เอกสำรเผยแพร่จำกกลุ่มงำน  
ผลิตเอกสำรเผยแพร่ ได้แก่ แผ่นพับ “หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำ” และหนังสือกำร์ตูน เรียนรู้ 
เรื่อง “วุฒิสภำ”  

  
๓. ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ 
 ๓.๑ พิธีเปิดโครงการฯ 
  - กล่ำวต้อนรับ โดย นำยธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี 
   - กล่ำวรำยงำน โดย นำยพีระพจน์  รัตนมำลี  รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
  - นำยศุภชัย  สมเจริญ  รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง 
 ๓.๒ พิธีปิดและมอบสัมฤทธิบัตร 
   ได้รับเกียรติจำก นำงสำววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมำชิกวุฒิสภำ เป็นประธำนในพิธีปิด  
และร่วมกับ นำยพีระพจน์  รัตนมำลี  รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ เป็นผู้มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ผ่ำนกำรอบรม  
จ ำนวน ๑๒๒ คน 

๔. ที่ปรึกษำ... 
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๔. ทีป่รึกษาโครงการ ผู้บริหารโครงการ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน
ตามโครงการฯ มีดังนี ้

 ๔.๑  ผู้บริหำรโครงกำรฯ และวิทยำกร    จ ำนวน     ๒ คน 
 ๔.๒ วิทยำกร      จ ำนวน     ๑๐ คน 
 ๔.๓ เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ     จ ำนวน     ๑๒  คน 
 ๔.๔ สื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมท ำข่ำวพิธีเปิด   จ ำนวน     ๑๕ คน 
 
๕.  กิจกรรมด าเนินการอบรม 
วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นำฬิกำ  -  ลงทะเบียน 
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นำฬิกำ - ก่อนพิธีเปดิโครงการฯ 
 - ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงกำร 
      โดย นำยวิเชียร  บัวบำน  ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน 
   เผยแพร่ประชำธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภำภูมิภำค  
เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ นำฬิกำ - พิธีเปิดโครงการฯ 
       (๑ ชั่วโมง) -   กล่ำวต้อนรบั โดย นำยธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี 
 -   กล่ำวรำยงำน โดย นำยพีระพจน์  รัตนมำลี   
   รองเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

 -  กล่าวเปดิและปาฐกถาพเิศษ  
  เรื่อง “วุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตย” 

  โดย นำยศุภชัย  สมเจริญ  รองประธำนวฒุิสภำ คนที่สอง 
เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ นำฬิกำ -   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
        (๑ ชั่วโมง ๓๐ นำที)   โดย นำยเชำวนะ  ไตรมำศ อดีตเลขำธิกำรศำลรัฐธรรมนูญ 
เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นำฬิกำ -  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ นำฬิกำ -   กิจกรรมกลุ่ม/นันทนาการ  
       (๓๐ นำที)  โดย เจ้ำหน้ำที่กลุม่งำนเผยแพร่ประชำธิปไตยฯ        
เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ นำฬิกำ -   บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา        
       (๑ ชั่วโมง ๓๐ นำที)  โดย นำยพีระพจน์  รัตนมำลี  รองเลขำธกิำรวุฒิสภำ  
   และทีมงำน  
เวลำ ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ นำฬิกำ -  รับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ นำฬิกำ -   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
       (๑ ชั่วโมง ๓๐ นำที)        โดย นำยวันชัย  สอนศิริ  สมำชิกวุฒิสภำ 
เวลำ ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ นำฬิกำ  -  รับประทำนอำหำรเยน็   
 
 

วันพฤหัสบดี... 
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วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นำฬิกำ -  ลงทะเบียน 
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นำฬิกำ -  รัฐสภาของประชาชน  
      (๑ ชั่วโมง ๓๐ นำที )     โดย ดร.ปิยฉัฏฐ ์ วันเฉลมิ  สมำชิกวุฒิสภำ 
เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ นำฬิกำ -  ระบบงานรัฐสภา  
      (๑ ชัว่โมง ๓๐ นำท ี)      โดย นำยตน้พงศ์  ตัง้เตมิทอง  รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
       และทีมงำน 
เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นำฬิกำ -  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ นำฬิกำ -  กิจกรรมกลุ่ม/นันทนาการ 
       (๓๐ นำที)  โดย เจ้ำหน้ำที่กลุม่งำนเผยแพร่ประชำธิปไตยฯ     
 เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ นำฬิกำ -   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
       (๑ ชัว่โมง ๓๐ นำท)ี  ทรงเป็นประมุข  
   โดย ศ.ดร.ไชยนัต ์ ไชยพร  
   อำจำรย์ประจ ำภำควิชำกำรปกครอง  
   คณะรฐัศำสตร ์จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 
เวลำ ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ นำฬิกำ -  รับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ นำฬิกำ -   วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
      (๑ ชั่วโมง ๓๐ นำที )   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
      โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ 
   นักวิชำกำร ส ำนักวิจัยและพัฒนำ สถำบันพระปกเกล้ำ  
เวลำ ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ นำฬิกำ  -  รับประทำนอำหำรเยน็ 
เวลำ ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ นำฬิกำ -  การน าเสนอส าหรับผู้น านักประชาธิปไตย 
       (๒ ชั่วโมง)  โดย ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ 
   อำจำรย์ประจ ำภำควิชำนิเทศศำสตร์  
   คณะมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบรูพำ 
วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ นำฬิกำ -  ลงทะเบียน   
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นำฬิกำ  -   คุณธรรมกับผู้น านักประชาธิปไตย  
   โดย ดร.ดิเรก  กวินสนุทรกลุ   
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นำฬิกำ  -   การใช้สื่อยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ  
        (๑ ชั่วโมง ๓๐ นำที)   โดย นำยรัชพล สุวรรณโชติ       
       นำยกสมำคมและผู้ก่อตั้งสมำคมศูนย์ข่ำวเยำวชนไทย 
เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ นำฬิกำ -  รับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ นำฬิกำ -  แนวทางการเผยแพรต่่อยอด ขยายผลของเครือขา่ยวฒุิสภา 
       (๑ ชัว่โมง)  โดย นำยวเิชียร  บวับำน  ผูบ้งัคบับญัชำกลุ่มงำนเผยแพรฯ่  

เวลำ ๑๒.๐๐... 
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เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นำฬิกำ -  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ นำฬิกำ -  ประเมินผลการจดัโครงการฯ 
เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ นำฬิกำ -  มอบสัมฤทธิบัตร/กล่าวให้โอวาท/พิธีปิด 
  โดย - นำงสำววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมำชิกวุฒิสภำ  
         - นำยพีระพจน์  รัตนมำลี  รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม   
 ๖.๑ พิธีเปิดโครงการฯ 
                   กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตย”  
โดย นายศุภชัย  สมเจริญ  รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง  
    นำยศุภชัย  สมเจริญ  รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ได้กล่ำวขอบคุณผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ชลบุรี ที่มำร่วมกล่ำวต้อนรับผู้เข้ำรับกำรอบรม และให้ควำมอนุเครำะห์ในกำรจัดโครงกำรฯ ครั้งนี้  
ขอขอบคุณผู้เข้ำรับกำรอบรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน และหวังว่ำกำรจัดโครงกำรครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ และประสบควำมส ำเร็จ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร 
 จำกนั้น ได้ปำฐกถำพิเศษ เรื่อง “วุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตย” โดยมี
รายละเอียดดังน้ี วุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน สมำชิกวุฒิสภำประกอบด้วย จ ำนวน ๒๐๐ คน และ
เพ่ือให้กำรปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่ำนบรรลุเป้ำหมำยตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในบทเฉพำะกำล
ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงก ำหนดให้มี “วุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำล” ขึ้นในวำระเริ่มแรก (ภำยใน ๕ ปีแรก) 
จำนวน ๒๕๐ ตำมที่ คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) คัดเลือกมำ และที่มำจำกกำรเลือกกันเองของ 
กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ “วุฒิสภำ” ซึ่งมีหน้ำที่และอ ำนำจที่โดยสรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. วุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก 
      รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ได้บัญญัติให้วุฒิสภำมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 
      ๑) กำรพิจำรณำและกำรกลั่นกรองกฎหมำย รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ได้บัญญัติให้วุฒิสภำมีหน้ำที่และอ ำนำจทั้งกำรพิจำรณำกฎหมำยร่วมกับสภำผู้แทนรำษฎรในฐำนะรัฐสภำ 
และกำรกลั่นกรองกฎหมำยที่สภำผู้แทนรำษฎรได้ลงมติให้ควำมเห็นชอบแล้ว เช่น กำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมำณรำยจ่ำย 
กำรอนุมัติพระรำชก ำหนด กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
          ๒) กำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ได้ก ำหนดให้วุฒิสภำมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำร 
ควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เช่น กำรตั้งกระทู้ถำม กำรเปิดอภิปรำยทั่วไป กำรตั้งกรรมำธิกำร 
      ๓) กำรให้ค ำแนะน ำหรือให้ควำมเห็นชอบให้บุคคลด ำรงต ำแหน่ง เช่น ตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 

