




 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๓๓

สรุปผลงานด้านการประชุมวุฒิสภา 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

(วันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖) 
******************** 

เรื่องที่ดําเนินการในที่ประชุมวุฒิสภา 

ร่างพระราชบัญญัติ 

๑.  ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  (๒๑  ฉบับ) 
๑.๑  วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  (๑๑  ฉบับ) 

๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี /.นางนันทนา ทิมสุวรรณ กับคณะ และนายพิษณุ.หัตถสงเคราะห์ 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๐๐ 

ยังขาดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อแก้ไขปัญหาในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความ
ช่วยเหลืออื่นจากรัฐ จึงกําหนดให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
มีฐานะเป็นกรม และกําหนดให้มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ให้คําแนะนํา และช่วยเหลือ
คนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น รวมทั้งกําหนดให้องค์กร
ด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น ตลอดจนกําหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการเพื่อทําหน้าที่ 
เป็นศูนย์กลางในการบริการและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๓๔ 

คนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และมีมติตั้ง
กรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๒๗ คน ประกอบด้วย  

  ๑.  นายกฤช  อาทิตย์แก้ว      ๒.  นางกีระณา  สุมาวงศ์ 
  ๓.  นายชูศักดิ์  จันทยานนท์    ๔.  นายต่อพงศ์  เสลานนท์ 
   ๕.  นายธานี  อ่อนละเอียด    ๖.  นางนภา  เศรษฐกร 
  ๗.  รศ. นรีวรรณ  จินตกานนท์      ๘.  นางนฤมล  ศิริวัฒน์     
  ๙.  นางเบญจา  ชลธาร์นนท์  ๑๐.  นายประสงค์  นุรักษ์ 
๑๑.  นายประหยัด  ดีอ่อง  ๑๒.  รศ. พรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์   
๑๓.  นางพวงแก้ว  กิจธรรม  ๑๔.  นายพีรพงศ์  จารุสาร 
๑๕.  นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง  ๑๖.  นายมณเฑียร  บุญตัน 
๑๗.  พลตาํรวจโท ยุทธนา  ไทยภักดี ๑๘.  นางยุวดี  นิ่มสมบุญ 
๑๙.  ศ. วิรัติ  พาณิชย์พงษ์  ๒๐.  ศ. วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์  
 ๒๑.  นายศุภชีพ  ดิษเทศ  ๒๒.  ศ. สม  จาตุศรีพิทักษ์     
๒๓.  นายสุชาติ  โอวาทวรรณสกุล ๒๔.  นางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ      
๒๕.  พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ ๒๖.  นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์ 
๒๗.  นายอนุชา  รัตนสินธุ์ 
กําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๔ 

มกราคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตรา 
จนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๑๕๐  
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ก ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๓๕

๒) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ . .) 
พ.ศ. .... (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) (คณะรัฐมนตรี /
นางนันทนา ทิมสุวรรณ กับคณะ และนายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เพื่อยกฐานะสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นเป็นสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ . . ) พ .ศ .  . . . .  (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ) 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และมอบหมายคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
พิจารณา โดยมีกําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ   

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
อีกทั้ งมีมติ เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการต่อไป  

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๑๕๐  
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ก ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๓๖ 

๓) ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพได้รับบํานาญพิเศษเพิ่มสูงขึ้น และแก้ไข
หลักเกณฑ์การจ่ายบําเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเพื่อให้สามารถนําเงินช่วย 
ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) มารวมคํานวณได้ นอกจากนี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการให้ผู้รับบํานาญปกติ
หรือบํานาญตกทอด ที่กระทําความผิดถึงต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุกหรือตกเป็น
บุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหมดสิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญ 
ตกทอดนับแต่วันมีคําพิพากษาถึงที่สุด จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับบําเหน็จ
บํานาญในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้สอดคล้อง
กันเพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับข้าราชการประเภทอื่น 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา 
และมอบหมายคณะกรรมาธิการการปกครองพิจารณาโดยมี กําหนดเวลาแปรญัตติ 
ตามข้อบังคับฯ   

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๑๕๐  
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๕ ก ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๓๗

๔) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ .ศ .  ๒๕๒๑ 

เพื่อกําหนดให้นายทหารประทวนยศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือน 
จ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ และนายทหารสัญญาบัตรยศร้อยตรี 
เรือตรี เรืออากาศตรี ถึงร้อยเอก เรอืเอก เรืออากาศเอก ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น  

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๘ 

มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และมอบหมายคณะกรรมาธิการ
การทหารพิจารณาโดยมีกําหนดเวลาแปรญตัติตามข้อบังคับฯ   

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ  
แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๑๕๐  
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๖ ก ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖  

๕) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คําว่า 

“๔. ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร” ในบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหาร 
ท้ายพระราชบัญญัติ เพื่อให้ข้าราชการทหารซึ่งดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๓๘ 

ลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา พร้อมทั้งอนุมัติให้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยกรรมาธิการ 
เต็มสภา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตรา 
จนจบร่างและลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๑๕๐  
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๖ ก ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖  

๖) ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี และนายกนก  วงษ์ตระหง่าน กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ดังต่อไปนี้  
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคําว่า “ครูการศึกษาพิเศษ” ให้มีความหมายกว้างขึ้น 

เพื่อรองรับครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีที่ผ่านการประเมินทักษะการสอน 
คนพิการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด และปฏิบัติ
หน้าที่สอนจัดการศึกษา นิเทศ หรือหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

(๒) แก้ไขจํานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการจากเดิมที่ กําหนดไว้สิบสามคนเป็นสิบสี่คน และกําหนดให้
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อให้มีบทบาท 
และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๘  

มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และมีมติตั้ง
กรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย 

๑.  นายกฤช  อาทิตย์แก้ว         ๒.  นางกีระณา  สุมาวงศ์ 
๓.  พลตํารวจเอก จงรัก  จุฑานนท์        ๔.  นายเจริญ  ภักดีวานิช 
๕.  นายชูศักดิ์  จันทยานนท์         ๖.  นายถาวร  ลีนุตพงษ์ 
๗.  นางเบญจา  ชลธาร์นนท์         ๘.  นายประสงค์  นุรักษ์ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๓๙

๙.  นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์      ๑๐.  รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ชิตพงศ์ 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง  มงคลศิริ  ๑๒.  พลโท พงศ์เอก  อภิรักษ์โยธิน 
๑๓.  นางพวงแก้ว  กิจธรรม       ๑๔.  นายพีรพงศ์  จารุสาร 
๑๕.  นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง       ๑๖.  นายมณเฑียร  บุญตัน 
๑๗.  นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์       ๑๘.  ศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์ 
๑๙.  นายศุภชีพ  ดิษเทศ       ๒๐.  นายสุชาติ  โอวาทวรรณสกุล 
๒๑.  นายสุพจน์  เลียดประถม       ๒๒.  นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์ 
๒๓.  นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง       ๒๔.  นายสุรพล  ทิพย์เสนา 
๒๕.  พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ      ๒๖.  นายอนุชา  รัตนสินธุ์ 
๒๗.  นางสาวอิศวรา  ศิริรุ่งเรือง 
กําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๔ 

มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่ มต้นด้ วยชื่ อร่ าง  คํ าปรารภ  
แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
อีกทั้ งมีมติ เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๑๕๐  
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๒ ก ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

๗) ร่างพระราชบัญญัติ เปลี่ยนชื่ อมหาวิทยาลัยกรุง เทพมหานคร 
เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
โดยที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่นักศึกษาและคณาจารย์ จึงเปลี่ยนชื่อ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๓” เป็น “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓” พร้อมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําในบทกฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อซึ่งได้รับพระราชทาน
ดังกล่าว จึงต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๔๐ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๕ 

มีนาคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่ างพระราชบัญญัติ เปลี่ ยนชื่ อมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบแล้วไว้พิจารณา พร้อมทั้งอนุมัติให้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยกรรมาธิการเต็มสภา 
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง 
และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๑๕๐  

๘) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย มีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรม 

ที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย 
และความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก แต่ปรากฏว่ากฎหมายที่ มีอยู่ ในปัจจุ บัน 
ยังไม่สามารถใช้บังคับเพื่อดําเนินคดีกับการกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญา
สหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร จึงสมควรกําหนด
ลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระทําดังกล่าว รวมทั้งกําหนดวิธีการสืบสวน สอบสวน 
การกระทําความผิดดังกล่าวนั้นด้วย จงึต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๕  

มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา 
และมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๒๓ คน ประกอบด้วย 

  ๑.  พลตํารวจเอก จงรัก  จุฑานนท์    ๒.  นายจตุรงค์  ธีระกนก 
  ๓.  นายถนัดกิจ  นิวาทวงษ์      ๔.  นายถาวร  พานิชพันธ์ 
  ๕.  นายธวัชชัย  บุญมา     ๖.  นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล 
  ๗.  พลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์      ๘.  นายมณเฑียร  บุญตัน 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๔๑

  ๙.  พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์  ๑๐.  พลตํารวจเอก วงกต  มณีรินทร์ 
๑๑.  พลตํารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ ๑๒.  นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์   
๑๓.  นายวิบูลย์  คูหิรัญ    ๑๔.  รศ. หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ  เทวกุล 
๑๕.  พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ  ๑๖.  พันตํารวจเอก สนธยา  แสงเภา 
๑๗.  นายสมชาย  แสวงการ       ๑๘.  นางสมพร  จูม่ัน 
๑๙.  พลตํารวจโท สมยศ  ดีมาก   ๒๐.  นายสมัคร  เชาวภานันท์ 
๒๑.  นางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ       ๒๒.  นายสุรจิต  ชิรเวทย์ 
๒๓.  นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล    
กําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ  
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันศุกร์ 

ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ  
แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร
อีกทั้ งมีมติ เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการต่อไป  

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๑๕๐  

๙) ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน  
พ.ศ.  ....  (คณะรัฐมนตรี  และนายชวลิต  วิชยสุทธิ์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน  

เนื่องจากประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอํานวย 
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน ซึ่งกําหนดให้ประเทศภาคีร่วมกันดําเนินการ 
เพื่อให้สามารถดําเนินพิธีการต่างๆ  ในการขนส่งข้ามพรมแดนได้อย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
ทําให้การดําเนินพิธีการดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะมีผลเป็น 
การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควร 
ตรากฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกําหนดพื้นที่ควบคุมร่วมกัน   
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคี 
ตามความตกลง  การดําเนินการในกรณีที่ มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการขนส่ง 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๔๒ 

ข้ามพรมแดนที่ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน และการดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีกําหนด 
ในความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 
  ผลการพิจารณา 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๓  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ที่  ๑๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก   
ในการขนส่งข้ามพรมแดน  พ.ศ. ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  
และลงมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  จํานวน  ๒๓  คน  ดังนี้ 

๑.  รองศาสตราจารย์กอบกุล  พันธ์เจริญวรกุล   ๒.  นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์  
๓.  นางสาวเกศสิณี  แขวัฒนะ     ๔.  พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์ 
๕.  นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล    ๖.  นายจุฬา  สุขมานพ  
๗.  นายเจตน์  ศิรธรานนท์     ๘.  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  
๙.  นายธวัชชัย  บุญมา   ๑๐.  นายประวัติ  ทองสมบูรณ์  

๑๑.   นายประวิทย์  จันทราประภาวัฒน์  ๑๒.  นายประสงค์  ตันมณีวัฒนา  
๑๓.  พลโท พงศ์เอก  อภิรักษ์โยธิน  ๑๔.  นายพิสิฐ  เกตุผาสุข      
๑๕.  นางภารดี  จงสุขธนามณี   ๑๖.  นายมานพน้อย  วานิช  
๑๗.  นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์   ๑๘.  นายวัฒนา  พัทรชนม์  
๑๙.  พันตํารวจเอก สนธยา  แสงเภา  ๒๐.  นางสมพร  จูม่ัน  
๒๑.  นายสิทธิศักดิ์  ยนต์ตระกูล   ๒๒.  นายสุโข  วุฑฒิโชติ  
๒๓.  นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง 

  กําหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคาร 

ที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ  
แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง  และลงมติในวาระที่  ๓  เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 

ดังนั้น  จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  ประกอบกับมาตรา  ๑๕๐ 
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ก ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๔๓

๑๐) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย  
พ.ศ.  ....  (คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า

ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที ่ใกล้สูญพันธุ ์  ครั ้งที ่  ๑๖  ในประเทศไทย   
และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมภาคีอนุสัญญาดังกล่าว  ครั้งที่ ๑๖  ในประเทศไทย  
ระหว่างวันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งประเทศ
ไทยเป็นเจ้าภาพ  สมควรให้สถานที่จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ในความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)   

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๑๙  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองการประชุมภาคี 
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖  
ในประเทศไทย  พ.ศ.  ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  และอนุมัติ 
ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยกรรมาธิการเต็มสภา  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ  แล้วเรียงตาม 
ลําดับมาตราจนจบร่าง  และลงมติในวาระที่  ๓  เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  อีกทั้ง 
มีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของกรรมาธิการเต็มสภา  เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

ดังนั้น  จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  ประกอบกับมาตรา  ๑๕๐ 
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๐ ก ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๔๔ 

๑๑) ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภท 
ของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจําปีและนิรโทษกรรม
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระของหน่วยงานราชการ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๙  (๓)  เพื่อยกเว้น

ค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีให้แก่รถของส่วนราชการ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่น
ของรัฐตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรือหากําไร   
และกําหนดให้บรรดาค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีของรถของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น 
ที่ค้างชําระไว้ก่อนที่กฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะประกาศใช้  ให้เป็นอันระงับไป 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๔  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....
(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม  และภาษีประจําปี  
และนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระของหน่วยงานราชการ )   
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  และลงมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้น 
คณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  จํานวน  ๒๓  คน  ดังนี้ 
 ๑.  นายกมล  บูรณพงศ์ ๒.  นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์ 
 ๓.  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ ๔.  นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง 
 ๕.  นายธวัช  บวรวนิชยกูร ๖.  นายประดิษฐ์  ตันวัฒนะพงษ์ 
 ๗.  นายประวัต ิ ทองสมบูรณ ์ ๘.  นายประวิทย์  จันทราประภาวัฒน์ 
 ๙.  นายประสงค์  ตันมณีวัฒนา ๑๐.  นายปัญญา  เบ็ญจศิริวรรณ 
 ๑๑.  พลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์ ๑๒.  นางภารดี  จงสุขธนามณี 
 ๑๓.  นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ ๑๔.  นายมานพน้อย  วานิช 
 ๑๕.  นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ ๑๖.  นางยุวดี  นิ่มสมบุญ 
 ๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  บารู ๑๘.  นายสิทธิศักดิ์  ยนต์ตระกูล 
 ๑๙.  นายสุพจน์  เลียดประถม ๒๐.  นายสุริยา  ปันจอร์ 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๔๕

 ๒๑.  นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์ ๒๒.  นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ 
 ๒๓.  นายอัฌษไธค์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

กําหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๗  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๑๑  

มีนาคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ  แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบร่าง  และลงมติในวาระที่  ๓  เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 

ดังนั้น  จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  ประกอบกับมาตรา  ๑๕๐ 

๑.๒  วุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติม สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 
(๕  ฉบับ) 

๑) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ .ศ . . . . . 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 

โดยที่ ได้ มีการแยกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 
และการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ไปบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะ 
จึงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ โดยปรับปรุงองค์ประกอบ 
และคุณสมบัติของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับสาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพให้สอดคล้องกัน 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันอังคาร 

ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และมอบหมาย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
พิจารณา โดยมีกําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ   

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียง



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๔๖ 

ตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว  

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติ
บัญญัติ) วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
แล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๕๐ 
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๓ก ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

๒) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเจริญ 
จรรย์โกมล กับคณะ / นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช กับคณะ และนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน ยังไม่มีบทบัญญัติ 

ที่ชัดเจนที่จะให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม 
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาลได้ 
และสําหรับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น แม้จะมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
จากสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคก็ตาม แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครอง 
ทางด้านบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคซึ่งสมควรมีมาตรการคุ้มครองเช่นกัน นอกจากนี้ 
สมควรกําหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับการให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บ 
หรือเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และให้มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริ โภครับรอง  มีสิทธิ ในการดําเนินคดี เพื่อคุ้มครองผู้บริ โภคเช่นเดียวกับสมาคม 
ซึ่งจะเป็นการขยายการคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาคเอกชนด้วย จึงแก้ไขกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากกฎหมาย
ปัจจุบัน 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๔๗

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๒๘ คน ประกอบด้วย 

  ๑.  นายกฤช อาทิตย์แก้ว    ๒.  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
  ๓.  พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม     ๔.  นายชรินทร์ หาญสืบสาย 
  ๕.  ศ. เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ   ๖.  นายตวง  อันทะไชย 
  ๗.  นายถนอม ส่งเสริม     ๘.  รศ. ทัศนา  บุญทอง 
  ๙.  นายธานี อ่อนละเอียด  ๑๐.  นายนพปฎล  เมฆเมฆา 
๑๑.  รศ. นรีวรรณ จินตกานนท์  ๑๒.  รศ. ประเสริฐ ชิตพงศ์ 
๑๓.  นายไพบูลย์ ซําศิริพงษ์  ๑๔.  นายมณเฑียร  บุญตัน 
๑๕.  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  ๑๖.  ผศ. วรวิทย์ บารู 
๑๗.  นายวันชัย สอนศิริ   ๑๘.  นายวิเชียร  ชุบไธสง 
๑๙.  นายวิบูลย์ คูหิรัญ   ๒๐.  ศ. วิรัติ  พาณิชย์พงษ์ 
๒๑.  พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ ๒๒.  พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม 
๒๓.  นายสมชาติ พรรณพัฒน์  ๒๔.  นายสมชาย แสวงการ 
๒๕.  นายสมัคร  เชาวภานันท์  ๒๖.  นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง 
๒๗.  นายสุทธิศักดิ์  ภัทรมานะวงศ์ ๒๘.  นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 
กําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว อีกทั้งมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
แล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๕๐ 
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๕ก ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๔๘ 

๓) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ กับคณะ / นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช กับคณะ / นางผุสดี 
ตามไท กับคณะ และนายวิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ 

เพื่อยกเว้นบริการทางสาธารณสุขซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะแล้ว โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม
คําว่าคดีผู้บริโภค และเพิ่มบทนิยามคําว่าบริการทางสาธารณสุขและกําหนดให้คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองผู้บริโภค มีอํานาจฟ้องและดําเนินคดีผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้ ซึ่งมิได้หมายรวมถึง
คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับบริการทางสาธารณสุข 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และมอบหมายคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ . .) พ .ศ . . . . . พิจารณา 
โดยมีกําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ   

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าว 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
แล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๕๐ 
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๕ก ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๔๙

๔) ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ 

ในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพื่อให้มีกฎหมายใหม่กําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจน 
และแน่นอนในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ 
และขั้นตอนเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้ครบถ้วน  ให้มีความโปร่งใส
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหลักวินัยการเงินการคลัง  อีกทั้งเพื่อเป็น 
การส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  โดยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการทําหน้าที่กําหนดมาตรฐาน  กํากับดูแล  ส่งเสริม  และสนับสนุนการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  ตลอดจนพัฒนาวินัยการเงินการคลังของประเทศในการ 
ให้เอกชนร่วมลงทุน  เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและการคลังของ
ประเทศในระยะยาว 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ที่  ๒๙  

ตุลาคม  ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ  พ.ศ. ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  และลงมติตั้ง
กรรมาธิการวสิามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  จํานวน  ๒๓  คน  ดังนี้ 
 ๑.  นายคํานูณ  สิทธิสมาน ๒.  นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล 
 ๓.  นายเจตน์  ศิรธรานนท์  ๔.  นายชรินทร์  หาญสืบสาย 
 ๕.  พลเอก ชูชาติ  สุขสงวน  ๖.  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์ 
 ๗.  นางถาวร  ลีนุตพงษ์  ๘.  นายธีระ  สุวรรณกุล 
 ๙.  นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล  ๑๐.  นายประสงค์  พูนธเนศ 
 ๑๑.  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์  ๑๒.  พลตํารวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต์ 
 ๑๓.  พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์ ๑๔.  นายวัชระ  ตันตรานนท์ 
 ๑๕.  นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์  ๑๖.  รองศาสตราจารย์วิชุดา  รัตนเพียร 
 ๑๗.  นายวิทยา  อินาลา   ๑๘.  นายวิทวัส  บุญญสถิตย์ 
 ๑๙.  นายสมชาย  แสวงการ  ๒๐.  นายสมบูรณ์  งามลักษณ์ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๕๐ 

 ๒๑.  นายเสรี  นนทสูติ  ๒๒.  พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
 ๒๓.  นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์  
  กําหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๗  
มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ  แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนถึงมาตรา  ๒๔   

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๔  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๘  
มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณามาตรา  ๒๔  ต่อไป  แล้วพิจารณาเรียงลําดับมาตรา 
จนจบร่าง  และลงมติในวาระที่  ๓  ให้แก้ไขเพิ่มเติม  อีกทั้งมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ)  วันพฤหัสบดีที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว  แล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 

ดังนั้น  จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๗  วรรคหนึ่ง  (๓)  ประกอบกับมาตรา  ๑๕๐ 
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๑ ก ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ 

๕) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... 
(นายไพจิต  ศรีวรขาน  กับคณะ  /  นายปรีชา  มุสิกุล  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
ให้ มี กองทุน เพื่ อผู้ เ คย เป็นสมาชิ กรั ฐสภา ในสํ านั ก งาน เลขาธิ ก าร 

สภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์สําหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือ 
ผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับเงินทุนเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือ 
ในการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพ เงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรม 
เงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตร  หรือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภากําหนด 

 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๕๑

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๔  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๘  

มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้ เคยเป็นสมาชิก 
รัฐสภา  พ .ศ . . . . .  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  และลงมติ 
ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  จํานวน  ๒๕  คน  ดังนี้ 
 ๑.  นายคํานูณ  สิทธิสมาน ๒.  นายจเร  พันธุ์เปรื่อง 
  ๓.  นายดิเรก  ถึงฝั่ง ๔.  นายถาวร  ลีนุตพงษ์ 
 ๕.  รองศาสตราจารย์ทัศนา  บุญทอง ๖.  นายธานี  อ่อนละเอียด 
 ๗.  รองศาสตราจารย์นรีวรรณ  จินตกานนท์ ๘.  นายนัฑ  ผาสุข   
 ๙.  นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน ๑๐.  นายบุญส่ง  โควาวิสารัช 
 ๑๑.  รองศาสตราจารย์พรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ ์๑๒.  นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ 
 ๑๓.  พลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์ ๑๔.  นายไพจิต  ศรีวรขาน 
 ๑๕.  พลตํารวจเอก วงกต  มณีรินทร์ ๑๖.  นายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ์ 
 ๑๗.  นายวันชัย  สอนศิริ ๑๘.  นายวิบูลย์  คูหิรัญ 
 ๑๙.  นายสมชาติ  พรรณพัฒน์ ๒๐.  นายสิริวัฒน์  ไกรสินธุ์ 
 ๒๑.  นายสุโข  วุฑฒิโชติ ๒๒.  นายสุชัย  งามจิตต์เอื้อ 
 ๒๓.  นางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ ๒๔.  นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง 
 ๒๕.  นายอภิชาต  การิกาญจน์ 
  กําหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๑๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ  แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนถึงมาตรา  ๘   

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๑๙  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณามาตรา  ๘  ต่อไป  แล้วพิจารณาเรียงลําดับมาตรา 
จนจบร่าง  และลงมติในวาระที่  ๓  ให้แก้ไขเพิ่มเติม   

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ)  วันพุธที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
แล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๕๒ 

ดังนั้น  จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๗  วรรคหนึ่ง  (๓)  ประกอบกับมาตรา  ๑๕๐ 

๑ .๓  วุฒิสภาแก้ ไขเพิ่ ม เติม  สภา ผู้แทนราษฎรไม่ เห็นชอบด้วย  มีการตั้ ง
คณะกรรมาธิการร่วมกัน สภาทั้งสองเห็นชอบด้วยกับร่างฯ ของคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
(๕  ฉบับ) 

๑) ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาติ ทั้งนี้ โดยที่เอกสารจดหมายเหตุ

เป็นข้อมูลที่แสดงและอธิบายถึงข้อเท็จจริง รวมทั้งความเป็นมาที่เกิดขึ้นในอดีต การเก็บรักษา
และอนุรักษ์เอกสารดังกล่าวไว้ให้มีสภาพสมบูรณ์หรือเกิดความชํารุดเสียหายน้อยที่สุด 
เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติจึงมีความสําคัญ สมควร
กําหนดให้มีระบบการเก็บรักษา อนุรักษ์ และการคุ้มครองเอกสารจดหมายเหตุ ตลอดจนให้มี
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการแก่ประชาชน 
ในการศึกษา การค้นควา้ หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๑  

มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  จํานวน  ๒๖  คน  ดังนี้ 

  ๑.  นางกีระณา  สุมาวงศ์    ๒.  พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์ 
   ๓.  นายจตุรงค์ ธีระกนก    ๔.  นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ 
   ๕.  พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม   ๖.  ศ. เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ 
  ๗.  นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ   ๘.  นายธานี อ่อนละเอียด  

    ๙.  นายธีระ สุวรรณกุล  ๑๐.  นายประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์ 
๑๑.  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ ๑๒.  นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 
๑๓.  พลตํารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ๑๔.  นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๕๓

๑๕.  นางเรวดี  สกุลพาณิชย์  ๑๖.  นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ 
  ๑๗.  รศ. วิชุดา รัตนเพียร  ๑๘.  นายวิบูลย์ คูหิรัญ 

๑๙.  รศ. หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล   ๒๐.  พันตํารวจเอก สนธยา แสงเภา 
๒๑.  นายสุรจิต ชิรเวทย์   ๒๒.  นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 
๒๓.  นายสุรพล  ทิพย์เสนา  ๒๔.  นายสุริยา ปันจอร์ 
๒๕.  นางสุรีย์รัตน์  วงศ์เสงี่ยม  ๒๖.  นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล     
กําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว อีกทั้งมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) 
วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติม และกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สภาละ ๑๑ คน และตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้ งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป )  วันจันทร์ที่ ๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา 

  ๑.  นางกีระณา  สุมาวงศ์         ๒.  พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์ 
  ๓.  ศ. เกียรติคุณตรึงใจ  บูรณสมภพ      ๔.  นายตวง  อนัทะไชย 
  ๕.  นายธีระ  สุวรรณกุล    ๖.  นายประสาร  มฤคพิทักษ์ 
  ๗.  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์   ๘.  นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ 
  ๙.  นายไพบูลย์  นิติตะวัน  ๑๐.  นายสมชาย  แสวงการ     
๑๑.  นายสุรจิต  ชิรเวทย์ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุ
แห่งชาติ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว   



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๕๔ 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ 
จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว   

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๕๐ 
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ก ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 

๒) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา 
ในศาลแขวง  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา 

ในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ ดังต่อไปนี้ 
(๑ )   กําหนดให้กรณีที่ ไ ม่ มีการจับแต่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา 

แก่ผู้ต้องหาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงาน
อยัการยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมารตรา ๗) 

(๒)  กําหนดให้กรณีที่ผู้ต้องหาไม่ถูกควบคุมตัวและพนักงานสอบสวนสั่งให้
ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อออกหมายขัง ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคําร้องขอผัดฟ้อง
พร้อมกับการขอให้ศาลออกหมายขัง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘) 

(๓)  กําหนดให้การขออนุญาตฟ้องคดีเม่ือพ้นกําหนดเวลาตามมาตรา ๗  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กําหนดในข้อบังคับของอัยการสูงสุด  
(เพิ่มมาตรา ๙ วรรคสอง) 

(๔) กําหนดให้กรณีที่ผู้ต้องหาซึ่งมิได้ถูกควบคุมตัวให้การรับสารภาพ 
ตลอดข้อหา ให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการ 
ย่ืนฟ้องต่อศาลโดยไม่ต้องทําการสอบสวนได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐) 

(๕ )  กํ าหนดให้ประธานศาลฎีกา  นายกรั ฐมนตรี  รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย และอัยการสูงสุด รักษาการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง 
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖) 

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในส่วนสําคัญหลายประการ และโดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา 
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้นําความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๕๕

มาใช้บังคับ สมควรแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
ให้เป็นไปตามหลักการเดียวกันกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับ
ปัจจุบันสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชา 
ของประธานศาลฎีกา สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา 
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดให้สํานักงานอัยการสูงสุด
เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ จึงสมควรกําหนดให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี  
และอัยการสูงสุดรักษาการในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน  

ผลการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  

(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว (ชุดที่ ๒๓) และรอการพิจารณารับหลักการในวาระที่หนึ่ง 
ของสภาผู้แทนราษฎร จนมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ ต่อมาคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันได้ร้องขอให้รัฐสภามีมติ เห็นชอบให้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไป ตามมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
ได้มีมติเห็นชอบ และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวแล้ว จึงเสนอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปตามลําดับ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
ไว้พิจารณา และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการยุติธรรมและการตํารวจพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีกําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้ งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป ) วันจันทร์ที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป) 
วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๕๖ 

และกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สภาละ ๑๑ คน และตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา 

  ๑.  พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์   ๒.  พลตํารวจเอก วงกต  มณีรินทร์ 
  ๓.  พลตํารวจเอก จงรัก  จุฑานนท์   ๔.  นายธวัชชัย  บุญมา 
  ๕.  พลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์   ๖.  นายสมัคร  เชาวภานันท์ 
  ๗.  พลตํารวจโท สมยศ  ดีมาก    ๘.  พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ 
  ๙.  พันตํารวจเอก สนธยา  แสงเภา ๑๐.  นายธันว์  ออสุวรรณ 
๑๑.  นายอนุรักษ์  นิยมเวช 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง 
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาเสร็จแล้ว   

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญ 
นิติ บัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว   

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๕๐ 
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ก ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

๓) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และนางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ไม่ได้กําหนดให้การกระทําความผิดอาญาร้ายแรงบางฐานความผิดเป็นความผิดมูลฐาน 
ส่งผลให้ผู้กระทําความผิดสามารถนําเงินและทรัพย์สินที่ ได้จากการกระทําความผิด 
มาใช้สนับสนุนการกระทําความผิดอาญาได้อีก จึงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยกําหนด
ความผิดมูลฐานเพิ่มเติม และกําหนดกรอบของความผิดมูลฐานให้ชัดเจน เพื่อเป็นการคุ้มครอง



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๕๗

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่จะกําหนด
นโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง กําหนดเรื่องมาตรการคุ้มครองพยาน เรื่องตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่จะได้รับเงินเพิ่ม
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุน 
ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดหรือการดําเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด รวมทั้งกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันจันทร์ 

ที่  ๕  พฤศจิ ก ายน  ๒๕๕๕  และครั้ ง ที่  ๒๒  (ส มัยสา มัญทั่ ว ไ ป )  วั นอั ง ค า รที่  ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับร่างพระราชบัญญัติ ป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
ไว้พิจารณา และมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๒๓ คน 
ประกอบด้วย 

๑.  นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์    ๒.  นายคํานูณ สิทธิสมาน 
๓.  พลตํารวจเอก จงรัก จุฑานนท์   ๔.  นายจตุรงค์ ธีระกนก 
๕.  นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์    ๖.  พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม  
๗.  นายดิเรก ถึงฝั่ง     ๘.  นายธวัช บวรวนิชยกูร 
๙.  นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน ๑๐.  นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ 

๑๑.  นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช  ๑๒.  นายประสิทธิ์ โพธสุธน 
๑๓.  พลตํารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ๑๔.  นายมณเฑียร  บุญตัน 
๑๕.  พลตํารวจโท มาโนช ไกรวงศ์ ๑๖.  พลตํารวจเอก วงกต มณีรินทร์ 
๑๗.  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  ๑๘.  นายวิทยา  นีติธรรม 
๑๙.  พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ๒๐.  พันตํารวจเอก สนธยา แสงเภา 
๒๑.  พลตํารวจโท สมยศ ดีมาก  ๒๒.  นายสมัคร  เชาวภานันท์ 
๒๓.  พันตํารวจเอก สีหนาท  ประยูรรัตน์ 
กําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๕๘ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว อีกทั้งมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (สมัยนิติบัญญัติ) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติม และกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สภาละ ๑๑ คน และตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา 

  ๑.  นายกฤช  อาทิตย์แก้ว    ๒.  นายคํานูณ  สิทธิสมาน 
  ๓.  พลตํารวจเอก จงรัก จุฑานนท์   ๔.  พลตํารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ 

      ๕.  พลตํารวจโท มาโนช ไกรวงศ์   ๖.  พลตํารวจเอก วงกต มณีรินทร์ 
  ๗.  พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ   ๘.  พันตํารวจเอก สนธยา แสงเภา 
  ๙.  พลตํารวจโท สมยศ  ดีมาก  ๑๐.  นายสมัคร  เชาวภานันท์ 
๑๑.  นายอนุรักษ์  นิยมเวช 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๔ 

มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว   

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญ 
นิติ บัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว   

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๕๐ 
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ก ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๕๙

๔) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และนางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 

