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รายงานสรุป 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจ าลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจ าปี 2561 

     ระหว่างวันที่  9 - 10  กันยายน  2561   
ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์และอาคารรัฐสภา  กรุงเทพมหานคร 

********************************** 
 ตามท่ีส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจ าลอง เพ่ือการเรียนรู้
ระบบงานรัฐสภา ประจ าปี 2561  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยและบทบาท
อ านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในเครือข่ายสภาจ าลอง โดยมีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากทั่ว
ประเทศ (จ านวน 264 คน / 72 สถาบัน) เข้าร่วมการสัมมนา  

วันที่ 9 กันยายน 2561 
วชิราวุธวิทยาลัย  ได้น านักเรียน(ระดับชั้น ม.5) จ านวน 4 คน (นายภาคิน เขมธรรม ,นายโยธิน พุกพิบูลย์, นายโองการ 

ชินพานิช และนายพสธร บุญล้อม) เข้าร่วมการโครงการสัมมนา ฯ ดังกล่าว  
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการรายงานตัว –เข้าท่ีพักเรียบร้อยแล้ว  กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้วยการเล่น เกมส์ลมเพ-ลมพัด 

และเกม “ใครเป็นใคร หากันให้เจอนะจ๊ะ” โดยมีกติกาให้หาเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน ตามที่ระบุในใบงาน เช่น คนที่ใส่แว่น คนที่
พูดเก่งที่สุด คนที่ผมยาวที่สุด เป็นต้น จ านวน 20 ข้อ/คน  ทุกคนสนุกสนาน วิ่งหาเพื่อนใหม่กันเต็มที่ และก็ได้คนที่หาเพื่อนได้
เยอะที่สุด (15 คน) และหาได้น้อยที่สุด (2 คน)   

จากนั้น มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ส านึกรัก ความเป็นไทย” โดย พ.อ. ดร.วรวฒุิ แสงทอง พร้อมทีมงาน ที่มี
ระบบแสง สี เสียงที่เร้าใจและน่าติดตาม โดยเฉพาะการให้ส านึกในความเสียสละ-คุณูปการของบรรพชนในอดีต นับแต่
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาจนถึงนักรบที่เป็นชาวบ้านธรรมดาอย่างขุนรองปลัดชู  

ท่านวิทยากรได้พูดให้ก าลังใจ ให้เกิดความฮึกเฮิมในส านึกของความรักชาติและความเป็นไทย ให้เยาวชนทุกคนได้
ตระหนัก ส านึก เทิดทูนสถาบันและพร้อมแทนคุณแผ่นดิน (ตามรอยเท้าพ่อ - ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนความ
สูญเสียเป็นพลัง ด้วยสองมือ สองเท้ากับหนึ่งใจ  และจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ) และท้ายสุด ท่านวิทยากร ได้เน้นย้ า 4 ค า
ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ว่า  “ สืบสาน  รักษา  ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”  ให้ศึกษาเขา้ใจในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน)  และสรุปด้วยค าว่า “จิตวิญญาณของข้าราชการไทย คือ ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ” 

จากนั้น ได้ให้แต่ละคนได้เสนอญัตติที่จะอภิปรายในรัฐสภา แต่ละคนได้เสนอญัตติต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ มีญัตติที่ถูก
เสนอไว้ประมาณ 25 ญัตติ แต่ต้องเลือกให้เหลือเพียง 10 ญัตติเท่านั้น โดยใช้วิธีการโหวต(ยกมือรับรอง) จนได้ครบทั้ง 10 ญัตติ 
(ซึ่งจะได้กล่าวไว้ในบทสรุปของการอภิปรายต่อไป) โดยมีนายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษาและกีฬาฯ เป็น
วิทยากรผู้แนะน าวิธีการน าเสนอในห้องประชุมสภา 