๒. วฒุิสภำ... 
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  ๒. วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 
  ส ำหรับวุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำลนั้น นอกจำกจะมีหน้ำที่และอ ำนำจเช่นเดียวกับวุฒิสภำ
ตำมบทบัญญัติหลักแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้เพ่ิมหน้ำที่และอ ำนำจโดยเฉพำะ คือ กำร
ติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเพ่ือดำเนินกำรตำม 
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี 
  จำกนั้น วิทยำกรได้กล่ำวถึงกำรพัฒนำผู้น ำนักประชำธิปไตยวุฒิสภำว่ำ วุฒิสภำได้เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรสนับสนุนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ ซึ่งเป็นโครงกำรที่  รั ชกำลที่  ๙ ทรงโปรดเกล้ำฯ 
พระรำชทำนทรัพย์ส่วนพระองค์เพ่ือด ำเนินกำรมำหลำยโรงเรียน โดยส่วนมำกเป็นโรงเรียนชำยขอบ เช่น 
โรงเรียนกัลยำนิวฒันำเฉลิมพระเกยีรติ ซึ่งวุฒิสภำไดน้ ำเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ้ำห่ม ทุนกำรศึกษำ ไปมอบใหก้ับ
นักเรียนและท ำที่เก็บน้ ำ โดยควำมร่วมมือของหน่วยทหำร  
  นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ ยังได้จัดโครงกำรอบรมผู้น ำนัก
ประชำธิปไตยด้วยหระบวนกำรลูกเสือ จิตอำสำท ำควำมดี ให้กับนักเรียนในโครกงำรกองทุนกำรศึกษำของ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีสวนนงนุช พัทยำ จังหวัดชลบุรี และเข้ำชมรัฐสภำ และพระบรมมหำรำชวัง  
ซึ่งในปีหน้ำจะได้จัดในนักเรียนในภำคเหนือด้วย โดยเน้นกลุ่มเป้ำหมำย ให้เป็นเด็กที่เป็นคนดี มีคุณภำพ 
ส่งเสริมกำรออม  
 ด้ำนควำมมุ่งหวังในกำรท ำหน้ำที่สมำชิกวุฒิสภำ จะท ำหน้ำที่ด้วยควำมเป็นกลำง ค ำนึงถึง 
ประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชนเป็นส ำคัญ เพ่ือให้ประเทศชำติมีควำมเจริญรุ่งเรืองสืบไป พร้อมกันนี้ 
ได้อวยพรปีใหม่ และขอให้ผู้อบรมช่วยกันเป็นหูเป็นตำตรวจสอบกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ก ำลัง
จะเกิดขึ้นในต้นปี ๒๕๖๖ ด้วย 
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   ๖.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดย นายเชาวนะ  ไตรมาศ 
อดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ 
  วิทยำกรได้กล่ำวถึงหลักกำรส ำคัญของรัฐธรรมนูญที่ทุกประเทศจะใช้กับรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศตน เพื่อธ ำรงไว้ซึง่ควำมมัน่คง ควำมเป็นสถำบนัของรฐัและกำรปกครอง รัฐและกำรปกครอง
ท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ถือเป็นวิถีชีวิต เป็นรำกฐำนและเป็นกรอบของกำรเมืองกำรปกครอง  
ส่วนในด้ำนหลักกำรเชิงวิชำกำร รัฐธรรมนูญมีฐำนะเป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครองประเทศ 
ที่วำงเงื่อนไขรูปแบบของรัฐ รูปแบบกำรเมืองกำรปกครอง และอ ำนำจต่ำง ๆ นั่นเอง 
   ความหมายของรัฐธรรมนูญ  
   - รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมำยที่ใช้บังคับรัฐ ให้รัฐท ำงำนตำมรัฐธรรมนูญ  เป็นเครื่องมือ
หลักในก ำกับกำรเมืองกำรปกครองประเทศ 
   - รัฐธรรมนูญ ก ำหนดให้  รัฐจะต้องปฏิบัติ ละตอบสนองรัฐธรรมนูญ เช่น กำรตรำ
กฎหมำยต่ำง ๆ หรือกำรก ำหนดนโยบำยของรัฐ 
   - รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ บังคับให้รัฐท ำหน้ำที่  หมวดที่  ๕ หน้ำที่ของรัฐ ถ้ำไม่ท ำ 
ประชำชนฟ้องสำมำรถร้องรัฐได้ 
   - รัฐธรรมนูญก ำหนดให้ รัฐพึงท ำนโยบำยแห่งรัฐ  
  - รัฐธรรมนูญ ควบคุมอ ำนำจของรัฐ และกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน  
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญ 
  - รัฐธรรมนูญ ก ำหนดให้ กำรออกแบบโครงสร้ำงสถำนบันทำงกำรเมืองกำรปกครอง 
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   โดยรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐  ได้ปรับถ้อยค ำ ให้หน้ำที่มำก่อนอ ำนำจ รัฐจึงมีอ ำนำจแบบ
จ ำกัดตำมที่กฎหมำยวำงกรอบไว้ให้ โดยมีหน้ำที่รองรับ หำกไม่มีกำรจ ำกัดกำรตรวจสอบที่รอบคอบ
รัดกุม หลักของอ ำนำจจะท ำให้มีควำมผิดเพ้ียน  อ ำนำจยิ่งมำกควำมฉ้อฉล ควำมเสียหำยก็จะมำก 
ตำมไปด้วย หลักกำรเมืองกำรปกครอง อ ำนำจไม่ได้มีมำแต่ต้น เพรำะสิ่งที่มีมำแต่ต้น คือ สิทธิเสรีภำพ 
   ปวงชน คือ อ ำนำจของส่วนรวม กำรใช้ต้องมีกลไก กระบวนกำรมำรองรับ เช่น กำรที่
ผู้แทนปวงชนได้มำซึ่งอ ำนำจและน ำอ ำนำจรัฐไปใช้อ ำนำจซึ่งประชำชนใช้อ ำนำจนั้นโดยทำงอ้อม  
ส่วนสิทธิของประชำชนใช้ทำงตรง เช่น กำรไปเลือกตั้ง หรือกำรมีส่วนร่วมอื่น ๆ กำรด ำเนินกำรเมือง 
กำรปกครอง กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ซึ่งต้องใช้กฎหมำยมำเปน็เครื่องมือ  
   รัฐธรรมนูญก ำหนดให้รัฐท ำหน้ำที่ภำยใต้รัฐธรรมนูญ คุ้มครองสิทธิให้เป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญ อ ำนำจและสิทธิที่รัฐธรรมนูญก ำหนดนั้น มีเป้ำหมำยเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมของประเทศ
และควำมผำสุกของประชำชนโดยรวม ซึ่งต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงประชำรัฐ คือ ต้องมีควำมร่วมมือ
และหน้ำที่ด้วย กลไกกำรใช้อ ำนำจด้วยหลักควำมชอบของรัฐธรรมนูญ ต้องบังคับให้เกิดมรรคผล โดยไม่
ขัดต่อรัฐธรรมนญูวำ่ดว้ยสิทธเิสรีภำพ  ซึ่งมีรัฐธรรมนูญ มำก ำกับเช่นกันกำรคุ้มครองสิทธิ แม้รัฐธรรมนูญ 
หรือ กฎหมำยไม่ได้บัญญัติก็ถือว่ำเป็นสิทธิ แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่กระทบควำมมั่นคง ควำมสงบ
เรียบร้อยของประเทศ และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี   
 

จุดเดน่... 
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    จุดเด่นของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มีควำมแตกต่ำงจำกฉบับอื่น ๆ คือ กำรปฏิรูปประเทศ 
เป็นกำรท ำนุบ ำรุงซ่อมแซมรักษำแบบค่อยเป็นค่อยไป แบบสันติ ไม่สร้ำงควำมรุนแรงจำกควำมเห็นต่ำง 
ถือว่ำเป็นประชำธิปไตยแบบสำยกลำงมีกำรก ำหนดแผนปฏิรูปประเทศ ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
เช่น วุฒิสภำเป็นกลไก ที่สำมำรถใช้อ ำนำจตรวจสอบและร้องไปที่ศำลรัฐธรรมนูญด้วย  
    นอกจำกนี้ ยังมีหน่วยงำนกลำง ในกำรเร่งรัดด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย 
ซึ่งต้องท ำกฎหมำยเท่ำที่จ ำเป็น ต้องยกเลิกหรือปรบัปรุงให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน ซึ่งจะมีหน่วยงำน
ที่ปฏิรูป และยกเลิกกฎหมำย รวมทั้งพัฒนำกฎหมำยใหม่ ที่เน้นกำรคุ้มครองพัฒนำคุณภำพชีวิต  
สร้ำงกำรพัฒนำประเทศ มำกกว่ำกำรควบคุมหรือกำรจ ำกัดสิทธิ์ใช้เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศชำติ  
และมีข้อห้ำมหลำยอย่ำง เช่น ไม่ เป็นกำรกระทบต่อกำรพัฒนำชีวิตคนและพัฒนำประเทศ  
ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม เช่น กระบวนกำรสอบสวนทำงอำญำ กระบวนกำร  
ทำงยุติธรรม กระบวนกำรกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำย กระบวนกำรช่วยเหลือเยียวยำจำกผลกระทบ  
จำกกำรละเมิดกำรกำรกระท ำผิดทำงอำญำ  
  รัฐธรรมนูญที่เราต้องรู้และใช้ประโยชน์ คือ 
   กำรเมืองในระดับชำติและท้องถิ่น มีหลักที่ยึดถือและน ำไปใช้ สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำกำร
ปฏิบัติกำรกระท ำกำรปกครอง กำรตรำกฎหมำยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ มีข้อห้ำมที่ก ำหนดไว้ ซึ่งประชำชน
ควรรู้ และเข้ำถึงหลักเบื้องต้นของกำรเมืองกำรปกครองในกำรใช้อ ำนำจและกำรใช้สิทธิ กำรใช้สิทธิต้อง
เป็นไปตำม กฎเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนดไว้ แต่กำรใช้สิทธิ์ตำมขอบเขตของกฎหมำยที่สำมำรถกระท ำได้ 
  นอกจำกนี้ ยังมีกำรดูแลรักษำสิทธิเสรีภำพของประชำชน  มีควำมส ำคัญหลำยส่วนตำม 
รัฐธรรมนูญ คือ ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพตำมที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง หำกบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ ประชำชนที่เห็นว่ำถูกละเมิด หรือ กระทบสิทธิ์ในบทบัญญัติใด หรือด้ำนใด สำมำรถยื่นร้อง
ต่อศำลได้ และได้กล่ำวถึงกำรมีส่วนของประชำชนทำงกำรเมืองในบำงเรื่อง เช่น กำรติดตำมข้อมูล
ข่ำวสำรกับหน่วยงำนของรัฐ สำมำรถเสนอแนะหรือฟ้องร้องได้ประชำชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
สำมำรถใช้กำรมีส่วนร่วมในหลำยระดับ คือ ระดับท้องถิ่น ระดับชำติ เช่น กำรเข้ำชื่อเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญ กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ เป็นต้น  
 

  
 
 

๖.๓ บทบำท... 
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  ๖.๓ บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา โดย นายพีระพจน์  รัตนมาลี  รองเลขาธิการ
วุฒิสภาและทีมงาน  

  วิทยำกรได้เริ่มต้นกำรบรรยำยด้วยกำรกล่ำวถึง  ประชำธิปไตย ซึ่งมีทั้งแบบทำงตรง 
แบบมีส่วนร่วม (ให้ควำมส ำคัญกับประชำชนในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองมำกขึ้น) และประชำธิปไตย
แบบตัวแทน ยกตัวอย่ำง ในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ ใช้ประชำธิปไตยทำงตรงบ่อยมำก  
อันได้แก่ ประชำมติ 
   โครงสร้ำงของรัฐสภำ ประกอบด้วย ระบบสภำเดี่ยว เช่น สวีเดน เดนมำร์ก เกำหลีใต้ 
ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสิงคโปร์ และระบบสภำคู่ คือ รัฐสภำ ซึ่งประกอบด้วยสภำผู้แทนรำษฎร  
และวุฒิสภำ และได้อธิบำยเพิ่มเติมกำรเรียกชื่อของวุฒิสภำ ประเทศต่ำง ๆ เช่น  
   Senate = สหรัฐอเมริกำ ฝรั่งเศส แคนำดำ และอิตำลี 
   House of Loards = อังกฤษ  
   Bundesrat = เยอรมัน 
   The Second House = เนเธอรแ์ลนด์  
   Rajya Sabha = อินเดีย 
   House of Councillors = ญี่ปุ่น 
   จำกนัน้ ได้ยกตัวอยำ่งที่มำ และจ ำนวนขอวฒุิสภำ เชน่  
   อังกฤษ: สภำขุนนำง: House of Loards เป็นระบบสภำขุนนำง มีจ ำนวน ๗๕๐ คน 
ที่มำ จำกกำรสืบตระกูล/โดยต ำแหน่ง/ตลอดชีพ (กำรสังเกต จะนั่งเก้ำอี้เบำะสีแดง) 
     ญี่ปุ่น วุฒิสภำ คือ House of Councillors มีจ ำนวน ๒๔๒ คน ที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง 
      สหรัฐอเมริกำ วุฒิสภำ : Senate มีจ ำนวน ๑๐๐ คน (มลรัฐละ ๒ คน)  ที่มำมำจำกกำร
เลือกตั้งโดยตรง 
      ฝรั่งเศส วุฒิสภำ : Senate มีจ ำนวน ๓๔๘ คน   ที่มำจำกกำรเลือกตั้งทำงอ้อม 
      จำกนั้น ได้กล่ำวถึงรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ซึ่งฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่ ๒๐ และมี
กำรรัฐประหำร ๑๓ ครั้ง  
         ซึ่งใน พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นกำรปกครองระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์  แต่ในปัจจุบัน  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชำธิปไตย 
  วิวัฒนาการของวุฒิสภา 
   ๑) รฐัธรรมนูญ ๒๔๘๙  พฤติสภำ มำจำกกำรเลอืกตัง้โดยอ้อม 
   ๒) รฐัธรรมนูญ ๒๔๙๐  วุฒสิภำมำจำกกำรแตง่ตัง้ (สภำพ่ีเลี้ยง) 
   ๓) รฐัธรรมนูญ ๒๕๓๔  ประธำนวฒุิสภำ เป็นประธำนรฐัสภำ 
   ๔) หลงัพฤษภำทมิฬ ๒๕๓๕ ประธำนวุฒิสภำ เปน็รองประธำนวฒุิสภำ 
   ๕) รฐัธรรมนูญ ๒๕๔๐  วุฒสิภำมำจำกกำรเลอืกตัง้  
   ๖) รฐัธรรมนูญ ๒๕๕๐  วุฒสิภำมำจำกกำรเลอืกตัง้ และสรรหำ 
   ๗) รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐  วุฒิสภำมำจำกกำรแต่งตั้ง (มีบทเฉพำะกำล) 
   ๘) พ.ศ. ๒๕๖๗ วุฒิสภำมำจำกตัวแทนอำชีพ (บทถำวร)  