โดยที่ปัจจุบันความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศต่างๆ เป็นอย่างมาก ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการกําหนดความผิดฐานก่อการร้ายไว้
ในประมวลกฎหมายอาญา และกําหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ตาม แต่ยังคงไม่มีมาตรการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเข้าถึงเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ดังนั้น 
จึงมีความจําเป็นต้องมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... กําหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามเรื่องดังกล่าว 
โดยให้มีการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย การระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของผู้มีชื่อ 
อยู่ ในบัญชีรายชื่อผู้ ก่อการร้าย การกําหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย การกําหนด 
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว ตลอดจน 
การกําหนดโทษสําหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันจันทร์ 

ที่  ๕  พฤศจิ ก ายน  ๒๕๕๕  และครั้ ง ที่  ๒๒  (ส มัยสา มัญทั่ ว ไ ป )  วั นอั ง ค า รที่  ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับร่างพระราชบัญญัติ ป้องกัน 
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร 
ลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณา 
โดยมีกําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ   

 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๖๐ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว อีกทั้งมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (สมัยนิติบัญญัติ) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติม และกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สภาละ ๑๑ คน และตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา 

  ๑.  นายกฤช  อาทิตย์แก้ว    ๒.  นายคํานูณ  สิทธิสมาน 
  ๓.  พลตํารวจเอก จงรัก จุฑานนท์   ๔.  พลตํารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ 

      ๕.  พลตํารวจโท มาโนช ไกรวงศ์   ๖.  พลตํารวจเอก วงกต มณีรินทร์ 
  ๗.  พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ   ๘.  พันตํารวจเอก สนธยา แสงเภา 
  ๙.  พลตํารวจโท สมยศ  ดีมาก  ๑๐.  นายสมัคร  เชาวภานันท์ 
๑๑.  นายอนุรักษ์  นิยมเวช 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๔ 

มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา 
เสร็จแล้ว   

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญ 
นิติ บัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว   

ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๗ (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๕๐ 
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ก ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๖๑

๕) ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  
(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 
   สาระสําคัญ 

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้ 
๑.   ยกเลิกบทนิยามคําว่า “บริษัท” และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคําว่า “ผู้อํานวยการ” 
๒.  แก้ไขบทนิยามคําว่า  “ผู้อํานวยการ”  เป็น  “เลขาธิการ” 
๓.  แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 
๔.  แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของคณะกรรมการวิชาการ 
๕.  แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบ

มาตรฐาน 
ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ที่  ๑๐  

กันยายน  ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร   
(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ ่งสภาผู ้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และลงมติ 
ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  จํานวน  ๒๕  คน  ดังนี้ 

๑.  รองศาสตราจารย์กอบกุล  พันธ์เจริญวรกุล   ๒.  นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์ 
๓.  นายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล     ๔.  นางจิตร์ธนา  ย่ิงทวีลาภา  
๕.  นายเจริญ  ภักดีวานิช     ๖.  นายชรินทร์  หาญสืบสาย 
๗.  นายถนอม  ส่งเสริม     ๘.  นายธานี  อ่อนละเอียด  
๙.  นางนลิวรรณ  เพชระบูรณิน  ๑๐.  นายบรรชา  พงศ์อายุกูล 

๑๑.  รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ชิตพงศ์  ๑๒.  นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ 
๑๓.  พลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์  ๑๔.  พลตํารวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต์ 
๑๕.  นายพิศาล  พงศาพิชณ์   ๑๖.  นายมูหามะรอสดี  บอตอ 
๑๗.  พลตํารวจโท ยุทธนา  ไทยภักดี  ๑๘.  นายรักพงษ์  ณ อุบล  
๑๙.  นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์   ๒๐.  นายวิเชียร  คันฉ่อง  
๒๑.  นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  ๒๒.  นางสาวศรีสกุล  ม่ันศิลป์ 
๒๓.  พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม    ๒๔.  นายสมพล  พันธุ์มณี 
๒๕.  นางสุอําภา  คชไกร   
กําหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๖๒ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ที่  ๒๒  
ตุลาคม  ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ   
แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง  และลงมติในวาระที่  ๓  ให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร   ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๒  ครั้ งที่  ๓๒   
(สมัยสามัญทั่ ว ไป )   วันพุ ธที่   ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕   ที่ประชุมได้พิ จารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  แล้วลงมติลงมติไม่ เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม   
และกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  เป็นจํานวนสภาละ  ๑๑  คน  และได้ลงมติตั้ งบุคคล 
เป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๗  (สมัยสามัญทั่วไป)  เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๒๘  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้ลงมติตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการร่วมกันผ่ายวุฒิสภา  
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  จํานวน  ๑๑  คน  ดังนี้ 
 ๑.  นายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล ๒.  นายธานี  อ่อนละเอียด 
 ๓.  นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน   ๔.  นายบรรชา  พงศ์อายุกูล  
 ๕.  รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ชิตพงศ ์  ๖.  พลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์ 
 ๗.  นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์   ๘.  นายวิเชียร  คันฉ่อง 
 ๙.  นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข ๑๐.  พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม 
 ๑๑.  นายสมพล  พันธุ์มณี 
    ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่ ๒  ครั้งที่  ๑๕  (สมัยสามัญ
นิติ บัญญัติ)  วันพุธที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาเสร็จแล้ว  อีกทั้งมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกัน   
เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๒๘  
มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว   

ดังนั้น  จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๗  วรรคหนึ่ง  (๓)  ประกอบกับมาตรา  ๑๕๐ 
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๖๓

๒. วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วย มีการตั้งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน  (๔  ฉบับ) 

๒.๑ คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับร่างฯ 
ของคณะกรรมาธิการร่วมกัน รอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา (๒  ฉบับ) 

๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .....(คณะรัฐมนตรี / 
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล กับคณะ และนายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
โดยท่ีกีฬาอาชีพเป็นกิจกรรมกีฬาที่นานาประเทศให้ความสําคัญและ 

เป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
อาชีพ อีกทั้งการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาอาชีพ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬาอาชีพ 
ยังเป็นปัจจัยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศ 
จึงกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพเพื่อยกมาตรฐานด้านต่างๆ เกี่ยวกับกีฬา
อาชีพให้สอดคล้องกับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬาอาชีพในประเทศไทย 
และเพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้ งที่  ๑๙  (สมัยสามัญทั่ ว ไป )  วันจันทร์ที่ 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้
พิจารณา และมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๒๓ คน 
ประกอบด้วย  

  ๑.  นายกนกพันธ์  จุลเกษม    ๒.  นายจรัล  จึงยิ่งเรืองรุ่ง 
  ๓.  นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน์    ๔.  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
  ๕.  นายดิเรก  ถึงฝั่ง     ๖.  นายธวัชชัย  บุญมา 
  ๗.  นางนฤมล  ศิริวัฒน์    ๘.  นายนิพนธ์  ฮะกีมี 
  ๙.  นายบวรศักดิ์  คณาเสน  ๑๐.  นายปรเทพ  สุจริตกุล 
๑๑.  นายปัญญา  เบ็ญจศิริวรรณ ๑๒.  นายพิสิฐ  เกตุผาสุข 
๑๓.  นายภิญโญ  สายนุ้ย  ๑๔.  นายรักพงษ์  ณ อุบล 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๖๔ 

๑๕.  พลเอก เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค์ ๑๖.  นายวัชระ  ตันตรานนท์ 
๑๗.  พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ ๑๘.  นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร 
๑๙.  ศ. สม  จาตุศรีพิทักษ์  ๒๐.  นายสมบัติ  คุรุพันธุ์ 
๒๑.  นายสุโข  วุฑฒิโชติ  ๒๒.  นางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ 
๒๓.  นายอนุรักษ์  นิยมเวช 
กําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๘ 

มกราคม ๒๕๕๖ และที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติม  
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติไม่เห็นชอบด้วย 
กับการแก้ไขเพิ่มเติมและกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สภาละ ๑๑ คน และตั้งกรรมาธิการร่วมกัน 
ฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา 

๑.  นายกนกพันธุ์  จุลเกษม    ๒.  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
๓.  นายดิเรก  ถึงฝั่ง     ๔.  นางนฤมล  ศิริวัฒน์ 
๕.  นายปรเทพ  สุจริตกุล    ๖.  นายปัญญา  เบ็ญจศิริวรรณ 
๗.  นายพิสิฐ  เกตุผาสุข    ๘.  ศาสตราจารย์สม  จาตุศรีพิทักษ์ 
๙.  นายสมบัติ  คุรุพันธ์  ๑๐.  นายสุโข วุฑฒิโชติ 

๑๑.  นายอนุรักษ์  นิยมเวช 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว   

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๖๕

๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  .... 
(คณะรัฐมนตรี  /นายวิชัย  ล้ําสุทธิ  กับคณะ  /  นายภูมิ  มูลศิลป์  กับประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  จํานวน  ๑๐,๗๕๑  คน  และนายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ  กับประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  จํานวน  ๑๒,๔๔๖  คน  เป็นผู้เสนอ) 
   สาระสําคัญ 

ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยได้
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ  รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อในกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ใช้สิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
ต่อรัฐสภา  เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
มาตรา  ๑๖๓  และมาตรา  ๒๙๑ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ที่  ๑๐  

กันยายน  ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
พ.ศ.  ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และลงมติตั้งกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  จํานวน  ๒๗  คน  ดังนี้ 

๑.  นางสาวกชนุช  แสงแถลง     ๒.  นายกฤช  อาทิตย์แก้ว 
๓.  พลตํารวจเอก โกวิท  ภักดีภูมิ    ๔.  พลตํารวจเอก จงรัก  จุฑานนท์ 
๕.  นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน์     ๖.  นายดิเรก  ถึงฝั่ง 
๗.  นางถวิลวดี  บุรีกุล      ๘.  นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง 
๙.  นายธานี  อ่อนละเอียด    ๑๐.  นางนฤมล  ศิริวัฒน์ 

๑๑.  ศาสตราจารย์บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  ๑๒.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
๑๓.  นายประสงค์ศักดิ์  บุญเดช   ๑๔.  นางสาวปัทมา  สูบกําปัง 
๑๕.  พันตํารวจเอก พายัพ  ทองชื่น  ๑๖.  นายภิญโญ  สายนุ้ย 
๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิ  มูลศิลป์  ๑๘.  รองศาสตราจารย์ภูริชญา  วัฒนรุ่ง 
๑๙.  พลตํารวจโท ยุทธนา  ไทยภักดี  ๒๐.  นางเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข 
๒๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ ๒๒.  นายวัชรินทร์  จอมพลาพล 
๒๓.  นางสาวแววตา  สุขวาณิชวิชัย  ๒๔.  นายศรายุทธ  อันทะไชย์ 

 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๖๖ 

๒๕.  นายสมชาติ  พรรณพัฒน์   ๒๖.  นายสุริยา  ปันจอร์ 
๒๗.  นายอนุรักษ์  นิยมเวช 
กําหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 

  ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามัญทั่วไป)  เป็นพิเศษ  วันจันทร์ 
ที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ  
แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง  และลงมติในวาระที่  ๓  ให้แก้ไขเพิ่มเติม  อีกทั้งมีมติ
เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ)  วันพุธที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติม  จึงกําหนดจํานวนบุคคลท่ีจะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  เป็นจํานวนสภาละ  ๑๑  คน  และได้ลงมติตั้งบุคคลเป็น
กรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๒๑ 
มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาเพื่อพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  จํานวน  ๑๑  คน  ดังนี้ 
 ๑.  นายกฤช  อาทิตย์แก้ว ๒.  พลตํารวจเอก จงรัก   จุฑานนท์ 
 ๓.  นางถวิลบุรี  บุรีกุล ๔.  นายธานี  อ่อนละเอียด 
 ๕.  นางนฤมล  ศิริวัฒน์ ๖.  นายประสงค์ศักดิ์  บุญเดช 
 ๗.  พันตํารวจเอก พายัพ  ทองชื่น ๘.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ภูมิ  มูลศิลป์  
 ๙.  พลตํารวจโท ยุทธนา  ไทยภักดี ๑๐.  นายสมชาติ  พรรณพัฒน์ 
 ๑๑.  นายอนุรักษ์  นิยมเวช 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๑๘  
มีนาคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ 
เสนอกฎหมาย  พ.ศ.  ....  ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว   

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๖๗

๒.๒ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน (๒  ฉบับ) 

๑) ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี / นางสาวเฉลิมลักษณ์  เก็บทรัพย์ กับคณะ / นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ กับคณะ 
/ นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช กับคณะ / นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ กับคณะ / นายวรงค์  
เดชกิจวิกรม กับคณะ และนางสาวสารี  อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ง 
จํานวน ๑๑,๒๓๐ คน เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจาก  

มาตรา ๖๑ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ได้ บัญญัติ ให้ มีองค์การเพื่อการ คุ้มครองผู้บริ โภคที่ เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่ งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริ โภค ทําหน้าที่ ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
ของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการ
กําหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทํา 
หรือการละเลยการกระทําอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยให้รัฐสนับสนุนงบประมาณ 
ในการดําเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย จึงสมควรตรากฎหมายจัดตั้งองค์การอิสระ 
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อทําหน้าที่ดังกล่าวตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้ งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป ) วันจันทร์ที่ ๒  

พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ 
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  
และตั้งกรรมาธิการวสิามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๒๙ คน ประกอบด้วย 

  ๑.  นางสาวกรรณิการ์  กิจติเวชกุล       ๒.  นายจักรธรรม  ธรรมศักดิ์ 
  ๓.  นางจิตร์ธนา  ย่ิงทวีลาภา    ๔.  รศ. จิราพร  ลิ้มปานานนท์ 
  ๕.  ศ. เจิมศักดิ์  ป่ินทอง        ๖.  นายชัยรัตน์  แสงอรุณ 
  ๗.  พลอากาศเอก ชาลี  จันทร์เรือง   ๘.  นายตวง  อันทะไชย 
  ๙.  นายถนอม  อ่อนเกตุพล  ๑๐.  นายถาวร  ลีนุตพงษ์ 
๑๑.  นางนฤมล  ศิริวัฒน์  ๑๒.  นายนิโรธ  เจริญประกอบ 
๑๓.  นางสาวบุญยืน  ศิริธรรม  ๑๔.  นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา 
๑๕.  รศ. ดร. ประเสริฐ  ชิตพงศ์   ๑๖.  นายไพบูลย์  ช่วงทอง 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๖๘ 

๑๗.  นายไพโรจน์  พลเพชร  ๑๘.  นายมณเฑียร  บุญตัน 
๑๙.  นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์    ๒๐.  นางสาวรสนา  โตสิตระกูล 
๒๑.  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  ๒๒.  ผศ. วรรณา  ศรีวิริยานุภาพ 
๒๓.  ผศ. วรวิทย์  บารู      ๒๔.  นายวันชัย  สอนศิริ 
๒๕.  รศ. วิทยา  กุลสมบูรณ์    ๒๖.  ศ. วิรัติ  พาณิชย์พงษ์ 
๒๗.  นายสมชาย  แสวงการ  ๒๘.  นางสมพร  จูม่ัน 
๒๙.  นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง  
กําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 
ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผล 

บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ 
(สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป ตามมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๕ และ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๓๑  
มกราคม  ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ  
แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งมีมติ
เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญ
ทั่วไป) วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติม และกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ สภาละ ๑๑ คน และตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้ งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป ) วันจันทร์ที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา 

๑.  นายเจริญ  ภักดีวานิช    ๒.  ศ. เจิมศักดิ์  ป่ินทอง 
๓.  นายไพโรจน์  พลเพชร    ๔.  นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ 
๕.  นางสาวรสนา  โตสิตระกูล    ๖.  นายวันชัย  สอนศิริ 
๗.  นายวิเชียร  คันฉ่อง    ๘.  ศ. วิรัติ  พาณิชย์พงษ์ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๖๙

๙.  พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ ๑๐.  นายสมชาย  แสวงการ 
๑๑.  นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง 

๒ )  ร่ างพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ .ศ .  . . . . 
(คณะรัฐมนตรี / นายไพศาล บางชวด กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๔,๘๙๒ คน / 
นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ กับคณะ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติอยู่ทั่วประเทศ 
ให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยจัดตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชนขึ้น 
เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กําหนดและควบคุมมาตรฐาน 
การประกอบวิชาชีพและควบคุมมิให้ มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคล 
ซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดภัยและความเสียหายต่อสุขภาพของบุคคลและชุมชน 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 
โดยมีผู้แทนจากประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตั้งที่ เข้าร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติร่วมกับ
กรรมาธิการจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๒๗ คน 
ประกอบด้วย  

๑.  นายจตุรงค์  ธีระกนก        ๒.  นายจักรธรรม  ธรรมศักดิ์ 
๓.  นายเจตน์  ศิรธรานนท์        ๔.  นายเจริญ  ภักดวีานิช 
๕.  พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม       ๖.  นายทัคคนา  สุวรรณไตรย์ 
๗.  รองศาสตราจารย์ทัศนา  บุญทอง       ๘.  นางทัศนีย์  บัวคํา 
๙.  นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน     ๑๐.  หม่อมหลวงปรียพรรณ  ศรีธวัช 

๑๑.  นายปิ่น  นันทะเสน      ๑๒.  รองศาสตราจารย์พรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์ 
๑๓.  รองศาสตราจารย์พิทยา  จารุพูนผล    ๑๔.  นายไพศาล  บางชวด 
๑๕.  นายภูดิท  เตชาติวัฒน์      ๑๖.  นายเมธี  จันท์จารุภรณ์ 
๑๗.  พลเอก เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค์     ๑๘.  นายวันชัย  สอนศิริ 
๑๙.  นายวิบูลย์  คูหิรัญ       ๒๐.  ศาสตราจารย์วิรัติ  พาณิชย์พงษ์ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๗๐ 

๒๑.  นางสมพร  จูม่ัน       ๒๒.  พลตํารวจโท สมยศ  ดีมาก 
๒๓.  นายสุขุม  กาญจนพิมาย      ๒๔.  รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย 
๒๕.  ศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล  ๒๖.  นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ 
๒๗.  นายอํานวย  กาจีนะ 
กําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ และ
ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจน
จบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติไม่เห็นชอบด้วย 
กับการแก้ไขเพิ่มเติม และกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สภาละ ๑๑ คน และตั้งกรรมาธิการร่วมกัน 
ฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา 

๑.  รองศาสตราจารย์กอบกุล  พันธ์เจริญวรกุล   ๒.  นายจตุรงค์  ธีระกนก 
๓.  นายจักรธรรม  ธรรมศักดิ์     ๔.  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
๕.  รองศาสตราจารย์ทศันา  บุญทอง    ๖.  นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน 
๗.  รองศาสตราจารย์พรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์   ๘.  นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ 
๙.  ศาสตราจารย์วิรัติ  พาณิชย์พงษ์  ๑๐.  พลตํารวจโท สมยศ  ดีมาก 

๑๑.  นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๗๑

๓.  วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม  รอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  (๑๐  ฉบับ) 
๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)   
สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้ 
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคําว่า “ทบวงการเมือง” ให้หมายความรวมถึง

หน่วยงานอื่นของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ
สามารถดําเนินการขอใช้ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ 

(๒).แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจดทะเบียนไถ่ถอนจากจํานอง ไถ่ถอน 
จากการขายฝาก การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้มาโดยทางมรดกและ 
การจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โดยให้รวมถึงอสังหาริมทรัพย์
อื่นนอกจากที่ดินด้วย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เกิดความชัดเจน 
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่น 
นอกจากที่ดินด้วย 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๒๒  

มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และมีมติตั้ง
กรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๒๓ คน ประกอบด้วย 

  ๑.  นายกฤช  อาทิตย์แก้ว         ๒.  นายจิตติพจน ์ วิริยะโรจน์ 
  ๓.  นายเจตน์  ศิรธรานนท์     ๔.  นายเจริญ  ภักดีวานิช 
  ๕.  นายต่วนอับดุลเล๊าะ  ดาโอ๊ะมารียอ    ๖.  นายถวัลย์  ทิมาสาร 
  ๗.  นายธีระ  สุวรรณกุล     ๘.  นายนพดล เภรีฤกษ์ 
  ๙.  นายประสาร  มฤคพิทักษ์   ๑๐.  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ 
๑๑.  นายพิสิฐ  เกตุผาสุข   ๑๒.  นายพีระ  มานะทัศน์ 
๑๓.  นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง   ๑๔.  นายมงคล  ศรีคําแหง 
๑๕.  นายวิชัย  ไพรสงบ    ๑๖.  นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์  
๑๗.  นายสมชาย  แสวงการ   ๑๘.  นายสมบูรณ์  งามลักษณ์ 
๑๙.  นายสมศักดิ์  บุญเปลื้อง   ๒๐.  นายสุจิต  จงประเสริฐ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๗๒ 

๒๑.  นายสุเมธ  ศรีพงษ์    ๒๒.  นายสุริยา  ปันจอร์      
๒๓.  นายโสภณ  ศรีมาเหล็ก    
กําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๒๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ 
แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งมีมติ
เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

๒) ร่างพระราชบัญญัติ เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ . .) พ .ศ .  . . . . 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เพื่อให้

ครอบคลุมมากขึ้นแก่ผู้ที่ทางราชการมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ 
หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเป็นการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

(๒) แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องหมายของเหรียญพิทักษ์
เสรีชน 

(๓) แก้ไขหลักเกณฑ์ในการพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และการกําหนด
เกี่ยวกับการขอพระราชทานเหรียญ การประดับและการเรียกเหรียญคืน 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๘ 

มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาและมอบหมายคณะกรรมาธิการ
การทหารพิจารณา โดยมีกําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ   

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งมีมติเห็นชอบด้วย
กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการต่อไป 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๗๓

๓) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชไปเป็นของกรมป่าไม้) (คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เพื่อโอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมไปเป็นของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
ปรากฏปัญหาจากการที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีภารกิจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแล รักษา ส่งเสริมและทํานุบํารุงทรัพยากรป่าไม้ 
ที่ซ้ําซ้อนกัน ทําให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน จึงโอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช และบรรดากิจการ อํานาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ตําแหน่งและอัตรากําลังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชไปเป็นของกรมป่าไม้ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติ บัญญัติ) วันอังคาร 

ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้) 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา และมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๒๓ คน ประกอบด้วย 

๑.  นายกฤช  อาทิตย์แก้ว     ๒.  พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์ 
๓.  นายขวัญชัย  พนมขวัญ     ๔.  นายจรัล  จึงยิ่งเรืองรุ่ง 
๕.  นายชลธิศ  สุรัสวดี      ๖.  นางชื่นสุมน  นิวาทวงษ์ 
๗.  นายชูชัย  เลิศพงศ์อดิศร     ๘.  นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ 
๙.  นายบุญส่ง  โควาวิสารัช   ๑๐.  นายประสาร  มฤคพิทักษ์ 

๑๑.  รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ชิตพงศ์  ๑๒.  นายพิสิฐ  เกตุผาสุข 
๑๓.  นางภารดี  จงสุขธนามณี    ๑๔.  พลเอก เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค์ 
๑๕.  พลตํารวจเอก วงกต  มณีรินทร์  ๑๖.  นายวัชระ  ตันตรานนท์ 
๑๗.  นางสาวศรีสกุล  ม่ันศิลป์   ๑๘.  พันตํารวจเอก สนธยา  แสงเภา 
๑๙.  นายสาย  กังกเวคิน   ๒๐.  นายสิริวัฒน์  ไกรสินธุ์ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๗๔ 

๒๑.  นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์  ๒๒.  นายสุเมธ  ศรีพงษ์ 
๒๓.  นายสุรจิต  ชิรเวทย์ 
กําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ  
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ 

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง 
คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติม 
อีกทั้ งมีมติ เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 ๔) ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหวา่งประเทศ  พ.ศ.  .... 
(คณะรัฐมนตรี  และนายชวลิต  วิชยสุทธิ์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ  เนื่องจาก

ประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่สิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดของผู้ส่ง  ผู้ขนส่ง  
ผู้รับตราส่งและบุคคลอื่น  ที่เกี่ยวข้องกับการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ  ในขณะที่
การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประเทศไทยได้ขยาย
ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศออกไปอย่างกว้างขวาง  จึงสมควร
กําหนดให้มีกฎหมายกําหนดสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดในเรื่องการรับขนของทางถนน
ระหว่างประเทศขึ้นเป็นการเฉพาะ  เพื่ออํานวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่ง
ระหว่างประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการรับขนของทางถนนของประเทศไทย
สามารถแข่งขันในการให้บรกิารขนส่งระหว่างประเทศได้มากขึ้น    

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๓  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ที่  ๑๒  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่าง
ประเทศ  พ .ศ.  ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  และลงมติ
มอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก 
ในการขนส่งข้ามพรมแดน  พ.ศ. ....  พิจารณา  โดยกําหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ 
ที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ  
แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง  และลงมติในวาระที่ ๓  ให้แก้ไขเพิ่มเติม 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๗๕

๕) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  แก้ไขเพิ่มบทนิยามคําว่า  “เครื่องหมายการค้า”  เพื่อกําหนดให้หมายความถึง

กลิ่นและเสียงด้วย 
(๒)  แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจของรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อลด 

หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
(๓)  กําหนดลักษณะบ่งเฉพาะของภาพ  รูปร่างหรือรูปทรง  กลิ่น  และเสียง 
(๔)  แก้ไขเพิ่มเติมให้เครื่องหมายการค้าทุกประเภทสามารถได้มาซึ่งลักษณะ

บ่งเฉพาะโดยการจําหน่าย  เผยแพร่  หรือโฆษณาสินค้าที่ ใช้ เครื่องหมายการค้านั้น 
จนแพร่หลาย 

(๕)  ยกเลิกบทบัญญัติที่ห้ามขอจดทะเบียนสําหรับสินค้าต่างจําพวกกัน 
ในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหนึ่งฉบับ 

(๖)  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณารับจดทะเบียนและเพิกถอน 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน 
ไว้แล้ว  และการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ขอจดทะเบียนหลายราย 
ต่างยื่นคําขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีความเหมือนหรือคล้ายกัน   
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาจําพวกของสินค้าและลักษณะอย่างเดียวกันของสินค้า  

(๗)  ลดระยะเวลาการปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน  การอุทธรณ์คําสั่ง
ของนายทะเบียน  การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ  การย่ืนคําคัดค้าน 
การจดทะเบียน  และการยื่นคําโต้แย้งคําคัดค้านการจดทะเบียน 

(๘)  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และขั้นตอนกรณีผู้ขอจดทะเบียนหลายราย 
ย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน  โดยยกเลิกขั้นตอนที่กําหนดให้
ผู้ขอจดทะเบียนหลายรายต้องตกลงกัน  และกําหนดให้ผู้ที่ ย่ืนคําขอไว้ เป็นรายแรก 
เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจดทะเบียนก่อน 
  (๙)  ขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๗๖ 

       (๑๐)  กําหนดขั้นตอนการดําเนินการของนายทะเบียน  ในกรณีที่การขอจด
ทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า  หรือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบียน  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
         (๑๑)  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 
การจดทะเบียนได้โดยต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่ม  และขยายระยะเวลาการดําเนินการแก้ไข
เกี่ยวกับการขอต่ออายุตามคําสั่งของนายทะเบียน 
        (๑๒)  กําหนดผลทางกฎหมายในกรณีการโอนหรือการรับมรดกสิทธิ 
ในเครื่องหมายการค้าที่มีการทําสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 
                 (๑๓)  แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๔  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๘  

มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ.  ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  และลงมติตั้งกรรมาธิการ 
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  จํานวน  ๒๓  คน  ดังนี้ 
 ๑.  นายจตุรงค์  ธีระกนก ๒.  นายจารุพงศ์  จีนาพันธ์ 
 ๓.  พันตํารวจโท จิตต์  ๔.  นายชรินทร์  หาญสืบสาย 
                           ศรีโยหะ  มุกดาธนพงศ์  

 ๕.  นางนฤมล  ศิริวฒัน ์ ๖.  นายบุญชัย  โชควัฒนา   

 ๗.  นายบุญมา  เตชะวณิช ๘.  นายประดิษฐ์  ตันวัฒนะพงษ์ 
 ๙.  นางปัจฉิมา  ธนสันติ ๑๐.  นายไพบูลย์  ซําศิริพงษ์ 
 ๑๑.  นายไพบูลย์  นิติตะวัน ๑๒.  นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ 
 ๑๓.  พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์ ๑๔.  นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ 
 ๑๕.  นางสาวรสนา  โตสิตระกูล ๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  บารู 
 ๑๗.  นายวันชัย  สอนศิริ ๑๘.  นายสมชาย  แสวงการ 
 ๑๙.  นายสมศักดิ์  พณิชยกุล ๒๐.  นายสิงห์ชัย  ทุ่งทอง 
 ๒๑.  นางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ ๒๒.  นายสุพจน์  เลียดประถม 
 ๒๓.  นายสุรพงษ์  ตันธนศรีกุล 
  กําหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๗๗

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๔  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๖  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ   
แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง  และลงมติในวาระที่  ๓  ให้แก้ไขเพิ่มเติม   

๖) ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  (ฉบับที่  . .)  พ .ศ .  . . . .  
(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจําปีและนิรโทษกรรม 
ภาษีประจําปีที่ค้างชําระของหน่วยงานราชการ)  (คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เพื่อยกเว้น

การขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและยกเว้นภาษีรถประจําปีให้แก่ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐ  เนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐรูปแบบต่างๆ  เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
ทางราชการที่มีอยู่เดิม  และหน่วยงานราชการเดิมบางหน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนฐานะ
หรือการดําเนินการใหม่  ทําให้มิได้มีฐานะเป็นกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานตามที่
กฎหมายกําหนดให้ได้รับยกเว้นการขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและยกเว้นภาษี
ประจําปี  แต่เนื่องจากหน่วยงานที่เกิดขึ้นหรือปรับเปลี่ยนใหม่นั้น  มีฐานะเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐ  จึงสมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว 
ได้รับยกเว้นการขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  และยกเว้นภาษีรถประจําปี   
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๘๘)   

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๑๑   

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ.  ....  (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจําปีและนิรโทษ
กรรมภาษีประจําปีที่ค้างชําระของหน่วยงานราชการ)  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
ไว้พิจารณา  และลงมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รถยนต์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียม  และภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระ
ของหน่วยงานราชการ)  เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  โดยกําหนดการแปรญัตติ
ตามข้อบังคับฯ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๗  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๑๑  
มีนาคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ  แล้วเรียง



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๗๘ 

ตามลําดับมาตราจนจบร่าง  และลงมติในวาระที่  ๓  ให้แก้ไขเพิ่มเติม  อีกทั้งมีมติเห็นชอบด้วย
กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป   

 ๗) ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 
 (คณะรัฐมนตรี  /  นายกรวีร์  ปรศินานันทกุล  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคําว่า  “สถานพยาบาลสัตว์”  และคําว่า  “ผู้ประกอบการ

บําบัดโรคสัตว์”  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๓) 
(๒)  แก้ไขเพิ่มเติมคําว่า  “ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์”  และคําว่า  “ประกอบการ

บําบัดโรคสัตว์”  
(๓)  แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจของรัฐมนตรีในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขสําหรับใช้บังคับแก่สถานพยาบาลสัตว์ซึ่งดําเนินการโดยส่วนราชการและหน่วยงานอื่น
ของรัฐ  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๔) 

(๔)  เพิ่มเติมการกําหนดลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์  (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา  ๖) 

(๕)  แก้ไขเพิ่มเตมิคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาต   
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๘) 

(๖ )  เพิ่มเติมหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตจัดตั้ ง
สถานพยาบาลสัตว์   และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตของผู้อนุญาต   
(เพิ่มมาตรา  ๘/๑  และมาตรา  ๘/๒) 

(๗)  เพิ่มเติมการกําหนดให้ผู้รับอนุญาตแสดงรายการอัตราค่ารักษาพยาบาล
และค่าบริการ  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๑๖) 

(๘)  เพิ่มเติมหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการโอนใบอนุญาตและการแสดง
ความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการต่อไปในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตาย  (เพิ่มมาตรา  ๒๑/๑   
และมาตรา  ๒๑/๒) 

(๙)  แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๗๙

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๔  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ.  ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  และลงมติตั้งกรรมาธิการ 
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  จํานวน  ๒๓  คน  ดังนี้ 

  ๑.  รองศาสตราจารย์กอบกุล  พันธ์เจริญวรกุล   ๒.  พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์ 
  ๓.  นางจิตร์ธนา  ย่ิงทวีลาภา     ๔.  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
  ๕.  รองศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ  บูรณสมภพ ๖.  นายธนิตย์  อเนกวิทย์ 
  ๗.  พลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์    ๘.  พลตํารวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต์ 
  ๙.  พลตํารวจโท ยุทธนา  ไทยภักดี  ๑๐.  นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ 
๑๑.  นายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ์   ๑๒.  นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร 
๑๓.  นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์   ๑๔.  พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ 
๑๕.  นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร   ๑๖.  พันตํารวจเอก สนธยา  แสงเภา 
๑๗.  นายสมชาติ  พรรณพัฒน์   ๑๘.  นายสมบูรณ์  งามลักษณ์ 
๑๙.  นางสมพร  จูม่ัน    ๒๐.  นายสมพล  พันธุ์มณี 
๒๑.  นายสรรเสริญ  อัจจุตมานัส   ๒๒.  นายสุพจน์  เลียดประถม 
๒๓.  นางสุอําภา  คชไกร  
กําหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๑๘  

มีนาคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ  แล้วเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบร่าง  และลงมติในวาระที่  ๓  ให้แก้ไขเพิ่มเติม  อีกทั้งมีมติเห็นชอบด้วย
กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป   

 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๘๐ 

๘) ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)  (คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  

(แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคําว่า  “รถยนต์ส่วนบุคคล”  ในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๒๑  (๓  ทวิ)) 
(๒)  กําหนดประเภทรถที่ต้องห้ามการใช้  และกําหนดข้อยกเว้นให้ใช้รถ 

ที่ยังมิได้จดทะเบยีนได้ในบางกรณี  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๖  และเพิ่มมาตรา  ๖/๑) 
(๓)  ปรับปรุงอํานาจของนายทะเบียนและผู้ตรวจการในการเข้าตรวจสถานที่

ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีรถค้างชําระภาษีประจําปี  หรือมีการใช้รถที่สิ้นอายุการใช้งาน   
และแก้ไขอํานาจในการยึดรถนั้น  ให้เป็นการยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถแทน  (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา  ๓๕  วรรคสอง  มาตรา  ๓๗  และยกเลิกมาตรา  ๓๙) 

(๔ )  ปรับปรุงอายุใบอนุญาตขับรถชั่วคราวให้ มี กําหนดสองปีนับแต่ 
วันออกใบอนุญาตขับรถนั้น  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง) 

(๕)  แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของผู้ขอใบอนุญาตขับรถ  (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา  ๔๖  (๘)  และเพิ่มมาตรา  ๔๖  (๙)) 

(๖)  เพิ่มอํานาจของนายทะเบียนและผู้ตรวจการในการออกหนังสือเรียก
เจ้าของรถหรือผู้ขับรถมาให้ถ้อยคําหรือยื่นคําชี้แจงแสดงข้อเท็จจริง  (เพิ่มมาตรา  ๕๗  สัตต) 

(๗)  ปรับปรุงบทกําหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  และเพิ่มมาตรา  ๖๑/๑  มาตรา  ๖๖/๖) 

(๘)  ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม  (เพิ่ม  (๗/๑)  (๗/๒)  และแก้ไข
เพิ่มเติม  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  และ  (๑๓)  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ) 

(๙)  กําหนดอัตราภาษีประจําปีสําหรับรถอื่นที่ กําหนดในกฎกระทรวง 
(เพิ่ม  (๑๐/๑)  ของอัตราภาษีประจําปีท้ายพระราชบัญญัติ) 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๑๑   

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติรถยนต์   (ฉบับที่  . . )   
พ.ศ.  ....  (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)   
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  และลงมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๘๑

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (ปรับปรุงประเภทของ
หน่วยงานราชการที่ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม  และภาษีประจําปีและนิรโทษกรรม
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปี ค้างชําระของหน่วยงานราชการ )  เป็นผู้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยกําหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๒  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  เป็นพิเศษ   
วันศุกร์ที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง   
คําปรารภ  แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง  และลงมติในวาระที่  ๓  ให้แก้ไขเพิ่มเติม   

๙) ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (ปรับปรุง
น้ําหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)  (คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ปรับปรุงนิยามคําว่า  “การขนส่งส่วนบุคคล”  และบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การกําหนดน้ําหนักรถที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ (๕)  
และมาตรา  ๕  (๒) (ข)) 

(๒)  แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอํานาจของนายทะเบียน  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖  
วรรคสี่) 

(๓)  ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง) 

(๔)  กําหนดให้ใช้รถขนส่งในลักษณะหมุนเวียนกันได้  (เพิ่มมาตรา  ๓๙/๑) 
(๕)  แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจอธิบดีหรือนายทะเบียนในการยึดหรืออายัดสิ่งของ

หรือเอกสารและการควบคุมดูแลสถานีขนส่ง  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๔๙  และเพิ่มมาตรา  ๑๒๕/๑) 
(๖)  กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ  (เพิ่มมาตรา  ๗๔/๑) 
(๗)  ปรับปรุงบทกําหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๑๔๔  และเพิ่มมาตรา  ๑๔๔/๑  มาตรา  ๑๔๘/๑  และมาตรา  ๑๔๘/๒) 
 ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๑๑   

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ.  ....  (ปรับปรุงน้ําหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)  ซึ่งสภา
ผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  และลงมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๘๒ 

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (ปรับปรุงประเภทของ
หน่วยงานราชการที่ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม  และภาษีประจําปีและนิรโทษกรรม
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปี ค้างชําระของหน่วยงานราชการ )  เป็นผู้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  โดยกําหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๒  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  เป็นพิเศษ   
วันศุกร์ที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง   
คําปรารภ  แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนถึงมาตรา  ๘   

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๓  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  เป็นพิเศษ   
วันอังคารที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณามาตรา  ๘  ต่อไป  แล้วพิจารณา 
เรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง  และลงมติในวาระที่  ๓  ให้แก้ไขเพิ่มเติม  อีกทั้งมีมติ
เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ดําเนินการต่อไป   

๑๐) ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการ
ตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน The GMS Agreement)  (คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙  เพื่อกําหนด

หลักเกณฑ์ทางศุลกากรที่ใช้กับพื้นที่ควบคุมร่วมกัน  เนื่องจากประเทศไทยได้มีการทําความตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน  เพื่อวางกรอบ
ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ของประเทศภาคีตามความตกลงในการดําเนินพิธีการในการขนส่ง
ข้ามพรมแดนร่วมกันและพร้อมกันในพื้นที่ เดียวกัน  แต่การดําเนินพิธีการศุลกากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรยังไม่ครอบคลุมถึงการดําเนินพิธีการศุลกากรในพื้นที่ควบคุม
ร่วมกัน  ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  อํานวยความสะดวกในการขนส่ง
บุคคล  สัตว์  พืช  ของ  ตลอดจนพาหนะ  ผู้ควบคุมพาหนะ  และคนประจําพาหนะที่ใช้ 
ขนส่งสิ่งดังกล่าว  และเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณี  จึงสมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
เพื่ อ กํ าหนดพื้ นที่ ค วบ คุมร่ วม กันและกํ าหนดหลั ก เ กณฑ์ ในการดํ า เนิ นพิ ธี ก า ร 
ศุลกากรในพื้นที่ดังกล่าว  (เพิ่มหมวด  ๔  จัตวา  อํานาจทางศุลกากรในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน  
มาตรา  ๓๗  โสฬส  มาตรา  ๓๗  สัตตรส  มาตรา  ๓๗  อัฏฐารส  มาตรา  ๓๗  เอกูนวีสติ  
มาตรา  ๓๗  วีสติ  และมาตรา  ๓๗  เอกวีสติ) 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๘๓

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๕  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๔  

มีนาคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
ภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน The GMS Agreement)  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร 
ลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  และลงมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  
จํานวน  ๒๓  คน  ดังนี้ 
 ๑.  นางกฤติกา  ป้ันประเสริฐ ๒.  นางกีระณา  สุมาวงศ์ 
                    ๓.  นางสาวเกศสิณี  แขวัฒนะ ๔.  พลเอก เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์ 
 ๕.  นายคํานูณ  สิทธิสมาน ๖.  นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล 
 ๗.  นายชูชัย  อุดมโภชน์ ๘.  นายดิเรก  ถึงฝั่ง 
 ๙.  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์ ๑๐.  นายธวัชชัย  บุญมา 
 ๑๑.  นายประวตัิ  ทองสมบูรณ์  ๑๒.  นายประเสริฐ  ประคุณศกึษาพันธ ์
 ๑๓.  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ ๑๔.  นายไพบูลย์  นิติตะวัน 
 ๑๕.  นายยุวดี  นิ่มสมบุญ ๑๖.  นายวันชัย  สอนศิริ 
 ๑๗.  นายวิทวัส  บุญญสถิตย์ ๑๘.  นางสาวศรีสกุล  ม่ันศิลป์ 
 ๑๙.  นายสมศักดิ์  บุญเปลื้อง ๒๐.  นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์ 
 ๒๑.  พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ ๒๒.  นายสุริยา  ปันจอร์ 
 ๒๓.  นายโสภณ  ศรีมาเหล็ก 

กําหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๔  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  เป็นพิเศษ   

วันศุกร์ที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่  ๒  เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง   
คําปรารภ  แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง  และลงมติในวาระที่  ๓  ให้แก้ไขเพิ่มเติม   

 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๘๔ 

๔.  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  (๒  ฉบับ)           
๑) ร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดปริญญาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 

โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนแผนที่ ให้มีปริญญาสามชั้น คือ ปริญญาเอก ปริญญาโท 
และปริญญาตรี 

(๒) แก้ไขชื่อสังกัดของโรงเรียนแผนที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 

(๓) กําหนดให้สภาการศึกษาวิชาการทหารอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรได้ 

(๔) เพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของสภาการศึกษาวิชาการทหาร เพื่อให้มีอํานาจ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาการทหาร รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของสภา
การศึกษาวิชาการทหาร โดยให้มีกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๕) กําหนดวาระในการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
สภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๖) กําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําสถาบันการศึกษา 
โดยให้มีสิทธิใช้เป็นคํานําหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

(๗ ) .แก้ไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษแก่ผู้ ใช้ปริญญา อักษรย่อ/ปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรโดยไม่มีสิทธิ 
ที่จะใช้ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๔  

มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติ กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จ 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๘๕

วิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา 
และมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๒๓ คน ประกอบด้วย 

  ๑.  พลตํารวจเอก จงรัก  จุฑานนท์   ๒.  พลอากาศเอก ชาลี  จันทร์เรือง 
  ๓.  พลเอก ชูชาติ  สุขสงวน    ๔.  นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง 
  ๕.  รศ. นรีวรรณ  จินตกานนท์      ๖.  นายบุญส่ง  โควาวิสารัช 
  ๗.  รศ. ประเสริฐ  ชิตพงศ์    ๘.  พลโท พงศ์เอก  อภิรักษ์โยธิน 
  ๙.  รศ. พรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ ์  ๑๐.  พลโท พอพล  มณีรินทร์ 
๑๑.  นายพิสิฐ  เกตุผาสุข  ๑๒.  พลโท รวมพล  มีชูอรรถ 
๑๓.  พลเอก รัชกฤต  กาญจนวัฒน์ ๑๔.  นายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ์ 
๑๕.  รศ. วิชุดา  รัตนเพียร  ๑๖.  ศ. วิรัติ  พาณิชย์พงษ์ 
๑๗.  พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ ๑๘.  รศ. หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ  เทวกุล 
๑๙.  พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ ๒๐.  นายสมชาย  แสวงการ 
๒๑.  นายสุโข  วุฑฒิโชติ   ๒๒.  นายสุรพล  ทิพย์เสนา 
๒๓.  พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ    
กําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ  

๒) ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ....  (คณะรัฐมนตรี /  
นางสาวอรุณี  ชํานาญยา  กับคณะ  /  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  กับคณะ  และนายพิเชษฐ์  
เชื้อเมืองพาน  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
ให้มีกฎหมายจัดตั้ง  “การยางแห่งประเทศไทย  (กยท.)”  ขึ้นทําหน้าที่เป็นองค์กร

กลางรับผิดชอบดูแลการปฏิรูปการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศทั้งระบบ 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  การรักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา  การดําเนินธุรกิจและ
การจัดสรรประโยชน์เกี่ยวกับยางพารา  ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราและผลิตผล 
จากยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง   

 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๘๖ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๑๙  

มีนาคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย   
พ.ศ. ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  และลงมติตั้งกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  จํานวน  ๒๗  คน  ดังนี้ 

๑.  รศ. กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล    ๒.  นายคนึง  ชูพงศ์ 
๓.  นายคํานูญ  สิทธิสมาน     ๔.  นางจิตร์ธนา  ย่ิงทวีลาภา 
๕.  นายชํานาญ  นพคุณขจร     ๖.  นายดํารงค์  จิระสุทัศน์ 
๗.  รศ. ทัศนา  บุญทอง     ๘.  นายธันว์  ออสุวรรณ 
๙.  นายธานี  อ่อนละเอยีด   ๑๐.  รศ. นรีวรรณ  จินตกานนท์ 

๑๑.  นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน  ๑๒.  นายบุญส่ง  นับทอง 
๑๓.  นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ๑๔.  รศ. ประเสริฐ  ชิตพงศ์ 
๑๕.  นายพัชโรดม  ลิมปิษเฐียร   ๑๖.  นายไพโรจน์  พิกุลทอง 
๑๗.  พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์  ๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  บารู 
๑๙.  นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์   ๒๐.  นายวิเชียร  คันฉ่อง 
๒๑.  นายวิทวัส  บุญญสถิต   ๒๒.  นางสาววีรี  ฐิติปุญญา 
๒๓.  นายสมพล  พันธุ์มณี   ๒๔.  นายสาย  กังกเวคิน 
๒๕.  นายสุขุม  วงษ์เอก    ๒๖.  นายสุโข  วุฑฒิโชติ 
๒๗.  นายสุพจน์  เลียดประถม 
กําหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๘๗

พระราชกําหนด 

-  วุฒิสภาลงมติอนุมัติให้มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป  (๑  ฉบับ) 
- พระราชกํ าหนดแก้ ไขเพิ่ ม เติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๘ ) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๕ ว่ามาตรา ๕๗ ตรี 

และมาตรา ๕๗ เบญจ แห่งประมวลรัษฎากรขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่ งราชอาณาจักรไทย  บทบัญญัติดั งกล่ าวจึ ง เป็นอันใช้ บั งคับมิได้ตามมาตรา  ๖ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งทําให้มีความจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์ 
ในการเสียภาษีเงินได้ และการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ที่เป็นสามี
และภริยาขึ้นใหม่บางประการ จึงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรในเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อใช้บังคับสําหรับการอื่นเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป 

ผลการพิจารณา  
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๔ 

มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ และลงมติอนุมัติให้มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 
ตามมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๔ ก ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 

 
 

 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๘๙

การพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คําแนะนํา หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคล 
ดํารงตําแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกัน 
    และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการเสนอรายชื่อ นายอุดม ม่ังมีดี ให้เป็นกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอต่อวุฒิสภา 
และสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ตามรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๑๓๕ จํานวน ๒๕ คน ประกอบด้วย  

  ๑. นางกีระณา สุมาวงศ์     ๒. นายขวัญชัย พนมขวัญ 
  ๓. นายจตุรงค์ ธีระกนก     ๔. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ 
  ๕. นางจิตร์ธนา ย่ิงทวีลาภา     ๖. ศ. เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ 
  ๗. นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์    ๘. นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ    
  ๙. นายพิเชต สุนทรพิพิธ   ๑๐. นายพิสิฐ เกตุผาสุข  
๑๑. นายพีระ มานะทัศน์   ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ บารู  
๑๓. นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์   ๑๔. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์  
๑๕. รศ. หม่อมราชวงศ์ วุฒิเลิศ เทวกุล  ๑๖. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ 
๑๗. พลตํารวจโท สมยศ ดีมาก  ๑๘. นายสมชาติ พรรณพัฒน์ 
๑๙. นายสมัคร เชาวภานันท์  ๒๐. นายสาย กังกเวคิน 
๒๑. นายสุเมธ ศรีพงษ์   ๒๒. นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล 
๒๓. นางสุอําภา คชไกร   ๒๔. นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 
๒๕. นายอนุรักษ์ นิยมเวช 
โดยมีกําหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการชุดนี้ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๙๐ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ ในส่วนที่ ๑ ซึ่งเป็นรายงานเปิดเผย และพิจารณารายงานในส่วนที่ ๒ 
ซึ่งเป็นรายงานลับ และลงมติไม่ให้ความเห็นชอบให้นายอุดม ม่ังมีดี เป็นกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๒.  เลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๐) 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๒๕ คน ประกอบด้วย 

  ๑. นางกีระณา สุมาวงศ์    ๒. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ 
  ๓. นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง    ๔. นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ 
  ๕. นางจิตร์ธนา ย่ิงทวีลาภา    ๖. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม 
  ๗. นายชรินทร์ หาญสืบสาย    ๘. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง 
  ๙. ศ. เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ ๑๐. นายประวัติ ทองสมบูรณ์ 
๑๑. นายประสงค์ นุรักษ์   ๑๒. พลตํารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ 
๑๓. นายมงคล ศรีคําแหง  ๑๔. นางยุวดี นิ่มสมบุญ 
๑๕. นางสาวรสนา โตสิตระกูล   ๑๖. นายรักพงษ์ ณ อุบล 
๑๗. พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์ ๑๘. หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล 
๑๙. นางสาวศรีสกุล ม่ันศิลป์  ๒๐. นายสมัคร เชาวภานันท์ 
๒๑. นายสมชาย แสวงการ  ๒๒. นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ 

 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๙๑

๒๓. นายสุเมธ ศรีพงษ์   ๒๔. นายสุรจิต ชิรเวทย์ 
๒๕. นายอนุรักษ์ นิยมเวช 
โดยมีกําหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการชุดนี้ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๗ 

มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการสามัญฯ ได้นําเสนอรายงานการตรวจสอบประวัติ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ใน ๔ ด้าน คือ 

๑.  ด้านกิจการกระจายเสียง 
๒.  ด้านกิจการโทรทัศน์ 
๓.  ด้านกิจการโทรคมนาคม 
๔.  ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ในส่วนที่ ๑ ซึ่งเป็นรายงานส่วนที่เปิดเผยต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
ในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันอังคาร 

ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการสามัญฯ ได้นําเสนอรายงานการตรวจสอบประวัติ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ในด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในส่วนที่ ๑ ซึ่งเป็นรายงานส่วนที่เปิดเผย และนําเสนอรายงานส่วนที่ ๒ ซึ่งเป็น
รายงานลับ ในส่วนที่เป็นประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อทั้ง ๕ ด้าน เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้ว ได้ลงมติเลือกบุคคลผู้สมควรเป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓) ทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านกิจการกระจายเสียง     คือ  พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร 
๒. ด้านกิจการโทรทัศน์      คือ  นายพิชัย อุตมาภินันท์ 
๓. ด้านกิจการโทรคมนาคม     คือ  นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ 
๔. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค     คือ   นายประเสริฐ อภิปุญญา  
๕. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน คือ  พลเอก บุญยวัจน์ เครือหงส์ 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๙๒ 

๓. ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เนื่องจากนายวิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์ และนายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร กรรมการ
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภา ครบกําหนดการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๕๖ อันทําให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๕ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล 
ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๕ คน ประกอบด้วย  

  ๑. นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์    ๒. พลตํารวจตรี ขจร สัยวัตร์ 
  ๓. พลตํารวจเอก จงรัก จุฑานนท์    ๔. นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ 
  ๕. นางจิตร์ธนา ย่ิงทวีลาภา    ๖. นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร 
  ๗. รศ. ทัศนา บุญทอง     ๘. นายธีระ สุวรรณกุล 
  ๙. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน  ๑๐. นายบุญส่ง โควาวิสารัช 
๑๑. นายปรเทพ สุจริตกุล  ๑๒. นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ 
๑๓. พลโท พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน ๑๔. รศ. พรพนัธุ์ บุณยรัตพนัธุ์ 
๑๕. พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชาะคุปต์ ๑๖. นายมงคล ศรีคําแหง 
๑๗. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์  ๑๘. ศ. วิรัติ พาณิชย์พงษ์ 
๑๙. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ๒๐. ศ. สม จาตุศรีพิทักษ์ 
๒๑. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม  ๒๒. นายสมชาติ พรรณพัฒน์ 
๒๓. นายสุธรรม พันธุศักดิ์  ๒๔. นายสุอําภา คชไกร 
๒๕. นายอนุรักษ์ นิยมเวช 
และมีมติให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๐๑ และ ๑๐๒ เป็นการชั่วคราว 

เฉพาะกรณี โดยมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณาเสนอรายชื่อฯ ทําหน้าที่ตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย โดยมีกําหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
วุฒิสภามีมติใหต้ั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๙๓

๔.  เลือกกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  
     (ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  
     พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๙ วรรคสอง) 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันศุกร์ 
ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติเลือกกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา จํานวน ๑๕ คน 
จากรายชื่อสมาชิกที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาแต่ละคณะเสนอ จํานวน ๒๒ คน 
ผลการเลือกกรรมการ นั้น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๑๕ คนแรก มีดังนี้ 

  ๑. หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล ๒. นายสมัคร เชาวภานันท์ 
  ๓. รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง ๔. นายธีระ สุวรรณกุล 
  ๕. พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ๖. นายสุธรรม พันธุศักดิ์ 
  ๗. รศ. นรีวรรณ จินตกานนท์  ๘. พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์ 
  ๙. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน  ๑๐. นายปรเทพ สุจริตกุล 
๑๑. นายวันชัย สอนศิริ   ๑๒. พลตํารวจโท สมยศ ดีมาก 
๑๓. นายถนอม ส่งเสริม   ๑๔. นายวิบูลย์ คูหิรัญ 
๑๕. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์  ๑๖. พลตํารวจโท พิชัย สนุทรสัจบูลย์ 

โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑๕ มีคะแนนเท่ากันจํานวน ๒ คนคือ 
พลตํารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ และนายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยในการขอถอนชื่อจากการเป็นกรรมการของพลตํารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ตามที่ประธาน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นผู้เสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๘๗

พระราชกําหนด 

-  วุฒิสภาลงมติอนุมัติให้มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป  (๑  ฉบับ) 
- พระราชกํ าหนดแก้ ไขเพิ่ ม เติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๘ ) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

สาระสําคัญ 
โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๕ ว่ามาตรา ๕๗ ตรี 

และมาตรา ๕๗ เบญจ แห่งประมวลรัษฎากรขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่ งราชอาณาจักรไทย  บทบัญญัติดั งกล่ าวจึ ง เป็นอันใช้ บั งคับมิได้ตามมาตรา  ๖ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งทําให้มีความจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์ 
ในการเสียภาษีเงินได้ และการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ที่เป็นสามี
และภริยาขึ้นใหม่บางประการ จึงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรในเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อใช้บังคับสําหรับการอื่นเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป 

ผลการพิจารณา  
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๔ 

มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ และลงมติอนุมัติให้มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 
ตามมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
หมายเหตุ : ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๔ ก ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 

 
 

 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๘๙

การพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คําแนะนํา หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคล 
ดํารงตําแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกัน 
    และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการเสนอรายชื่อ นายอุดม ม่ังมีดี ให้เป็นกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอต่อวุฒิสภา 
และสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ตามรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๑๓๕ จํานวน ๒๕ คน ประกอบด้วย  

  ๑. นางกีระณา สุมาวงศ์     ๒. นายขวัญชัย พนมขวัญ 
  ๓. นายจตุรงค์ ธีระกนก     ๔. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ 
  ๕. นางจิตร์ธนา ย่ิงทวีลาภา     ๖. ศ. เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ 
  ๗. นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์    ๘. นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ    
  ๙. นายพิเชต สุนทรพิพิธ   ๑๐. นายพิสิฐ เกตุผาสุข  
๑๑. นายพีระ มานะทัศน์   ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ บารู  
๑๓. นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์   ๑๔. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์  
๑๕. รศ. หม่อมราชวงศ์ วุฒิเลิศ เทวกุล  ๑๖. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ 
๑๗. พลตํารวจโท สมยศ ดีมาก  ๑๘. นายสมชาติ พรรณพัฒน์ 
๑๙. นายสมัคร เชาวภานันท์  ๒๐. นายสาย กังกเวคิน 
๒๑. นายสุเมธ ศรีพงษ์   ๒๒. นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล 
๒๓. นางสุอําภา คชไกร   ๒๔. นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 
๒๕. นายอนุรักษ์ นิยมเวช 
โดยมีกําหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการชุดนี้ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๙๐ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ ในส่วนที่ ๑ ซึ่งเป็นรายงานเปิดเผย และพิจารณารายงานในส่วนที่ ๒ 
ซึ่งเป็นรายงานลับ และลงมติไม่ให้ความเห็นชอบให้นายอุดม ม่ังมีดี เป็นกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๒.  เลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๐) 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๒๕ คน ประกอบด้วย 

  ๑. นางกีระณา สุมาวงศ์    ๒. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ 
  ๓. นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง    ๔. นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ 
  ๕. นางจิตร์ธนา ย่ิงทวีลาภา    ๖. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม 
  ๗. นายชรินทร์ หาญสืบสาย    ๘. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง 
  ๙. ศ. เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ ๑๐. นายประวัติ ทองสมบูรณ์ 
๑๑. นายประสงค์ นุรักษ์   ๑๒. พลตํารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ 
๑๓. นายมงคล ศรีคําแหง  ๑๔. นางยุวดี นิ่มสมบุญ 
๑๕. นางสาวรสนา โตสิตระกูล   ๑๖. นายรักพงษ์ ณ อุบล 
๑๗. พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์ ๑๘. หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล 
๑๙. นางสาวศรีสกุล ม่ันศิลป์  ๒๐. นายสมัคร เชาวภานันท์ 
๒๑. นายสมชาย แสวงการ  ๒๒. นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ 

 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๙๑

๒๓. นายสุเมธ ศรีพงษ์   ๒๔. นายสุรจิต ชิรเวทย์ 
๒๕. นายอนุรักษ์ นิยมเวช 
โดยมีกําหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการชุดนี้ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๗ 

มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการสามัญฯ ได้นําเสนอรายงานการตรวจสอบประวัติ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ใน ๔ ด้าน คือ 

๑.  ด้านกิจการกระจายเสียง 
๒.  ด้านกิจการโทรทัศน์ 
๓.  ด้านกิจการโทรคมนาคม 
๔.  ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ในส่วนที่ ๑ ซึ่งเป็นรายงานส่วนที่เปิดเผยต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
ในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันอังคาร 

ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการสามัญฯ ได้นําเสนอรายงานการตรวจสอบประวัติ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ในด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในส่วนที่ ๑ ซึ่งเป็นรายงานส่วนที่เปิดเผย และนําเสนอรายงานส่วนที่ ๒ ซึ่งเป็น
รายงานลับ ในส่วนที่เป็นประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อทั้ง ๕ ด้าน เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้ว ได้ลงมติเลือกบุคคลผู้สมควรเป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓) ทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านกิจการกระจายเสียง     คือ  พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร 
๒. ด้านกิจการโทรทัศน์      คือ  นายพิชัย อุตมาภินันท์ 
๓. ด้านกิจการโทรคมนาคม     คือ  นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ 
๔. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค     คือ   นายประเสริฐ อภิปุญญา  
๕. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน คือ  พลเอก บุญยวัจน์ เครือหงส์ 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๙๒ 

๓. ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เนื่องจากนายวิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์ และนายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร กรรมการ
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภา ครบกําหนดการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๕๖ อันทําให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๕ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล 
ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๕ คน ประกอบด้วย  

  ๑. นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์    ๒. พลตํารวจตรี ขจร สัยวัตร์ 
  ๓. พลตํารวจเอก จงรัก จุฑานนท์    ๔. นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ 
  ๕. นางจิตร์ธนา ย่ิงทวีลาภา    ๖. นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร 
  ๗. รศ. ทัศนา บุญทอง     ๘. นายธีระ สุวรรณกุล 
  ๙. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน  ๑๐. นายบุญส่ง โควาวิสารัช 
๑๑. นายปรเทพ สุจริตกุล  ๑๒. นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ 
๑๓. พลโท พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน ๑๔. รศ. พรพนัธุ์ บุณยรัตพนัธุ์ 
๑๕. พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชาะคุปต์ ๑๖. นายมงคล ศรีคําแหง 
๑๗. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์  ๑๘. ศ. วิรัติ พาณิชย์พงษ์ 
๑๙. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ๒๐. ศ. สม จาตุศรีพิทักษ์ 
๒๑. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม  ๒๒. นายสมชาติ พรรณพัฒน์ 
๒๓. นายสุธรรม พันธุศักดิ์  ๒๔. นายสุอําภา คชไกร 
๒๕. นายอนุรักษ์ นิยมเวช 
และมีมติให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๐๑ และ ๑๐๒ เป็นการชั่วคราว 

เฉพาะกรณี โดยมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณาเสนอรายชื่อฯ ทําหน้าที่ตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย โดยมีกําหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
วุฒิสภามีมติใหต้ั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๙๓

๔.  เลือกกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  
     (ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  
     พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๙ วรรคสอง) 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันศุกร์ 
ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติเลือกกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา จํานวน ๑๕ คน 
จากรายชื่อสมาชิกที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาแต่ละคณะเสนอ จํานวน ๒๒ คน 
ผลการเลือกกรรมการ นั้น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๑๕ คนแรก มีดังนี้ 

  ๑. หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล ๒. นายสมัคร เชาวภานันท์ 
  ๓. รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง ๔. นายธีระ สุวรรณกุล 
  ๕. พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ๖. นายสุธรรม พันธุศักดิ์ 
  ๗. รศ. นรีวรรณ จินตกานนท์  ๘. พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์ 
  ๙. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน  ๑๐. นายปรเทพ สุจริตกุล 
๑๑. นายวันชัย สอนศิริ   ๑๒. พลตํารวจโท สมยศ ดีมาก 
๑๓. นายถนอม ส่งเสริม   ๑๔. นายวิบูลย์ คูหิรัญ 
๑๕. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์  ๑๖. พลตํารวจโท พิชัย สนุทรสัจบูลย์ 

โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑๕ มีคะแนนเท่ากันจํานวน ๒ คนคือ 
พลตํารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ และนายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยในการขอถอนชื่อจากการเป็นกรรมการของพลตํารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ตามที่ประธาน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นผู้เสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๙๕

เรื่องอื่น ๆ 

๑.  การเลือกรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง แทนตําแหน่งที่ว่าง 
เนื่องจาก นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภา 

คนที่สอง ได้ลาออกจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ จึงเป็นอันพ้นจากตําแหน่ง
ตามความในมาตรา ๑๒๔ วรรคสี่ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ต่อมา ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ 
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ดําเนินการเลือกรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยมีสมาชิกวุฒิสภาได้รับการเสนอชื่อเป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
จํานวน ๔ คน คือ 

 ๑.  นายวิทยา อินาลา 
 ๒.  นางนฤมล ศิริวัฒน์ 
 ๓.  นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 
 ๔.  นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ 
ซึ่งผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นางนฤมล ศิริวัฒน์ เป็นผู้ได้รับ

คะแนนสูงสุดลําดับแรก (๕๔ คะแนน) และนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
ลําดับที่สอง (๓๙ คะแนน) แต่เนื่องจากผู้ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
วุฒิสภาที่มาประชุม (สมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุม ๑๔๖ คน ก่ึงหนึ่ง เท่ากับ ๗๓ คะแนน) 
จึงต้องนําผู้ ได้คะแนนสูงสุดทั้ง ๒ ลําดับ มาให้สมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนเลือกอีกครั้ง 
ซึ่งผลปรากฏว่า ทั้ง ๒ คน ได้รับเลือกด้วยคะแนน ๖๘ คะแนนเท่ากัน จึงต้องใช้วิธีการ 
จับสลากตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ .ศ . ๒๕๕๑ ข้อ ๖ และข้อ ๘ ปรากฏว่า 
นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ เป็นผู้จับสลากได้ จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่ง 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง แทนตําแหน่งที่ว่าง 
หมายเหตุ    ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๕๐ ง ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๙๖ 

๒.  เรื่องรับทราบ  (๑๙  เรื่อง) 
๒.๑  รายงานขององค์กรหรือหน่วยงาน  (รายงานประจําปี)  (๗  เรื่อง) 

๑. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๔ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๒๔  
ธันวาคม  ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๖๙  วรรคสาม   

๒.  รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ที่  ๒๔  
ธันวาคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

๓. รายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกําหนด 
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๙๗

๔. รายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกําหนด 
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕. รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และ  ๒๕๕๓ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๔  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๖  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว ตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

๖. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๗  

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๔  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๖  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๗. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๗  

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๔  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๖  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๙๘ 

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒.๒  รายงานผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  (๑๒  เรื่อง) 

๑) ผลการดําเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการ  (๔  เรื่อง) 

๑.  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม  (๑  เรื่อง) 
-  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้าง

นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ําลึกทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”  
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้ งที่  ๕  (สมัยสามัญนิติ บัญญัติ )  วันจันทร์ 

ที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี 
ตามข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์
และอุตสาหกรรม เรื่อง .“การศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม 
และท่าเรือน้ําลึกทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” แล้ว   

ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  รับทราบรายงาน
ดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะกับผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการฯ  ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ    

๒ .  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ
โทรคมนาคม  (๑  เรื่อง) 

-  รายงานการพิจารณาศึกษาโครงการการศึกษาวิ จัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิกลําปาง 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๔  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๖  
กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖  ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บทราบผลการดํ า เนิ นการของคณะรั ฐมนตรี 
ตามข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  การส่ือสารและโทรคมนาคม  เรื่อง  รายงานการพิจารณาศึกษาโครงการ 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกลําปางแล้ว 

ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๖  รับทราบรายงาน
ดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะกับผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการฯ  ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ      



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๙๙

๓. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม  
(๑  เรื่อง) 

- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหาร
จัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี และกระทรวง
วัฒนธรรม ตามข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎบัตรประเทศไทยว่าด้วย
การบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม  

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ รับทราบรายงาน
ดังกล่าวพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ และผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 

๔. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว  (๑  เรื่อง) 
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการและการพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๗ 

มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ รั บ ท ร า บ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง คณะ รั ฐ ม น ต รี 
และกระทรวงมหาดไทย ตามข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหาร
จัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ รับทราบรายงาน
ดังกล่าวพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ และผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๐๐ 

๒) ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ  (๘  เรื่อง) 

๑. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้ งที่  ๑ (สมัยสามัญนิติ บัญญัติ )  วันจันทร ์
ที่  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการของอัยการสูงสุด 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่ ๑๒  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ ที่  ๑๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  รับทราบรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานดังกล่าวที่สํานักงบประมาณเสนอ      

๒. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ. …. 

 ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑  (สมัยสามัญนิติ บัญญัติ)  วันจันทร์ 
ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้รับทราบผลการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ. ….    

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้ งที่  ๗  (สมัยสามัญนิติ บัญญัติ ) วันจันทร์ 
ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้รับทราบผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  พ.ศ. ….   
หมายเหตุ  :  โดยที่ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ 
เสนอกฎหมาย  พ.ศ. ….  เกี่ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง  ดังนั้น  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จึงมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นเสนอรายงานผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ  ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบโดยตรง  

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๐๑

๓. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รถยนต์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียม  และภาษีประจําปี  และนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปี 
ค้างชําระของหน่วยงานราชการ)  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ประจําปีและนิรโทษกรรมภาษีประจําปีที่ค้างชําระของหน่วยงานราชการ)   

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๙  
เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
ประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจําปี และนิรโทษ
กรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระของหน่วยงานราชการ) ในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงาน
ราชการที่ ได้รับการยกเว้นภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมภาษีประจําปีที่ ค้างชําระ 
ของหน่วยงานราชการ)   

๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดําเนินการของกระทรวงสาธารณสุข 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์ 
แผนไทย พ.ศ. ....  

๕. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดําเนินการของกระทรวงสาธารณสุข 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๐๒ 

๖ .  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร) 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้ง 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รับทราบข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) และผลการดําเนินการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามข้อสังเกต 

๗. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ)  

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบข้อสั ง เกตและผลการพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ตามข้ อสั ง เกตของคณะกรรมาธิ การวิ สา มัญพิ จารณา 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ)  

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รับทราบข้อสังเกต
ของที่ประชุมวุฒิสภาและผลการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามข้อสังเกต
ดังกล่าว 

 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๐๓

๘. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๕ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบผลการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รับทราบข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... พร้อมผลการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามข้อสังเกต
ดังกล่าว 

๓. เปลี่ยนผู้แทนกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา  (๔ คณะ) 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง เป็นผู้แทนคณะกรรมาธิการ
การกีฬาในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา แทน นางนฤมล ศิริวัฒน์ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ เป็นผู้แทน
คณะกรรมาธิการการศึกษาในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา แทน นายสิริวัฒน์ 
ไกรสินธุ์ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ นายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้แทนคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
แทน นางสาวสุนันท์ สิงห์สมบุญ 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ เห็นชอบให้ นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ เป็นผู้แทน
คณะกรรมาธิการศึกษา  ตรวจสอบเรื่ องการทุจริต  และเสริมสร้ างธรรมาภิบาล 
ในคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการวุฒิสภา แทน นางสาวรสนา โตสิตระกูล 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๐๔ 

๔. การตั้งกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง (๘  คณะ) 
๑) คณะกรรมาธิการการกีฬา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พันตํารวจเอก พายัพ ทองชื่น เป็นกรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

๒) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ์
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ 

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา 
เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

๓) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๘ 

มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ มีมติตั้ ง  นายสมชาติ  พรรณพัฒน์  เป็นกรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

๔) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๑ 

มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ ป ระชุ ม ได้ มี มติ ตั้ ง  นาย สิ ริ วัฒน์  ไกรสิ นธุ์  เป็ นกรรมาธิ การ 
ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

๕) คณะกรรมาธิการการพลังงาน 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๗ 

มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ และนายสุธรรม  
พันธุศักดิ์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๔ 
มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ ประชุม ได้ มีมติตั้ ง  นายสมศักดิ์  บุญเปลื้ อ ง  เป็นกรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๐๕

๖) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๗ 

มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นางนฤมล ศิริวัฒน์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
ดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

๗) คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๔ 

มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ มีมติตั้ ง นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา เป็นกรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ เป็นกรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

๘) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๗ 

มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ มีมติตั้ ง  นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์  เป็นกรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๐๗

กระทู้ถาม 
ก.  กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชมุวุฒิสภา  จํานวน  ๑๓๔  เรื่อง 

๑. ตอบแล้ว  (๓๐  กระทู้) 

(๑) กระทู้ถาม เรื่อง แผนพัฒนากําลังไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๗๓ 
(PDP ๒๐๑๐)  (นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ปัจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟ้าหลักของประเทศกว่าร้อยละ ๙๐ ยังคงเป็น

พลังงานฟอสซิล จากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และลิกไนต์ โดยพลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมูล พลังงานลม พลังงานขยะ หรือพลังงานน้ํา มีกําลังผลิตไฟฟ้า 
น้อยมาก เพื่อให้เกิดความสมดุลกับปริมาณการใช้และการจัดหาแหล่งพลังงาน และในการ
เลือกใช้ต้องมีการกระจายแหล่งและชนิดเชื้อเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเชื้อเพลิง
เพียงแหล่งเดียว เพื่อจัดการให้เชื้อเพลิงมีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ นอกจากนี้การ
เลือกใช้เชื้อเพลิงที่นํามาผลิตไฟฟ้า ต้องคํานึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานคุณภาพที่สะอาดยอมรับได้ ต้องใช้ทรัพยากรพลังงานภายในประเทศที่มีอยู่ 
อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า ตามนโยบายรัฐบาล ข้อ ๓.๕.๒ 
ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงาน และระบบไฟฟ้า 
จากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืนภายใน ๔ ปีนี้ รัฐบาลมีแผนสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า ประเภทพลังงานอะไรบ้าง และในสัดส่วนแต่ละประเภทพลังงานร้อยละเท่าใด 
และตามนโยบายของรัฐบาล ข้อ ๓.๕.๔ ส่งเสริมการผลิตการใช้ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา
พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ภายใน ๑๐ ปี ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
ภายใน ๔ ปีนี้ จะมีแผนใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าประเภทใดบ้าง และในแต่ละประเภท 
มีสัดส่วนการใช้ร้อยละเท่าใด รวมทั้งมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรอย่างไร 
นอกจากนี้การผลิตพลังงานไฟฟ้าของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 
รวมทั้งได้คํานึงถึงปริมาณสํารองการมีเสถียรภาพ การกระจายความเสี่ยง ราคาต้นทุนการ
ผลิตสิ่งแวดล้อม การยอมรับ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างไร 
ตลอดจนมีแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งกําหนดแนวทางในการดําเนินการที่เป็นรูปธรรม ในกรณี



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๐๘ 

โรงไฟฟ้าไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแผนงาน รัฐบาลมีแนวทางการแก้ไขโดยบริหารความเสี่ยง
อย่างไร 

หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

(๒) กระทู้ถาม  เรื่อง  แผนผลิตพลังงานไฟฟ้าและการสํารองพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ  (นายวิบูลย์  คูหิรัญ  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยปัจจุบันกําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศมี ๓๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ และมีการ

ผลิตจ่ายพลังไฟฟ้าอยู่ ๒๔,๐๐๐ เมกะวัตต์ โดยผลิตจากก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ ถ่านหิน 
และพลังงานน้ํา ทั้งนี้ ตามแผนที่จะมีการนําพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตยังถูกต่อต้าน
โดยมีการเลื่อนการดําเนินการออกไป และยังเกิดปัญหาการต่อต้านการสร้างเขื่อนของ 
ภาคประชาชน เขื่อนบางแห่งของประเทศเพื่อนบ้านที่ให้สัมปทานกับคนไทยก็เกิดปัญหา 
ในการลงทุนก่อสร้างที่มีเงินลงทุนสูง นอกจากนี้ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน ยังเกิด 
ข้อกังวลว่าจะเกิดปัญหาเหมือนกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง สําหรับการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีข้อจํากัดในการ
นําไปใช้เป็นอย่างมาก ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีแผนผลิตพลังงานไฟฟ้าและสํารอง
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําในประเทศและรับซื้อจากต่างประเทศอย่างไร และมีมาตรการ
ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนไปลงทุนในการสร้างเขื่อนของประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อที่จะนําพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ในประเทศรวมทั้งการผลิตจากพลังงานนิวเคลียร์หรือไม่ 
อย่างไร ประกอบกับมีแผนประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชี้แจง ทําความเข้าใจกับภาคประชาชนให้เห็นถึงความจําเป็นในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากการสร้างเขื่อน การใช้พลังงานถ่านหิน ตลอดจนพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้เห็นถึง 
ความปลอดภัยที่จะมีผลการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทําความเข้าใจเรื่องการ 
นําพลังงานทดแทนมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไม่ อยา่งไร 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๐๙

(๓) กระทู ้ถาม เรื ่อง มาตรการการแก้ไขการโฆษณาทางเคเบ ิลทีวี 
และวิทยุชุมชน  (นายวันชัย  สอนศิริ  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยปัจจุบันระบบเคเบิลทีวีและวิทยุชุมชนเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคทุกเพศ

ทุกวัยได้ง่ายที่สุดและมีอยู่ทั่วประเทศเข้าถึงหมู่บ้านและตําบล ในสื่อดังกล่าวมีการโฆษณา
จําหน่ายสินค้าแทบจะทุกรายการที่ปรากฏในเคเบิลทีวีหรือวิทยุชุมชน มีการกล่าวอ้างถึง
คุณภาพและสรรพคุณของสินค้าเกินจริง ซึ ่งการกระทําดังกล่าวปรากฏในเคเบิลทีวี 
และว ิทย ุช ุมชนมาเป ็นเวลาช้านานโดยไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดการอย่างจริงจัง 
ทั้งมีแนวโน้มว่าจะมีมากขึ้นโดยลําดับ หากรัฐบาลขืนปล่อยให้เป ็นไปเช่นนี ้ม ีแต่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้างมากยิ ่งขึ ้น ผู ้ตั ้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาจําหน่ายสินค้าทางเคเบิลทีวีและวิทยุ
ชุมชนอย่างไร จะมีมาตรการในการบูรณาการการแก้ปัญหาอย่างไร จะแก้ปัญหาในเรื่อง
การขาดงบประมาณอย่างไร และมีมาตรการในการคุ้มครองและเยียวยาความเสียหาย 
ของผู้บริโภคในกรณีเช่นนี้อย่างไร 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

(๔) กระทู้ ถ าม  เ รื่ อ ง  การ ป้อ งกั นและการบู รณะ โบราณสถาน 
จากสภาวการณ์น้ําท่วม  (นายประดิษฐ์  ตันวัฒนะพงษ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากสถานการณ์น้ําท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ส่งผลกระทบ 

อย่างรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อโบราณสถานหลายแห่ง ทั้งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
แล้ว และรวมถึงโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีความเก่าแก่ที่ควรดูแล
และรักษาไว้ ทั้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีวัดในพื้นที่ที่ประสบปัญหา
น้ําท่วมหลายแห่งถูกน้ําท่วมขังจํานวนมากและเป็นระยะเวลานานส่งผลเสียหายเป็นอย่างมาก 
แม ้ว ่าภาคร ัฐจะเร ่งดําเนินการป้องกันความเสียหายแต่ปริมาณน้ําที่ มีจํานวนมาก 
ทําให้มาตรการการป้องกันที่ได้กําหนดไว้ ไม่ได้ผลเท่าที่ควร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ต้องร่วมกันทํางานอย่างบูรณาการเพื่อเร่งฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ
อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะโบราณสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาล
มีมาตรการเร่งด่วนในการดูแลป้องกันโบราณสถานรวมถึงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๑๐ 

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางหรือแผนงานในการ
ฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานที่ถูกน้ําท่วมหลังจากน้ําลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

(๕) กระทู้ถาม เรื่อง การใช้ท่าอากาศยานนราธิวาสในการขนส่งผู้ประกอบ
พิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (นายสุริยา  ปันจอร์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
สืบเนื่องจากศาสนาอิสลามมีหลักการที่ต้องปฏิบัติ คือการประกอบพิธีฮัจย์  

ณ นครเมกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยกําหนดให้ผู้ที่มีความสามารถจะต้องไปปฏิบัติ
ศาสนกิจดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ซึ่งรัฐบาลแต่ละยุคสมัยก็ให้ความสําคัญ 
โดยการส่งเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบพิธีฮัจย์ในหลายๆ ด้าน  
ในส่วนของการจัดเที่ยวบินพิเศษจากสนามบินในประเทศบินตรงไปยังราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบียนั ้น ส่วนใหญ่ใช้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เนื่องจากมีผู้ประกอบพิธีฮัจย์ 
ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในภูมิภาคนี้เป็นจํานวนมากที่สุด ทําให้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ประสบกับ
ปัญหาความแออัดไม่สามารถบริการได้อย่างทั่วถึงในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ รัฐบาลได้อนุมัติ
งบประมาณจํานวนมากใช้ในการปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อให้ท่าอากาศยาน
นราธิวาสสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ที่จะขนส่งผู้ประกอบพิธีฮัจย์ได้ ทําให้พี่น้อง
ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ แต่หลังจากการดําเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น ท่าอากาศยานนราธิวาส 
ยังไม่สามารถใช้ในการขนส่งผู้ประกอบพิธีฮัจย์ได้ ทั้งๆ ที่ได้ลงทุนปรับปรุงท่าอากาศยาน 
ไปแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า เพราะเหตุใดยังไม่สามารถใช้ท่าอากาศยานนราธิวาส 
ในการขนส่งผู้ประกอบพิธีฮัจย์ได้ และจะดําเนินการอย่างไรให้ท่าอากาศยานนราธิวาส
สามารถขนส่งผู้ประกอบพิธีฮัจย์ได้ในอนาคต และดําเนินการเมื่อใด 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๑๑

(๖) กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางหรือนโยบายในการควบคุมหรือจํากัด
การอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน การควบคุมและจํากัดร้านค้าอาวุธปืน และยกเลิก
โครงการปืนสวัสดิการแก่ข้าราชการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดทําขึ้น  (พลตํารวจโท มาโนช 
ไกรวงศ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยสถานการณ์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ในปัจจุบันกําลังถูกคุกคามจากการที่มีกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนมีและใช้อาวุธปืนได้ 
ประกอบก ับส ่วนราชการและหน่วยงานของร ัฐที ่ม ีอํานาจหน้าที ่ในการอน ุญาต 
และควบคุมตรวจสอบอาวุธปืนเองก็มีนโยบายที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน 
มีและใช้อาวุธปืนได้โดยง่ายจนทําให้เกิดคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญที่มีการนําอาวุธปืนไปใช้
ในการกระทําความผิดเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเห็น
ว่านโยบายหรือกฎหมายที่ให้ประชาชนสามารถมีและใช้อาวุธปืนได้โดยง่ายและสะดวก
จนเกินไปนั้นน่าจะไม่เหมาะสมเพราะจะมีผลเสียมากกว่าผลดี  ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลมีแนวทางหรือนโยบายในการควบคุมหรือจํากัดการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 
การควบคุมและจํากัดร้านค้าอาวุธปืน และยกเลิกโครงการปืนสวัสดิการแก่ข้าราชการ 
ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดทําขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๖ 

(๗) กระทู้ถามด่วน  เรื่อง  ปัญหาการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อ
กฎหมายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  (พันตํารวจเอก สนธยา  แสงเภา  
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
สืบเนื่ องจากการที่ อธิบดีกรมอุทยานแห่ งชาติ ได้ มี คําสั่ ง โยกย้ าย

ผู้อํานวยการสํานักอุทยานแห่งชาติ และผู้อํานวยการสํานักป้องกันปราบปรามและควบคุม 
ไฟป่าไปรักษาการผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  แม้ต่อมาจะมี
การเปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกล่าวแล้วก็ตาม  แต่การโยกย้ายนอกฤดูกาลแสดงให้เห็นชัดเจนว่า 
มีการใช้อํานาจในการโยกย้ายตําแหน่งที่ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส ทําให้ข้าราชการเสียกําลังใจ
และหมดศรัทธากับระบบราชการ  ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า  รัฐบาลจะมีมาตรการเร่งด่วน
ในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบการแตกต่างโยกย้ายดังกล่าวว่าดําเนินการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย  และเป็นไปตามระบบคุณธรรมหรือไม่  อย่างไร  รวมทั้งมีนโยบายในการ



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๑๒ 

ส่งเสริมให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทั้งระบบให้เป็นไปตามกฎหมาย  และระบบคุณธรรม
โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

(๘) กระทู้ถามด่วน  เรื่อง  มาตรการเร่งด่วนในการคุ้มครองคุณภาพชีวิต
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (นายเจริญ ภักดีวานิช เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
  จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 

มีการใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการที่มีครูเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการก่อความ 
ไม่สงบในพื้นที ่ ทําให้เกิดความสูญเสียทั ้งต่อชีวิตร่างกายและจิตใจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างมาก การก่อเหตุได้เปลี่ยนมากระทําทั้งที่ครูกําลังปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในโรงเรียน เช่นกรณีโศกนาฏกรรมที่ไร้จิตสํานึกของกลุ่มคนร้ายที่บุกเข้าไปใช้อาวุธปืน 
ยิงครูโรงเรียนบ้านบาโง อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เสียชีวิตอย่างอุกอาจ ๒ ศพ ขณะนั่ง
รับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนครูในโรงเรียน จากเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ 
ส่งผลอย่างรุนแรงต่อขวัญและกําลังใจ เกิดความหวาดกลัวต่อภัยอันตรายจากการคุกคาม 
เป็นอย่างมาก จนโรงเรียนในพื้นที่จ ังหว ัดชายแดนใต ้ได ้ม ีการประกาศปิดโรงเร ียน 
หยุดการเรียนการสอนเนื่องจากความไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีกระแส
ข่าวลืออย่างต่อเนื่องว่าจะมีการก่อเหตุทําร้ายยิงครูโดยเฉพาะครูพุทธ ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรม ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองดูแลคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อีกทั้งเพื่อไม่ให้กระทบต่อการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้หรือไม่ อย่างไร     
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๑๓

(๙) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร (พันตํารวจโท จิตต์  ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

สาระสําคัญ 
ตามที ่กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร ในปี พ .ศ . ๒๕๕๑ และได้มีการวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้าง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจํานวน ๒๖๑ ล้านบาท แต่จนถึง
บัดนี้ ยังไม่มีการก่อสร้างใด ๆ ประกอบกับจุดที่วางศิลาฤกษ์ก็ถูกรื้อถอนไปแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเร่งรัดการก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขตมุกดาหารให้แล้วเสร็จ และมีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกล่าว
หรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

(๑๐) กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการให้บริการน้ําสะอาด
เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (นายประสงค์ นุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากนโยบายของรัฐบาล ข้อ ๓.๔.๒ แถลงต่อรัฐสภาว่า “ขยายการให้ 

บริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ และสร้างการ
เข้าถึงบริการน้ําสะอาดอย ่าง เท ่า เท ียมก ันทั ่วประเทศเพื ่อยกระด ับค ุณภาพช ีว ิต 
ขอ งป ร ะ ช า ชน ” คณะอน ุก ร รมาธิ ก า รติ ดตามน โยบายด้ านการพัฒนาสั ง คม 
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาได้เดินทางลงพื้นที่หลายแห่งในประเทศไทยเพื่อศึกษาสภาพ 
ความเป็นจริงของประปาหมู่ บ้าน จากแหล่งผลิตและให้บริการประปาของภาครัฐ 
ไปสู่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้พบว่าน้ําประปาซึ่งไหลไปตาม 
ท่อผ่านมาตรวัดน้ํานั้นไม่มีความสะอาดที่เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภคอย่างสิ ้นเช ิง 
เพียงแต่การสังเกตและใช้สามัญสํานึกจากที่ได้พบเห็น ทั้ง สภาพ สี และกลิ่น โดยไม่ต้อง
ใช ้การตรวจพิส ูจน ์ทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ พอสรุปได้ว ่าคุณภาพชีว ิตของประชาชน 
น่าเป็นห่วงอย่างยิ ่งในการที่ต้องใช้น้ําจากประปาหมู่บ้าน ผู้ตั ้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลได้ดําเนินการตามนโยบายในเรื่องนี้ไปแล้วหรือไม่ อย่างไร จะใช้มาตรการอะไรในการ



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๑๔ 

ตรวจสอบและควบค ุมค ุณภาพน้ํ า จ ากประปาหมู ่บ ้านและจะ ให ้หน ่วย ง าน ใด 
เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามและควบคุมดูแลนโยบายของรัฐบาลในส่วนนี้ 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

(๑๑) กระทู้ถามด่วน เรื่อง การดําเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า (นายประสงค์ นุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
  จากข้อมูลปรากฏว่าการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่ามีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน 

และส่งผลกระทบต่อประเทศชาติทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในรูปแบบของภัยธรรมชาติ 
ซึ่งยังไม่รวมถึงความสูญเสียและความเสียหายด้านอื ่นอีกนานาประการ อย่างไรก็ตาม
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๒  แต่งตั้ง  “คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าแห่งชาติ”  มีชื่อย่อว่า  คปป.  โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ่ งแวดล้อม  เป็นประธานกรรมการและให้ มี
คณะอนุกรรมการอีก  ๖  คณะ  แต่การตัดไม้ทําลายป่าในรูปแบบต่างๆกันได้ทวีความ
รุนแรงยิ ่งขึ ้น   อีกทั ้งจากประชาชนในพื ้นที ่  นายทุน   ผู ้มีอิทธิพล ข้าราชการและ
นักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ คปป. ยังไม่เคย 
มีการประชุมร่วมกันเลย ทั้งนี้ รัฐบาลชุดนี้ได้เห็นชอบดําเนินการต่อจากรัฐบาลชุดก่อน 
โดยยังคงไว้ซึ ่ง คปป. และจากการบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลได้
เกือบ  ๑  ปีครึ ่งแล้ว   ยัง ไม่มีความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ขณะที่ 
ความสูญเสียเกิดขึ้นทุกวันจากการตัดไม้ทําลายป่าอย่างมากทั่วประเทศ  ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ขอทราบว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า 
ในเร็ววันนี ้ได้หรือไม่ ทั้งนี ้ การตัดไม้ทําลายป่าเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศและมีอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ รวมทั้งไม้พะยูงซึ่งเป็นไม้มีค่าแห่งเดียวในโลก  
รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  อีกทั้งจะให้การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทําลายป่าเป็น “วาระแห่งชาติ”  เป็นไปได้หรือไม่   
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ท่ี  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๑๕

(๑๒) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยและสารปนเปื้ อน  (พลตํ ารวจโท  พิชั ย  สุนทรสั จ บูล ย์  เป็นผู้ ตั้ งถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยปัญหาอุทกภัยที่ เกิดขึ้นขณะนี้ มีความรุนแรงมาก ในรอบหลาย

ทศวรรษ สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจํานวนมากแม้ในบางพื้นที่น้ํา
ได้ลดระดับลงหรือแห้งแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่น้ํายังคงท่วมสูงนานนับเดือน
และมีแนวโน้มว่าน้ําจะท่วมขังจนถึงต้นปีหน้า ปัญหานี้ได้ก่อให้เกิดภาวะน้ําเน่าเสียในพื้นที่
ชุมชนหรือในพื้นที่เกษตรกรรมและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคซึ่งอาจเกิดโรคระบาดได้ ย่อมส่งผล
ต่อระบบนิเวศทางทะเล การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง การท่องเที่ยว รวมถึงสัตว์น้ําในอ่าวไทย 
ภาวะดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายแก่สินค้าเกษตรแล้วยังส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และอาหารทะเลของไทย ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่า รัฐบาลมีมาตรการแก้ปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นแก่นานาประเทศว่าพืชผัก 
ผลไม้ และอาหารทะเลของไทยมีความปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
อย่างไร และมีมาตรการในการควบคุมสินค้าเกษตรให้ปลอดจากสารปนเปื้อนเพื่อไม่ให้
กระทบต่อการส่งออกหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๑๓) กระทู้ถาม  เรื่อง  การช่วยเหลือเกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม 
อันเนื่องมาจากเหตุมหาอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔  (นายสมชาติ  พรรณพัฒน์  เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกส้มโอ 

ที่สําคัญของประเทศ ทําให้ต้นส้มโอที่ปลูกอยู่กว่า ๕,๐๐๐ ไร่ ต้องเน่าและยืนต้นตาย ทําให้
เกษตรกรต้องสูญเสียรายได้และเงินทุนไปจนไม่สามารถลงทุนเพาะปลูกได้อีกครั้ง ทั้งยังขาด
กิ่งพันธุ์ส้มโอที่ดีมีคุณภาพดังเดิมมาเพาะปลูกใหม่ หรือถึงแม้จะหาก่ิงพันธุ์มาปลูกได้ก็คงต้อง
ใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะเก็บเกี ่ยวผลผลิตได้ ประกอบกับรัฐบาลให้ความช่วยเหลือ 
แก่เกษตรกรสวนส้มโอเพียงแค่ ๒ กรณี คือ กรณีฟื้นฟูเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของเกษตรกร และตามกรณีฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยเท่านั้น จึงเห็นได้ว่า 
ไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกษตรกร สวนส้มโอได้รับ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลจะมี



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๑๖ 

นโยบายท่ีจะให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร 
สวนส้มโอจังหวัดนครปฐมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร รวมถึงจะสามารถขอเบิกจ่าย
งบประมาณความช่วยเหลือได้ทั้งสองกรณีหรือไม่ และสามารถได้รับเร็วที่สุดภายในเวลาใด 
ตลอดจนจะมีนโยบายให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่เกษตรกรสวนส้มโอจังหวัดนครปฐม
มากขึ ้นกว ่าเด ิมหร ือไม ่ อย่างไร หรือม ีนโยบายที ่จะให ้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ 
เช่น ก่ิงพันธุ์ ปุ๋ย การรื้อถอนและการปรับสภาพร่องสวนหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๑๔) กระทู้ถามด่วน  เรื ่อง  ปัญหาตลาดข้าวไทยในสหรัฐอเมริกา  
(นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยข้าวหอมมะลิไทยที่ขายในประเทศสหรัฐอเมริกามีการปลอมปนจนด้อย

คุณภาพแต่ราคายังคงเดิม ทําให้ผู ้ซื ้อหันไปซื้อข้าวจากประเทศเวียดนามที่มีคุณภาพดี 
และราคาถูกกว่า ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาขายได้น้อยลง ดังนั้น 
หากรัฐบาลไม่ปราบปรามผู้ ปลอมปนข้ าวหอมมะลิอย่ าง เป็นรูปธรรมทั้ ง ในไทย 
และในตลาดโลก อาจทําให้ตําแหน่งการส่งออกข้าวของประเทศไทยลดต่ําลง ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ขอทราบว่า รัฐบาลมีมาตรการตรวจสอบข้าวที่ส่งออกไปจําหน่ายในตลาดโลกทั้งต้นทาง 
และปลายทางอย่างไร และมาตรการตรวจสอบคุณภาพข้าวกระทําโดยรัฐหรือจ้างเอกชน
ตรวจสอบ อีกทั้งมีนโยบายที่จะพยุงการค้าข้าวหอมมะลิไทยในสหรัฐอเมริกาให้กลับสู่ 
ความนิยมของผู้บริโภคดั่งเดิมหรือไม่ ตลอดจนมีกฎหมายควบคุมผู ้ประกอบการส่งข้าว
หรือไม่ และเมื่อพบการปลอมปนในประเทศแล้ว มีการลงโทษทางอาญาตลอดจนบันทึกชื่อ
ผู้ประกอบการซึ่งกระทําความผิดฐานปลอมปนสินค้า (บัญชีดํา) ด้วยหรือไม่ หากมีการ
ลงโทษทางอาญาและลงบัญชีดําแล้ว ขอให้ระบุจํานวนผู้ถูกลงโทษในหนึ่งปีว่ามีก่ีราย 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๑๗

(๑๕) กระทู้ถามด่วน  เรื่อง  ปัญหาการป้องกันและควบคุมการเกิดไฟไหม้
ป่าที่ไม่มีประสิทธิภาพ  (นายกฤช  อาทิตย์แก้ว  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

สาระสําคัญ 
เนื่องจากในช่วงหน้าแล้งเป็นช่วงอันตรายและมีความเสี่ยงที่จะเกิด 

ปรากฏการณ์ไฟป่าได้ โดยการเกิดไฟป่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดสูงขึ้น จากสถิติพบว่าไฟป่าหรือ 
ไฟ ไหม้ ป่ า เป็ นภั ย ธ ร รมชาติ ที่ มั ก เ กิ ด ในช่ ว ง เ ดื อนมี น าคมถึ ง เ ดื อนพฤษภาคม 
และเกิดขึ้นบ่อยในบริเวณภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง โดยในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 
ถึงกันยายน ๒๕๕๕  มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นถึง ๓,๙๙๕ ครั้ง มีพื้นที่เสียหายถึง ๔๗,๘๙๙.๒ ไร่ 
และเกิดมากที่สุดทางภาคเหนือ ถึง ๑,๒๖๖ ครั้ง ส่วนเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงมกราคม ๒๕๕๖ 
พบว่ามีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นแล้ว ๕๙ ครั้ง และมีพื้นที่เสียหายประมาณ ๔๑๔.๓ ไร่ แสดงให้เห็นว่า 
หน่วยงานของรัฐ ไม่สามารถดําเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในทางตรงกันข้ามกลับมีแนวโน้มเพิ่มพื้นที่ความเสียหาย และมีจํานวนไฟป่าเกิดบ่อยครั้งขึ้น  
อย่างไรก็ตามไฟป่ามิได้เพียงแต่เผาผลาญพื้นที่ป่าไม้เป็นบริเวณกว้างหลายพันไร่เท่านั้น 
แต่ยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีเหลืออยู่อย่างจํากัดของประเทศ ชีวิตสัตว์ป่า 
ถูกทําลาย รวมทั้งยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องได้รับ 
ความเดือดร้อนจากปัญหาหมอกควันและมลพิษในอากาศอีกด้วย ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลมีนโยบาย แผนงาน และโครงการในการดําเนินการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและ 
ระยะยาวหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งได้ มีการประสานงานกับองค์กรภาคเอกชนอย่างไร 
และมีองค์กรเอกชนที่เข้ามาดําเนินการร่วมกับรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ และดําเนินการไป
อย่างไร นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีอัตรากําลังที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพียงพอหรือไม่ 
อย่างไร ประกอบกับปัจจุบันได้มีภาคประชาชนเข้ามาเป็นแนวร่วมในการดําเนินการป้องกัน
และควบคุมไฟป่าหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนมีผลงานเป็นรูปธรรมอย่างไร ทั้งนี้ ในช่วงฤดูแล้ง 
ที่กําลังจะมาถึงนี้ ได้มีการประเมินสถานการณ์การเกิดไฟไหม้ป่าไว้ล่วงหน้าหรือไม่ หากมี 
ได้ดําเนินการประเมินความเสียหายไว้อย่างไร 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๑๘ 

(๑๖) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุง (นายประสงค์  
นุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่ ได้นําคณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามนโยบายความมั่นคง         

ในคณะกรรมาธิการการทหาร  วุฒิสภา ลงพื้นที่  อําเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ระหว่าง
วันที่  ๒๔ – ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๖  เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของทหารกับความม่ันคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาตินั้น  ได้ข้อมูลที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเกี่ยวกับไม้พยุง  เพราะไม้พยุง
เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีลวดลายสวยงาม  เป็นไม้มงคลและมีราคาในตลาดการค้าที่แพงที่สุด 
ในบรรดาไม้ต่างๆ  ขณะนี้มีเหลืออยู่ในประเทศไทยแห่งเดียว  ในบริเวณด้านอีสานส่วนล่าง
ต่อเขตแดนประเทศกัมพูชา  การลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่หวงห้ามของรัฐในทุกพื้นที่มีมาก
จนเป็นอันตรายนําไปสู่การสูญสิ้นไม้พยุงแหล่งสุดท้ายของโลกในอีก  ๑๐  ปีข้างหน้า 
หากยังขาดการปกป้องคุ้มครองรักษาดังที่เป็นอยู่ขณะนี้  เพราะการลักลอบตัดไม้นี้ได้กระทํา
กันอย่างเป็นขบวนการทั้งจากคนไทยและจากคนกัมพูชา ซึ่งคนกัมพูชาได้กระทําอย่างท้าทาย
ถึงขั้นมีทหารมีส่วนร่วมด้วย ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลจะมีนโยบายหรือแนวทางสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อการป้องกันคุ้มครองรักษาไม้พยุงอย่างไร  และจะมีการเจรจาหรือหาทาง 
ทําข้อตกลงร่วมกันกับประเทศกัมพูชาไม่ให้ชาวกัมพูชาทั้งทหารและพลเรือนรุกล้ําอธิปไตย
ของประเทศไทยเข้ามาลักลอบทําลายไม้พยุงได้หรือไม่  ตลอดจนมีนโยบายที่จะนําไม้พยุง
จํานวนมหาศาลที่จับและเก็บไว้ในหลายพื้นที่มาใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร   
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๑๗) กระทู้ถาม เรื่อง  นโยบายของรัฐบาลในด้านการปฏิรูปประเทศ  
(นายคํานูณ  สิทธิสมาน  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
จากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ระบุไว้ในคําแถลงนโยบายว่าจะมอบหมาย