ในตอนเย็น ทางคณะผู้จัดฯ ได้ให้ทุกคนขึ้นเรือ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน จากนั้นได้ล่องเรือตามล าน้ าเจ้าพระยา 
โดยมีวิทยากรผู้เปี่ยมประสบการณ์มาเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่อยู่ 2 ฟากฝั่งเจ้าพระยาที่สวยงาม ชวนติดตามและพบภาพ
ทีน่่าประทับใจยิ่ง (ส าหรับนักเรียน ม.5 ของเราทั้ง 4 คน  ดูจะเฉยๆ กับการล่องเรือและรับฟังเรื่องราว ซึ่งครูผู้ดูแลก็ได้แต่ช่วย
ชวนคุยและสอบถามสถานที่ส าคัญท่ีควรรู้เท่านั้น) ท่ามกลางบรรยากาศที่สุขสบายกับสายลมเย็นยามค่ าคืนกลางล าน้ าเจ้าพระยา
(ท่ีไม่มีฝนมารบกวน) เป็นอีกประสบการณ์การเดินทางท่ีน่าประทับใจอีกครั้งหนึ่ง 
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เดินทางกลับมาเข้าที่พักเวลา(ประมาณ) 21.45 น. ครั้งนี้ ไม่มีนักเรียนของพวกเราได้เสนอตัวเพ่ือเป็นผู้อภิปราย เนื่อง
ด้วยญัตติที่เข้าร่วมมีคนสนใจจ านวนมาก (กัญชาเป็นยาเสพติดหรือพืชสุนไพร) จีงไม่ต้องมาเตรียมตัวส าหรับการข้ึนอภิปรายใน
วันถัดไป พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 

 
วันที่ 10 กันยายน 2561  
ด้วยเกรงการจราจรติดขัด พวกเราจึงต้องรีบตื่นตั้งแต่ 06.00 น. ท าภารกิจสว่นตัวและรบัประทานอาหารเช้า  เพ่ือออก

เดินทางเวลา 07.00 น. (ในส่วนของพวกเรา สามารถมาทันเวลาที่ก าหนดไว้พอดี)  
หลังจากเสร็จพิธีการตรวจเข้าภายในอาคารรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว (อาคารรัฐสภา เปิดใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 และจะ

สิ้นสุดการใช้วันที่ 30 พ.ย. 2561 – อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ชื่อ “สัปปายะรัฐสภาสถาน”) ได้เรียงล าดับเข้าไปนั่งภายในห้อง
ประชุมรัฐสภา(อันทรงเกียรติ) ที่ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ (รัฐบาล สส. สว.) ใช้ประชุมกัน ตามท่ีได้เห็นตามสื่อต่าง ๆ (วชิราวุธ
วิทยาลัย ได้รับเกียรติให้เป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปนั่ง) จากนั้น ได้เข้าสู่พิธีการต่าง ๆ โดยท่านรองประธานสภานิติบัญญัติฯคนที่ 1 
(นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย) ได้มาเป็นประธานพิธีเปิด โดยท่านได้ให้โอวาทมีความพอสรุปได้ว่า “การจัดโครงการฯนี้ เป็นเสมือน
ภารกิจของผู้ใหญ่ยุคนี้ ที่ต้องการบ่มพาะ ปลูกฝัง สร้างอุดมการณ์ เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยให้กับเยาวชน (ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , ตามรัฐธรรมนูญ 2560) เป็นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่น ทดแทนกันไป เป็นการสร้างคนไทย ให้เป็นคน
ที่มีคุณภาพ มีศักยภาพให้สามารถแข่งขันกับชาวโลกได ้ เป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศ เพราะนี่เป็นความรับผิดชอบต่อชาติ
บ้านเมืองและรับผิดชอบต่อตนเองด้วย ให้เป็นคนเกง่ทางวิชาการและเป็นคนดีในด้านคุณธรรม ความดีต่างๆ” 

จากนั้น ได้ให้ตัวแทนเยาวชนที่ลงชื่อไว้ อภิปรายตามญัตติที่ก าหนดไว้ทั้ง 10 หัวข้อ ดังนี้ 
1.E-sport  เป็นกีฬา? มีผู้สนับสนุน 1 คน และคัดค้าน 1 คน  ปธ.ได้ชี้แจงว่า มันเป็นเรื่องของโลกท่ีมีการปรับเปลี่ยน 

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ก าลังจะก าหนดให้เป็นกีฬาที่มีการแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันโอลิมปิก(ฤดูร้อน) 
2.การเท่าเทียมกันทางเพศ ผู้อภิปรายทั้ง2 คน ได้เสนอให้สนับสนุนและให้มีการยอมรับกับเพศสภาพที่ไม่ตรงกับก าเนิด 
3.ความเหมาะสมการแต่งกายของผู้หญิง –ผู้อภิปรายยังตีประเด็นอภิปรายไม่ตรงประเด็น เพราะไปอภิปรายการเกิด

อาชญากรรมกับผู้หญิงที่แต่งตัวล่อแหลม  
4.ครูมีภาระงานมากเกินไป –ครูมีการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ ครูต้องไปอบรม สัมมนา จนไม่มีเวลาเตรียมการสอน 