วิทยำกร... 
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  วิทยำกรยังได้กล่ำวถึงหน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำเปลี่ยนแปลงเชิงเปรียบเทียบของ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ กับ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ดังนี้  
   ๑) ตัดอ ำนำจกำรถอดถอนบุคคลออกจำกต ำแหน่ง  
    ๒) เพ่ิม อ ำนำจ ตสร. ปฎิรูปประเทศ/ เห็นชอบนำยก รมต. ร่วมกับ ส.ส. 
    หน้าที่และอ านาจวุฒิสภา ประกอบด้วย 
   ๑. กำรกลั่นกรองกฎหมำย ที่เสนอผ่ำนสภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำมีหน้ำที่ ในกำร
กลั่นกรองกฎหมำย 
   ๒. กำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เช่น กำรตั้งกรรมำธิกำร กำรตั้งกระทู้ถำม 
กำรเปิดอภิปรำยทั่วไป เป็นต้น 
   ๓. กำรให้ค ำแนะน ำและให้ควำมเห็นชอบบุคคลด ำรงต ำแหน่ง  เช่น ตุลำกำร 
ศำลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เป็นต้น  
   ๔. หน้ำที่และอ ำนำจอื่น เช่น กำรท ำหน้ำที่รัฐสภำ ในกรณีที่ไม่มีสภำผู้แทนรำษฎร  
และท ำหน้ำที่ร่วมกับสภำผู้แทนรำษฎร  
   ๕.  หน้ำที่และอ ำนำจตำมบทเฉพำะกำล เช่น กำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำร
ปฏิรูปประเทศ กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเพ่ือดำเนินกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ  
กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี 

นอกจำกนี้ ยังได้เปิดคลิปวีดิโอตัวอย่ำงให้เข้ำรับกำรอบรมได้รับชม เช่น คลิป กำรตั้ง
กระทู้ถำม เรื่อง กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ โดย พลเอก อนันตพร  กำญจนรัตน์ ที่ได้ตั้งกระทู้ถำม
คณะรัฐมนตรี ในที่ประชุมวุฒิสภำ คลิปกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมำธิกำร โดยประธำน
คณะกรรมำธิกำร โดย นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์ และคลิปกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกระบวนกำรตรำ
กฎหมำย คือ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นฯ  โดย นำยกิตติ  วะสีนนท์ และได้
กล่ำวสรุปว่ำ ควำมเห็นต่ำงเป็นเรื่องปกติในกำรประชุมวุฒิสภำ เป็นกำรอภิปรำยอธิบำยเพ่ือกำรยัง
ประโยชน์แก่ประเทศชำตินั่นเอง  

จำกนั้น ได้เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้แสดงควำมคิดเห็น ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงหลำกหลำย เช่น ผลกระทบจำกกฎหมำยภำษีภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ร่ำงกฎหมำย
เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติสุรำก้ำวหน้ำ ผลกระทบเรื่องกำรสร้ำงท่อส่งน้ ำจำกแม่น้ ำบำงปะกง เป็นต้น  
   ทั้งนี้ วิทยำกรได้แนะน ำช่องทำงที่เป็นข้อมูลเปิดเผยเพ่ือเผยแพร่ให้กับประชำชนได้รับ
ทรำบ คือ www.senate.go.th แนะน ำประธำนวุฒิสภำ  และรองประธำนวุฒิสภำ และฐำนข้อมูลของ
วุฒิสภำ Digital Document (เอกสำรวิชำกำร/เอกสำรวิจัย/เอกสำรด้ำนกระทู้ถำมของสมำชิกวุฒิสภำ/
และได้แนะน ำ App จันทรำ ซึ่งมีข้อมูล รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ  ข้อบังคับกำรประชุม และฐำนข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง 
   ในช่วงท้ำย วิทยำกรได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้  
   ๑) ที่มำของสมำชิกวุฒิสภำทั่วโลก มีควำมแตกต่ำงกันตำมบริบทของประเทศ และกำร
เปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยของประเทศนั้น ๆ  

๒) เสียงข้ำงมำก... 

http://www.senate.go.th/
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   ๒) เสียงข้ำงมำก ในสภำผู้แทนรำษฎร เสียงข้ำงมำกคือ “รัฐบำล” กำรตรวจสอบรัฐบำล 
โดยสภำผู้แทนรำษฎร จึงยำกมำกที่จะผ่ำน ฝ่ำยค้ำนแพ้โหวตเป็นเรื่องปกติ  
   ๓) กำรเปลี่ยนแปลงทั้งบทบำท หน้ำที่ และอ ำนำจ ของวุฒิสภำไทย สะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบพลวัต 
  ท้ำยสุดวิทยำกรได้สรุปว่ำ ระดับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนเป็นสิ่งที่
ส ำคัญยิ่งส ำหรับกระบวนกำรประชำธิปไตย ดังนั้น กำรตระหนักถึงอ ำนำจของตัวท่ำนเอง มีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่งต่อประชำธิปไตยไทย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พร้อมให้บริกำรกับประชำชน และอยำกให้
ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประชำธิปไตย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    ๖.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน โดย นายวันชัย  สอนศิริ  สมาชิกวุฒิสภา 
   วิทยำกรได้กล่ำวถึง กฎหมำยในชีวิตประจ ำวันที่ประชำชนควรรู้ และมีส่วนร่วม ซึ่งใน
ชีวิตของประชำชน มีควำมเกี่ยวข้องกับกฎหมำย ทั้งคดีแพ่งและคดีอำญำ เช่น  ปัญหำหนี้สิน ปัญหำ 
จำกบัตรเครดิต กำรค้ ำประกันเช่ำซื้อที่ดิน กำรรุกล้ ำพ้ืนที่ กำรแบ่งมรดก เป็นต้น ส่วนคดีแพ่ง ได้แก่ 
เรื่องทรัพย์สิน เงินทอง กำรฉ้อโกง  สิทธิ กำรจ ำนอง จ ำน ำ กำรโอน กำรฟ้องร้องระหว่ำงสำมีภรรยำ  
ที่ไม่มีกำรติดคุก  
   คดีอำญำ คือ คดีที่มีโทษ ๕ อย่ำง ได้แก่ ประหำรชีวิต จ ำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์ เช่น 
กำรเล่นกำรพนันถูกต ำรวจจับกุม/กำรข่มขืน (กม.เก่ำ กำรข่มขืนหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยำตน ถือว่ำมี
ควำมผิด แต่กำรข่มขืนภรรยำตนที่มีทะเบียนสมรส ไม่มีควำมผิด) แต่รัฐธรรมนูญ ก ำหนดให้ชำยและ
หญิงมีสิทธิและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์เท่ำเทียมกัน จึงมีกำรแก้ไขกฎหมำยใหม่ ได้แก่ 
      ๑) แก้ไขกฎหมำยใหม่  ให้ผู้หญิงสำมำรถเปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำมของผู้หญิง เมื่อแต่งงำน
แล้ว ผู้หญิงมีสิทธิเลือกว่ำจะใช้ค ำน ำหน้ำว่ำ “นำง”หรือ “นำงสำว” ก็ได้ 
      ๒) แก้ไขกฎหมำยใหม่  ให้ผู้หญิงที่แต่งงำน สำมำรถเลือกใช้นำมสกุลของตนเองได้  
หรือจะเลือกใช้ทั้งสองนำมสกุล เช่น นำมสกุลตนเองก่อน ต่อด้วยนำมสกุลของคู่สมรส 
      ๓) แก้ไขกฎหมำยใหม่ 
 

- ผู้ใดที่... 
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           - ผู้ใดที่ข่มขืนผู้อื่น แม้แต่คู่สมรสของตนเอง  มีควำมผิดฐำนข่มขืน 
            - กระท ำด้วยประกำรใด ๆ ให้ส ำเร็จซึ่งควำมใคร่ มีควำมผิดฐำนข่มขืน 
   จำกนั้น วิทยำกรได้เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม ได้สอบถำม ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรอบรม
ได้สอบถำมอย่ำงหลำกหลำย และวิทยำกรได้ตอบค ำถำมนั้นเพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบค ำตอบ เช่น  
   ๑) สอบถำมควำมคืบหน้ำของกำรพิจำรณำพระรำชบัญญัติกัญชง กัญชำ   
   ๒) สอบถำมควำมเห็นเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติคู่ชีวิต 
   ๓) สอบถำมเกี่ยวกับว่ำหำกเลิกกับสำมีที่มีกำรจดทะเบียนสมรส แต่ไม่มีกำรรับรองบุตร 
ตอบ เป็นหน้ำที่ตำมกฎหมำย ที่พ่อและแม่ทั้งสองฝ่ำยต้องร่วมกันอุปกำระเลี้ยงดูบุตรของตนจนกว่ำ 
จะบรรลุนิติภำวะ ยกเว้น มีกำรตกลงกันในทำงกฎหมำยว่ำใครจะรับผิดชอบหรือจะร่วมกันรับผิดชอบ 
หำกหย่ำโดยไม่มีกำรรับรองบุตร สำมำรถฟ้องร้องค่ำอุปกำระเลี้ยงดูบุตรได้ 
   ๔) ค ำถำมเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ไม่มีหลักฐำนกำรกู้ มีแต่ส ำเนำบัตรประชำชน  
หำกจ่ำยต้นไปหมดแล้ว ใช้ดอกเบี้ยเป็นบำงส่วน เหลือแต่ดอกเบี้ยเงินกู้ จะไม่จ่ำยได้หรือไม่ 
   ๕) ค ำถำมกรณีกู้หนี้ กยศ . ผู้ค้ ำประกันตำย ทำยำทผู้ค่ ำต้องรับผิดชอบหรือไม่ 
   ๖) กรณีเจ้ำของมรดกตำย แต่มีบุตรบุญธรรม และหลำน ผู้ใดจะได้รับมรดก 
   ๗) ภรรยำท ำกรมธรรม์ชีวิตให้สำมี แต่สำมีมีลูกกับภรรยำเก่ำ ทุนประกัน ๑๐ ล้ำนบำท 
ใครจะได้รับมรดก 
   ๘) เจ้ำมรดก พ่อแม่เสียชีวิต ไม่มีลูก ไม่มีภรรยำ แต่มีพี่น้องสี่คน พ่ีน้องต้องได้รับเท่ำกัน
หรือไม่ หำกพ่ีน้องคนใดคนหนึ่งตำย 
   ๙) ถ้ำค้ ำประกันให้เพื่อน แต่เพื่อนเสียชีวิตแล้ว และเรำต้องช ำระหนี้แทนเพ่ือนหรือไม่ 
   ๑๐) ที่หลวงประชำชนสำมำรถขอเช่ำที่หลวงได้ไหม 
   ๑๑) ที่ดินที่มีโฉนด หำกเรำไม่ได้ไปดูแล แต่มีคนไปครอบครองเกิน ๑๐ ปีโดยเปิดเผย 
จะถือว่ำครอบครองปรปักษ์ หรือที่ นส ๓ ทบ ๕  หำกมีคนไปครอบครองเกิน ๑ ปีโดยเปิดเผย จะถือว่ำ
ครอบครองปรปักษ์หรือไม่ 
   ๑๒)  หำกเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี ใช้ก ำลังหรืออำวุธ ปลุกป ้ำข่มขืนผู้ใหญ่ที่ถูกกระท ำ  
ไม่ว่ำจะเป็นชำยหรือหญิง แต่ไม่ยอม จะมีควำมผิดหรือไม่ 
  ๑๓) กรณีเป็นหนี้แล้วทวงถำมทำงโซเชียล ถือว่ำผิดหรือไม่  
   ๑๔) บริษัทให้ท ำสัญญำผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ผู้จัดกำรเป็นคนค้ ำ แต่คนซื้อหนี ต้องชดใช้หรือไม่ 
   ๑๕) ที่ดินของเรำ หำกเปิดให้คนเข้ำออกเกิน ๑๐ ปี อย่ำงเปิดเผย โดยไม่มีกำรโต้แย้ง 
จะถือว่ำยกให้หรือไม่ 
   ๑๖) กำรโพสต์ด่ำกันใน Facebook ที่ไม่ได้ลงชื่อ แต่เรำรู้ว่ำเขำคือใคร ถือว่ำผิดหรือไม่
หรือฟ้องร้องได้หรือไม่ 
  สุดท้ำยวิทยำกรได้กล่ำวสรุปว่ำ กฎหมำย ประชำชนต้องรู้และสนใจ เพรำะในชีวิตจริง
ล้วนมีควำมเกี่ยวข้องกับกฎหมำยทั้งสิ้น และในโลกของโซเชียลมกีฎหมำยมำกมำย อย่ำละเลยหรือปล่อย
ให้ผ่ำนหูผ่ำนตำไป กฎหมำยเป็นเพียงกฎแห่งควำมยุติธรรม แต่กฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งชีวิต 
 