ให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 
ที่มี ดร.คณิต ณ นคร เป็นประธานได้ดําเนินงานต่อ โดยมิได้กล่าวถึงคณะกรรมการปฏิรูปที่มี
นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปที่มี ศ.นพ.ประเวศ วะสี  
เป็นประธานแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ได้กล่าวถึงนโยบายในการปฏิรูปประเทศเลย จึงทําให้เกิด
ความไม่ชัดเจนในสถานะของคณะกรรมการทั้งสองที่ได้ดําเนินงานไปแล้วและต้องมีเงื่อนไข
ผูกพันกับงบประมาณประจําปี ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูป 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๑๙

พ .ศ . ๒๕๕๓ กําหนดไว้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า นโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลต่อ
คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปว่าจะยังคงให้มีบทบาท หน้าที่ ภารกิจ
และได้รับงบประมาณรายจ่ายตาม “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูป 
พ.ศ. ๒๕๕๓”อยู่ต่อไปหรือไม่ อย่างไร และสํานักงานปฏิรูป (สปร.) ซึ่งทําหน้าที่เป็น
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปยังคงมีบทบาท
หน้าที่ตามที่ระเบียบดังกล่าวระบุไว้หรือปรับเปลี่ยนเช่นไร ตลอดจนยังคงมีความผูกพัน 
ในงบประมาณประจําปีหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งมีนโยบายและแนวทางในการปฏิรูปประเทศ
หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้จะเชื่อมโยงแนวนโยบายในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปประเทศ (ถ้ามี) หรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๑๘) กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการติดตาม เร่งรัดการดําเนินการตรากฎหมาย 
ลําดับรองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(นายสุพจน์  เลียดประถม  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

กําหนดหลักการสําคัญ คือ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม โดยได้กําหนดให้ 
มีตรากฎหมายลําดับรองเพื่อกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการ รวมถึงการปรับปรุง 
และพัฒนากฎหมาย แต่จากการที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลากว่า ๕ ปีแล้ว 
ยังไม่มีการตรากฎหมายลําดับรองการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่า รัฐบาลมีมาตรการในการติดตาม เร่งรัดการดําเนินการตรากฎหมายลําดับรอง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไร และมีมาตรการในการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ของรัฐคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายลําดับรองหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๒๐ 

(๑๙) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาโครงสร้างของหน่วยงานราชการ (นายเจตน์  
ศิรธรานนท์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ปัญหาที่สํานักงบประมาณเผชิญอยู่ ในปัจจุบัน คือ รายจ่ายประจํา 

ของรัฐบาลที่สูงมากจนเป็นภาระต่องบประมาณ โดยปัญหารายจ่ายประจําที่สูงมากเกิดขึ้น
จากหลายสาเหตุ  สาเหตุหนึ่งคือการตั้งหน่วยงานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี โดยไม่มีการยุบ
หน่วยงานเดิม  ทั้ งที่ภารกิจลดลงเนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานใหม่ 
อีกประการหนึ่ง คือ การที่หน่วยงาน หลายหน่วยงานมีภารกิจที่ซ้ําซ้อนกันทําให้เกิดการ
สิ้นเปลืองงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีแนวคิดเรื่อง
การปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานราชการใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือความคุ้มค่าหรือไม่ และหน่วยงานที่ภารกิจซ้ําซ้อนรัฐจะมีแนวคิดแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
และมีแนวคิดในการปฏิรูปการประเมินโครงสร้างเพื่อตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิผล 
ของโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณหรือไม่ 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๖  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๐) กระทู้ถาม เรื่อง ความพร้อมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดการ
สอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้พนักงาน
สอบสวนฝ่ ายปกครอง  (นายสุ เมธ  ศรีพงษ์  เป็ นผู้ ตั้ ง ถาม  ถามรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย) 

สาระสําคัญ 
ด้วยได้มีกฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภท 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ.๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้กําหนดให้ความผิดตามกฎหมายอาญา จํานวน ๑๙ ฉบับ
ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองได้ โดยกฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ตั้ งกระทู้ถามขอทราบว่า การเตรียมความพร้อมในด้านความรู้
ความสามารถ เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบสวนคดีอาญาให้กับพนักงานสอบสวน 
ฝ่ายปกครอง คือปลัดอําเภอ ทั้ง ๘๗๘ อําเภอ มีมากน้อยเพียงใด และเมื่อกฎกระทรวง 
มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ทันทีหรือไม่ 
ประกอบกับอัตรากําลังพนักงานสอบสวน คือ ปลัดอําเภอ ปัจจุบันในแต่ละอําเภอ 
ลดน้อยลงมากจากผลการลดอัตรากําลังของ กพร. และภารกิจปกติในการบริการประชาชน 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๒๑

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีมากอยู่แล้ว ในทางปฏิบัติจึงควรมีปลัดอําเภอ
ทําหน้าที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง อําเภอละ ๒ คน ๘๗๘ อําเภอ ต้องมีอัตรากําลัง
ปลัดอําเภอ จํานวน ๑,๗๕๖ คน จะจัดหาอัตรากําลังดังกล่าวจากที่ใด และวิธีใด นอกจากนี้
ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย เช่น ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าทําสํานวนคดี ค่าตอบแทน
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์กรณีสอบถ้อยคําพยานเด็ก ค่าตอบแทนพนักงาน
สอบสวน ค่าอาหาร ประกอบเลี้ยงผู้ต้องขังและอื่น ๆ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก
พอสมควร กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมการในเรื่องนี้อย่างไร อีกทั้ง ครุภัณฑ์ที่จําเป็น
ประเภทรถยนต์เพื่อใช้ขนย้ายผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังแต่ละอําเภอมีหรือไม่ ในส่วนการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงจะต้องมีห้องสอบสวนและนอนเวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีห้องควบคุม
ผู้ต้องหา ได้มีการจัดสร้างหรือเตรียมการไว้อย่างไร และกําลังบุคคลที่จะช่วยเหลือพนักงาน
สอบสวนฝ่ายปกครองในการควบคุมผู้ต้องหา คือ กําลังอาสารักษาดินแดน (อส.) ซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีอําเภอละ ๓ คน ได้มีการเตรียมการหรือวิธีการจะเพิ่มอัตรากําลัง อส. อย่างไร 
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีความม่ันใจมากน้อยเพียงใด เมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๖  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๑) กระทู้ถาม เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ (นางนิลวรรณ  
เพชระบูรณิน เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
ตามท่ีสถาบันพัฒนาการบริหารจัดการระหว่างประเทศได้เปิดเผยผล

การศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศประจําปี ๒๕๕๔ ว่า ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๒๗ จาก ๕๙ ประเทศ  ซึ่ งส่วนที่ทําให้
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นรองประเทศอื่น ๆ มาก คือ เรื่องของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐจึงต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาและวิจัย 
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงระบบวิจัยของประเทศไทยแล้วกลับพบว่ามีปัญหาหลายประการ 
ได้แก่  การขาดการบูรณาการในด้านการวิจัยทุกระดับและทุกมิติ  หน่วยงานวิจัย 
หลายหน่วยงานทํางานซ้ํ าซ้อนกัน  การขาดกฎหมายที่สร้างแรงจูงใจให้ กับผู้ วิจัย 
อย่าง Bayh - Dole Act ของสหรัฐอเมริกา ที่ระบุให้ ผู้วิจัยที่รับทุนวิจัยจากงบประมาณ 
ของรัฐสามารถนํางานวิจัยไปจดสิทธิบัตรและขายสิทธิบัตรให้ภาคการผลิตได้ ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความตื่นตัวในการทําวิจัย รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านสิทธิประโยชน์ระหว่าง 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๒๒ 

ภาควิชาการกับเอกชนมากขึ้น เป็นต้น ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาในทุกมิติรัฐบาลจึงต้องให้
ความสําคัญกับการพัฒนาและปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ รวมถึงควรผลักดันให้มีการออก
กฎหมายการวิจัยของประเทศในภาพรวม มีพระราชบัญญัติวิจัยแห่งชาติ เพราะกฎหมาย 
ที่ มีอยู่ ในขณะนี้คงมี เพียงพระราชบัญญัติของแต่ละหน่วยงานซึ่ งอาจแก้ไขได้ยาก 
และไม่ครอบคลุม ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีแนวทางในการปฏิรูประบบการวิจัย 
ของประเทศหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งได้ดําเนินการจัดทํากฎหมายวิจัยไปมากน้อยเพียงใดแล้ว 
และจะจัดทําให้แล้วเสร็จเมื่อใด 
หมายเหตุ : ในการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๖  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๒) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายโครงการรถยนต์ 
คันแรกของรัฐบาล  (นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยนโยบายรถยนต์คันแรกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

ในภาพรวมและช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยนั้น 
มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมาก ผู้ประกอบการยานยนต์สามารถ
จําหน่ายรถที่อยู่ในเงื่อนไขของโครงการไปแล้วได้ถึงประมาณ ๑,๒๗๐,๐๐๐ คัน ส่งผลดีต่อ
ผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย อย่างไรก็ดี นโยบายดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาการจราจรที่เกิดการติดขัดและแออัดมากย่ิงขึ้น เนื่องจาก
ถนนที่ใช้สัญจรไม่สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นได้ ทําให้รัฐต้องหางบประมาณ 
มาสร้างถนนและที่จอดรถเพิ่มขึ้น และเมื่อปริมาณรถมากขึ้นก็ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงเพิ่มสูงตามไปด้วย ทําให้ประเทศไทยต้องนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ
จากต่างประเทศเข้ามาใช้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ 
นโยบายดังกล่าวยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ และการเพิ่มขึ้นของปริมาณอุบัติเหตุ 
ที่มีสาเหตุจากการขับขี่รถยนต์โดยผู้ขับรถมือใหม่ที่ไม่ชํานาญ ทั้งยังเป็นการเพิ่มหนี้สิน 
ในภาคครัวเรือนให้มากขึ้นอีกด้วย ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลจะมีมาตรการแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร และจะแก้ไขการจราจรที่ติดขัดอยู่ในขณะนี้ได้อย่างไร 
หมายเหตุ :  ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๑๗  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันจันทร์ท่ี  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๒๓

(๒๓) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ชิตพงศ์ 
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากกรณีที่ได้เกิดปัญหาราคายางพาราตกต่ํา โดยราคายางแผ่นดิบคุณภาพ

ชั้น ๓ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๔ มีระดับราคากิโลกรัมละ ๑๒๓.๓๖ บาท ลดลงเป็น 
กิโลกรัมละ ๑๐๗.๖๖ บาท ในเดือนตุลาคม และเป็นกิโลกรัมละ ๘๔.๙๑ บาท ในเดือน
พฤศจิกายนปีเดียวกัน รัฐบาลจึงได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดทํา
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีเป้าหมาย
ระดับราคายางพาราแผ่นดิบชั้น ๓ ที่ ๑๐๐ บาทต่อกิโลกรัม และมีกรอบเวลาการดําเนิน
โครงการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖ ในเบื้องต้นได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพิ่มไปแล้ว ๒ ครั้ง รวมจํานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ทําให้วงเงิน 
ที่ได้รับอนุมัติเพิ่มยังเหลืออีก ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยระยะเวลาการดําเนินโครงการจะสิ้นสุด
ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ประจวบกับฤดูกาลในการกรีดยางพาราทั่วประเทศ จะสิ้นสุดลง
ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้มีก่ีแห่ง และมีการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร มากน้อยแค่ไหน เพียงใด 
และเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ มีก่ีราย คิดเป็นร้อยละเท่าไรของจํานวนเกษตรกร 
ชาวสวนยางพาราทั้งประเทศ และมีการกระจายตัวไปตามภาคต่างๆอย่างไร รวมถึงระดับ
ราคายางพาราของเกษตรกรที่ เข้าร่วม เกิดเสถียรภาพอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการนี้หรือไม่ และมียางพาราที่รับซื้อจากเกษตรกรตามโครงการนี้ค้างอยู่ในสต็อก
ร่วม ๓๐๐,๐๐๐ ตัน รัฐบาลมีแนวทางบริหารจัดการยางจํานวนนี้ในด้านปริมาณและคุณภาพ
อย่างไร อีกทั้งการกําหนดให้โครงการนี้สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมี
งบประมาณที่จะต้องบริหารจัดการเหลืออีกจํานวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณที่เหลือนี้
มีแนวทางการเบิกจ่ายเพื่อดําเนินการในเรื่องใด มากน้อยเพียงใด รวมทั้งจะมีแนวทาง
ควบคุมดูแลให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่แท้จริง 
ได้อย่างไร 
หมายเหตุ :  ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๒๔ 

(๒๔) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา  
(พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ําของรัฐบาล โดยให้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
โดยสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้จัดซื้อยางพาราแผ่นดิบชั้น ๓ จากสมาชิก ช่วยเหลือ
เกษตรกรให้ขายยางพาราตามราคาเป้าหมายได้เพียงประมาณร้อยละ ๑๐ ของเกษตรกร 
ผู้ปลูกยางพาราทั่วประเทศ ทั้งยังไม่สามารถทําให้ราคายางพาราในตลาดทั่วไปเพิ่มขึ้น 
แต่อย่างใด นอกจากนี้ แนวโน้มราคายางพาราในฤดูกรีดยางปี ๒๕๕๖ ซึ่งจะเริ่มขึ้น 
ในประมาณปลายเดือนเมษายน ยางพาราแผ่นดิบชั้น ๓ ในตลาดทั่วไปน่าจะเคลื่อนไหว 
อยู่ในระดับกิโลกรัมละ ๘๕ บาท เช่นเดิม สมควรที่รัฐบาลจะมีแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวในฤดูการกรีดใหม่ที่จะมาถึงในอีกประมาณ ๒ เดือนข้างหน้า ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ยางพารา 
มีราคาสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งปัญหาราคายางพาราตกต่ําอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 
เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุใด และราคายางพาราภายในประเทศมีความสอดคล้อง 
กับราคายางพาราในตลาดโลกหรือไม่ อย่างไร รวมถึงกลไกตลาดที่ มีพ่อค้าคนกลาง 
จํานวนมากมีส่วนทําให้ราคายางพาราตกต่ําโดยการซื้อขายเพื่อเก็งกําไรหรือไม่ อย่างไร 
ตลอดจนมีมาตรการยกระดับราคายางพาราในฤดูกรีดยางปี ๒๕๕๖ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในประมาณ
ปลายเดือนเมษายนนี้ ให้ มีราคาที่ เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต และเป็นที่ยอมรับ 
ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทั่วประเทศหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๕) กระทู้ถาม เรื่อง กรณีปัญหาการกําหนดตําแหน่งนายอําเภอ 
เป็ นตํ า แหน่ งประ เภทบริ ห า ร ระดั บต้ น  (นายกฤช  อาทิ ต ย์ แ ก้ ว  เป็ นผู้ ตั้ ง ถ าม 
ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
ด้วยตําแหน่งนายอําเภอเป็นตําแหน่งที่สําคัญและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน

มากที่สุด อีกทั้งตําแหน่งนายอําเภอยังต้องเป็นทั้งนักปกครอง นักบริหาร นักพัฒนา 
และเป็นผู้ที่นํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บังเกิดเป็นรูปธรรม แต่จากการที่ ก.พ. กําหนด
ตํ าแหน่ งนายอํ า เภอให้ เป็นตํ าแหน่ งประเภทอํ านวยการระดับต้นและระดับสู ง 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๒๕

เป็นการดําเนินการอย่างไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล อันมีผลทําให้ถูกลิดรอนสิทธิต่าง ๆ 
และขาดเอกภาพในการบริหารงานในพื้นที่ ดังนั้น รัฐบาลควรที่จะต้องทบทวนกฎ ก.พ. 
ดังกล่าว ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลทราบความเดือดร้อนของนายอําเภอจากปัญหา
ดังกล่าวแล้วหรือไม่ หากทราบแล้วจะดําเนินการอย่างไร กรณีพบความเดือดร้อนดังกล่าว 
รัฐบาลจะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้อย่างไร ตลอดจนมีแนวนโยบายในการทบทวน แก้ไข 
ปรับปรุง กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยกําหนดตําแหน่งนายอําเภอเป็นตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น เพื่อให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
หมายเหตุ :  ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๖) กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายในการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
(นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
สืบเนื่องจากขณะนี้ได้มีผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศ

เพื่อนบ้านเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก บางส่วนได้รับอนุญาตให้สามารถ
ทํางานเป็นการชั่วคราวระหว่างการรอส่งกลับประเทศภูมิลําเนา แต่เนื่องจากผู้หลบหนี 
เข้าเมือง จํานวนถึงกว่า ๒ ล้านคน และบางคนได้เข้ามาอยู่นานนับสิบปี โดยได้กลืนเข้าอยู่ใน
สังคมไทยไปแล้ว ขณะเดียวกันยังมีผู้ที่พยายามหลบหนีเข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเป็น
ปัญหาแก่สังคมไทย ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลทราบหรือไม่ว่าขณะนี้ได้มีชาวต่างชาติ
สัญชาติต่าง ๆ ที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้นจํานวนเท่าใด 
(ทุกสัญชาติ) รวมทั้งขณะนี้มีผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน 
ในแต่ละสัญชาติจํานวนเท่าใด และอยู่ที่ใดบ้าง อีกทั้งมีนโยบายเฉพาะหน้าและระยะยาว 
ที่ชัดเจนอย่างไรที่จะดําเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เช่น การจับกุม 
การผลักดันให้ มีการออกนอกประเทศ  การอนุญาตให้ทํางานได้ชั่ วคราว  เป็นต้น 
และจะดําเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไร ประกอบกับมีนโยบายและวิธีการอย่างไรที่จะแก้ไข
ปัญหาเด็กที่เกิดในประเทศไทยจากครอบครัวผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเหล่านี้ 
เช่น การให้สัญชาติ การให้อยู่อาศัย การให้การศึกษา การให้การรักษาพยาบาล ฯลฯ 
และมีนโยบายต่อคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ เป็นสตรี มีครรภ์ 
และผู้สูงอายุ อย่างไร 
หมายเหตุ :  ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๒๖ 

(๒๗) กระทู้ถาม  เรื่อง  ปัญหาวิกฤติการณ์น้ําท่วมประเทศไทย (นายสุริยา  
ปันจอร์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
จากสถานการณ์น้ําท่วมภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลาง รวมทั้ง

กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้สร้างความเสียหาย
แก่ชีวิต ทรัพย์สิน ปัจจัยการดํารงชีพ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอย่างรุนแรง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
นับแสนราย ครอบคลุมพื้นที่ ๓๙ จังหวัด ความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่ามากกว่านับแสน
ล้านบาท ยังไม่นับรวมค่าเสียโอกาสในการผลิตสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมภาคต่าง ๆ 
เป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน อุทกภัยครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากพายุโซนร้อน “นกเตน” 
พายุโซนร้อน “ไห่ถาง” และไต้ฝุ่น “เนสาด” เพื่อบริหารจัดการให้การระบายของน้ํา 
เป็นไปอย่างรวดเร็วและป้องกันไม่ให้น้ําท่วมจุดสําคัญ ๆ ของประเทศก็ยังไม่สามารถ 
บริหารจัดการป้องกันไม่ให้น้ําท่วมได้ นอกจากนี้ปริมาณมากกว่าเวลาน้ําท่วมปกติ การไหล
ระบายของน้ําในแมน่้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําสายสําคัญ ๆ ถูกต้านทานโดยสิ่งก่อสร้างรุกล้ําเขต
ของแม่น้ําทําให้น้ําไหลระบายได้ช้าลงสร้างความเสียหาย ความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
อย่างรุนแรง ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า การเกิดปรากฎการณ์ภัยพิบัติน้ําท่วมครั้งนี้เป็นการ
กระตุ้นเตือนให้ทราบว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต หากไม่มี
มาตรการป้องกันที่ดีพอ รัฐบาลมีแนวทางอย่างไร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
น้ําท่วมในระยะยาว อีกทั้งมีแนวทางดําเนินการกับการก่อสร้างที่รุกล้ําเขตของแม่น้ํา 
สายสําคัญ ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการไหลระบายของน้ําในแม่น้ําดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้ ในช่วง
ฤดูฝนของประเทศไทยจะปรากฏฝนตกในปริมาณที่มากทําให้เกิดน้ําท่วมทุกปีส่วนในฤดูแล้ง
กลับขาดแคลนน้ําที่จะใช้ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รัฐบาลมีแนวทาง
อย่างไรในการบริหารจัดการน้ําให้มีความสมดุลและเพียงพอสําหรับความจําเป็นที่ต้องใช้
ตลอดทั้งปี 
หมายเหตุ :  ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๒๗

(๒๘) กระทู ้ถาม  เ รื ่อ ง  นโยบายการจัดตั ้งมหาวิทยาลัยปัตตานี   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์  บารู  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
สืบเนื่องจากการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่การค้นหาสาเหตุความรุนแรงและมุ่งเยียวยาความเสียหายที่เกิดจาก
ผลกระทบในปัญหาดังกล่าว โดยละเลยที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมลายูมุสลิมที่ยังมีความ
ต้องการที่จะแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมและศาสนาอิสลามในหลาย ๆ ด้าน 
และการที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการให้ทุกฝ่าย ทุกศาสนาเข้า
มาเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจและแสวงหาข้อตกลงระหว่างกันได้ 
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการเสนอให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยปัตตานีขึ้น เพื่อรองรับ
นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม 
และมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างสําหรับทุกกลุ่มวัฒนธรรม อีกทั้งการ
จัดตั้ งมหาวิทยาลัยปัตตานี  ซึ่ งถือ เป็นมหาวิทยาลัยของชาวมุสลิมโดยเฉพาะนั้น 
นอกจากจะได้ประโยชน์ทางการศึกษาแล้วยังจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงชาวมุสลิม 
ในประเทศเพื่อนบ้านและในโลก ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในอนาคตอีกด้วย ผู้ตั้ งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยปัตตานีขึ้นใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชาวมุสลิมโดยเฉพาะหรือไม่  
อย่างไร 
หมายเหตุ :  ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๙) กระทู้ ถ าม  เ รื่ อ ง  น โยบายหรื อ แนวทา ง ในกา รยกฐ านะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (นายเจริญ ภักดีวานิช เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยที่ ผ่ านมาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ โดยเฉพาะ 

ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
อื่น ๆ ของประเทศ ส่งผลให้ระบบการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ขาดความเข้มแข็งและขาด
การพัฒนาทางด้านวิชาการที่หลากหลาย จึงควรจะมีการพิจารณาในเรื่องการยกฐานะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยา เขตปัตตานี  เป็นมหาวิทยาลัย เต็มรูปแบบ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๒๘ 

หรือเป็นเอกเทศอย่างจริงจัง เนื่องจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก 
ของภาคใต้ และยังถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับสูงในการพัฒนาพื้นที่
ภาคใต้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้สามารถบริหารจัดการ 
และพัฒนาระบบการศึกษาการเรียนการสอนในพื้นที่ได้อย่างมีอิสระและหลากหลาย
สาขาวิชา เพื่อตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง 
ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ตลอดจนยังส่งผลดีต่อการแก้ปัญหา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือกัน
ในด้านการศึกษาและด้านอื่นๆกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังเป็นการดําเนินการเตรียมความพร้อม 
ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีแนวทาง 
หรือนโยบายในการยกฐานะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นมหาวิทยาลัย
เต็มรูปแบบหรือเป็นเอกเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคง
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๓๐) กระทู้ถาม เรื่อง ขอความชัดเจนในการยกระดับด่านภูดู่ อําเภอ 
บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  (นางนฤมล  ศิริวัฒน์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยอําเภอบ้านโคก และอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีชายแดนติดต่อ

กับแขวงไชยะบุรี สปป. ลาว โดยมีช่องผ่านแดนธรรมชาติที่สําคัญ ๔ ช่องทาง คือ ช่องภูดู่ 
ช่องห้วยพร้าว ช่องมหาราช และช่องห้วยต่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประกาศให้ช่องภูดู่ 
เป็นจุดผ่อนปรนการค้า เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบันคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนถาวรของสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้ยกระดับจุดผ่อน
ปรนการค้าภูดู่เป็นจุดผ่านแดนถาวรถึง ๒ ครั้งแล้ว การยกระดับด่านภูดู่เป็นด่านถาวร 
และด่านผาแก้วใน สปป. ลาว เป็นด่านสากลจะเป็นประโยชน์ต่อ สปป.ลาว ประเทศไทย 
และอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า ขณะนี้
กระทรวงมหาดไทยได้นําเสนอเรื่องการยกระดับจุดผ่อนปรนภูดู่ต่อคณะรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ 
หากยังมิได้นําเสนอติดขัดในประเด็นปัญหาใด อีกทั้งกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับ 
สปป. ลาว เพื่อทราบเหตุผลหรืออุปสรรคในการเตรียมความพร้อมการยกระดับด่านผาแก้ว 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๒๙

เป็นด่านสากลแล้วเสร็จหรือไม่ หากยังมิได้ดําเนินการประสานติดต่อขอทราบความคืบหน้า
เป็นเพราะอุปสรรคหรือติดขัดในประเด็นใด 
หมายเหตุ :  ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันอังคารที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 

๒. ค้างตอบ  (๑๐๓  กระทู้) 

(๑) กระทู้ถาม  เรื่อง  การดําเนินการให้สอดคล้องกับการเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ 
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
สืบเนื่องจากประเทศไทยได้ย่ืนสัตยาบันสารสําหรับการเข้าเป็นภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และภาคยานุวัติสารความตกลง
ว่าด้วยการอนุวัติภาค ๑๑ ของอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งอนุสัญญา
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยก็ต่อเมื่อประเทศไทยได้มีการปรับปรุงกฎหมาย
ภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ การให้ความรู้กับประชาชนและการปรับโครงสร้าง 
การบริหารจัดการ ตลอดจนการสร้างกลไกในการบังคับใช้กฎหมายและการให้ความคุ้มครอง
เกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเสียก่อน ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบาย
และแผนงานที่จะดําเนินการปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยเร็วหรือไม่ อย่างไร และจะดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จให้ครบถ้วนทุกฉบับได้เมื่อใด อีกทั้งมีนโยบายที่จะรวมระบบการบริหารจัดการ
และดูแลผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทยหรือไม่ อย่างไร เช่น การจัดตั้งกระทรวง 
หรือทบวงกิจการทางทะเล การจัดตั้งหน่วยงานยามฝั่ง (โดยการรวมหน่วยงานที่ปฏิบัติการ
ทางทะเลทั้งหมดให้เป็นหน่วยเดียว ซึ่งอาจประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพ เช่นเดียวกับนานาอารยะประเทศ) หรือการจัดตั้งสถาบันวิจัย 
ทางทะเลไทย (Thailand Institute of Marine Affairs) ถ้าไม่มีนโยบายดังกล่าว รัฐบาล 
จะดําเนินการอย่างไรเพื่อการบริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทย
อย่างเป็นเอกภาพและครบถ้วน รวมถึงมีนโยบายที่จะจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทยเช่นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างเป็นเอกภาพ 
และครบถ้วน) หรือไม่ อย่างไร ตลอดจนมีนโยบาย แนวทาง และขั้นตอนในการปฏิบัติ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๓๐ 

ที่จะให้การคุ้มครอง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยรวมอย่างไร ภายใต้ 
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๔ รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบออกไปก่อน 

(๒) กระทู้ถาม  เรื่อง  อนาคตของประเทศไทยภายหลังการสิ้นสุดลงของ
เชื้อ เพลิงประเภทที่มาจากซากฟอสซิล (นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ เป็นผู้ตั้ งถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
สืบเนื่องจากข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของผู้เชี่ยวชาญพลังงานได้ออกมาให้

ข้อมูลว่าหากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีการเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงประเภทที่มาจากซากฟอสซิล 
(น้ํามัน) ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๒ ต่อปี เชื้อเพลิงน้ํามันที่มีอยู่ในแหล่งต่าง ๆ 
ก็จะหมดลงในเวลาประมาณ ๕๐ ปี ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง 
ที่มีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการให้พลังงานเป็นจํานวนมากจะต้องได้รับผลกระทบด้วย 
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการเพื่ออนาคตของประเทศไทยในระยะยาว ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่า รัฐบาลทราบหรือไม่ว่าเชื้อเพลิงประเภทที่มาจากซากฟอสซิล (น้ํามัน) ในพื้นที่ 
ทั่วโลกจะหมดลงในเวลาประมาณ ๕๐ ปี และได้มีการเตรียมแผนที่จะรองรับการขาดแคลน
พลังงานในอนาคตอย่างไร อีกทั้งการกําหนดยุทธศาสตร์ของชาติในอนาคต (ระยะยาว) 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ รัฐมนตรีขอเลื่อนไปตอบในการประชุมคราวต่อไป 

(๓) กระทู้ถามด่วน  เรื่อง  การออกเอกสารเผยแพร่ “๕๐ ปี ๕๐ ประเด็น 
ถาม-ตอบ กรณีประสาทพระวิหาร” ของกระทรวงการต่างประเทศ  (นายคํานูณ  สิทธิสมาน  
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ออกเอกสาร “๕๐ ปี ๕๐ ประเด็น 

ถาม - ตอบกรณีปราสาทพระวิหาร” เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ 
(www.mfa.go.th) และพิมพ์เป็นเล่มเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไปจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม 
โดยประเด็นสําคัญที่สุดอยู่ที่การให้นิยามศัพท์คําว่า “สันปันน้ํา” ไว้ในเอกสารหน้า ๑๐ ท้าย
คําถามคําตอบข้อ ๘ ที่เป็นการกลับหลักจุดยืนที่ประเทศไทยยึดถือมาโดยตลอดและใช้เป็น 
ข้อต่อสู้ในกรณีปราสาทพระวิหารตั้งแต่เมื่อกว่า ๕๐ ปีก่อน ปรากฏหลักฐานในเอกสาร
คําให้การและคําติงของประเทศไทยยื่นต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) เมื่อวันที่ ๒๙ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๓๑

กันยายน ๒๕๐๔ และ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ อาจก่อให้เกิดความสงสัยว่าประเทศไทย 
ได้เปลี่ยนจุดยืนที่ยึดถือมาตลอดกว่า ๕๐ ปี และมีผลต่อการพิจารณาและการพิพากษาคดี
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปลายปี ๒๕๕๖ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า ขอทราบ
เหตุผลในการใช้คําแปลบทปฏิบัติการคําพิพากษาใหม่ในหน้า ๔  และนิยามศัพท์สันปันน้ํา
ใหม่ในหน้า ๑๐ และรัฐบาลเปลี่ยนจุดยืนของประเทศไทยต่อกรณีเขตแดนไทย – กัมพูชา  
บริเวณปราสาทพระวิหารใน ๒ ประการสําคัญ คือ (๑) เขตแดนไทย - กัมพูชาอยู่ที่สันปันน้ํา 
ตามอนุสัญญาสยาม - ฝรั่งเศส และ (๒) สันปันน้ําอยู่ที่หน้าผาแล้วหรือไม่ เพราะอะไร อีกทั้ง
จะระงับการเผยแพร่เอกสาร “๕๐ ปี ๕๐ ประเด็น ถาม - ตอบกรณีปราสาทพระวิหาร” 
ของกระทรวงการต่างประเทศไว้ก่อน และนํากลับมาแก้ไขให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
โดยรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการและภาคประชาชนที่มีมุมมองแตกต่างออกไปหรือไม่ 
เพราะอะไร ตลอดจนหากข้อความในเอกสาร “๕๐ ปี ๕๐ ประเด็น ถาม - ตอบกรณีปราสาท
พระวิหาร” ได้รับการนําไปอ้างอิงในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และหรือในองค์กรระหว่าง
ประเทศอื่น ในการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศไทย 
ในอนาคต รัฐบาลจะแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร  
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ รัฐมนตรีขอเลื่อนไปตอบช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 

(๔) กระทู้ถามด่วน เรื ่อง มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมสถานการณ์
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นายเจริญ ภักดีวานิช เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีเหตุการณ์

ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการทําร้ายประชาชน เจ้าหน้าที่ทหาร ตํารวจ 
ฝ่ายปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ทั้งยังมี
แนวโน้มจะทวีความรุนแรงและเพิ่มปริมาณของความเสียหายมากขึ้น แม้ภาครัฐจะมีการวาง
นโยบายและมีมาตรการเพื ่อลดความสูญเส ียในหลายด ้านก็ตาม แต่ก ็ไม ่อาจทําให้
สถานการณ์ความรุนแรง ลดจํานวนลงได้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบาย 
หรือมาตรการเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ทั้งฝ่ายความม่ันคงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและลดความสูญเสีย 
ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ รัฐมนตรีขอเลื่อนออกไปก่อน 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๓๒ 