ท าให้คุณภาพการศึกษาไม่ได้ตามประสงค์ (เป็นปัญหาระดับชาติ) (เป็นความโชคดีที่โรงเรียนวชิราวุธของเรา ไม่มีปัญหาเรื่องนี้) 
5.กัญชา เป็นยาเสพติดหรือพืชสมุนไพร –ผู้อภิปรายทั้ง 2 คน สนับสนุนให้มีการพิจารณาให้ใช้เป็นยาสมุนไพร โดยยก

ประเด็น ผลการวิจัยมาอ้างอิง (เรื่องนี้ มีการพูดอภิปรายในการประชุมสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว) 
6.วงโยธวาทิต ได้รับอภิสิทธิ์มากเกินไป(จริงหรือ) เป็นปัญหาของโรงเรียน(บางแห่ง) ซึ่งน่าสนใจว่า ประเด็นนี้ ยังเป็น

ปัญหาของคนท่ีเสียสละเพ่ือโรงเรียน (เพียงแค่พวกเขาไม่ต้องเข้าห้องเรียนเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ) 
7.Free Visa ส าหรับนักท่องเที่ยว –ผู้อภิปรายอยากให้ก าหนดการออกวีซ่าส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (ด้าน

ท่องเที่ยว/ พักระยะยาว/ ท าธุรกิจ)  (ความเป็นจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวพอสมควรแล้ว)  
8.ตู้ถุงยางอนามัยในสถานศึกษา – มีผู้คัดค้านการมีตู้ถุงยางอนามัยในสถานศึกษา ทั้ง 2 คน  
9.การรับสินบนของเจ้าพนักงานของรัฐ – ผู้อภิปราย เสนอให้มีการปลูกฝังการท างานสุจริตให้แก่เยาวชน  บังคับใช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีบทลงโทษที่จริงจัง ประธานฯ ได้ชี้แจ้งเพ่ิมเติมว่า การทุจริต-คอร์รัปชั่น เป็นเสมือนมะเร็งร้ายของ
สังคมไทยมาช้านาน เป็นปัญหาหลักของสังคมไทยที่ทุกฝ่าย/ทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันดูแลและร่วมกันป้องปราม ประเด็นส าคัญ
ที่สุด คือ เริ่มต้นที่ตัวของเราเองก่อน 
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10.ระบบการศึกษาไทย (เป้าหมายของนักเรียนควรไปในทิศทางใด) –โดยผู้อภิปรายแจงว่า การเรียนในปัจจุบัน เรียน
ไปเพื่อสอบหรือเพ่ือใช้ในชีวิตจริง การเรียนสมัยใหม่ ควรให้มีปฏิบัติมากกว่าสอนแต่ทฤษฏี(เท่านั้น)  ให้เรียนในสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งคณะกรรมการของสภานิติบัญญัติและท่านรองประธานสภาฯคนที่ 1 ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า รัฐบาล
ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ไว้อย่างมากแล้ว โดยได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 ตาม ม.54 วรรค 4 กับการที่รัฐต้องจัด
การศึกษาให้กับทุกคนในชาติอย่างรอบด้าน(นอกเหนือจากการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปีแล้ว) 

จบการอภิปราย เวลา 11.10 น. และมีการอภิปรายเพ่ิมเติมอีก 2-3 ประเด็น โดยเปิดโอกาสให้คนที่มีชื่อส ารองได้ร่วม
อภิปรายด้วย เป็นการแสดงความสามารถ-เปิดประสบการณ์ในการพูดต่อหน้าสาธารณชนได้เป็นอย่างดี (ครั้งนี้ มีนักเรียนที่
สามารถพูดได้อย่างฉะฉาน ตรงประเด็น หลายคน) 

จากนั้น เป็นพิธีการปิดการสัมมนาและมอบเกียรติบัตรให้กับทุกคนที่เข้าร่วม โดยท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร พิชิตชลชัย) มาเป็นประธานพิธีปิดและร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร 

จากนั้น เดินทางกลับมายังโรงแรมริเวอร์ไชด์ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ปิดท้ายด้วยการสรุปการสัมมนาโดย
ให้แสดงความคิดเห็นร่วมกันและค ากล่าวแสดงความรู้สึกของตัวแทนผู้เข้ารับการสัมมนา ร่วมร้องเพลง “ค าสัญญา” แล้วเดิน
ทักทาย ร่ าลาทุกคนด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพอันดีต่อกัน…  

 

  

 