๖.๕ รัฐสภำ... 
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    ๖.๕ รัฐสภาของประชาชน โดย ดร.ปิยฉัฏฐ์  วันเฉลิม  สมาชิกวุฒิสภา 
   วิทยากรได้เริ่มต้นด้วยการแจกการ์ดเทคนิคและปากกาด้ามลาย โดยให้ผู้เข้ารับการ
อบรมไดร้่วมแสดงความคิดเห็น ดังนี้  
   การด์เทคนิคแผนที่หน่ึง 
   ถำมควำมหมำยและเข้ำใจ “ประชาธิปไตยคืออะไร?”  
   จำกนั้น วิทยำกรยกตัวอย่ำงข้อควำมจำกผู้อบรมที่ได้เขียนในบอร์ดฟลิปชำร์ต ๒ อัน 
พร้อมทั้ง ยกตัวอย่ำงข้อควำมจำกผู้อบรมและอธิบำยเพ่ิมเติมควำมหมำยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กำรยึด
ตำมเสียงข้ำงมำกและรับฟังเสียงข้ำงน้อย โดยน ำมำทบทวนหำกเสียงส่วนน้อยมีน้ ำหนัก มีเหตุผล  
และเป็นควำมเห็นที่ชัดเจน หำกพิจำรณำแล้วเห็นด้วยสำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมเสียงส่วนน้อยด้วย 
เห็นได้ว่ำเสียงส่วนน้อยก็มีผลเช่นกัน  กำรใช้สิทธิ์ของเรำจะต้องไม่เกิดผลกระทบ หรือสร้ำงควำม
เดือดร้อนกับสังคม และวิทยำกรได้สรุปว่ำทุกข้อควำมที่ผู้อบรมได้ร่วมกันเสนอโดยน ำมำร้อยเรียงตอ่กัน
ทั้งสองบอร์ด และกล่ำวถึงควำมหมำยประชาธิปไตย โดยสรุปว่ำ กำรปกครองที่เสียงประชำชนเป็นใหญ่ 
คือ กำรปกครองของประชำชน โดยประชำชน เพ่ือประชำชน   
   วิทยำกร ได้กล่ำวสรุปถึงระบบรัฐสภำ ว่ำเป็นหนึ่งในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
ซึ่งมีทั้งสภำเดี่ยว และสภำคู่ ต่ำงก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่ำงกัน กำรมีสภำคู่ ข้อดี คือ มีกำรกลั่นกรอง
กฎหมำยที่ได้ประโยชน์และสอดคล้องกับประโยชน์ของสังคมและประเทศมำกที่สุด ซึ่งที่ผ่ำนมำวุฒิสภำ 
ได้พิจำรณำและกลั่นกรองกฎหมำยอย่ำงรอบคอบ โดยวุฒิสภำได้มีกำรลงพ้ืนที่สอบถำมประชำชนและรบั
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนด้ำนกฎหมำย มีกำรอภิปรำยและวิเครำะห์อย่ำงถี่ถ้วน ยกตัวอย่ำงกำร
พิจำรณำแก้ไขกฎหมำยของสภำผู้แทนรำษฎรโดยวุฒิสภำ เช่น พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก 
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำทรมำน เป็นต้น เมื่อถึงขั้นกำรพิจำรณำของสมำชิก
วุฒิสภำได้พิจำรณำว่ำ แก้เพรำะอะไร และควรผ่อนเพรำะอะไร และสภำผู้แทนรำษฎรก็เห็นด้วยกับกำร
แก้ไขของวุฒิสภำ 
   การด์เทคนิคแผนที่สอง 
   ถำมมมุมองและควำมเข้ำใจ “บทบาทอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดของ ส.ส. และ ส.ว. 
คืออะไร?”  

วิทยำกร... 
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  วิทยำกรอธิบำย บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิก
วุฒิสภำที่เหมือนกัน และแตกต่ำงกัน รวมถึงบทบำทหน้ำที่ตำมบทเฉพำะกำล ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
และวิทยำกรได้ยกตัวอย่ำงข้อควำมจำกผู้อบรม ที่น ำมำเขียนในบอร์ดฟลิปชำร์ต ๒ อัน พร้อมทั้งกล่ำว
สรุปและกล่ำวเพ่ิมเติมบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ ที่เหมือนและ
ต่ำงกัน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เป็นผู้แทนของประชำชนโดยตรง  ส่วนสมำชิก
วุฒิสภำสมัยนี้มำจำกกำรแต่งตั้ง แต่สมัยหน้ำสมำชิกวุฒิสภำจะมำจำกกำรเลือกกันเองในกลุ่มวิชำชีพ 
และยกตัวอย่ำงกำรพิจำรณำกฎหมำยของสภำผู้แทนรำษฎร เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติคู่ชีวิตและ
พระรำชบัญญัติกัญชำ  
   แจกการ์ดเทคนิคแผนที่สาม 
   ถำมมมุมอง “รัฐสภาในฝันที่อยากใหเ้ห็น หรือ อยากให้เห็น”  
   วิทยำกรได้ยกตวัอย่ำงข้อควำมจำกผู้อบรม เช่น มีควำมสำมัคคี ไม่ทะเลำะกันตอนออกอำกำศ 
สมำชิกวุฒิสภำควรเลือกจำกประชำชนโดยตรง อยำกให้เปิดรับฟังควำมคิดเห็นของเยำวชน เป็นต้น  
   จำกนั้น ในช่วงท้ำย วิทยำกรได้เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสอบถำม และแสดง 
ควำมคิดเห็น โดยผู้อบรมได้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงหลำกหลำย และวิทยำกรได้ตอบค ำถำมให้ 
กับผู้เข้ำรับกำรอบรม เช่น  
       - ท ำไมกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรถึงล่มบ่อยครั้ง  
   - กฎหมำยที่เสนอโดยภำคประชำชนหรือภำคประชำสังคม ท ำไมไม่ค่อยได้รับกำรน ำเข้ำ
พิจำรณำในสภำ เช่น กฎหมำยกำรจัดตั้งส ำนักงำนพืชเศรษฐกิจแห่งชำติ   
   - กำรเลือกตั้งครั้งหน้ำสมำชิกวุฒิสภำจะมีโอกำสเลือกนำยกรัฐมนตรีหรือไม่ 

- กำรท ำหน้ำที่ของสมำชิกวุฒิสภำจะเหมือนครั้งที่ผ่ำนมำหรือไม่  
- อยำกให้มีกำรปรับแก้ให้กำรเสนอกฎหมำยของภำคประชำชนได้ง่ำยยิ่งขึ้น ได้แก่  

ลดจ ำนวนรำยชื่อผู้เสนอ กม. เพ่ือจะได้เข้ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบในระยะเวลำที่ลดลง และตั้ง
ผู้เกี่ยวข้องมำเปิดรับฟังควำมเห็นของประชำชน 
   วิทยำกร กล่ำวสรุปและเสริมควำมหมำยให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับรัฐสภำกับประชำชน  
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๑๔ สมำชิกวุฒิสภำ และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เป็นผู้แทนของปวงชนชำว
ไทย ที่มำต่ำงกัน แต่เป้ำหมำยหลักจะค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชน สังคมและประเทศเป็นส ำคัญ
วุฒิสภำ เป็นวุฒิสภำของประชำชน 
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   ๖.๖ ระบบงานรัฐสภา โดย นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง  รองเลขาธิการวุฒิสภา และทีมงาน 
   วิทยำกรได้เริ่มต้นกำรบรรยำยด้วยกำรกล่ำวถึงควำมหมำยของ รัฐสภำ/ประเภทของ
สภำ ซึ่งประกอบด้วย สภำเดี่ยวและสองสภำ/อ ำนำจหน้ำที่ของ ส.ส. และ ส.ว./คณะกรรมำธิกำร 
(จ ำนวนและภำรกิจ)/ระบบกำรร้องทุกข์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ รวมถึงหน่วยงำนภำยใน 
เจ้ำหน้ำที่ในส่วนต่ำง ๆ จำกนั้น ได้น ำเสนอระบบกำรร้องทุกข์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และกำร
ตรวจสอบและติดตำมสถำนะเรื่องร้องทุกข์ 
   นอกจำกนี้ ยังได้อธิบำยถึงคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำวุฒิสภำ ซึ่งมีทั้งสิ้น จ ำนวน 
๒๖ คณะ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กรรมำธิกำรด้ำนเศรษฐกิจ, กรรมำธิกำรด้ำนกำรเมืองกำร
ปกครอง และกรรมำธิกำรด้ำนสังคม และอธิบำยเพ่ิมเติมว่ำประชำชนจะสำมำรถร้องต่อใครได้บ้ำงฯ  
ร้องช่องทำงใดได้บ้ำงฯ และยกตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรร้องทุกข์ 
   จำกนั้น ได้แบ่งทีมงำนเพ่ือแนะน ำกำรท ำกิจกรรม โดยมีกำรแบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่ม  
ตำมจังหวัด คือ กลุ่มจังหวัดชลบุรี กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรำ และกลุ่มจังหวัดระยอง ให้เวลำกลุ่ม ๆ ละ  
๘ -๑๐ นำที เพ่ือระดมควำมคิดเห็นว่ำจังหวัดตนเองมีประเด็นปัญหำอะไร โดยเลือกเรื่องที่ส ำคัญ  
๑ เรื่อง ที่อยำกให้วุฒิสภำได้รับรู้และแก้ไขปัญหำ พร้อมทั้งบอกควำมต้องกำรว่ำ อยำกให้วุฒิสภำ 
ท ำอะไร หรือ ให้เป็นข้อเสนอแนะ และให้ส่งตัวแทนกลุ่ม ๑ คน มำน ำเสนอ 
  วิทยำกรได้ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ นิคมอุตสำหกรรมในจังหวัด ที่จะส่งเรื่องร้องทุกข์ 
ต่อวุฒิสภำ ได้แก่ ปัญหำของนิคมฯ ที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หำกเสนอไปจะประสบ
ควำมส ำเร็จหรือไม่อย่ำงไร จำกนั้นได้ให้แต่ละกลุ่มได้ส่งตัวแทนออกมำน ำเสนอประเด็นปัญหำที่กลุ่ม
จังหวัดได้ร่วมกันเสนอ โดยประเด็นปัญหำจำกกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม  มีดังนี้  
   จังหวัดระยอง  
    ประเด็น “ยำเสพติดที่ถูกกฎหมำย กำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรเข้ำถึงของประชำชน” 
      - กำรใช้บุหรี่ไฟฟ้ำ ในกลุ่มเยำวชน และประชำชน ต้องน ำไปร้องเรียนต่อวุฒิสภำ โดยไป
เสนอต่อคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรต ำรวจ 
     - กำรเข้ำถึงสุรำในกลุ่มแรงงำน (มีประชำกรแฝงจ ำนวนมำก) และเยำวชน  ต้องน ำไป
ร้องเรียนต่อวุฒิสภำ โดยไปเสนอต่อคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรต ำรวจ    
  - กำรเข้ำถึงกัญชำ อยำกให้ใช้เพ่ือกำรแพทย์เท่ำนั้น  ต้องน ำไปร้องเรียนต่อวุฒิสภำ  
โดยไปเสนอต่อคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรต ำรวจ 
   จังหวัดชลบุรี 
    ประเด็น กำรก่อสร้ำงโรงงำนแยกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (โรงงำนอุตสำหกรรม 
สร้ำงในแหล่งต้นน้ ำ ท ำให้มีสำรปนเปื อนในแหล่งน้ ำ ประชำชนได้ท ำประชมคมแล้ว ปัจจุบั นโรงงำน 
จะมำสร้ำงอีก ซึ่งต้องน ำไปร้องเรียนต่อวุฒิสภำโดยไปเสนอต่อคณะกรรมำธิกำรกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภำ ซึ่งประชำชนและชุมชนไม่ต้องกำรโรงงำนแยกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ 
 
 

จังหวดัฉะเชงิเทรำ... 
 