 
(๕) กระทู้ถามด่วน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ 

และจัดตั้ งศูนย์อพยพให้ กับชาวโรฮิ งญา (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  วรวิทย์  บารู  เป็นผู้ ตั้ งถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
สืบเนื่องจากชาวโรฮิงญาที่อพยพหนีภัยการสู้รบจากประเทศพม่าเข้ามายัง

ภาคใต้ของประเทศไทย ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์จํานวนมาก มีการกักขัง 
และควบคุมตัวไว้ตามแนวชายแดนของประเทศไทย จากนั้นได้ขายให้กับผู้ที่ต้องการ
แรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน เหยื่อของการค้ามนุษย์ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส 
จากการถูกกดขี่และทารุณกรรม โดยการค้ามนุษย์ดังกล่าว มีนักการเมืองท้องถิ่น 
ผู้นําท้องถิ่น นายทุนชาติต ่าง ๆ ทํางานร่วมกันเป็นขบวนการข้ามชาติและในขณะนี้ 
มีสํานักข่าวต่างประเทศได้รายงานถึงการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาที่เกิดขึ ้นในประเทศไทย 
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างมาก  ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาล 
มีมาตรการเร่งด่วนในการจัดตั้งศูนย์อพยพให้กับชาวโรฮิงญาที่เข้ามาในประเทศ เหมือนกับที่
เคยช่วยเหลือผู ้หนีภัยการสู ้รบจากประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งมีนโยบาย 
ให้หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ภาคใต้ดําเนินการกับผู้อพยพชาวโรฮิงญาอย่างไรและมีแนวทาง 
ในการดําเนินการกับผู้อพยพชาวโรฮิงญา  ในขั้นต่อไปหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ : เสนอวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีขอเลื่อนไปตอบในช่วงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

(๖) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ชาวโรฮิงญาในประเทศไทย (นายประสงค์ นุรักษ์  
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยในขณะนี้ประเทศไทยถูกจับตามองโดยต่างประเทศรวมถึงองค์กร

ระหว่างประเทศว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาที่อพยพ
เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งกรณีดังกล่าวกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลได้มีข้อมูลเรื่องการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร และมีความกังวลด้านความมั่นคง ต่อข้อมูลซึ่งสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยว่าชาวโรฮิงญาในประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อการ 
ไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ และการใช้ยาเสพติดหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนได้มีการประสานงาน



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๓๓

หรือเจรจากับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญา
เหล่านี้อย่างไร   
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๖ รัฐมนตรีขอเลื่อนไปตอบในช่วงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

(๗) กระทู้ถาม เรื่อง การให้ความเป็นธรรมในการแต่งตั้ งโยกย้าย 
และการดูแลสวัสดิการข้าราชการตํารวจ (พันตํารวจเอก สนธยา แสงเภา เป็นผู้ตั้งถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่รัฐบาลได้ดําเนินการย้ายผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พลตํารวจเอก วิเชียร 

พจน์โพธิ์ศรี ไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
พลตํารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี จะสมัครใจซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๒ แต่สังคมยังเคลือบแคลงใจว่าความสมัครใจนั้นมีแรงกดดัน 
หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองหรือไม่ และการดําเนินการดังกล่าวยังส่งผลกระทบ 
ต่อผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติคนเดิมอีกด้วย เหตุการณ์เช่นนี้ 
ได้เกิดขึ้นในทุกรัฐบาลส่งผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจของข้าราชการตํารวจทั่วประเทศ 
ซึ่งสิ่งที่จะสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ข้าราชการตํารวจอีกประการ คือ การดูแลสวัสดิการ 
ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการดํารงชีวิต ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
ค่าอุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ รวมถึงการดูแลสวัสดิการข้าราชการตํารวจที่เกษียณอายุราชการ
แล้วซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นผู้เสียสละ เพื่อประเทศชาติ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาล 
มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นองค์กรที่ดํารงอยู่อย่างมีเกียรติ 
มีศักดิ์ศรี โปร่งใส ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองหรือไม่ อย่างไร และรัฐบาลมีนโยบาย
ในการดูแลข้าราชการตํารวจรวมถึงข้าราชการตํารวจที่เกษียณอายุราชการให้มีสวัสดิการ 
ที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร อีกทั้ง มีนโยบายหรือแผนการดําเนินงานที่จะสนับสนุนข้าราชการ
ตํ า รวจที่ สํ า เ ร็ จการศึ กษา ในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกด้ วยทุนตน เอง 
ให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งเหมาะสมตามคุณวุฒิ รวมถึงจะมีแผนดําเนินการที่ชัดเจน 
ในการสนับสนุนข้าราชการตํารวจที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ ให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่ง
เช่นเดียวกันหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๔ รัฐมนตรีขอเลื่อนไปตอบในช่วงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๓๔ 

(๘) กระทู้ถาม เรื่อง การเปิดและปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน  (นายตวง  อันทะไชย  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบให้มีการเลื่อนการ

เปิดและการปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
อีก ๙ ประเทศ ทั้งนี้ การเลื่อนการเปิดและการปิดภาคเรียนจะมีประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน รวมไปถึงการจบการศึกษา อย่างไรก็ดี 
การเลื่อนการเปิดและการปิดภาคเรียนอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายด้าน 
อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการท่องเที่ยว สมควรที่จะต้องมีการ
ศึกษาวิจัยถึงผลดีผลเสียของการปรับเปลี่ยนช่วงวันเปิดปิดภาคเรียน รวมถึงควรมีการเตรียม
ความพร้อมให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
อย่างไร และได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานและสถานศึกษาในทุกระดับหรือไม่ 
อย่างไร อีกทั้งประเทศไทยจะยืนยันไม่เปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
ได้หรือไม่ หากการปรับเปลี่ยนช่วงวันเปิดปิดภาคเรียนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย
โดยรวมอย่างชัดเจน รวมถึงมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับประชาคมอาเซียนทั้งรายวิชาหรือหลักสูตรบางหลักสูตรตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ รัฐมนตรีขอเลื่อนไปตอบในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ 

(๙) กระทู้ถามด่วน เรื่อง การทําหนังสือถึงประธานกรรมการ ธปท. 
ของรั ฐมนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง  (นายคํ านูณ  สิทธิ สมาน  เป็ นผู้ ตั้ ง ถ าม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังได้ทําหนังสือถึงประธาน

คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีเนื้อหาย้ําเตือนให้กรรมการ ธปท. 
รับทราบถึงความรับผิดชอบตามกฎหมายหากเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในกรณีที่ ธปท. ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมา 
เพื่ อสกั ดสภาวะการ ไหลข้ าวของกระแส เ งิ นทุนจากต่ า งประ เทศตามข้ อ เสนอ 
ของกระทรวงการคลัง ซึ่งการทําหนังสือฉบับดังกล่าวอาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายการข่มขู่ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๓๕

ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า นายกรัฐมนตรีทราบเรื่องนี้หรือไม่ ถ้าทราบ ทราบหรือไม่ว่าจะ
กระทบความเชื่อมั่นต่อการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เหตุใดไม่แนะนําให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช้วิธีการหารือเป็นการภายในระหว่างกระทรวงการคลัง 
กับ ธปท. แทนการออกหนังสืออย่างเป็นทางการ และหรือเหตุใดจึงไม่เป็นคนกลางรับฟัง
มุมมองที่แตกต่าง และหาทางออกร่วมกัน อีกทั้งมีนโยบายที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อมีมติให้ผู้ว่าการ ธปท . ออกจากตําแหน่ง ตาม พ .ร .บ .ธนาคารแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘/๑๙ (๕) หรือไม่ อย่างไร 
ตลอดจนรัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อให้
รัฐบาลสามารถกํากับการทํางานของ ธปท. ได้มากขึ้นหรือไม่ 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ รัฐมนตรีขอเลื่อนไปตอบในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

(๑๐) กระทู้ถามด่วน เรื่อง แนวนโยบายการเงินในเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ย  
(นายอนุรักษ์  นิยมเวช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่กระทรวงการคลังได้ให้ข้อเสนอปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อชะลอ 

การไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ  อันเป็นการช่วยลดสภาพคล่องเงินบาท 
ที่ต้องแบกภาระไว้ลง ซึ่งถือเป็นการลดปริมาณเงินบาทในระบบลง และจะมีผลทําให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยไม่ต้องออกพันธบัตรที่จะเอามาดูดซับสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยเห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา
หนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น และอาจจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย 
ในระยะยาว  ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่ารัฐบาลจะมีแนวนโยบายในเรื่องอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวอย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ 
มีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของนโยบายทางการเงินของไทย และการที่กระทรวงการคลัง 
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าเป็นการแทรกแซงนโยบาย 
ทางการเงินในเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ รัฐมนตรีขอเลื่อนไปตอบในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๓๖ 

(๑๑) กระทู้ถามด่วน  เรื่อง  แผนการการดําเนินการเกี่ยวกับกู้ เงิน 
เพื่อลงทุนโครงสร้างเพื่อพัฒนาระบบคมนาคม จํานวน ๒ ล้านล้านบาท (นายอนุรักษ์ นิยมเวช 
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีแนวนโยบายให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้ เงิน 

เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ๒ ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์โครงการลงทุน 
เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ โดยเป็นการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓) มีการลงทุนปีละ ๓ แสนล้านบาท 
รวมทั้งจะเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งของไทยกับเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๔ แนวทาง ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๓ ด้าน 
ได้แก่ยุทธศาสตร์การเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งกับภูมิภาค ๘ โครงการ วงเงิน
เบื้องต้น ๑.๙ แสนล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่สอง คือ การมุ่งสู่การขนส่งที่ย่ังยืน มีจํานวน ๓๙ 
โครงการ ๑.๕๕ ล้านล้านบาท และยุทธศาสตร์ที่สาม เน้นการยกระดับความคล่องตัวในการ
เดินทางและการขนส่งสู่ศูนย์กลางของภูมิภาค (ฮับ) ทั่วประเทศ มี ๑๐ โครงการ ๑.๕๘ แสน
ล้านบาท  ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า โครงการการลงทุนพัฒนาระบบคมนาคม จะส่งผลให้
ประเทศมีการเจริญเติบโตในอนาคต ทําให้ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
และโครงการดังกล่าวจะสามารถวางรากฐานระบบขนส่งของประเทศได้หรือไม่ อย่างไร 
นอกจากนี้จะส่งผลกระทบต่อภาระหนี้สินภาครัฐเป็นจํานวนที่สูง จะเป็นการก่อหนี้สาธารณะ
เป็นจํานวนมาก เป็นอัตราส่วนที่สูงที่จะทําให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศขาดความเชื่อมั่น
ต่อประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร จะมีวิธีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะได้อย่างไร เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบกับประชาชนในระยะยาว อีกทั้งจะบริหารจัดการในเรื่องการประมูล 
การบริหารโครงการอย่างไร เพื่อไม่ให้ปัญหาเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น และทําให้ประชาชน
เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องความโปร่งใส และมีแนวทางอย่างไร ที่จะหาผู้รับผิดชอบ 
ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๓๗

(๑๒) กระทู้ถามด่วน  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วนในจังหวัด
กาฬสินธุ์  (นายสิทธิศักดิ์  ยนต์ตระกูล  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งรุนแรง

ที่สุดในรอบ ๓๐ ปี จังหวัดต้องประกาศพื้นที่ภัยแล้งทั้ง ๑๘ อําเภอ น้ําในเขื่อนลําปาว 
ซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญที่สุดในจังหวัด มีน้ําน้อยที่สุดตั้งแต่มีเขื่อนมา ทําให้ไม่สามารถ 
ทํานาปร ัง ได ้ทั ้งจังหวัด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของประชาชนไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ ล้านบาท อีกทั้งประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
และแม้ว่ารัฐบาลและจังหวัดจะระดมความช่วยเหลือโดยการขุดเจาะบ่อบาดาล แจกจ่ายน้ํา
ให้กับประชาชน แต่ก็ทําได้ในวงจํากัด เนื ่องจากมีปัญหาด้านกําลังคนและงบประมาณ 
สมควรที่รัฐบาลจะมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงมีมาตรการในการ
บริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดกาฬสินธุ์หรือไม่ อย่างไร และมีนโยบายในการบริหารจัดการน้ํา
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และภัยน้ําท่วมอย่างยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งมีแนวทางในการ
บริหารจัดการน้ําในเขื่อนลําปาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดการน้ําให้ประชาชนทราบหรือไม่ ตลอดจนมีนโยบาย 
ให้มีกรรมการในการบริหารจัดการน้ํา รวมถึงให้จังหวัดและประชาชนมีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๑๓) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ภาวะฉุกเฉินด้านไฟฟ้า (นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ  
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  แจ้งว่า  ท่อส่งก๊าซไทย –มาเลเซีย 

ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุการทิ้งสมอเรือ  ประกอบกับแท่นขุดเจาะก๊าซของประเทศ
พม่า  ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใหญ่ของไทยเกิดการทรุดตัวเช่นเดียวกัน  ส่งผลให้ 
ต้องมีการหยุดซ่อมบํารุงตังแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งจะทําให้มีก๊าซหายไปจากระบบ 
ถึง ๑,๑๐๐  ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ดังนั้น กระทรวงพลังงานเตรียมประกาศภาวะฉุกเฉิน  
ขอความร่วมมือให้ภาคประชาชนประหยัดการใช้พลังงานในช่วงดังกล่าว  เพื่อให้
ภาคอุตสาหกรรมดําเนินการต่อไปได้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า ปริมาณก๊าซที่หายไป 
จากระบบเป็นจํานวนเท่าใด ช่วงระยะเวลาใด และมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร กําลังผลิต



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๓๘ 

กระแสไฟฟ้าทั้งหมดมีจํานวนเท่าใด และผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติได้เป็นจํานวน
เท่าใด และเป็นสัดส่วนการผลิตจากก๊าซธรรมชาติต่อพลังงานทั้งหมดเป็นเท่าใด รวมทั้งการ
เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินด้านไฟฟ้าในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๖  มีมาตรการและแผน
รองรับอย่างไร และไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาตินี้มีการบริหารความเสี่ยงด้านพลังงาน
อย่างไร ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเพื่อแก้ไขให้มีไฟฟ้าเพียงพอ ตลอดจนมีนโยบาย 
ที่จะส่งเสริมพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆหรือไม่ หากมีจะมาจากสิ่งใดบ้าง
เป็นจํานวนเท่าใด  และแต่ละพลังงานมีข้อดี ข้อเสีย และข้อจํากัดอย่างไร   
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๑๔) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น (นายอนุรักษ์ นิยมเวช  
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
เนื่องจากปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ เป็นภัยร้ายแรง

ที่ บ่ันทอนเสถียรภาพและสร้างความเสื่อมถอยแก่สังคม โดยเฉพาะการคอร์รัปชั่น 
ในหน่วยงานของรัฐ มีการใช้หรืออาศัยตําแหน่งหน้าที่และอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อประโยชน์ 
แก่ตนเองหรือผู้อื่น มีการใช้ระบบอุปถัมภ์และความไม่เป็นธรรมที่ข้าราชการหรือบุคคลใด 
ใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
และเศรษฐกิจโดยตรง โดยมีผลสํารวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสจัดอันดับประเทศไทย 
โดยแสดงถึงผลการทุจริตของไทยภาพพจน์และการจัดการปัญหายังไม่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในโครงการ
กู้เงิน ๓ .๕ แสนล้านบาท เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ 
พ .ศ . ๒๕๕๕ นั้น มีผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่ายังขาดความเชื่อมั่น 
ในเรื่องความโปร่งใสนอกจากนี้แนวโน้มทัศนคติของคนไทยมีการยอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริต 
แต่ขอให้ตนได้ประโยชน์แสดงให้เห็นถึงค่านิยมที่ผิดต่อสังคม ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลจะดําเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างไร ในการที่จะแก้ไขและปราบปรามปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย อีกทั้งจะมีแนวทางในการกระตุ้นจิตสํานึกรวมถึง
ค่านิยมของข้าราชการและประชาชนให้มีความตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชั่นว่าเป็นภัย 
ที่ร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไร 
นอกจากนี้ได้เตรียมมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ในโครงการ 
กู้ ๓.๕ แสนล้าน เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา อย่างไร ทั้งนี้มีแนวทางที่จะส่งเสริม 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๓๙

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๑๕) กระทู้ถามด่วน เรื่อง การเตรียมการป้องกันเพื่อลดการเสียชีวิต 
และการบาดเจ็บในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ (นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล 
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
เนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรของประเทศไทยมีอัตราสูงมาก 

เกิดความเสียหายและการสูญเสียต่อชีวิตของประชาชนต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ปีละหลายแสนล้านบาท โดยมีสาเหตุอันดับต้นๆ คือ เมาแล้วขับ การขาดวินัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน การบังคับใช้กฎหมายของตํารวจ และกรมขนส่งทางบก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
ในทุกเทศกาลที่มีการหยุดหลายวัน เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ จะเป็นเทศกาลที่มีการเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด โดยสถิติล่าสุดช่วงปีใหม่ ๒๕๕๖ มีผู้เสียชีวิต ๓๖๕ คน บาดเจ็บ ๓,๓๒๙ คน ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมากมาย ทั้งๆ ที่มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
แต่ผลจากการทุ่มเทการทํางานอย่างหนัก กลับไม่ทําให้จํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ 
ลดน้อยลงมากนัก ทั้งๆที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะมีวิธีป้องกัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 
แห่งความสุข สงกรานต์ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ ที่กําลังจะมาถึงนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่า รัฐบาลจะดําเนินการหรือเปลี่ยนมาตรการเพื่อให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางจราจร ให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บลดน้อยลง เป็นตัวเลขมากกว่า ๑๐% อย่างไร 
และเนื่องจากปัญหาการเมาแล้วขับเป็นสาเหตุอันดับ ๑ ของการเกิดอุบัติเหตุ รัฐบาล 
จะดําเนินการอย่างไร  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ผลอย่างชัดเจน นอกจากนี้จะมีมาตรการ 
ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และมีบทลงโทษที่เหมาะสม รุนแรง เพียงพอ 
เพื่อจะทําให้ผู้กระทําผิดทางจราจรเกรงกลัวหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๔๐ 

(๑๖)  กระทู้ถามด่วน เรื่อง วิกฤติไฟฟ้าระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ เมษายน  ๒๕๕๖  
(นายประสงค์  นุรักษ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่ รั ฐบาลได้ประเมินสถานการณ์ เกี่ ยว กับเรื่ อ งกระแสไฟฟ้ า 

ที่ ใช้ ในประเทศว่าจะมีปัญหาอาจถึงขั้นวิกฤติ เพราะประเทศพม่าจะหยุดการจ่าย 
ก๊าซธรรมชาติเพื่อการบํารุงซ่อมแซมฐานขุดเจาะ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
ซึ่งไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศได้ อันจะเป็น
ผลกระทบโดยตรงเฉพาะพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคใต้ และจะมีผลกระทบ
ต่อเนื่องไปทั่วประเทศ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลจะดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างไร และจะมีผลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าถึงประชาชนหรือไม่ และการให้ประชาชนและหน่วยงาน
ราชการประหยัดการใช้ไฟฟ้านั้น รัฐบาลมีมาตรการใดที่จะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ 
ของหน่วยงานราชการต่างๆ ในกรณีนี้ ได้ ตลอดจนมีแผนงานและนโยบายเพื่อการ 
ปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าของชาติในอนาคต 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๑๗) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาวิกฤตการณ์พลังงานไฟฟ้า (นายอนุรักษ์  
นิยมเวช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ในช่วงเดือนเมษายนประเทศไทยจะเกิดปัญหาวิกฤตการณ์พลังงานไฟฟ้า

เนื่องมาจากสหภาพพม่าได้แจ้งหยุดซ่อมบํารุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติประจําปีเพื่อแก้ไขปัญหา
การทรุดตัวของแท่นก๊าซเผาทิ้งและแท่นที่อยู่อาศัยพร้อมติดตั้งใหม่ จึงมีผลกระทบให้ 
ประเทศไทยต้องหยุดการรับก๊าซจากแหล่งในสหภาพพม่าทั้งหมด ซึ่งทําให้ก๊าซธรรมชาติ 
ในระบบจะขาดหายไปประมาณ ๑,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รัฐบาลจึงเตรียมประกาศ
ภาวะฉุกเฉินลดการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนทุกคนประหยัดไฟ โดยทางกระทรวงพลังงาน 
จะเร่งจัดทําแผนประหยัดไฟดังกล่าวโดยเร็วและเริ่มต้นแผนตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
กุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนเมษายน เพราะสถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง 
ทั่วประเทศ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลได้เตรียมมาตรการเพื่อป้องกันการเกิด
วิกฤตการณ์ขาดพลังงานไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวไว้หรือไม่ อย่างไร และการเกิดวิกฤตการณ์ 
ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของประเทศในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและประชาชนหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนจะมีแนวทาง 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๔๑

และมาตรการอย่างไร ที่จะทําให้ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนได้มีการประหยัดการใช้
พลังงานลงในช่วงเวลาดังกล่าว และแนวทางของประเทศในการประหยัดการใช้พลังงาน 
ในระยะยาวอย่างไร      
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๑๘) กระทู้ถามด่วน  เรื่อง  ปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(นายอนุรักษ์  นิยมเวช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่นําความเสียหายมาสู่ประเทศชาติ 

และประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรที่สําคัญ
ในตลาดโลก  ปัญหาภัยแล้งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของผลผลิต
ด้านการเกษตร โดยปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่งจะเริ่มจาก
ครึ่ งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป และอีกช่วงหนึ่ งมักเกิดขึ้นในช่วงกลางฤดูฝน 
คือ ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม  ซึ่งปัญหาภัยแล้งได้สร้างความเสียหาย
และผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ําตามธรรมชาติตื้นเขิน 
ระดับน้ําใต้ดินเปลี่ยนแปลง พื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์เกิดความแห้งแล้ง เกิดการกัดเซาะ 
ของหน้าดิน และการทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ของที่ดิน และจากผลรายงานของศูนย์ติดตาม
และพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ปรากฏว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีจังหวัด 
ที่เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตภัยแล้งดังกล่าวแล้ว จํานวน ๑๗ จังหวัด ซึ่งรัฐบาลควรตระหนัก 
และให้ความสําคัญกับปัญหานี้ รวมทั้งหาแนวทาง ในการป้องกันวิกฤติดังกล่าวในอนาคตด้วย  
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีแนวทางการป้องกันและจัดการกับปัญหาภัยแล้ง 
ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศอย่างไร  และมีแนวทางอย่างไรที่จะฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาภัย
แล้งให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๔๒ 

(๑๙) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นายอนุรักษ์  
นิยมเวช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
มาเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ทําให้ภาคธุรกิจและเอกชน 
ไม่มีความม่ันใจในการลงทุนและประกอบธุรกิจในพื้นที่ ภาคประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ในด้านการว่างงานและรายได้ที่ไม่พอต่อการดํารงชีพ แม้ว่าภาครัฐจะมีโครงการต่างๆ 
ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ แต่โครงการเหล่านั้น ไม่มีความต่อเนื่อง
และไม่ย่ังยืนพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ให้เข้มแข็งได้ จากข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวัง
สถานการณ์ภาคใต้ ล่าสุดประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ระบุว่าเกิดเหตุร้ายทําให้มีผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตไปแล้วกว่า ๑๔,๐๐๐ คน ซึ่งความรุนแรงดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรง 
ต่อเศรษฐกิจ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังพบว่าสถานการณ์
ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อรัฐ ซึ่งแม้รัฐบาล 
จะมีความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความเลื่อมล้ํา 
ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง แต่ผลตอบรับ 
จากประชาชนก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนะว่าสาเหตุสถานการณ์ 
ความไม่สงบนั้นมี ๒ ด้าน คือ ปัญหาเกี่ยวกับความยุติธรรม และปัญหาที่ เกิดจาก 
กลุ่มผู้ ก่อความไม่สงบ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไร 
ในการแก้ไขและยุติปัญหาความไม่สงบดังกล่าวนี้ อีกทั้งจากสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าว
ซึ่งอาจมีการกระทําตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามนั้น มีแนวทางป้องกันมิให้เกิดปัญหาความรุนแรง
ในการตอบโต้ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ประกอบกับมีแนวทางที่จะสร้างความเชื่อมั่น 
ในด้านความยุติธรรม ความม่ันคงและระบบเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ดังกล่าวอย่างไร นอกจากนี้จะมีแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน 
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ 
อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๔๓

(๒๐) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาการรับจํานําข้าว (นายอนุรักษ์ นิยมเวช  
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยปัญหาการรับจํานําข้าวเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่อง 

ถึงกรณีการได้ประโยชน์และเสียประโยชน์  และการรับจํานําข้าวยังเป็นการช่วยชาวนา 
เพียง ๑ ล้านรายจากชาวนาทั้งหมดของประเทศ ๓ ล้านราย โดยชาวนาที่ได้ประโยชน์ 
เป็นชาวนาที่มีฐานะดีและกลุ่มนายทุนเท่านั้น ประกอบกับปัญหาเรื่องการรับจํานําข้าว 
ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดนั้น  จะส่งผลต่อการส่งออกข้าวของประเทศไทย  นอกจากนี้ 
การสวมสิทธิของเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าว ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิด
ความไม่โปร่งใสและการทุจริตในโครงการฯ และผู้ที่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงของโครงการนี้ก็คือ 
โรงสี ข้าราชการ และนักการเมืองนั่นเอง ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า การที่รัฐบาลรับจํานําข้าว
สูงกว่าราคาตลาดนั้น จะมีความสามารถในการระบายข้าวได้มากน้อยเพียงใด และจะขาดทุน
จากการรับจํานําข้าวนั้นหรือไม่ รวมทั้งมีปัญหาหนี้สินในรูปหนี้สาธารณะประการใด 
โดยจะดําเนินโครงการรับจํานําข้าวต่อไปอีกก่ีปี หรือจะดําเนินการต่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการ
กําหนดระยะเวลา ตลอดจนมีมาตรการป้องกันการทุจริตในโครงการรับจํานําข้าวหรือไม่ 
อย่างไร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๑) กระทู้ ถามด่วน  เรื่ อง  สื่ อต่ างประเทศลงข่ าวการรับสินบน 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
เนื่องจากการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นเรื่องสําคัญที่จะสร้าง

ความเชื่อถือศรัทธาให้กับต่างประเทศ โดยเฉพาะกรณีการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
ทั้งนี้ สื่อมวลชนสหรัฐอเมริกา ได้ลงบทความวิพากษ์การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ว่ามีจํานวนสูงขึ้น และเปิดเผยว่าใน ๑๐ ปีที่ผ่านมามีการนําเงินออกนอกประเทศออกไป
จํานวน ๖๔,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มีจํานวนมาก
เป็นลําดับที่ ๑๓ ของ ๑๔๓ ประเทศ รวมถึงเสนอข่าวเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทําให้ประเทศไทยได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม 
การที่รัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
เมื่อปี ๒๕๕๔ โดยสงวนสิทธิในการแก้ไขกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาดังกล่าวไว้ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๔๔ 

ก่อให้เกิดอุปสรรคในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศอื่น หากการแก้ไข
กฎหมายล่าช้าอาจทําให้ต่างประเทศตําหนิว่าไม่รักษาคําม่ันสัญญาได้ โดยขณะนี้ยังไม่มีการ
ดําเนินการ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลได้ดําเนินการต่อการเสนอข่าวของต่างประเทศ
เรื่องนี้อย่างไร และมีมาตรการด้านบริหารที่จะกวดขัน ป้องกันหรือป้องปรามการเรียกรับ
สินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร อีกทั้งมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการขจัดปัญหา 
การนําเงินที่ได้จากการทุจริตออกไปนอกประเทศในรูปแบบต่างๆอย่างไร ทั้งนี้จะเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวม ๓ ฉบับ กล่าวคือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินที่ได้จากการ
กระทําผิด พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณา 
ของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใด และมีกําหนดการแล้วเสร็จเมื่อใด 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๒) กระทู้ถามด่วน  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมในคดีเขาพระวิหาร  
(นายอนุรักษ์  นิยมเวช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามท่ีได้เกิดกรณีพิพาทชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

ขณะที่ประเทศไทยยังคงอ้างถึงสิทธิเหนือพื้นที่รอบปราสาทเขาพระวิหาร เนื่องจากว่ายังไม่มี
การปักปันชายแดนอย่างชัดเจน  และเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ทางประเทศกัมพูชา 
ได้ย่ืนเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  ขอให้ศาลตีความคําพิพากษา พ.ศ. ๒๕๐๕ 
พร้อมกับย่ืนขอให้ศาลสั่งมาตรการคุ้มครองชั่วคราว จึงเกิดเป็นข้อพิพาทปราสาทพระวิหาร
ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาขึ้นอีกครั้งในประเด็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อน 
๔.๖ ตารางกิโลเมตร โดยครั้งนี้ทั้งสองประเทศต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ ในวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะมีคําพิพากษาตัดสินคดีดังกล่าวในช่วงปลายปี ๒๕๕๖ นั้น 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดีเขาพระวิหารอย่างไร 
และมีการเตรียมข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงรายละเอียด 
ของคดีดังกล่าวอย่างถูกต้องและทั่วถึงอย่างไร และหากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสิน 
ให้ประเทศไทยแพ้คดีดังกล่าว รัฐบาลจะมีแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการกระทบกระเทือน
ความรู้สึกของประชาชนคนไทยให้น้อยที่สุดอย่างไร โดยรัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกัน



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๔๕

และควบคุมสถานการณ์หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงอันเกิดจากความไม่พอใจของประชาชน 
คนไทยหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๓) กระทู้ถามด่วน เรื่อง การแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (นายกฤช  อาทิตย์แก้ว  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยปัจจุ บันสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรุนแรง 

และก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทําให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยมากขึ้นทุกปี แต่การแก้ไขก็ยังไม่ประสบความสําเร็จ 
และเมื่อไม่นานมานี้มีการเผยแพร่ข่าวถึงการลงนามในการเจรจากับผู้ที่อ้างว่าเป็นตัวแทน 
ของฝ่ายต่อต้าน ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า ผู้ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของฝ่ายต่อต้านคือกลุ่มใด 
และมีอํานาจการตัดสินใจในระดับใด จํานวนกลุ่มต่อต้านมีก่ีกลุ่ม และแต่ละกลุ่มดําเนินการ
อย่างไร นอกจากนี้มีแนวทางที่จะใช้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยเหลือการทํางานอย่างไร 
และสถานการณ์ในปัจจุบันในภาพรวมเป็นอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๔) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาการทุจริตสอบบรรจุครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ชิตพงศ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากกรณีการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีมีความจําเป็นหรือเหตุพิเศษ ว ๑๒) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
จํานวน ๒,๐๐๐ อัตรา นั้น พบว่ามีการนําข้อสอบและคําเฉลยออกมาจําหน่ายล่วงหน้า 
มีการพยายามใช้เครื่องมือสื่อสารทุจริตในขณะสอบและให้บุคคลอื่นเข้ามาทําการสอบแทน 
มีรายชื่อผู้เข้าสอบซ้ํากัน ๒ พื้นที่ สมควรที่ภาครัฐจะมีมาตรการเร่งด่วนที่เป็นรูปธรรม 
ในการแก้ปัญหากระบวนการทุจริตการสอบบรรจุ รวมถึงกําหนดมาตรการเพื่อเยียวยา 
ความเสียหายที่ เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ผู้ตั้ งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบาย 
หรือมาตรการเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบเพื่อบรรจุครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างไร อีกทั้งมีความก้าวหน้าในการติดตาม สอบสวน 
และลงโทษผู้กระทําผิดอย่างไร รวมถึงจะมีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อวงการศึกษา



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๔๖ 

และต่อผู้เข้าสอบโดยสุจริตในครั้งนี้อย่างไร ตลอดจนมีการกําหนดมาตรการเพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เกิดกระบวนการทุจริตซ้ําอีกอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๕) กระทู้ถามด่วน เรื่อง การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  (นายเจตน์  ศิรธรานนท์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
เนื่องจากกรณีที่รัฐบาลได้มอบหมายให้เลขาธิการสภาความม่ันคง

แห่งชาติ (สมช.) ลงนามในข้อตกลงเพื่อเปิดการเจรจากระบวนการเพื่อสันติภาพในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้กับผู้นําขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือบีอาร์เอ็น 
โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียลงนามในฐานะสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จนทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์
และตั้งคําถามถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับรวมถึงการเจรจาครั้งนี้ถูกตัวหรือถูกกลุ่ม
หรือไม่ อีกทั้งการที่ไม่มีผู้แทนจากกองทัพภาคที่ ๔ เข้าร่วมจะมีผลต่อการยอมรับ 
ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือไม่  ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีความม่ันใจอย่างไร 
ในการดําเนินการดังกล่าว และมียุทธศาสตร์หรือทิศทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 
ในพื้ นที่ จั ง ห วั ด ช ายแดนภาค ใต้  ร วมทั้ ง มี น โ ยบายที่ จ ะยก เ ลิ ก ก า รบั ง คั บ ใ ช้ 
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามเสียงเรียกร้องของประชาชนหรือไม่ อย่างไร  
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๖) กระทู้ถามด่วน เรื ่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครู  
(นายสิริวัฒน์  ไกรสินธุ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่มีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับข่าวการทุจริตในการคัดเลือก