https://rongtook.senate.go.th/login%20และแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียน%20การยื่นเรื่อง/
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   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    ประเด็น กำรเห็นควำมส ำคัญของเด็กในพ้ืนที่ (อปท. ในบำงพ้ืนที่ ไม่ให้ควำมส ำคัญ 
ของเด็ก (ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี ในพ้ืนที่ เพรำะเห็นว่ำไม่ใช่ฐำนเสียงของ อปท. ซึ่งเป็นปัญหำจำกกำรประชุม
สภำเด็กที่ได้สะท้อนปัญหำนี้ออกมำ) จะต้องน ำไปร้องเรียนต่อวุฒิสภำ โดยไปเสนอต่อคณะกรรมำธิกำร
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ในช่วงท้ำยของกำรบรรยำย วิทยำกรได้กล่ำวสรุปกำรน ำเสนอปัญหำของแต่ละกลุ่ม 
และมอบรำงวัล จำกนั้นได้ขอควำมร่วมมือในกำรประเมินวิทยำกรในกำรจัดกิจกรรม Q and A 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4dpsExnBGwH5TSljHPDDLrJ3AoYFZ5KnwG
SZjPjP51jzcQ/viewform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๖.๗ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
โดย ศ.ดร.ไชยันต์  ไชยพร  อาจารยป์ระจ าภาควชิาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  วิทยำกร ได้กล่ำวถึงที่มำของรูปแบบกำรปกครองของไทยว่ำมีต้นแบบมำจำก
ต่ำงประเทศ โดยได้ยกตัวอย่ำงประเทศอังกฤษ ซึ่งใช้กำรปกครองแบบ “constitutional monarchy” 
กำรปกครองระบอบกษัตริย์ภำยใต้รัฐธรรมนูญ ส ำหรับประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงกำรปกครองตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงปัจจุบันรวมระยะเวลำ ๙๐ ปี และเริ่มใช้ค ำว่ำ “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ตำมที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๔๙๒ จำกนั้นได้ยกตัวอย่ำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยในประเทศต่ำง ๆ ว่ำ มีอยู่  
๓ แบบ คือ  
 แบบที่ ๑) มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ และมีนำยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ำ
ฝ่ำยบริหำร  
 แบบที่ ๒) ประธำนำธิบดีเพียงอย่ำงเดียวท ำหน้ำที่เป็นประมุขของรัฐและหัวหน้ำ 
ฝ่ำยบริหำร  
 แบบที่ ๓) ประธำนำธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และนำยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร 
ซึ่งมีทั้งแบบประธำนำธิบดีมีอ ำนำจมำก หรือนำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจมำก  
 

พร้อมทั้ง... 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4dpsExnBGwH5TSljHPDDLrJ3AoYFZ5KnwGSZjPjP51jzcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4dpsExnBGwH5TSljHPDDLrJ3AoYFZ5KnwGSZjPjP51jzcQ/viewform
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 พร้อมทั้ งยกตัวอย่ำงประเทศสิงคโปร์ ที่ มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  
มีสภำเดียว (Unicameral) มีประธำนำธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้น ำรัฐบำล/
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร ซึ่งควำมแตกต่ำงระหว่ำงประมุขของรัฐของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ คือ 
ประมุขของรัฐของประเทศไทยมำจำกกำรสืบสำยโลหติ แต่ประมุขของรัฐของประเทศสิงคโปร์มำจำกกำร
เลือกตั้ง โดยมีต้นแบบกำรปกครองมำจำกประเทศเยอรมัน ดังจะเห็นได้จำกประเทศเยอรมันมีทั้ง
ประธำนำธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และนำยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรและนำยกรัฐมนตรีจะมี
บทบำทมำกกว่ำประธำนำธิบดีเหมือนกัน ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
แบบรัฐรวมที่เป็นสหพันธรัฐ มีประธำนำธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร ประธำนำธิบดี
จะมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จในกำรสั่งกำรแต่เพียงผู้เดียว เช่น กรณีประธำนำธิบดีต้องกำรก ำหนดนโยบำยใด 
สำมำรถประกำศใช้ได้ทันที ซึ่งแตกต่ำงจำกประเทศไทยหำกฝ่ำยบริหำรต้องกำรออกกฎหมำยฉบับใด
ต้องเสนอให้พระมหำกษัตริย์ซึ่งท ำหน้ำที่ประมุขของรัฐพิจำรณำและลงพระปรมำภิไธย ดังนั้น  
หำกกฎหมำยฉบับใดมีผลกระทบกับประชำชน หรืออำจสร้ำงควำมแตกแยกของบ้ำนเมืองก็อำจจะไม่ลง
พระปรมำภิไธยในทันที เพ่ือชะลอกำรบังคับใช้กฎหมำยและให้ฝ่ำยบริหำรน ำกฎหมำยดังกล่ำวกลับไป
ทบทวน เพรำะพระมหำกษัตริย์ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้งจึงไม่จ ำเป็นต้องกังวลเรื่องคะแนนเสียงจำก
ประชำชน และค ำนึงประโยชน์ของประชำชนและควำมสงบสุขของประเทศเป็นส ำคัญ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็
จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกัน แต่ที่น่ำแปลกใจที่สุดจำกกำรจัดอับดับของ World Happiness Report 
2022 ประเทศมีควำมสุขที่สุดในโลก ๕ อันดับแรก เป็นประเทศที่มีพระมหำกษัตริย์และ ๒ ประเทศ  
ใน ๕ ประเทศนี้ เป็นประเทศที่มีเสรีภำพประชำธิปไตยมำกที่สุดในโลก 
  ทั้งนี้ ตลอดกำรบรรยำยวิทยำกรได้เปิดโอกำสให้ผู้รับกำรอบรมได้ร่วมกิจกรรมโดยกำร
แสดงควำมคิดเหน็ และตอบค ำถำมจำกวิทยำกรเพ่ือหำค ำตอบและท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน โดยในช่วงท้ำย
กำรบรรยำยได้กำรกล่ำวถึงสถำนกำรณ์จำกกำรเมืองในห้วงที่ผ่ำนมำที่มีกำรออกมำเรียกร้องของกลุ่ม
มวลชน กลุ่มต่ำง ๆ  ที่ออกมำเรียกร้องเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พร้อมได้ตั้งค ำถำมกับผู้เข้ำรับ
กำรอบรมว่ำ เลือกที่จะให้ประเทศปกครองด้วยรูปแบบใด หำกต้องกำรแบบสหรัฐอเมริกำที่
ประธำนำธิบดีมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จ ประชำชนพร้อมที่จะท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำลหรือไม่ 
หรือจะเลือกแบบพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขภำยใต้รัฐธรรมนูญแบบในปัจจุบันที่คอยถ่วงดุลอ ำนำจ
ของฝ่ำยบริหำรแทนประชำชนอีกทำงหนึ่ง พร้อมทั้งกล่ำวทิ้งท้ำยด้วยบทควำมของนักวิชำกำรจำก
ต่ำงประเทศว่ำ กำรปกครองที่ดีที่สุด คือ “กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ที่มีพระมหำกษัตริย์ 
เป็นประมุข”  
 
 
 
 
 
 
 

๖.๘ วัฒนธรรม... 
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   ๖.๘ วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
   วิทยำกรได้เริ่มต้นด้วยกำรกล่ำวถึงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย  
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสรุปสำระส ำคัญได้ ดังนี้  
   ๑) แนวคิดเกีย่วกับประชาธิปไตย  
    “ระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย” นัน้ มีควำมส ำคัญและใหโ้อกำสแกป่ระชำชน
ทุกคน แม้ประชำธิปไตยอำจไม่ใช่ระบบทีด่ีที่สดุ แต่กก็ล่ำวได้วำ่ เป็นระบบที่เลวนอ้ยที่สุด 
    ลักษณะเด่นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
          - ประชำชนมีสว่นร่วมในกำรปกครองบรหิำรในมิตติ่ำง ๆ  
         - ประชำชนได้รบักำรประกนัสิทธ ิเสรีภำพ และควำมเสมอภำค 
         - มรีัฐบำลที่มำจำกกำรเลือกตั้ง 
         - มีกำรใช้หลกันติิธรรม (rule of law) ในกำรปกครองบริหำรประเทศ  
         - ผู้ใช้อ ำนำจและประชำชนจะต้องมีค่ำนิยมและจติวญิญำณประชำธิปไตย 

  จุดอ่อนและความทา้ทายของระบอบประชาธิปไตย 
  ๑. คุณภำพประชำธิปไตย ตอ้งอำศัยกลไก ๒ เรื่อง จะขำดอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ไม่ได้  

         - สิทธ ิและหน้ำที ่ตำมรฐัธรรมนญูฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
          - สิทธ ิมรีะบุในรัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ ำนวน ๑๕๙ ค ำ    
         - หน้ำที ่มีระบุในรัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ ำนวน ๒๕๑ ค ำ 

 ๒. เสถียรภำพประชำธิปไตยต้องอำศัย “ธรรมำภบิำล” ของผูป้กครอง 
         - ควำมเท่ำเทียม 
           - ควำมเสมอภำค 
           - ควำมเป็นจริง 

  ปัญหาและอุปสรรคของการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
      ได้แก่ กำรเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม, ผู้ได้อ ำนำจลุแก่อ ำนำจ, ฉ้อรำษฎร์ 
บังหลวง, ละเมิดหลักนิติกรรม, ขำดจริยธรรมและศรัทธำต่อระบบอย่ำงแท้จริง, ขำดกำรเสียสละ 
เพ่ือสังคมและประเทศชำติ  ซึ่งมีทั้งปัญหำและอุปสรรคเหล่ำนั้นมีผลต่อกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม 
ทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย 

  ๒) แนวคิดเกีย่วกับวัฒนธรรมทางการเมือง 
    การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  
    คือ ระบอบกำรปกครองที่ประชำชนเป็นเจ้ำของอ ำนำจสูงสุดในกำรปกครอง  
และสำมำรถใช้อ ำนำจนั้นได้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงเป็น
ประมุขของรัฐภำยใต้รัฐธรรมนูญ 
   การใชอ้ านาจของประชาชน 
    ๑. อ ำนำจทำงตรง 

  - ใช้สิทธิในกำรไดร้ับบริกำรและ  กำรปกป้องคุ้มครองจำกรัฐ 
-มีเสรีภำพ... 
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  - มีเสรีภำพในกำรแสดงออก/เรียกร้องสทิธิทีต่นและชมุชนพึงมีพึงได้ในเรื่องต่ำง ๆ  
  - เข้ำไปมีส่วนร่วมในกระบวนกำรนิติบัญญตัิและกระบวนกำรตัดสินใจนโยบำยได้ด้วยตนเอง 
  ๒. อ ำนำจทำงอ้อม 

    - ใช้อ ำนำจผ่ำนกำรเลือกตั้งผู้แทน เพื่อท ำหน้ำที่ในฝ่ำยนิติบญัญตัแิละฝ่ำยบริหำรทัง้ใน
ระดบัท้องถิ่นและระดับชำต ิ
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
    - ม ี๒๗๙ มำตรำ ๑๗ หมวด และมบีทเฉพำะกำล 

  - กำรมวีัฒนธรรมทำงกำรเมอืง คนจะต้องมีควำมรู้ในสังคมนัน้ ๆ โดยควรเริ่มต้นมี
ควำมรู้เรือ่งกฎหมำย โดยเฉพำะควำมรู้เรื่อง รัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย    

  ท าไมวัฒนธรรมทางการเมอืงจึงเป็นเรื่องทีต่้องมีกระบวนการเสริมสรา้ง  
  ค่านิยมและคุณลกัษณะประชาธิปไตย 

 - กำรเคำรพสิทธิของผู้อื่น  
 - กำรใช้เสรีภำพภำยในขอบเขต  

  - กำรรับฟังควำมคดิเห็นของผู้อื่น  
 - กำรรู้จักประนปีระนอม และอำศัยสนัตวิิธีในกำรแกไ้ขปัญหำ  

  - กำรเปน็พลเมืองที่มีควำมกระตือรือร้นในกำรมีส่วนรว่ม  
   - กำรรู้จักสทิธิพอ ๆ กบัหนำ้ที่ที่พึงกระท ำ 

  พลเมืองในระบอบประชาธปิไตย 
   กำรมีสว่นร่วมของประชำชน” หมำยถึง 
    - กระบวนกำรที่ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกำสแสดงทัศนะและเข้ำร่วมใน
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน รวมทั้ง มีกำรน ำควำมคิดเห็นดังกล่ำว  
ไปประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยและกำรตัดสินใจของรัฐ  
    - กำรมีส่วนร่วมของประชำชน เป็นกำรสื่อสำรสองทำง ทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำรประกอบไปดว้ยกัน มีกำรแบ่งปันขอ้มูลรว่มกนัระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นกำรเสรมิสร้ำง
ควำมสำมัคคีในสังคมประโยชน์ของกำรมีส่วนร่วม 
  ๑. คุณภำพของกำรตดัสนิใจดีขึน้ 
   ๒. ใช้ตน้ทุนน้อยและลดควำมล่ำช้ำลง (ในระยะยำว)  
   ๓. เปน็กำรสร้ำงฉนัทำมต ิ 
   ๔. กำรน ำไปปฏิบัตงิ่ำยขึน้  
   ๕. เปน็กำรหลกีเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำที่เลวร้ำยที่สดุ  
   ๖. เปน็กำรคงไว้ซึ่งควำมนำ่เชื่อถือและควำมชอบธรรม 
   ระดบักำรมีสว่นรว่มของประชำชน 
   ๑. ระดบั ๑ กำรให้ขอ้มูล 
   ๒. ระดบั ๒ รว่มปรึกษำหำรอืให้ข้อคดิเห็น  
   ๓. ระดบั ๓ ประชำชนเข้ำมำเกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบตัิหรือเสนอแนะ 

๔. ระดบั ๔... 
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   ๔. ระดบั ๔ กำรรว่มมือของประชำชนหรือผูแ้ทนภำคสำธำรณะในกำรท ำกิจกรรมตำ่ง ๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง 
   ๕. ระดบัที่ ๕ เสริมอ ำนำจแก่ประชำชนให้เปน็ผู้ตดิสนิใจ 
   หน้าที่ของ “พลเมือง” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๐ 
    (๑) พิทักษ์รกัษำไว้ซึง่ชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย์ และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    (๒) ป้องกนัประเทศ พิทักษร์ักษำเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชำตแิละสำธำรณสมบตัิของ
แผ่นดิน รวมทั้งให้ควำมรว่มมือในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    (๓) ปฏิบตัติำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
    (๔) เข้ำรบักำรศึกษำอบรมในกำรศึกษำภำคบังคับ 
    (๕) รบัรำชกำรทหำรตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัิ 
    (๖) เคำรพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภำพของบคุคลอืน่ และไม่กระท ำกำรใดที่อำจ
ก่อให้เกดิควำมแตกแยกหรอืเกลียดชงัในสังคม 
    (๗) ไปใช้สิทธเิลือกตั้งหรือลงประชำมติอย่ำงอิสระโดยค ำนึงถึงประโยชน์สว่นรวมของ
ประเทศเปน็ส ำคญั 
    (๘) รว่มมือและสนบัสนนุกำรอนุรกัษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำตคิวำม
หลำกหลำย ทำงชีวภำพ รวมทั้งมรดกทำงวัฒนธรรม 
   (๙) เสียภำษีอำกรตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัิ 
    (๑๐) ไม่รว่มมือหรือสนบัสนนุกำรทุจริตและประพฤต ิมชิอบทุกรปูแบบ  
   ๓) แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (การมสี่วนร่วมของพลเมือง) การใช้อ านาจของประชาชน 
   การใชอ้ านาจของประชาชน 
    ๑. อ ำนำจทำงตรง 

  - ใช้สิทธิในกำรไดร้ับบริกำรและ กำรปกปอ้งคุม้ครองจำกรัฐ 
 - มีเสรีภำพในกำรแสดงออก/เรียกร้องสทิธิทีต่นและชมุชนพึงมีพึงได้ในเรื่องต่ำง ๆ  
  - เขำ้ไปมีส่วนรว่มในกระบวนกำรนติิบัญญัตแิละกระบวนกำรตดัสินใจนโยบำยไดด้้วย

ตนเอง 
  ๒. อ ำนำจทำงอ้อม 
  - ใช้อ ำนำจผ่ำนกำรเลือกตั้งผู้แทน เพื่อท ำหน้ำที่ในฝ่ำยนิติบญัญตัแิละฝ่ำยบริหำรทัง้ใน

ระดบัท้องถิ่นและระดับชำต ิ
    “การมีสว่นร่วม” ในรัฐธรรมนูญ 
    - การมสี่วนร่วมทางตรง (การเขา้ชื่อ) 
   ม. ๔๓ บุคคลและชุมชนมีสทิธิเขำ้ชื่อกนัเพ่ือเสนอแนะตอ่หนว่ยงำนรัฐ ใหด้ ำเนินกำรที่
จะเปน็ประโยชน์ต่อประชำชนหรือชุมชน หรืองดเวน้ไมด่ ำเนินกำรสิ่งที่จะก่อนผลเสยี และหนว่ยงำนรฐั
ต้องพิจำรณำข้อเสนอนั้นโดยให้ประชำชนมีส่วนรว่มในกำรพิจำรณำดว้ย 

ม. ๑๓๓... 
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- ๒๐ - 

   ม. ๑๓๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐,๐๐๐ คนสำมำรถเข้ำชื่อกันเพื่อเสนอ
กฎหมำยเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพของประชำชนและหน้ำที่ของรัฐต่อสภำผู้แทนรำษฎรได้ 
  ม. ๒๕๔ ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้ำชื่อกันเพ่ือ
เสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นได้ โดยรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนรำยชื่อ  
ที่ต้องใช้ไว้ ซึ่งอำจแตกต่ำงกันไปตำมท้องถิ่น และจะต้องมีกฎหมำยออกมำก ำหนดหลักเกณฑ์ต่อไป 
  ม. ๒๕๖ ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕๐,๐๐๐ คน สำมำรถเข้ำชื่อกัน
เพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ 
 - การมีส่วนร่วมตัดสินใจ  
  ม. ๕๗ (๑) รัฐต้องอนุรักษ์ ฟื นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจำรีตประเพณีอันดีงำม จัดให้มีพ้ืนที่สำธำรณะส ำหรับกำรท ำกิจกรรม โดยต้อง
ส่งเสริมให้ประชำชน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  
 ม. ๕๗ (๒) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ำรุงรักษำ ฟื นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยต้องให้ประชำชน และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด ำเนินกำรและ
ได้รับประโยชน์ด้วย 
 ม. ๖๓ รัฐต้องจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งกลไกส่งเสรมิให้ประชำชนรวมตวักันเพื่อมีส่วนรว่มในกำรรณรงค์ ต่อต้ำน หรือชี้เบำะแสกำรทุจรติ 
 ม. ๖๕ ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรมีส่วน
ร่วมและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนทุกภำคส่วน 
  ม. ๖๘ รัฐต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศำสนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำและ
เผยแพร่หลักธรรม ต้องมีมำตรกำรป้องกันกำรบ่อนท ำลำย และต้องส่งเสริมให้พุทธศำสนิกชนมีส่วนร่วม
ด ำเนินกำรดังกล่ำวด้วย 
 ม. ๗๔ รัฐต้องจัดให้มีระบบแรงงำนสัมพันธ์ หรือ ระบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหภำพ
ลูกจ้ำงและนำยจ้ำง ที่ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
 ม. ๗๘ รัฐต้องให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำงๆ กำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะ กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทั้งกำรตัดสินใจทำงกำรเมือง และ
กำรอื่นๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อประชำชน 
  ม. ๗๔ รัฐต้องจัดให้มีระบบแรงงำนสัมพันธ์ หรือ ระบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหภำพ
ลูกจ้ำงและนำยจ้ำง ที่ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
  ม. ๑๗๘ รัฐต้องออกกฎหมำยที่จะให้ประชำชนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น และได้รับ
กำรเยียวยำจำกผลกระทบของกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศ 
 - การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
  ม. ๕๘ กำรด ำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
สุขภำพอนำมัย ฯลฯ รัฐต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชำชน และชุ มชนที่
เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำร 

ม. ๖๕... 
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  ม. ๖๕ ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรมีส่วน
ร่วมและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนทุกภำคส่วน 
  ม. ๗๗ ก่อนกำรออกกฎหมำยทุกฉบับ  รัฐต้องจัดรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อประชำชน 
  ม. ๑๗๘ รัฐต้องออกกฎหมำยที่จะให้ประชำชนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น และได้รับ
กำรเยียวยำจำกผลกระทบของกำรท ำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศ 
 หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง ก่อนกำรตรำกฎหมำยทุกฉบับ  
รัฐพึงจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำง
รอบด้ำนและเป็นระบบ  รวมทั้ง เปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น และกำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน 
และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้ว 
รัฐพึงจัดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยทุกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด โดยรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนำกฎหมำยทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ   
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
   แนวทางเสริมสรา้งวัฒนธรรมทางการเมืองโดยการมสีว่นร่วมในการเลือกตั้ง 
    ก่อนการเลือกตั้ง (ศึกษำข้อมูลนโยบำยของผู้สมัคร/พรรคกำรเมือง, สงัเกตกำรณ์กำรหำ
เสียงเลือกตั้ง, สอดสอ่งและเฝ้ำระวังกำรท ำทุจริต/ท ำผดิกฎหมำยเลือกตัง้ 
   ระหว่างการเลือกตั้ง (ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสังเกตกำรณ์กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตั้งสนับสนุน/เข้ำร่วมเป็นอำสำสมัครขององค์กรเอกชนตรวจสอบกำรเลือกตั้ง) 
    หลังการเลือกตั้ง ติดตำมกำรท ำงำนของผู้แทน เช่น ตดิตำมข่ำวสำร/ตดิตำมกำรประชุม
และกำรอภิปรำยของรฐัสภำ 
   กระบวนการเพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมการมีสว่นร่วมส าหรับเดก็และเยาวชน 
           - รับฟังควำมคิดเห็นด้วยบรรยำกำศประชำธิปไตย เปิดใจ ให้อิสระ ไม่คิดแทนเด็ก  
 - สนับสนุนให้เด็กกล้ำแสดงออก ไม่ปิดกั้นทัศนะ รับฟังอย่ำงสร้ำงสรรค์ เชื่อมั่นในสิ่งที่
เด็กคิดอย่ำงบริสุทธิ์ใจ 
   - น ำควำมคิดเด็กขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติจริงได้ 
   - ยอมรับคุณค่ำทำงควำมคิด ให้ค ำแนะน ำเชิงสำนต่อ 
   - สนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 
   - ร่วมกันด ำเนินกำร แสดงศักยภำพ ควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย และ
กระบวนกำรทุกขั้นตอน 
   ๔) บทสรุป 
   สิ่ งส าคัญที่ท าให้ เกิดวัฒนธรรมทางการเมื องในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   - ควำมรู้ควำมเขำ้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   - มีส ำนึกควำมเป็นพลเมือง (ที่กระตือรือร้น) 

-มีส่วนรว่ม... 
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   - มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจทำงกำรเมือง 
   - รู้จักยอมรับในควำมเห็นทำงกำรเมืองโดยสุจริตที่แตกต่ำงกัน 
   - มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำง ๆ 
   - ร่วมมือกันในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
   - มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ 
   แนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
    ๑. สนใจ ติดตำมข่ำวสำรด้ำนกำรเมือง 
    ๒. สนับสนุนผู้สมัครและนักกำรเมืองที่ดี และ ต่อต้ำนนักกำรเมืองที่ไม่ดี 
    ๓. ติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนของนักกำรเมือง 
    ๔. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ให้ควำมร่วมมือกับทำงรำชกำร  
    ๕. คัดค้ำนนโยบำยที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ส่วนรวม 
    ๖. ศึกษำข้อเท็จจริงให้ถี่ถ้วน 
    ๗. เสนอปัญหำให้หน่วยงำนแก้ไข 
    ๘. ชุมนุมคัดค้ำนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
    ๙. ปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนมิให้ถูกละเมิด 
    ๑๐. เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรเมืองที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ๖.๙ การน าเสนอส าหรับผูน้ านักประชาธิปไตย โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงทอง 
สรประเสรฐิ อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 
   วิทยำกรไดบ้รรยำยเกี่ยวกับกำรน ำเสนอส ำหรับผูน้ ำนกัประชำธิปไตย โดยเริม่ตน้กำร
กล่ำวถึง เนื้อหำในกำรบรรยำย ประกอบดว้ย 
   ๑. โลกของสื่อในยุค Disruption เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไรบ้ำง 
   ๒. พฤติกรมผู้รับสือ่แต่ละ Gen ในปัจจุบนัเปน็อย่ำงไร 
   ๓. สื่อและ “เรื่อง” ที่เรำจะใช้เพ่ือสื่อสำรกำรเมืองและเรื่องวฒุิสภำควรเป็นแบบใด  
 

จำกนัน้... 
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  จำกนัน้ ได้อธิบำย เกี่ยว S = Sender C = channel M = Message R = Receiver 
ส่วนบทบำทหน้ำทีข่องสือ่มวลชนตำมต ำรำดัง้เดิมของนเิทศศำสตร ์มดีังนี ้ 
   ๑. น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร 
   ๒. น ำเสนอควำมคดิเห็น 
  ๓. ให้ควำมบันเทิง 
  ๔. ให้กำรศกึษำ 
   ๕. กำรโฆษณำประชำสมัพันธ ์
   เทคโนโลยีท ำใหก้ำรสร้ำง เผยแพร่ และแชรข์้อมูลข่ำวสำรกลำยเป็นเรื่องง่ำย อ ำนำจ
กำรผลติข้อมูลข่ำวสำรทีเ่คยเป็นสื่อจงึถูกแพร่กระจำยไปยังผู้รับสำรจ ำนวนมำกมำยมหำศำล  
  แล้วเรำจะท ำสื่อเพื่อสื่อสำรเรื่องกำรเมอืงและวฒุิสภำ ให้เข้ำถึงผูร้ับสำรในยุค Media 
Disruption นี้ ได้อย่ำงไร 
   ๓ ขัน้ตอนกำคิดผลิตสื่อ 
  ๑) ก ำหนดขำ่วสำร/ข้อมูลทีอ่ยำกให้รบัรู ้
   ๒) ก ำหนดกลุม่เปำ้หมำย 
   ๓) เลือกสื่อที่เหมำะสม 
   ๔) สรำ้งสรรค์เนื้อหำที่ใช ่
   จำกนัน้ ได้กลำ่วถึง Receiver กลุ่มเป้ำหมำยเป็นใคร ในยุคตำ่ง ๆ ประกอบด้วย 
   Baby boomer คือ กลุ่มวัย ๕๗ – ๗๕ ปัญหำสำยตำ ท ำให้ไม่ค่อยรับสื่อที่เป็นข้อควำม
มำกนักใช้งำนสื่อที่เป็นภำพเคลื่อนไหว Youtube ใช้งำนสื่อที่สร้ำงกำรเชื่อมต่อกับผู้คนในแวดวงชีวิต 
Facebook Line สื่อบุคคล ส ำคัญที่สุด 
   Gen X คือ กลุ่มวัย ๔๑ – ๕๖ ปี เกิดมำในยุคที่มีกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจสูงเป็น 
Digital Immigrants ที่เปิดใจกับสื่อออนไลน์มำกขึ้นชอบอ่ำน ชอบค้นหำข้อมูล เพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจ Active ในกำรรับข่ำวสำรเพรำะเป็นก ำ ลังหลักของครอบครัว 
   Gen Y คือ กลุ่มวัย ๒๕ – ๔๐ ปี เข้ำสู่วัยท ำ งำนพร้อม google และ email ใช้งำน 
Old Media บ้ำง แต่น้อย ใช้สื่อเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใน ชีวิต พูดคุย สื่อสำร ท ำงำน หำสินค้ำ
วำงแผนชีวิต กำรเงิน ฯลฯ ด้วย กำรพ่ึงพำข้อมูลในสื่อ Digital 
  Gen Z คือ กลุ่มวัย ๙ – ๒๔ ปี  เป็น Digital Nativeโลกทั้ งใบอยู่ ในสมำร์ทโฟน 
ปรับตัวเร็ว เรียนรู้ช่องทำงกำรสื่อสำรใหม่ๆ เร็วมำกเป็นสุดยอด Content CreatorYouTuber , 
Blogger ,Vlogger , E-sport  ชอบควำม Real ในกำรสื่อสำร 
   ดังนั้น จะต้องเลือกใช้สื่อที่เหมำะสมกับ Social Media เหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน 
Content ชิ้นเดียว ไม่ได้เหมำะกับจะเอำไปลงทุก Platform ซึ่งแต่ละ Platform จะมีจุดเด่น ดังนี้ 
   Facebook จุดเด่น คือ  
   - เชื่อมโยงทุกอย่ำงเข้ำด้วยกัน เพื่อน ครอบครัว อีเวนต์ข่ำวสำร ข้อมูลควำมบันเทิง 
   - มีผู้ใช้งำนจ ำนวนมหำศำลทั่วโลก 
   - ม ีfeature ครบถ้วน ภำพ ตวัหนังสือ วดิีโอ ไลฟ ์
   - สร้ำง engagement ง่ำย 
   - เปน็ professional 

-เหมำะส ำหรบั... 
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  - เหมำะส ำหรับงำน non-profit ต่ำง ๆ 
   - Uncool Uncle 
  - Social Butterfly บังเอิญเห็น บังเอิญเจอ 
  - เปลี่ยนแปลงบอ่ย 
   - จ ำกดักำรเข้ำถงึ 
   Instagram จุดเดน่ 
   - Visual Content 
   - Attractive Interface 
   - Unlimited Follower 
   - Amazing Feature 
   - Hashtag 
   - Urban & Millennial 
   - บำงอย่ำงก็เล่ำผ่ำนรปูเพียงอย่ำงเดียวไม่ได้ 
   - กลุ่มคนที่ใชค้่อนข้ำงเฉพำะกลุ่มอำย ุ
   - ตอ้งม ีฝีมือในกำรถ่ำยภำพ แตง่ภำพ 
   Youtube 
   - เปน็ที่นิยมอย่ำงมำกทัว่โลก คนใช้งำนทุกเพศทกุวัย 
   - ผู้เข้ำมำใชง้ำน มีควำมเฉพำะเจำะจงในสิ่งที ่
   - ตอ้งกำรคน้หำ ตอ้งกำรด ู
   - ม ีFeature อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ Creator มำกมำย ทั้งดนตรี เพลง กำรตดัต่อ 
   - สื่อวิดโีอ เป็นสื่อที่คนให้ควำมสนใจดูมำกกว่ำสื่อประเภทอื่น 
   - กำรผลิต Video Content ยุ่งยำกกว่ำกำรผลติสื่อประเภทอื่น และใช้งบประมำณ
มำกกว่ำสื่ออืน่ 
   - คูแ่ขง่คือคลปิจ ำนวนมหำศำลที่ถูกอัพโหลดขึน้มำในแต่ละวัน 
   - ตอ้งควำมตั้งใจในกำรดูมำกกว่ำสือ่อื่น 
   - โฆษณำ 
  Podcast 
   - สื่อเสียง เหมำะกับผูร้ับสำรหลำยกลุม่ 
   - กำรผลิตท ำ ได้งำ่ย ไม่ยุ่งยำก 
   - ช่องทำงกำรเผยแพร่มมีำก 
   - ไม่ต้องอำศัยกำรอำ่นออก เขียนได ้
   - เลือกหยิบยกประเดน็มำน ำเสนอไดร้วดเรว็ 
   - เปน็สื่อที่คนมกัเปดิฟังขณะท ำกิจกรรมอื่นในชีวติประจ ำวันไปด้วย 
 
 
 
 

๖.๑๐ คุณธรรม… 
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    ๖.๑๐ คุณธรรมกับผู้น านักประชาธิปไตย โดย ดร.ดิเรก  กวินสุนทรกลุ  
   วิทยำกรได้เริ่มต้นกำรบรรยำยด้วยบทกลอน “ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานไหน ถึงวิไล 
เลิศฟ้าสง่าศรี ถึงเก่งกาจ ฉลาดกล้า ปัญญาดี ถ้าไม่มีคุณธรรม ก็ต่ าตม” จำกนั้น ได้กล่ำวถึงชุมชน/
องค์กรคุณธรรม ซึ่งแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เป็นกลไก
ส ำคัญของภำครัฐในกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมสู่ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยไม่ว่ำจะเป็นกลุ่ม
เด็ก เยำวชน ประชำชน และข้ำรำชกำร โดยทุกภำคส่วนสำมำรถน ำ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณธรรมใน
องค์กรชุมชนและสังคม เพ่ือสร้ำงให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม อันจะส่งผลต่อควำมเจริญของสังคม
และประเทศชำติ ให้ประเทศชำติมั่นคงสงบสุขด้วยมิติทำงศำสนำ ให้ประชำชนมั่นคง เข้มแข็งด้วยหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่ำงยั่งยืนกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรคุณธรรม
เป็นกลไกหนึ่งที่คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติเห็นชอบให้ทุกภำคส่วนในสังคมไทยด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนทั่วประเทศ โดยมีอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม ระดับกระทรวงและระดบัจังหวดัได้ด ำเนนิกำร
ขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้องค์กรมีบทบำทและสำมำรถ สร้ำงคนดีเพ่ือสังคมดี ส่งเสริมให้คนใน
องค์กรมีทัศนคตวิิธคีิด และกำรประพฤตปิฏิบตัิที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีเหมำะ
กับสังคมไทยมำกขึ้น และองค์กรมีคุณค่ำและประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรด ำ เนินกิจกำร เนื่องจำก
สมำชิกขององค์กรมีคุณธรรมมำกขึ้น 
   คุณธรรม คือ สภำพคุณงำมควำมดีที่อยู่ในจิตใจคน ที่จะน ำไปสู่กำรประพฤติปฏิบัติที่
ถูกต้องดี งำมและเกิดประโยชน์สุขร่วมกันของสังคม ชุมชน 
   องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงำนที่ผู้น ำ และสมำชิกขององค์กรแสดง
เจตนำรมณ์ และมุ่งมั่นด ำ เนินกำรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้ำงสังคม
คุณธรรม โดยมีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักคุณธรรม ธรรมำภิบำล หรือหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้สมำชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐำนในกำรด ำ เนินชีวิตและปฏิบัติ 
งำน และมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชำชน ชุมชน หรือเครือข่ำยขององค์กรคุณธรรม 
 
 

ระดบัของ... 
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   ระดับขององค์กรคุณธรรม 
   ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมองค์กรที่แสดงเจตนำรมณ์จะพัฒนำเป็นองค์กร
คุณธรรม โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณธรรม มีแผนกำรด ำ เนินกำรพัฒนำองค์กร
คุณธรรม มีกำรจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
   ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรมองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนกำรพัฒนำองค์กร
คุณธรรม ที่ได้มำตรฐำนขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมและมีกำรจัดระบบภำยในองค์กรที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
องค์กรคุณธรรม เชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร 
  ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบองค์กรคุณธรรมที่ด ำ เนินกำรประสบควำมส ำเร็จ  
ทั้งในกระบวนกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม คนมีควำมสุข 
องค์กรมีคุณภำพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ควำมรู้สำมำรถถ่ำยทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
องค์กรต่ำง ๆ ได้ 
   หลักกำรส่งเสริม “องค์กรคุณธรรม” 
   ระเบิดจำกภำยใน : เกิดจำกควำมมุ่งมั่นของผู้น ำ และสมำชิกในองค์กร 
  เป็นระบบ ท ำพร้อมกันทั้งองค์กร อย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง ผสมผสำนกับกำรท ำ  
งำนปกติขององค์กร 
   หลักควำมจริง เริ่มจำกสภำพควำมเป็นจริงขององค์กร มีควำมตั้งใจจริงและลงมือ 
ปฏิบัติจริง 
   สู่ควำมดีงำม เป้ำหมำย คือ กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกของคนในองค์กรไปสู่กำรประพฤติ  
ที่สะท้อนถึงกำรมีคุณธรรม 
   กำรมีส่วนร่วม ควรพัฒนำองค์กรคุณธรรมในทุกขั้นตอน ต้องท ำ ให้คนในองค์กรมีส่วน
ร่วมจำกคนทุกระดับ 
   ประโยชน์จำกกำรพัฒนำองค์กร 
   ระดับบุคคลและครอบครัว มีควำมสัมพันธ์และกำรยอมรับจำกคนอื่นมำกขึ้น ท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น มีคุณภำพชีวิตดี มีควำมสุขครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
   ระดับองค์กร องค์กรมีภำพลักษณ์ที่ดีในสังคม เป็นต้นทุนหรือคุณค่ำเพ่ิมในกำรด ำเนิน
กิจกำร คุณภำพกำรท ำงำนของสมำชิกดีขึ้นท ำ ให้ประสิทธิผลขององค์กรเพ่ิมขึ้นต้นทุนน้อยลง  
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   ระดับชำติ มีควำมสัมพันธ์และกำรยอมรับจำกคนอื่นมำกขึ้น ท ำงำนมีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น มีคุณภำพชีวิตดี มีควำมสุขครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
   ระดับนำนำชำติ ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ที่ดี และเกิดควำมร่วมมือในกำรพัฒนำด้ำน
ต่ำง ๆ กับนำนำชำติเพิ่มขึ้น 
   คุณธรรมที่ควรส่งเสริม 
   พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอำสำ 
   ปัญหำวิกฤติด้ำนคุณธรรม 
   - ควำมซื่อสัตย์สุจริต ทุจริตคอร์รัปชั่น 
   - จิตส ำนึกสำธำรณะ ขำดควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
   - พฤติกรรมวัตถุนิยม 