บุคคลเข้ารับราการครูในตําแหน่งครูผู้ช่วยในการสอบครั้งที่ผ่านมา นับว่าเป็นเรื่อง 
ที่สร้างความเสียหายให้แก่วงการการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก เพราะครูถือเป็นบุคคล 
ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ
เสรีภาพ มีความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีหน้าที่ในการขัดเกลา 
ให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย โดยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครู
หรือการสอบบรรจุนั้น ควรจะมีการเพิ่มเติมให้มีการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบ



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๔๗

ประวัติส่วนตัว พฤติการณ์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและประชาธิปไตย 
ของบุคคลน้ันประกอบด้วย  ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า จากเหตุการณ์การทุจริตในการ 
สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครูครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางในการลงโทษ
บุคคลผู้ทุจริตหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างไร และเพียงใด ทั้งจะเยียวยาหรือให้โอกาส 
ผู้ที่สุจริตหรือไม่ อย่างไร และในอนาคตจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้ารับราชการครูหรือการสอบบรรจุครู โดยเพิ่มขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์พร้อมกับ
การตรวจสอบประวัติของผู้สอบและพฤติการณ์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
ประชาธิปไตย ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลทางการศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๗) กระทู้ ถามด่วน  เรื่ อง  การประท้ วงของชมรมแพทย์ชนบท 
(นายประสงค์  นุรักษ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามท่ีมีข่าวจากส่ือต่างๆว่าชมรมแพทย์ชนบทร่วมกันแต่งชุดดําประท้วง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เนื่องจากนโยบายการตัดเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายในพื้นที่
ทุรกันดารของกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มผู้ประท้วงอ้างว่านโยบายดังกล่าวเป็นการทําลาย
ขวัญและกําลังใจของสมาชิกชมรมแพทย์ชนบทที่อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 
จนอาจมีผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์มากย่ิงขึ้น ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลมีการเตรียมการรองรับหากมีการหยุดงานของบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มดังกล่าว
อย่างไร ประเทศไทยในขณะนี้ขาดบุคลากรทางการแพทย์จริงหรือไม่ ถ้าจริงรัฐบาล 
มีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และจากการที่มีข้อมูลว่าบุคลากรทางการแพทย์ 
ออกจากงานภาครัฐจํานวนมาก ทําให้การบริการประชาชนไม่เพียงพอและด้อยลงจริงหรือไม่ 
หากเป็นจริงเช่นนั้นจะมีวิธีการและแนวทางการบริหารจัดการนโยบายด้านสาธารณสุข 
ให้เกิดความสําเร็จได้อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๔๘ 

(๒๘) กระทู้ถามด่วน เรื่อง การแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างอาคาร 
สถานีตํารวจ ๓๙๖ แห่ง (นายวันชัย  สอนศิริ  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่ปรากฏว่าการก่อสร้างอาคารสถานีตํารวจจํานวน ๓๙๖ แห่ง 

มูลค่า ๕,๘๔๘ ล้านบาท ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีความไม่ชอบมาพากลมีการกล่าวว่า
มีการฮ้ัวประมูลเพราะมีการรวบสัญญาเป็นสัญญาเดียวทําให้การก่อสร้างเป็นปัญหา 
ขณะที่บริษัท พีซีซี ดิเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ อนสตรัคชั่น จํากัด ผู้ชนะการประมูลได้โต้แย้งว่า
ปัญหาเกิดจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่สามารถส่งพื้นที่ได้ตามกําหนดทําให้เป็นอุปสรรค
ในการทํางานทําให้เกิดความล่าช้าและไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ แต่สิ่งที่สําคัญ คือ สถานี
ตํารวจในท้องที่ต่างๆที่ถูกทิ้งงานมีสภาพและความเป็นอยู่บางแห่งที่ไม่เหมาะกับการบริการ
ประชาชน บางแห่งต้องไปอาศัยพื้นที่อื่นทําการ เช่น ต้องใช้ห้องแถว อาคารห้องประชุม 
ศาลาที่พักของประชาชน ย่ิงในช่วงฤดูฝนจะเป็นปัญหามาก อีกทั้งบางท้องที่ต้องอาศัย 
พื้นที่วัด ใต้ต้นไม้ อบต. เพิงหมาแหงนเพื่อทํางานกว่า ๒ ปีแล้ว นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหา 
และข้อโต้แย้งกันของบุคคลและหน่วยงานประกอบกับยังไม่มีความชัดเจนต่อการแก้ปัญหา
ดังกล่าว  ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นอย่างไร มีการทุจริตต่อการ
ดําเนินการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และข้อโต้แย้งของแต่ละฝ่ายรับฟังได้หรือไม่เพียงใด 
ทั้งนี้จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร และกรณีสถานีตํารวจที่ ยังไม่มีที่ทําการจะแก้ปัญหา 
อย่างเร่งด่วนให้ได้อย่างไร นอกจากนี้จะมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น 
เช่นกรณีนี้อีกต่อไปได้อย่างไร  
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๒๙) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ภัยร้ายจากโรคไข้เลือดออก (นายประสงค์ นุรักษ์  
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
โรคไข้เลือดออกเกิดจากการแพร่เชื้อที่รวดเร็วจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง 

โดยยุงลายซึ่งมีอยู่ทั่วไปเป็นจํานวนมากในประเทศไทย เมื่อบุคคลใดได้รับเชื้อแล้วใช้เวลา
เพียง ๕ – ๗ วัน จะเริ่มมีอาการ และเชื้อโรคนั้นจะพัฒนาตัวเองไปตามช่วงเวลาหากไม่ได้รับ
การปฏิบัติเยียวยารักษาอย่างถูกต้องเป็นเหตุใหถ้ึงแก่ความตายได้ จากการเก็บข้อมูลเป็นสถิติ
ของกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะจากปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จํานวนผู้ ป่วยและเสียชีวิต 
มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้ประมาณการไว้ว่าในปี ๒๕๕๖ จะมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๔๙

๙๐ ,๐๐๐ – ๑๐๐ ,๐๐๐ ราย ซึ่ งผู้ ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุต่ํากว่า ๑๔ ปี ตั้งแต่วันที่ 
๑ มกราคม – วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีผู้ป่วย ๑๓,๒๐๐ ราย ตาย ๑๖ ราย แสดงว่า 
การประเมินสถานการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขมีความถูกต้องและเป็นจริง อันจะเป็นภัย
อันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งเด็กและผู้ ใหญ่อยู่ทุกวัน 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบาย วิธีการจัดการ เพื่อการปฏิบัติการให้บริการ 
แก่ประชาชนให้ทั่วถึงเพียงพอในการป้องกัน รักษาโรคไข้เลือดออกอย่างไร และปัจจัย 
ในการให้บริการทั้งสถานพยาบาล แพทย์พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์
และเวชภัณฑ์ เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษามีความพร้อมและเพียงพอหรือไม่ อีกทั้ ง 
โรคไข้เลือดออกนี้จะยังมีอีกในปีต่อๆ ไป อาจจะมีการแพร่หลายของโรคติดต่อตระกูล
ไข้เลือดออกที่อุบัติขึ้นใหม่ (มีอยู่ในหลายประเทศแล้ว) เช่น โรคไข้เลือดออกอีโบลา 
และโรคไข้เลือดออกมาร์เบอร์ก รัฐบาลจะมีแผนงานการป้องกันไว้ล่วงหน้าอย่างไรหรือไม่   
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๓๐) กระทู้ถามด่วน เรื่อง นโยบายปฏิรูปการศึกษา (นายอนุรักษ์ นิยมเวช  
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ปัจจุ บันนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยแม้จะมีการพัฒนา 

ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน คุณภาพมาตรฐานการศึกษา หรือการเพิ่มโอกาส 
ในการศึกษาให้แก่ประชาชนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพบอุปสรรคบางประการ เช่น ปัญหา 
ความล่าช้าในการจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ปัญหา 
ในด้านการกําหนดนโยบายและแผน หรือปัญหาการนํานโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
เป็นต้น ดังนั้น การปฏิรูประบบการศึกษาที่ดีควรจะมีการปฏิรูปในด้านดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีแนวนโยบายและแนวทางการดําเนินการในการปฏิรูป
การศึกษาให้ได้ผลชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่างไร และมีแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพ 
ของเด็กไทยให้มีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่างไร นอกจากนี้มีแนวนโยบาย 
และมาตรการในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของประเทศไทยเพื่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร รวมทั้งมีแนวทางเพื่อให้องค์กรของรัฐ เอกชน และประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทย เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว 
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๕๐ 

(๓๑) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาความรุนแรงที่ เกิดกับเยาวชนกรณี 
เด็กอนุบาลถูกทําร้ ายอาการสาหัส (พันตํ ารวจเอก สนธยา แสงเภา เป็นผู้ตั้ งถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่ มีข่าวเด็กอนุบาลถูกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทําร้าย 

อาการสาหัสนั้น แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันสังคมไทยนิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 
และผู้ที่ก่อความรุนแรงมีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังมีข่าวเยาวชนก่อความรุนแรง 
อยู่เป็นประจํา โดยสาเหตุของความรุนแรงส่วนใหญ่มาจากการขาดตัวอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ 
ในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของวัยรุ่น และปัญหายาเสพติด ฉะนั้น รัฐบาลจึงต้อง
เร่งป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการ
สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเด็กอนุบาลถูกทําร้ายอาการสาหัส เพื่อหาแนวทางป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก และจะดําเนินการช่วยเหลือ เยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบอย่างไร 
อีกทั้งมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาสื่อลามกอนาจาร สื่อที่ย่ัวยุ 
ให้ใช้ความรุนแรงเพื่อมิให้กระทบต่อเยาวชนหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนมีนโยบายในการ
ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง อบอุ่น เพื่อป้องกันมิให้เยาวชนถูกชักจูง 
ไปในทางที่ผิดหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากสถาบันครอบครัวมีความสําคัญที่สุดในการปลูกฝัง 
สิ่งที่ดีให้กับเยาวชน 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๓๒) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาวิกฤติหมอกควัน (นายประสงค์ นุรักษ์
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ได้ประสบกับปัญหาหมอกควัน ซึ่งเกิดมาจากการเผาพื้นที่เพื่อการเกษตรและการบุกรุก 
เผาป่าสงวนและพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่ง  โดยหมอกควันดังกล่าวเป็นมลพิษที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า  รัฐบาลมีวิธีการอย่างไร 
ที่จะทําให้สภาพหมอกควันที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนจํานวนมากกลับสู่สภาพ
ปลอดภัยได้โดยที่ไม่ต้องรอฤดูฝน  และเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
การดับไฟมีความพร้อมและทันสมัยเพียงพอหรือไม่ทั้งปีนี้และปีต่อๆ ไป  นอกจากนี้ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๕๑

มีนโยบายในการดูแลรักษาพยาบาลประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน  
รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงกําลังใจพิเศษแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติการในสนามต่อสู้กับไฟอย่างไร   
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๓๓) กระทู้ถามด่วน เรื่อง เหตุการณ์ไฟไหม้ศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้ลี้ภัย
จากการสู้รบในประเทศเมียนมาร์  (นายประสงค์  นุรักษ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากเหตุการณ์ที่ได้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวชาวกะเหรี่ยง 

จากประเทศเมียนมาร์ ที่บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มีบ้านเรือนถูกไฟไหม้ 
กว่า ๔๐๐ หลัง มีผู้ เสียชีวิต ๓๗ คน และมีผู้ เดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า ๒,๓๐๐ คน 
โดยเหตุการณ์ในครั้ งนี้ มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยในทางเสียหายอยู่ บ้าง 
กับจะต้องเผชิญความเสี่ยงอย่างมากในด้านความมั่นคง และยังมีกระแสข่าวว่าเป็นการ 
ไล่ที่เพื่อเอาพื้นที่คืน ทั้งนี้รัฐบาลต้องมีความชัดเจนในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตามครั้งนี้ 
ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้น ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า ต้นเหตุของการที่ไฟไหม้
ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ คืออะไร และหน่วยงานใดบ้าง 
เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ นอกจากนี้ 
ได้มีการเจรจากับประเทศเมียนมาร์เพื่อการส่งผู้ลี้ภัยทั้งหมดกลับในระดับใดหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๓๔) กระทู้ถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแบบอาสาสมัคร
ช่วยงานตํารวจ  (พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากการที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ว่าจะดําเนินการป้องกัน 

และปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม และจากเหตุการณ์น้ําท่วม 
ในหลายพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมาก ซึ่งส่งผลให้
เกิดความยากจนตามมา นําไปสู่การเพิ่มขึ้นของปัญหาอาชญากรรมและการกระทําผิดต่าง ๆ 
มากกว่าปกติ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีมาตรการสําหรับการรองรับปัญหาดังกล่าว
อย่างไรบ้าง และจะมีแนวทางจะให้ประชาชนหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 
และปราบปรามอาชญากรรมแบบอาสาสมัครช่วยงานตํารวจหรือไม่ อย่างไร หากมีขอทราบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ และสิทธิประโยชน์ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๕๒ 

ของอาสาสมัครว่ามีอย่างไรบ้าง ตลอดจนขอทราบว่าในอนาคตจะมีแนวทางที่จะจัดให้มี
กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับอาสาสมัครช่วยงานตํารวจหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

(๓๕) กระทู้ถาม  เรื่อง  การบริหารจัดการลุ่มน้ํ าทะเลสาบสงขลา 
(พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
แม้ว่าภาครัฐบาลจะให้ความสําคัญของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา โดยจัดตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกําหนด
อํานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงกําหนดองค์ประกอบของกรรมการ โดยคณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ แม้การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
เป็นการทํางานเชิงบูรณาการในรูปแบบของคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีก็ตาม 
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัด คือ การเปลี่ยนประธานกรรมการบ่อยครั้ง 
ส่งผลกระทบกับวาระการทํางานของคณะกรรมการ ทั้งยังมีปัญหาในการขาดหน่วยงานหลัก
ในการดําเนินการดูแลรับผิดชอบลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาอย่างชัดเจน อีกทั้งหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นมี ปัญหาความพร้อมในด้านบุคลากร 
และงบประมาณในการบริหารจัดการและดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว้ ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายและแผนงานในการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาลุ่มน้ําทะเลสาบ
สงขลาอย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่ ภารกิจที่ชัดเจนและมีเอกภาพ 
รวมถึงการบูรณาการทั้งแผนงานและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

(๓๖) กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรม 
ของป่าต้นน้ําและความตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา (นายสุริยา ปันจอร์ เป็นผู้ตั้งถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาพื้นที่ 

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ของวุฒิสภาได้ศึกษาและติดตามตรวจสอบกรณีการแก้ไขปัญหา 
ความเสื่อมโทรมของป่าต้นน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งภาครัฐได้ชี้แจงว่ามีนโยบายต่อผู้บุกรุก
ทําลายป่าต้นน้ําโดยมีการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด แต่การดําเนินคดีมีความล่าช้า 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๕๓

ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากการทํางานที่มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และจะเปิด
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทําลายป่าไม้ซึ่งจะนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศภาพถ่าย 
ทางอากาศโดยดาวเทียม ชื่อว่า ธีออส เข้ามาช่วยเหลือจากการติดตามตรวจสอบ 
การแก้ไขปัญหาตามนโยบายดังกล่าว พบว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควร 
ซึ่งหากไม่เร่งดําเนินการแก้ปัญหาเราอาจสูญเสียแหล่งน้ําที่สําคัญของภาคใต้ ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ขอทราบว่า รัฐบาลได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าต้นน้ําและความตื้นเขิน
ของทะเลสาบสงขลาหรือไม่ มีความคืบหน้าอย่างไร และรัฐบาลได้จัด สรรงบประมาณ 
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

(๓๗) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจัดการระบบกําจัดขยะและน้ําเสีย
บริเวณรอบลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (นายเจริญ ภักดีวานิช เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยพื้นที่ในบริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม 

หลายด้านมีปริมาณขยะรวมถึงของเสียจากแหล่งต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณภาพน้ํา 
ทั้งที่ทะเลสาบสงขลา ทะเลหลวงและทะเลน้อยอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ค่าคุณภาพน้ําสําคัญ 
มีปัญหาและพบว่าบ่อขยะที่เทศบาลเมืองพัทลุงต้องรองรับปริมาณขยะจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง อบต. และเทศบาล ๑๕ แห่ง มีขยะวันละประมาณ ๖๐ ตัน ทําให้ที่มีปริมาณ
ขยะจํานวนมากจนล้นบ่อฝังกลบกลายเป็นกองขยะเปิดและของเสียจากบ่อขยะซึมลงสู่ทะเล
ส่ งผลต่อประชาชนทั้ งทํ า ให้สัตว์น้ํ าตายในบางช่ วง  อย่ างไรก็ตามการแก้ ปัญหา 
ไม่มีความก้าวหน้ารวมถึงไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ ไม่ได้รับการแก้ปัญหา 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้น้อย
จําเป็นต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาระบบกําจัดขยะและน้ําเสีย
บริเวณรอบทะเลสาบสงขลา ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายและวางแผน 
ในการจัดการระบบกําจัดขยะและน้ําเสีย ในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาหรือไม่ 
และมีนโยบายจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างระบบกําจัดขยะ และระบบน้ําเสีย 
ที่เทศบาลเมืองพัทลุงและที่ตําบลทะเลน้อยหรือไม่ เพราะมีผลกระทบกับความเสื่อมโทรม
ของคุณภาพน้ําในทะเลสาบสงขลา 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๕๔ 

(๓๘) กระทู้ถาม  เรื่อง  การฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา  
(รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ชิตพงศ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งทําการประมงขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ 

ให้กับชุมชนประมงรอบทะเลสาบมาอย่างยาวนาน แต่จากการขาดแนวทางการใช้ทรัพยากร
ประมงที่ เหมาะสม  การปิดวงจรน้ํ า เค็มจากฝั่ งอ่ าวไทยและที่ปากระวะซึ่ งทํ า ให้ 
ทะเลสาบตอนในกลายเป็นทะเลน้ําจืด การสร้างท่าเรือน้ําลึกซึ่งทําให้กระแสน้ําเปลี่ยนทิศทาง
และกระทบต่อระบบการไหลเข้าออกของน้ําจืดและน้ําเค็ม และการมีมลภาวะจากชุมชน 
และโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยลงสู่ทะเลสาบ ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ําลดลง และบางสาย
พันธุ์ก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อการทําประมงซึ่งเป็นหนึ่ง
ในอาชีพหลักของชุมชนรอบทะเลสาบ และแม้ว่ารัฐบาลจะได้ดําเนินการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ํา 
แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบ
สงขลาจึงเป็นเรื่องที่ควรดําเนินการโดยเร่งด่วน ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลจะมี
แนวทางจัดสรรงบประมาณ และจัดทําโครงการเป็นกรณีพิเศษเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมง 
ในทะเลสาบสงขลาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร และได้มีการกําหนดแนวเขต จัดระเบียบ 
และทําความเข้าใจกับชาวประมงเพื่อลดปริมาณการใช้เครื่องมือประมงอย่างผิดกฎหมาย 
ในทะเลสาบสงขลาอย่างจริงจังหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีนโยบายและแนวทางในการแก้ปัญหา
ท่าเรือน้ําลึกที่ตั้งขวางทางเข้าออกของน้ํา และกระทบต่อระบบการไหลเข้าออกของน้ําจืด
น้ําเค็มในทะเลสาบสงขลาอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

(๓๙) กระทู้ถาม เรื่อง การขาดการบูรณาการที่ ให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
สืบเนื่องจากในปัจจุบันการแก้ปัญหาในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา

ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร แม้ในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาจะมีการดําเนินนโยบายโดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังเห็นได้ชัดว่าภาครัฐยังขาดการบูรณาการ 
ในการวางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการงบประมาณในพื้นที่ กับภาคประชาชน 
รวมทั้งการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลเองก็ดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกัน 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๕๕

ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลปัจจุบันจะมีนโยบายหรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมใด 
ที่จะให้เครือข่ายภาคประชาชน ได้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
หรือการพัฒนาในบริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาอย่างแท้จริง และจะมีนโยบายหรือมาตรการ
ที่ เป็นรูปธรรมใดที่จะให้ เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลเองและ 
กับภาคประชาชน 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

(๔๐) กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภูมิภาคโดยการ
สร้ า งกระ เช้ า ไฟฟ้ าขึ้ น ภูกระดึ ง  จั งหวั ด เลย  (นายสุ โข  วุฑฒิ โชติ  เป็นผู้ ตั้ ง ถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียง

และมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก แต่การมีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก 
ก็ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา อาทิ ปัญหานักท่องเที่ยวส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่
บนภูกระดึง ปัญหาขยะมูลฝอยจํานวนมากตกค้างในพื้นที่เขตอุทยาน แต่ถ้ามีการสร้าง
กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงก็จะช่วยลดปริมาณการพักค้างแรมของนักท่องเที่ยว และแก้ปัญหา
ขยะตกค้างได้ นอกจากนี้กระเช้าไฟฟ้ายังเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ 
ที่ไม่สามารถเดินขึ้นภูกระดึงได้ ดังนั้นการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศชาติและประชาชน ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย เพื่อสนับสนุน 
ให้เกิดการลงทุนภาคบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศและเป็นการบรรเทา
ปัญหามลพิษทางเสียงที่เกิดจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหาขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสม 
อยู่บนภูกระดึง อันเนื่องมาจากการพักค้างแรมของนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากหรือไม่ 
หากเห็นด้ วยในการส่ ง เสริมให้สร้ างกระเช้ า ไฟฟ้าขึ้ นภูกระดึ งจะมีกระบวนการ 
ในการดําเนินการอย่างไร และจะดําเนินการเมื่อใด รวมถึงมีมาตรการในการส่งเสริมนักลงทุน
ชาวไทยในการลงทุนภาคบริการเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๕๖ 

(๔๑) กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายด้านประชากร (นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากปัญหาที่เกี่ยวกับคนไทยเกิดน้อยและมีอายุยืนขึ้นโดยมีอัตรา Total 

Fertility Rate เพียง ๑.๕ ส่งผลต่อจํานวนประชากรเด็กที่จะลดลง กระทบต่อการวางแผน 
ในการศึกษาของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพ 
ของเด็ก แม้ว่าปริมาณเด็กที่เกิดใหม่จะน้อย แต่ปริมาณการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์
ที่ไม่พร้อมกลับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ปัญหาผู้สูงอายุที่เพิ่มจํานวนขึ้นทุกปีส่งผลต่องบประมาณ
ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ที่จําเป็นต้องเพิ่มงบประมาณมากขึ้น ทั้งยังส่งผลต่อเบี้ยยังชีพที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะเป็น 
ภาระหนักของรัฐบาลต่อไป ประกอบกับปัญหาประชากรวัยแรงงานที่จะหดตัวลง 
เพราะเด็กเกิดน้อยและเกษียณที่อายุ ๖๐ ปี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นับเป็นปัญหาของประเทศชาติ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับปัญหา 
ที่มีปริมาณเด็กเกิดน้อยหรือไม่ และจะวางแผนเพื่อดําเนินการแก้ปัญหาอย่างไร ทั้งมีนโยบาย
ด้านแรงงานที่มีวัยทํางานลดลงหรือไม่ และจะดําเนินการอย่างไร นอกจากนี้จะมีแผนบริหาร
จัดการหรือเตรียมการรองรับจํานวนผู้สูงอายุที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

(๔๒) กระทู ้ถาม เรื ่อง การปักธงชาติพม่าบนพื ้นที ่ฝั ่งประเทศไทย 
(นายประสงค์  นุรักษ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มีประชาชนชาวพม่าจํานวนหนึ่ง 

ข้ ามแ ม่น้ํ า เมยมาทาง ฝ่ั งประเทศไทย  และปักธงพม่ า ไว้ ในระยะที่ มอง เห็นจาก 
หน้าวัดห้วยมหาวงศ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด ทําให้ประชาชนชาวไทยในพื้นที่กังวลว่าจะเป็นที่มา
ของการกระทบกระทั่ งขัดแย้งระหว่างประเทศ  และอาจกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และการดําเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีความม่ันใจในมาตรการ
การปกป้องอธิปไตยของชาติ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลได้ทราบถึงการปักธงพม่า 
ในฝั่งประเทศไทยดังที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ และรัฐบาลได้ดําเนินการในเรื่องนี้ไปแล้ว
อย่างไรบ้าง อีกทั้งความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าเกี่ยวกับ 
หลักเขตแดนยังคงมีอยู่อีกมากหรือไม่ และรัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรต่อไป รวมถึงเรื่อง 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๕๗

เขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาในการร่วมมือ 
และการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันหรือไม่ 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

(๔๓) กระทู้ถาม เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (นางนฤมล ศิริวัฒน์   
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แห่ งชาติ  เมื่ อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ตามนโยบายเร่ งด่ วนที่ จะดํ า เนินการ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยจะจัดงบประมาณให้ทุกจังหวัดเป็นวงเงินจังหวัดละ ๑๐๐ ล้าน
บาท เพื่อให้โอกาสสตรีผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการในแต่ละจังหวัดมาลงทะเบียนเป็นสมาชิก 
รวมทั้งคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในระดับจังหวัดและระดับชาติมาเป็นตัวแทนคณะกรรมการ 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสเข้าถึง
แหล่งทุนสําหรับการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ การพัฒนาศักยภาพ 
และเครือข่ายสตรี การเพิ่มบทบาทและสร้างสภาวะผู้นํา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิสตรี 
และการส่งเสริมการสร้างสวัสดิการให้แก่สตรีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า เหตุใดนายกรัฐมนตรีไม่ออกเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แทนที่จะออกเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว  
รวมทั้งจะทําอย่างไรให้สตรีส่วนใหญ่มีโอกาสท่ีเท่าเทียมและเป็นธรรมในการเข้าถึงกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนจะประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามนโยบายได้อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

(๔๔) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการติดป้ายโฆษณาและป้ายต่าง ๆ ที่สกปรก
รกรุงรัง (นายสุเมธ  ศรีพงษ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

สาระสําคัญ 
ด้วยในปัจจุบันมีการติดตั้งป้ายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในทุกพื้นที่ 

ทั้งหมู่ บ้าน ตําบล อําเภอและจังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ มีป้ายขนาดใหญ่ 
ถึง ๒๐,๐๐๐ ป้าย โดยเป็นป้ายที่ผิดกฎหมายถึงร้อยละ ๘๐ ส่วนป้ายเล็ก ๆ ที่ติดอยู่ 
ทั่วประเทศ ต่างติดตั้งตามความพอใจ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า เจ้าหน้าที่และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีป้ายได้เอาใจใส่ตรวจสอบการจัดเก็บภาษี
ป้าย ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ มากน้อยเพียงไร และจังหวัด 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๕๘ 

อําเภอ ที่มีหน้าที่กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กํากับดูแลในเรื่องนี้เพียงไรหรือไม่ 
อีกทั้งการที่ส่วนราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองท้องถิ่น ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ แต่ติดภาพของหัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการเป็นการ
เหมาะสมมากน้อยเพียงไรเพราะใช้งบประมาณของราชการ นอกจากนี้จะใช้มาตรการควบคุม
ความเป็นเมือง “บ้าป้าย” ด้วยมาตรการด้านภาษีป้าย พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 
การรื้อและการจัดเก็บของหน่วยงานได้มากน้อยเพียงไร และมีแนวคิดจะให้มีคณะกรรมการ
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาป้ายหรือไม่ และทบทวนพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้หรือไม่ 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

(๔๕) กระทู้ถาม เรื่อง การตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 
เพื่อประโยชน์ของการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา (พันตํารวจเอก พายัพ ทองชื่น  เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด ้วยจ ังหว ัดสระแก ้วม ีสภาพภ ูม ิศ าสตร ์ต ิดก ับประ เทศก ัมพ ูช า 

และเป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมและภาคการค้าส่งค้าปลีก
ที ่โดดเด่นที ่สุด รวมทั้งมีศักยภาพด้านการส่งออกและนําเข้าสินค้าจากประเทศกัมพูชา 
มีมูลค่าสูงสุด ในบรรดาด่านชายแดนอื่น ๆ ตลอดจนมีพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดสระแก้ว 
ที่เหมาะสมที่จะกําหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อันจะนําไปสู่การพัฒนาการลงทุน
และสร้างผลประโยชน์จากการค้าขายระหว่างไทย - กัมพูชาได้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาล
จะมีนโยบายหรือแนวทางในการสนับสนุนให้จังหวัดสระแก้วกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

(๔๖) กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัยที่ดีให้กับเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์  (พลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์  เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมาก เป็นสังคม 

ที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดซึ่งระเบียบวินัย เกิดความอ่อนแอทางสังคม รวมถึง 
ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว โดยพ่อแม่ผู้ปกครองขาดการปลูกฝังค่านิยมที่ดี 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๕๙

และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลในครอบครัว ขาดการอบรมดูแล มีการทอดทิ้ง ทําให้เด็ก 
มีพฤติกรรมก้าวร้าว มองโลกในแง่ร้าย เอาแต่ใจตนเอง เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หากเด็ก 
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ไม่เหมาะสม 
นอกจากนี้ ยั ง เกิดความอ่อนแอทางวัฒนธรรมที่ดี  อีกทั้ งยั งได้รับอิทธิพลครอบงํา 
ในรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศ ทั้งนี้สถาบันการศึกษายังไม่เน้นและปลูกฝังค่านิยม 
และวัฒนธรรมที่ดีให้กับเยาวชนซึ่งแตกต่างกับอดีตที่มีการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี 
ทั้งเรื่องความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ทั้ งต่อตนเองและสังคม 
ซึ่งจะเป็นเบ้าหลอมพฤติกรรมทางสังคม ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบาย 
หรือแนวทางในการวางแผนเพื่อสร้างคนไทยในอนาคตให้ มี คุณธรรม  จริยธรรม 
เพื่อให้โครงสร้างทางสังคมมีความเข้มแข็ง ลดปัญหาและความขัดแย้งในสังคมหรือไม่ อย่างไร 
อีกทั้ง มีนโยบายในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี
ให้กับเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์หรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๕ 

(๔๗) กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ  
(นายเจริญ  ภักดีวานิช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากนโยบายของรัฐบาลที่จะนําประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ 

ที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ประกอบกับนโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๑.๑  ให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศและให้เศรษฐกิจ
สามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุน
การกระจายรายได้ที่ เป็นธรรมและก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่ งยืน 
แม้สถานการณ์ความยากจนและความเลื่อมล้ําในไทยมีแนวโน้มดี แต่ยังมีปัญหาการเลื่อมล้ํา
ของคนโดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่มีกลุ่มคนยากจนมากหรือจนดักดานหรือจนซ้ําซ้อน 
มีอยู่ถึง ๑.๒ ล้านกว่าคน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่อ่อนไหวอีกประมาณ ๑๐ ล้านคน 
หรือร้อยละ ๑๕ โดยมีสภาพการดํารงชีวิตที่มีรายได้ที่ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีภาระหนี้สิน
ของครัวเรือน คุณภาพชีวิตต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ไม่มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สาเหตุหลัก
ของความยากจนเกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  การกระจายรายได้ การว่างงาน 
ภัยธรรมชาติ ระดับการศึกษา นอกจากนี้เห็นได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อครัวเรือนที่มีสัดส่วน
รายได้ที่สูงขึ้นส่วนใหญ่มาจากคนรวยที่มีฐานะดีและมั่นคง ส่วนคนที่ยากจนกว่าย่ิงมีรายได้



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๖๐ 

ลดลง ผู้ตั้ งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางอย่างเป็นรูปธรรม 
ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน รวมถึงการสร้างสมดุลและความเข้มแข็ง 
ของประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร และมีนโยบายโดยตรงเป็นการ 
เฉพาะอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือกลุ่มคนจนซ้ําซ้อนหรือจนดักดานหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

(๔๘) กระทู้ถาม เรื่อง วิกฤติภัยแล้งที่กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันทําให้หลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหา 

ภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับ
ผลกระทบในหลายพื้นที่ โดยจะเห็นได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่หลายร้อยไร่ เช่น ข้าว 
แตงโม  มะเขือเทศ ข้าวโพด มันสําปะหลัง อ้อย ยางพารา เป็นต้น กําลังทยอยแห้งตาย
เนื่องจากขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยทางธรรมชาติ 
ในครั้งนี้ยังอาจจะส่งผลให้เกิดภาระหนี้สินในการลงทุนเพาะปลูกเพิ่มขึ้นแก่เกษตรกร 
อีกทางหนึ่ง เพราะเมื่อเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยลงก็จะส่งผลให้ไม่สามารถส่งพืชผล 
ออกสู่ท้องตลาดเพื่อทันต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ หรืออาจต้องประสบภาวะขาดทุน
เพิ่มด้วยหากจะต้องจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ในราคาที่ถูกลง เนื่องจาก 
เ พื่ อ ใ ห้ เ หม าะสมกั บ คุณภาพขอ งพื ช ผลที่ ต้ อ ง ด้ อ ยล ง จ าก เหตุ ปัญหาภั ย แล้ ง 
และปัญหาดังกล่าวยังจะเป็นช่องทางสําคัญที่จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ทําการเพาะปลูก 
ถูกเอารัดเอาเปรียบในการตกลงซื้อขายได้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลจะมีมาตรการ
หรือแนวทางการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้าในกระบวนการผลิตพืช เศรษฐกิจที่ สํ า คัญ 
ที่จะต้องเพาะปลูกในภาวะภัยแล้งนี้อย่างไร และได้วางนโยบายการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ในระยะยาวหรือไม่ อย่างไร  นอกจากนี้จะมีแนวทางหรือแผนงานที่จะหาตลาดใหม่ๆ 
ให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ข้าว มันสําปะหลัง 
และหัวหอมหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งในอนาคตจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ขายสินค้าเกษตรในลักษณะ G to G (Government to Government) หรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๖๑