-ขำดระเบียบ... 
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   - ขำดระเบียบวินัย 
   - ขำดควำมสำมัคคี 
   ในช่วงท้ำยสุด วิทยำกรได้กล่ำวถึงรำงวันที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำได้รับ 
ประกอบด้วย 
   ๑. รำงวัลจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
       - รำงวัลองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
       - รำงวัลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของหน่วยงำนของภำครัฐ (ITA) 
       - รำงวัลหน่วยงำนที่มีพัฒนำกำรสูงที่สุดด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
       - รำงวัลผู้ประพฤติตนขอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
   ๒. รำงวัลจำกระทรวงวัฒนธรรม 
       - รำงวัลหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อน “บวร” ในกำรพัฒนำชุมชนด้วยมิติทำง
วัฒนธรรม 
  ๓. รำงวัลจำกรมบัญชีกลำง 
       - รำงวัลองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับต้น 
       - รำงวัลกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จำกนั้น ได้เชิญขวนใหผู้้เข้ำรบักำรอบรมร่วมกันแสดงเจตนำมุ่งมัน่เพ่ือเป็นชุมชนส่งเสริม
คุณธรรม รุ่นที่ ๑ ณ จังหวัดชลบุรี ดังนี้  
   ชุมชนเครือข่ำยผู้น ำ นักประชำธิปไตยวุฒิสภำ ขอแสดงเจตจ ำนงสุจริต ต่อสำธำรณชน
ว่ำจะยึดมั่นตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ในมิติกำรสร้ำงคนดีและสังคมดี และตระหนักถึง
ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงขอประกำศเจตนำมุ่งมั่นกำรท ำงำนเพื่อเป็นชุมชน
ส่งเสริมคุณธรรม และควำมตั้งใจหรือค ำ มั่นที่จะท ำหน้ำที่เครือข่ำยวุฒิสภำและหน้ำที่ภำยใต้ชุมชนหรือ
หน่วยงำนต้นสังกัด ในกำรยึดหลักธรรมำภิบำล ปฏบิัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑๑ กำรใช้สื่อ... 
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    ๖.๑๑ การใชส้ื่อยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดย นายรชัพล สุวรรณโชติ นายกสมาคม
และผู้ก่อตั้งสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 
   ได้บรรยำยเกี่ยวกับกำรใช้สื่อยุคใหม่ให้มีประสิทธิภำพ  และน่ำสนใจ จำกนั้นได้
ยกตัวอย่ำงคลิปวีดโิอที่น่ำสนใจ และได้รับควำมนิยมจำกผู้ชมให้ผู้อบรมได้รับชม และได้บรรยำยเกี่ยวกับ
กำรสร้ำงคลิปให้ปัง โดยสรุปได้ดังนี้  
   รูปแบบ กำรจดัท ำคลิป 
   ๑. เปดิ ส ำคัญท่ีสุด ดงึด ูภำพสวย/แปลก เสียง-ค ำพูดโดน/เสียงเพรำะ/เสียงแปลก 
   ๒. เนื้อหำ สั้น กระชับ  
   ๓. ปดิ ทิง้ให้คดิ จ ำ ตดิตำม 
   ธีม (แนวเรื่อง) ที่ได้รับควำมนิยม 
   ๑. ตลก 
   ๒. ซำบซึ้ง 
   ๓. ประทับใจ 
  กลุ่มเปำ้หมำย ต้องทรำบว่ำกลุ่มเปำ้หมำยเปน็กลุ่มใด เพ่ือให้สื่อเข้ำถึงได้งำ่ย เชน่  
อำย ุอำชีพ ที่อยู ่และควำมชอบ รสนิยม 
   หลักกำรท ำคลปิ 
   ๑. ธรรมชำต ิ
   ๒. สบตำ 
  ๓. รู้จริง 
   ๔. มีควำมสุข 
   ๕. มีผลตอบแทน 
   จำกนั้น วิทยำกรได้ เปิดโอกำสให้ผู้ เข้ำรับกำรอบรม ได้ร่วมกันซั กถำมและแสดง 
ควำมคิดเห็น ซึ่งมีกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงหลำกหลำย ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำรับกำรอบรมอย่ำงดียิ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

๖.๑๒ แนวทำง... 
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  ๖.๑๒ แนวทางการเผยแพร่ต่อยอด ขยายผลของเครอืข่ายวุฒสิภา โดย นายวิเชียร  
บัวบาน  ผู้บังคับบัญชากลุม่งานเผยแพร่ฯ 
  วิทยำกรบรรยำยพูดถึงเรื่องช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของทำงวุฒิสภำ  
และช่องทำงในกำรติดต่อกับทำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ทั้งทำงเพจ Facebook โฮมเพจผู้น ำ 
นักประชำธิปไตย ยูทูป และทำงอินสตรำแกรม ของทำงวุฒิสภำ รวมทั้งช่องทำงในกำรรับเรื่องรำว  
ร้องทุกข์ของทำงวุฒิสภำ และวิทยำกรได้พูดถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ทำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจัดขึ้น
ทั้งกิจกรรมที่จัดอบรมให้ควำมรู้แก่กลุ่มผู้น ำและเยำวชน และเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจมำเข้ำร่วมกิจกรรม 
กับทำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และเขียนใบยืนยันกำรท ำกิจกรรมที่คำดว่ำจะไปด ำเนินขยำยผล  
ให้ควำมรู้กับบุคคลอื่น ๆ ภำยหลังที่ผ่ำนกำรอบรม ทั้งนี้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ต่ำงให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก 
  นอกจำกนี้ วิทยำกรยังได้แบ่งกลุ่มเพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นในกำร
เผยแพร่ต่อยอด ขยำยผลด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกำรอบรมให้ควำมรู้ กำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำง ๆ 
และกำรประชำสัมพันธ์ตำมสื่อวิทยุ หอกระจำยข่ำว เป็นต้น 
   ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยวุฒิสภำ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมทั้งต ำแหน่งต่ำง ๆ  
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
   ๑. นำยพันธกำนต์  พรหมพรำงกูร   ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำยดุสิต สุขศิริ       รองประธำนกรรมกำร คนที่ ๑ 
   ๓. นำยเดชำ คชเลิศ       รองประธำนกรรมกำร คนที่ ๒ 
   ๔. นำงมำลิณี สิงหสุวิช      วิชำกำร 
   ๕. นำยกิตติทัศน์  ประเสริฐศรี    วิชำกำร 
   ๖. นำยพีระ  ตั้งชูทวีทรัพย์     วิชำกำร 
   ๗. นำยโชติ  ฟำงลอย      โฆษก/ประชำสัมพันธ์ 
   ๘. นำยก้องภพ  สรรสิริกุล     โฆษก/ประชำสัมพันธ์ 
   ๙. นำงสำวจำรุกัญญ์  แก้วพวง    โฆษก/ประชำสัมพันธ์ 
   ๑๐. นำยธนัฐชัย  อุดมเลิศสุวรรณ   สมำชิกสัมพันธ์ 
   ๑๑. นำงสำวธิดำทิพย์  เอี่ยมส ำอำงค์    สมำชิกสัมพันธ์ 
   ๑๒. นำงทัศนีย์  ลิ้มศำลำ      สมำชิกสัมพันธ์ 
   ๑๓. นำยอภิชัย  สุขสวัสดิ์      เลขำนุกำร 
   ๑๔. นำงเมลดำ  ณ ปัตตำนี     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๑๕. นำงสำวเปรมิกำ  จั่นเจริญ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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      ๖.๑๓  พิธีปิดและมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม 
  กล่าวปิด โดย นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา 
  นำงสำววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมำชิกวุฒิสภำ กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 
โดยวุฒิสภำได้จัดโครงกำรนี้ เนื่องจำกได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของประชำชนทุกภำคส่วนและทุกอำชีพที่
ควรจะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกำรมี
ส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำงถูกต้อง พร้อมทั้งเสริมสร้ำงบทบำทควำมเป็นผู้น ำนักประชำธิปไตย  
เพื่อจะได้น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดแก่บุคคลอื่น ๆ รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ 
และอ ำนำจของวุฒิสภำ และกำรสร้ำงโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม หรือท ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำง
ประชำชนและวุฒิสภำน ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยเข้มแข็งภำคประชำชนที่จะร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง
อย่ำงมีคุณภำพ  
 รวมถึงได้กล่ำวแสดงควำมยินดีที่กำรจัดโครงกำรครั้งนี้ประสบควำมส ำเร็จไปได้ด้วยดี 
และท ำให้ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำ ยุทธศำสตร์ชำติ
และกำรปฏิรูปประเทศ วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ระบบงำนรัฐสภำ วุฒิสภำกับกำรพัฒนำประชำธิปไตย กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง กำรสร้ำง
ควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ สถำบันพระมหำกษัตริย์กับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
และกำรพูดและกำรน ำเสนอส ำหรับผู้น ำนักประชำธิปไตย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง และเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ที่ได้ก ำหนดไว้ 
  จำกนั้น ได้กล่ำวขอบคุณจังหวัดชลบุรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนกำรจัด
โครงกำรฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและประสบควำมส ำเร็จไปได้ด้วยดี และกล่ำวขอขอบคุณผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ จำกจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรำ และจังหวัดระยอง ท่ีได้เข้ำร่วมอบรมเป็นอย่ำงดี 
  เมื่อ เสร็จสิ้นกำรกล่ำวปิด นำงสำววิ ไลลักษณ์  อรินทมะพงษ์  สมำชิกวุฒิ สภำ  
ได้ร่วมกับนำยพีระพจน์  รัตนมำลี  รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ มอบสัมฤทธิบัตรให้กับผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 
๑๒๒ คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗. ผลจำกกำร... 
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๗. ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฯ 
      ๗ .๑  มี กำรจัดท ำสรุปค ำกล่ ำวหรือถ้อยค ำกำรบรรยำยของสมำชิกวุฒิ สภำ  
โดยประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เช่น Line, Facebook, Instagram วุฒิสภำ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๗.๒ ภำยหลัง... 
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     ๗.๒ ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรจัดโครงกำร ได้จัดท ำคลิปวีดิโอสรุปกำรจัดโครงกำรฯ โดยประชำสัมพันธ์ 
ผ่ำนช่องทำง ดังนี้ https://www.youtube.com/watch?v=jST80DG-SgQ และสำมำรถรับชมผ่ำน 
QR code ได้ที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. ผลจำกกำร... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jST80DG-SgQ%20และ


 

 
 

FM-PR6-08 Rev.00 26/08/65 

- ๓๓ - 

๘. ผลจากการด าเนินการจัดโครงการฯ 
  กำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนกำร
เสริมสร้ำงผู้น ำนักประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ระหว่ำงวันที่  ๒๑ – ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมโพเมโล่ โรงแรมเลอ บำหลี รีสอร์ท แอนด์ สปำ เมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรอบรมเป็นผู้แทนจำกจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรำ และจังหวัด
ระยอง เป็นภำครำชกำรและภำคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบำทต่อชุมชนท้องถิ่น และสำมำรถน ำเอำควำมรู้
ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปเผยแพร่ต่อยอด ขยำยผลในองค์กำรและชุมชนท้องถิ่นได้ โดยมีผู้ผ่ำนกำรอบรม
ได้รับสัมฤทธิบัตรทั้งสิ้น จ ำนวน ๑๒๒ คน จำกจังหวัดชลบุรี จ ำนวน ๔๔ คน จังหวัดระยอง จ ำนวน  
๔๒ คน และจังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน ๓๖ คน  ในกำรจัดอบรมครั้งนี้ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบำท
หน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำ ระบบงำนรัฐสภำ รัฐสภำของประชำชน วุฒิสภำกับกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตย กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำรน ำเสนอส ำหรับผู้น ำนักประชำธิปไตย กำรใช้สื่อยุคใหม่ให้มี
ประสิทธิภำพ คุณธรรมกับผู้น ำนักประชำธิปไตย และแนวทำงกำรเผยแพร่ต่อยอด ขยำยผลของ
เครือข่ำยวุฒิสภำต่อไป 
 
 
 
 

************************* 
 
 
 
สรุปผลการด าเนินงานโดย  : - นางสุวรรณภา  ก าลา นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ 
  - นายวสันต์  มัตนามะ วิทยากรช านาญการพิเศษ 
   - นางสาวจิตรลดา  ใจสุบรรณ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
   กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค   
   ส านักประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 