(๔๙) กระทู้ถาม  เรื่ อง  การแก้ ปัญหาความยากจนของเกษตรกร 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร 

ปี เพาะปลูก  ๒๕๕๓  – ๒๕๕๘ .โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (สศก . )  พบว่า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มครัวเรือนเกษตรยากจนมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ ๖๕ ของครัวเรือนเกษตรยากจนทั้งหมด โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ทําให้เกษตรกร 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยากจน ได้แก่ ปัญหาการขาดความรู้และการบริหารจัดการ 
ปัญหาเรื่องทุน ปัญหาราคาผลผลิต รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก  
เนื่องจากพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความแห้งแล้งมากกว่าภาคอื่น ๆ  ปริมาณน้ํา 
ที่มีอยู่ตามแหล่งน้ําธรรมชาติจะมีเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ทําให้ไม่มีน้ําเพียงพอสําหรับ 
ทําการเกษตรตลอดทั้งปี และแม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาแหล่งน้ํา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถเพิ่มสัดส่วนพื้นที่รับประโยชน์ 
ได้มากนัก เกษตรกรต้องรอคอยน้ําฝน  และน้ําที่ภาครัฐจัดสรรให้ ประกอบกับประชากร 
ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอาชีพเกษตรกรรม จึงทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีสัดส่วนคนจนสูงกว่าทุกภูมิภาคถึงร้อยละ ๕๙.๘ รัฐบาลจึงควรเร่งดําเนินการแก้ปัญหา
ความยากจนของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาล 
มีนโยบายในการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน
หรือไม่ อย่างไร อีกทั้งมีแนวทางในการที่จะบริหารจัดการน้ําเข้าไปสู่พื้นที่เกษตรกรรม 
หรือชุมชนหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําสําหรับการทําการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

(๕๐) กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท่องเที่ยว 
(นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

สาระสําคัญ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นลําดับต้นๆ 

โดยมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ดีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นย่อมหมายถึง
ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีด้วย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๖๒ 

มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนท้องถิ่นให้ทําการบูรณะ ฟื้นฟู และรักษา 
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ไว้ให้อยู่ในสภาพอันเป็นที่ยอมรับ จากการติดตามการกระจาย
งบประมาณเพื่อบูรณะ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พบว่ามีการกระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัดซํ้ากัน 
ทุกปี ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการในการกระจายงบประมาณ
เพื่อการสนับสนุนการบูรณะ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอย่างไร ใช้หลักเกณฑ์ใดพิจารณา 
อาทิ รายได้จากการท่องเที่ยว จํานวนนักท่องเที่ยว จํานวนแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมมาก 
และเหตุใดจังหวัดที่ทํารายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศมากมีระดับความเสื่อมโทรม
ของแหล่งท่องเที่ยวสูงมาก จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับจังหวัด 
ที่ได้รับการสนับสนุนซ้ําๆ กันทุกปี 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

(๕๑) กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (นายสุริยา  ปันจอร์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา

ความยากจน ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวนมากขาดที่ดินทํากิน
และประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ทั้งยังได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ 
ในพื้นที่ จากการที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และให้นโยบายการแก้ไข
ปัญหามุ่งไปสู่การทําให้เกิดสันติสุขตามหลักปรัชญาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ขณะเดียวกัน 
ให้เร่งรัดแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นกรณีเร่งด่วน ถือเป็นนโยบายแก้ปัญหาที่ดีหากรัฐบาล
สามารถนํานโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์แก่พี่น้อง
ประชาชนในพื้นได้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ
อย่างถาวรของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแก้ปัญหาความยากจนหรือไม่ อย่างไร 
และมีนโยบายแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ําอย่างไร อันเนื่องมาจาก 
ความไม่ปลอดภัยในการเก็บเกี่ยว การขนส่งและการซื้อขาย 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๖๓

(๕๒) กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ เป็นผู้ตั ้งถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
จากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถือเป็น ๑ ใน ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน สิ่งสําคัญที่รัฐบาลควรเร่ง
เตรียมความพร้อม คือ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน 
ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา ซึ่งการพัฒนาเส้นทางคมนาคมดังกล่าวจําเป็นต้องใช้
งบประมาณลงทุนจํานวนมาก แต่ประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 
ไ ม่ ว่ าจะ เป็นรายได้ จากการท่อง เที่ ยว  การค้ าขาย  การศึกษา  การสาธารณสุข 
และความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศเพื่อนบ้าน มีการไปมาหาสู่กันและมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม  รั ฐบาลควรจะจัดสรรงบประมาณพัฒนาเส้นทางคมนาคมมากกว่ า 
จะใช้งบประมาณสําหรับนโยบายประชานิยมซึ่งไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนในระยะยาว 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับประเทศ 
ในอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไร และมีการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการดังกล่าวอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

(๕๓) กระทู้ถาม เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (นายสุรเดช  
จิรัฐิติเจริญ  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงาน

หมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ โดยใช้มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยการเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าหรือแอดเดอร์ (Adder) เพื่อให้การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ดําเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่าพลังงานแสงอาทิตย์มีข้อดี และข้อเสียรวมถึงข้อจํากัดอย่างไร รัฐบาลมีการ
ส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่ เป็นจํานวนเท่าใด และจะมีผลต่อราคาที่เพิ่มสูงขึ้น 
เป็นจํานวนเท่าใดต่อหน่วย อีกทั้งนโยบายการส่งเสริมและมาตรการพลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่ผ่านมามีความเหมาะสมหรือไม่ และจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมในสภาวะปัจจุบัน 
อย่างไร นอกจากนี้นโยบายส่งเสริมสําหรับพลังงานแสงอาทิตย์ตามต้นทุน หรือ FIT 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๖๔ 

(Feed – Intariffs) ซึ่งปัจจุบันต้นทุนรวมอยู่ที่ประมาณ ๕ บาทต่อหน่วย และแนวโน้ม 
จะมีราคาลดลงเรื่อย ๆ ตามต้นทุนการลงทุน รัฐบาลมีแนวทางที่จะนํานโยบายดังกล่าวมา
ใช้หรือไม่ และถ้ามีจะเริ่มใช้เมื่อใด ตลอดจนควรมีการประมูลราคาขายพลังงานแสงอาทิตย์
เพื ่อให้แข่งขันอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง แต่ต้องไม่เกินต้นทุนที่รัฐบาล 
ได้ คํานวณต้นทุน (FIT) เอาไว้ เพื่อความเป็นธรรมของผู้ประกอบการและประชาชน 
โดยกําหนดพื้นที่ที่จะส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องการและจําเป็นหรือไม่ หรือมีวิธีการ 
ที่เหมาะสมกว่านี้อย่างไร  และจากการดําเนินการที่ผ่านมาผู้ประกอบการผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์มีการนํากระแสไฟฟ้าลักลอบมาขายโดยได้ส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) 
หรือกระทําผิดเงื่อนไขหรือไม่ ถ้ามีมาตรการตรวจสอบจะมีอย่างไรและมีการป้องกันหรือไม่ 
รวมถึงจะมีบทลงโทษอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

(๕๔) กระทู้ถาม  เรื่อง การสนับสนุนกองทุนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทย 
สู่โอลิมปิก ค.ศ. ๒๐๑๖ (นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ค.ศ. ๒๐๑๒ ณ กรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ ผลงานของนักกีฬาไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือผลงานต่ํากว่าที่เคยทําได้ 
ในโอลิมปิกครั้งก่อน รัฐบาลจึงควรนํามาพิจารณาเพื่อหาทางปรับปรุงโดยพัฒนาการกีฬา 
ให้ เป็นอุตสาหกรรมการกีฬา  ดํ า เนินการให้ เหมือนอุตสาหกรรมการท่อง เที่ ยว 
ซึ่งต้องสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่วันนี้เพื่อผลงานในโอลิมปิกครั้งต่อไป ต้องประกาศ 
ให้ชัดเจนว่านักกีฬาจะได้รับรางวัลตอบแทนจากภาครัฐเท่าไร สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ การตั้งกองทุนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่โอลิมปิก ค.ศ. ๒๐๑๖ ซึ่งต้องพิจารณาว่าใคร
ควรเป็นผู้จัดการกองทุน ระเบียบวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดหาผู้ฝึกสอนที่ มี
ความสามารถจากต่างประเทศ การจัดหาอุปกรณ์ฝึกซ้อมที่มีมาตรฐาน การนําวิทยาศาสตร์
การกีฬามาประยุกต์ใช้ การมีสถานที่พักและที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาที่เหมาะสม การฝึกเยาวชน
ที่มีพรสวรรค์และสรีระทางร่างกายที่ดีอย่างต่อเนื่อง การดูแลเรื่องโภชนาการที่มีประโยชน์ 
และการให้เงินตอบแทนนักกีฬาเพื่อก้าวไปสู่นักกีฬาอาชีพ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาล
มีนโยบายการสนับสนุนกองทุนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่โอลิมปิก ค.ศ.๒๐๑๖ หรือไม่ 
อย่างไร และการนําภาษีนําเข้า สุรา เบียร์ บุหรี่ ร้อยละ ๖ ต่อปี หรือประมาณ ๙,๐๐๐ ล้าน
บาท มาสนับสนุนการกีฬา จังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท เหมือนเช่นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๖๕

จะเป็นไปได้หรือไม่ ตลอดจนมีแผนระยะสั้นที่จะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของนักกีฬา
ไทยสําหรับการแข่งซีเกมส์ ค.ศ. ๒๐๑๓ และ เอเชี่ยนเกมส์ ค.ศ. ๒๐๑๔ หรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

(๕๕) กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเร่งด่วนในการปราบปรามยาเสพติด 
(นายเจตน์  ศิรธรานนท์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
เนื่องจากปัจจุบันมีการปราบปรามจับกุมยาเสพติดได้มากมาย โดยเฉพาะ 

มีการทําลายเครือข่ายในเรือนจํากลางหลายแห่ง รวมถึงการปราบปรามสารตั้งต้นยาบ้า 
ที่มาจากยาแก้หวัดซูโดอีเฟรดรีนเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการปราบปรามเพียงอย่างเดียว 
อาจไม่เพียงพอ จึงควรมีการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปด้วย 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลใช้ตัวชี้วัดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายปราบปราม
ยาเสพติดอย่างไร คาดว่าเมื่อใดจึงจะประสบความสําเร็จ และกรณีที่แหล่งวัตถุดิบ 
และแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศ  จะทําให้การดําเนินการป้องกันและปราบปราม 
ของรัฐบาลเกิดปัญหาหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งเมื่อมีการปรามปรามมากขึ้นจะส่งผลให้มีนักโทษ
ล้นเรือนจําตามไปด้วย ทําให้เกิดปัญหาการสร้างเครือข่ายในเรือนจําจะมีแนวทาง 
ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร ตลอดจนจะมีแนวคิดในการปฏิรูปหรือแก้ไขกฎหมายหรือไม่ 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

(๕๖) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับกระบวนการคัดกรอง
ผู้ป่วย  (นายจตุรงค์  ธีระกนก  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ข้อ ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไข 

และป้องกันปัญหายาเสพติด เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม
ลงโทษ ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้ง 
มีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบนั้น ทั้งนี้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่ได้กําหนดหลักการให้มีวิธีการคัดกรองผู้เสพติดหรือผู้ติดยาเสพติด
ที่เข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ แต่กําหนดบังคับให้ผู้ต้องหาทุกรายที่ต้องหาว่า
เสพติดยาเสพติดตามฐานความผิดที่กฎหมายกําหนดต้องเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งหมด ทําให้เกิดปัญหาตามมา คือ ผู้ติดยาเสพติดไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๖๖ 

ตามอาการป่วย และตามประเภทของการติดยาเสพติด หรือปัญหาความไม่เพียงพอ 
ของสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งบางราย
อาจไม่มีความจําเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูเต็มรูปแบบ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลมีมาตรการหรือกระบวนการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดในเบื้องต้น 
เพื่อจําแนกเฉพาะประเภทผู้เสพยาเสพติดที่ติดยาเสพติดอย่างรุนแรงหรือเรื้อรังให้ต้องเข้าสู่
กระบวนการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือมีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดกรองว่าผู้ต้องหารายใด 
ที่สมควรหรือไม่สมควรที่จะเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือมีวิธีการดําเนินการ
อื่นใดต่อไปหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

(๕๗) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทํากินของเกษตรกร 
(นายวิเชียร  คันฉ่อง  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยที่ดินเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

แต่ปัจจุบันพบว่ามีเกษตรกรจํานวนมากที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทํากิน เนื่องจากที่ดิน
ส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของกลุ่มคนชั้นสูง ทําให้เกษตรกรบางรายบุกรุกเข้าไป 
ทําการเกษตรในที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่ ป่าสงวน สร้างความเสียหายให้แก่
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น รัฐจึงจําเป็นต้องหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยการเข้าไปจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ขาดแคลนที่ดินทํากิน ตลอดจนควรนําที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพ
เสื่อมโทรมหรือขาดสัมปทานมาปรับปรุงและจัดสรรให้แก่เกษตรกรได้เข้าทําประโยชน์ 
ทางการเกษตร จึงจะถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและได้รับประโยชน์สูงสุด 
ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ยากจน มีสิทธิในที่ดินทํากินเพื่อประกอบอาชีพ 
เลี้ยงตนเองและลูกหลานในอนาคตต่อไป ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลจะมีมาตรการ
หรือแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนให้มีสิทธิในที่ดินทํากินอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๖๗

(๕๘) กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายของกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการเลื่อนยศ
ให้แก่ข้าราชการทหารชั้นประทวนก่อนเกษียณอายุราชการ (พันตํารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ 
มุกดาธนพงศ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

สาระสําคัญ 
สืบเนื่องจากนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการคัดเลือก

ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่ มีอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหน่งและเลื่อนยศ 
แบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรก่อนเกษียณอายุราชการ ทําให้เห็นว่ากระทรวงกลาโหม 
ควรนํารูปแบบของนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้กับการเลื่อนตําแหน่งและเลื่อนยศแก่นายทหาร
ชั้นประทวนที่ใกล้เกษียณอายุราชการ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงภัยและอันตราย 
ต่อชี วิ ตมาเป็นระยะเวลานานเช่น เดี ยว กันกับการปฏิ บัติหน้ าที่ ของนายตํ ารวจ 
ระดับชั้นประทวนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วย  ผู้ตั้ งกระทู้ถามขอทราบว่า 
กระทรวงกลาโหมมีนโยบายที่จะเลื่อนยศข้าราชการทหารชั้นประทวน ในชั้นยศ จ่าสิบเอก  
พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๓ ปีขึ้นไป เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในชั้นยศ 
ร้อยตรี เรือตรี และเรืออากาศตรีหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 

(๕๙) กระทู้ถาม เรื ่อง ปัญหากําลังคนด้านสาธารณสุข (นายเจตน์  
ศิรธรานนท์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

สาระสําคัญ 
เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุข อันประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ 

พยาบาล และเจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายอื่น ๆ มีภาระงานเพิ่มมากขึ้นจากนโยบาย ๓๐ บาท 
รักษาทุกโรค มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งผลให้จํานวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ที่ เพิ่ มขึ้ นอย่ างมาก  โรงพยาบาลในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องใช้ เ งินบํ ารุ ง 
เพื่อจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้งบบุคลากร ทําให้เป็นภาระต่อ
สถานะเงินบํารุง ซึ่งจํากัดด้วยงบประมาณจํานวนมากสําหรับนโยบายดังกล่าว ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ขอทราบว่า  รัฐบาลมีแนวคิดจะเพิ่มข้าราชการ  เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 
และเพื่อแก้ไขปัญหาเงินในระบบให้เพียงพอหรือไม่ อย่างไร และกรณีสวัสดิการสําหรับ
พนักงานราชการแตกต่างจากสวัสดิการข้าราชการ ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํานั้น จะแก้ไข
อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๖๘ 

(๖๐) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณี
สหกรณ์การเกษตรอําเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  (นายไพบูลย์  ซําศิริพงษ์  เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยมีการร้องเรียนถึงกรณีการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรแม่เปิน  

จังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการขายผลผลิตให้สหกรณ์แล้วไม่ได้เงินค่าผลผลิต และผู้ฝากเงิน
ไว้กับสหกรณ์เมื่อประสงค์จะถอนเงินฝาก กลับไม่สามารถนําเงินจ่ายคืนให้กับผู้ฝากเงิน
ภายในระยะเวลาที่ขอถอนเงินได้ ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป 
ทําให้ได้รับความเดือดร้อนในการดํารงชีวิตเป็นอย่างมาก แม้ว่าสหกรณ์จะมีการดําเนินการ
แก้ไขและอยู่ ระหว่างการดํา เนินคดี กับผู้ทุจริต  แต่ ก็ ยังไม่ มีความคืบหน้ามากนัก 
ทําให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการควบคุม ดูแลการบริหารงานของสหกรณ์การเกษตร
เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ 
เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตซึ่งจะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งต่อประชาชนและความเชื่อมั่น 
ต่อระบบสหกรณ์ในภาพรวม และกรณีความเดือดร้อนของประชาชนจากการดําเนินงาน 
ของสหกรณ์การเกษตรอําเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ จะมีมาตรการเร่งด่วนในการชดเชย
เยียวยาเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไร และหน่วยงานหรือผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าว 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๕ 

(๖๑) กระทู้ถาม เรื่อง การจัดทํารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของส่วนราชการที่ควรสอดคล้องกับหน่วยราชการเพื่อความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน  (นายไพบูลย์  ซําศิริพงษ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่กฎหมายกําหนดให้โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

ที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้ งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เจ้าของโครงการต้องเสนอรายงานการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การจัดทํารายงานดังกล่าวจะต้องทําโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก สผ. 
ดังนั้น หากส่วนราชการใดมีโครงการตามที่กฎหมายกําหนด ส่วนราชการดังกล่าว 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๖๙

ก็ต้องไปว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก สผ . ให้ดําเนินการจัดทํารายงาน ซึ่งหากมี 
ส่วนราชการหลายแห่งต้องไปว่าจ้างบริษัท ก็จะทําให้ภาครัฐสูญเสียเสียงบประมาณ 
จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดําเนินการจัดทํารายงานดังกล่าวของส่วนราชการ 
เพื่อช่วยให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบาย 
ในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส่วนราชการ
หรือไม่ อย่างไร อีกทั้งมีแนวทางในการจัดประเภทของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เพื่อให้เจ้าของโครงการหรือหน่วยงาน
ราชการสามารถจัดทําโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คชก. กําหนดหรือไม่ อย่างไร 
ตลอดจนมีนโยบายในการพัฒนากฎหมายสิ่ งแวดล้อมให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

(๖๒) กระทู้ถาม เรื ่อง ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากโครงการสร้าง
เขื่อนแก่งเสือเต้น  (นายประสาร  มฤคพิทักษ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ตัวแทน

รัฐบาลให้ความเห็นว่า สาเหตุจากไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มน้ํายมคอยกักเก็บน้ําเอาไว้ 
จึงมีการผลักดันของบุคคลในระดับรัฐมนตรีให้มีการพิจารณาโครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น 
แต่ที่ผ่านมาเห็นว่าแม้จะมีเขื่อนขนาดใหญ่ แต่ปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง กลับทวีความรุนแรงขึ้น
ทุกปี ในขณะที่ เขื่อนแก่งเสือเต้นจะนําไปสู่การทําลายป่าสักทองธรรมชาติผืนสุดท้าย 
ในประเทศไทย ป่าเบญจพรรณ และพื้นที่ทํากินของประชาชน รวมพื้นที่ ป่าทั้งหมด 
จะสูญเสียไปกว่า ๖๕,๐๐๐ ไร่ อีกทั้ง ผลการศึกษาวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ เห็นตรงกันว่าไม่
สมควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า  จากการที ่มีบุคคลในคณะ
รัฐบาลออกมาแสดงความคิดเห็นและผลักดันให้มี โครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น 
เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม ทั้งที่มีผลการศึกษาวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ออกมาชัดเจนแล้ว 
ว่าไม่สมควรสร้าง รวมทั้งมีการเสนอทางออก เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ําตามลุ่มน้ําสาขา 
ของแม่น้ํายม ก็จะสามารถเก็บกักน้ําและไม่ต้องไปทําลายป่าขนาดใหญ่ ถ้าจะดําเนินการ 
ตามโครงการนี้ มีข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยอะไรที่มาสนับสนุนให้มีการสร้างเขื่อน 
แก่งเสือเต้น และเหตุใดจึงไม่หันไปใช้วิธีการอื่น นอกจากนี้จะจัดสรรงบประมาณจากส่วนไหน 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๗๐ 

หรือจากโครงการอะไรมาดําเนินการ อย่างไรก็ตามโครงการนี้ต้องมีการตัดไม้ทําลายป่ากินเนื้อที่
ป่าและพื้นที่ทํากินประมาณ ๖๕,๐๐๐ ไร่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และวิถีชีวิต
ช ุมชน  ซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดต่อสิทธิชุมชนตามมาตรา ๖๖ และ ๖๗ ที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติคุ้มครองไว้ ฉะนั้นก่อนที่จะดําเนินการ 
ตามโครงการนี้ได้ดําเนินการอะไรที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖๖ และ ๖๗ 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

(๖๓) กระทู้ถาม เรื่อง กรณีโครงการสร้างเขื่อนไซยะบุรีบนแม่น้ําโขง 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (นายประสาร มฤคพิทักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
สืบเนื่องจากโครงการเขื่อนไซยะบุรี และการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

(PPA) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับบริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ 
จํากัด เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๑ 
มกราคม พ .ศ . ๒๕๕๔ เรื่อง โครงการเขื่อนไซยะบุรีต้องดําเนินการอย่างสอดคล้อง 
กับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ําโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กับประเทศภาคีสมาชิกลุ่มแม่น้ําโขงที่ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
รัฐบาลจะแสดงท่าทีอย่างไรกับ สปป .ลาว จากการยืนยันฝ่ายเดียวของฝ่ายลาวว่า 
กระบวนการ PNPCA ตามโครงการเขื่อนไซยะบุรีได้สิ้นสุดแล้ว ทั้งที่คณะกรรมการร่วม 
ของ MRC ยังไม่มีมติร่วมเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างไร และรัฐบาลจะดําเนินการอย่างไร 
ต่อกรณีที่โครงการเขื่อนไซยะบุรีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ อีกทั้งจะดําเนินการอย่างไรกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) และกับการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานภายใต้กํากับดูแลของรัฐบาล ที่ไปลงนามซื้อขาย
ไฟฟ้า (PPA) กับบริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ จํากัด เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นจํานวนร้อยละ ๙๕ ของกําลังการผลิต ๑ ,๒๘๐ เมกกะวัตต์ ตลอดจนโครงการ 
เขื่อนไซยะบุรีนี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบข้ามแดนในระดับที่แน่นอน ดังเช่นประสบการณ์ 
จากกรณีเขื่อน ๔ แห่งในจีนบนแม่น้ําโขง ที่ทําให้ระดับน้ําในลําน้ําโขงขึ้นลงผิดปกติมาแล้ว 
ต่อผลกระทบต่าง ๆ ทั้งระบบนิเวศ พันธุ์ปลาที่หายไป ตะกอนดินซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๗๑

ของสารอาหารที่ลดลงไป รวมถึงเกษตรริมฝั่งที่พินาศไปด้วยนั้น จากการสร้างเขื่อนไซยะบุรี
นั้น ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในการป้องกันแก้ไข และการชดเชยเยียวยา 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

(๖๔) กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด และการสนับสนุนโครงการจิตสังคมบําบัดของศาลอาญาธนบุรี (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล มุ่งเน้นไปที่การปราบปราม 

การกวาดล้างจับกุมผู้ค้ายาเสพติด แต่ในด้านการรณรงค์ป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด การบําบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 
ยังไม่ ได้ ให้ความสําคัญมากนัก ดังจะเห็นได้จากสภาพปัญหาของการตรวจพิสูจน์ 
และการบําบัดรักษาและฟื้นฟูที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งด้านสถานที่ งบประมาณ บุคลากร 
ขั้นตอน วิธีการในการบําบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ที่ผ่านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูไม่ได้รับการ
แก้ไขปัญหาส่วนตัว และปัญหาครอบครัว ขาดการส่งเสริมในเรื่องการประกอบอาชีพ 
เมื่อต้องกลับไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดิม ๆ จึงทําให้กลับไปเสพ หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อีกเป็นจํานวนมาก รวมทั้งยังขาดการส่งเสริม การขยาย และการรักษาสถานะของชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด จึงทําให้ปัญหายาเสพติดยังคงอยู่ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการป้องกันกลุ่มเสี่ยง ปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 
รวมทั้งปัญหาผู้ค้ายาเสพติดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างไร และมีการพัฒนาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาอย่างไร อีกทั้งจะให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด จัดงบประมาณสนับสนุนโครงการให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมบําบัดของศาลอาญา
ธนบุรีได้หรือไม่ และมีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนศาลอื่น ๆ ที่ประสงค์จะจัดให้ 
มีโครงการในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๗๒ 

(๖๕) กระทู้ถาม  เรื่อง  ปัญหาการบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก 
และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  (นายจตุรงค์  ธีระกนก  เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ปัจจุบันปัญหาการใช้สารเสพติด และการกระทําความผิดในคดีที่เกี่ยวข้อง

กับยาเสพติดในเด็กและเยาวชนอายุ ๑๐ - ๑๘ ปี มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น โดยกรมพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาการกระทําผิด 
ของเด็กและเยาวชน  นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ เป็นสถานที่ควบคุมตัวเด็กและเยาวชน 
ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ อาทิ มีบุคลากรและสถานที่จํากัด 
แต่มีภารกิจในการควบคุมตัวการกระทําความผิดในคดีอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด 
อีกทั้งยังต้องควบคุมตัวเยาวชนที่มาในคดียาเสพติดเพื่อรอการตรวจพิสูจน์ โดยเยาวชน 
ทั้งสองกลุ่มขณะนี้จําเป็นต้องถูกควบคุมตัวอยู่ด้วยกันไม่มีการแยกเป็นสัดส่วน และได้เข้ารับ
การบําบัดรักษาฟื้นฟูในโปรแกรมเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเรียนรู้พฤติกรรม 
ที่เป็นปัญหา ทั้งยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการบําบัดและไม่มีโปรแกรมการบําบัดรักษาและฟื้นฟู 
ที่ผ่านการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพในการบําบัดรักษาและฟื้นฟูการเสพและติดสารเสพติด 
ทําให้ไม่ได้รับการบําบัดรักษาและฟื้นฟูที่ เหมาะสม ปัญหาที่พบอีกประการคือเด็ก 
และเยาวชนในคดียาเสพติดจะไม่ได้รับการประเมินในมาตรฐานเดียวกันกับเด็กและเยาวชน
ในคดีอื่น เนื่องจากผู้รับผิดชอบในการดําเนินการเป็นคนละหน่วยงานกัน ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบําบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพในเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

(๖๖) กระทู้ถาม เรื่อง การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในด้านการ
รณรงค์ ป้ อ งกั นปัญหายา เสพติ ดของรั ฐบาล  (นายวิ บู ล ย์  คูหิ รัญ  เป็ นผู้ ตั้ ง ถ าม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยนโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ทําให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลจะมีการปรับปรุงแก้ไขการกําหนดแผนและเป้าหมายหรือไม่ และจะเปิดโอกาส 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๗๓

ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือไม่ อย่างไร 
อีกทั้งปริมาณคดีเด็กและเยาวชนลดลงอย่างมาก ได้มีการประเมินผลและวิเคราะห์ถึงสาเหตุ 
ปัญหาและผลที่เกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีมาตรการในการดูแลเด็กและเยาวชน 
ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนมีแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการครูแดร์ 
ซึ่งเป็นโครงการระยะสั้น ทําให้ไม่มีความต่อเนื่อง อย่างไร และมีโครงการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับอุดมศึกษาหรือไม่ 
ประกอบกับมีแนวทางในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก 
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

(๖๗) กระทู้ถาม เรื่อง การดําเนินคดีกรณีการลักลอบนําเข้าสารผสม 
ซูโดอีเฟดรีนเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด (รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ชิตพงศ์  
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากข่าวกรณีการสืบสวนคดีลักลอบนํายาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน 

ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด จากประเทศเกาหลีใต้เข้ามาเป็นจํานวนมาก รัฐบาล 
จึงควรมีมาตรการในการป้องกันการรั่วไหลของสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดชนิดนี้ 
ในประเทศไทย ตลอดจนควรหาแนวทางในการร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ในการควบคุมยาที่มีส่วนผสมของสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดชนิดอื่น ๆ ด้วย 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า  ความคืบหน้าในการดําเนินคดีดังกล่าวมีผลการดําเนินงาน 
เป็นอย่างไร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ผู้อํานวยการโรงพยาบาล เภสัชกร และผู้ลักลอบ
นําเข้า - ส่งออก ที่มีส่วนในการกระทําความผิดถูกลงโทษหรือไม่ อย่างไร และในกรณีที่ 
มีการลักลอบนํายาบางชนิดไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ยาแก้ไอ ยาอัลปราโซแลม นําไปผสมกับ 
พืชกระท่อม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีมาตรการในการป้องกัน การควบคุม
กํากับดูแลและติดตามอย่างไร ตลอดจนมีการประสานความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียนในการควบคุมยาที่มีส่วนผสมของสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร ที่จะทําให้เชื่อมั่นได้ว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ปัญหายาเสพติดจะไม่มีความรุนแรงมากขึ้น 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๗๔ 

(๖๘) กระทู้ถาม เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
เป็นมรดกโลกด้านนิเวศวัฒนธรรม (นายเจริญ ภักดีวานิช เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากการที่พื้ นที่ ลุ่ มน้ํ าทะเลสาบสงขลามีความสํา คัญในหลายมิติ 

และมีความโดดเด่นในระดับสากลเพียงพอที่สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
ด้านนิเวศวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นแหล่งน้ําที่มีทรัพยากรสัตว์น้ําอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านปริมาณ
และความหลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยวที่ มีศักยภาพสูงทั้งทางธรรมชาติ โบราณคดี 
และศิลปวัฒนธรรม  โดยได้ปรากฏการตั้ งถิ่นฐานที่อยู่ของมนุษย์  และอารยธรรม 
ที่มีอายุเก่าแก่ ทั้งมีร่องรอยชุมชนโบราณสมัยเริ่มแรกประวัติศาสตร์บริเวณคาบสมุทร 
สทิงพระ มีชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีน และอินเดียเข้ามาค้าขาย อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาลุ่มน้ําทะเลสาบของวุฒิสภา ได้จัดทํารายงานปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ 
ลุ่มน้ํ าทะเลสาบสงขลาพร้อมข้อสั ง เกตและข้อ เสนอแนะแล้ว  อีกทั้ ง ได้ มีหนังสือ 
ถึงนายกรัฐมนตรี รวมถึงในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ ได้ทําหนังสือเพื่อขอรายละเอียด
ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องการบุกรุกพื้นที่และศักยภาพ 
การพัฒนาลุ่มน้ํา ทั้งยังมีประเด็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับศักยภาพในการขอขึ้นทะเบียน 
เป็นมรดกโลกด้านนิเวศวัฒนธรรม แต่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา
และจัดทําฐานข้อมูลรวมถึงแผนแม่บท เพื่อการขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
เป็นมรดกโลกด้านนิเวศวัฒนธรรม ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทาง
ในการขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเป็นมรดกโลกด้านนิเวศวัฒนธรรมหรือไม่ 
อย่างไร รวมถึงมีการศึกษาความเป็นไปได้และมีการรวบรวม จัดทําฐานข้อมูลและแผนแม่บท
ทั้งด้านระบบนิเวศและด้านวัฒนธรรม เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านนิเวศวัฒนธรรม
หรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

(๖๙) กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และภัยน้ําท่วม
อย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน  (นายโสภณ  ศรีมาเหล็ก  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
เนื่องจากจังหวัดน่านประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ อันได้แก่ ภัยแล้ง 

และอุทกภัย ซึ่งเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่เกิดซ้ําซากทุกปี ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างยิ่ง โดยสภาพทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ํากอนเป็นพื้นที่ภูเขาที่มีความสลับซับซ้อน 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๗๕

และมีความลาดชันสูง การพัฒนาลุ่มน้ํากอนในปัจจุบันจึงได้มีการดําเนินการสร้างฝายน้ํากอน 
แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในหน้าแล้งได้ เพราะการกักเก็บน้ําไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ในการเกษตรกรรม อีกทั้ง ประชาชนยังต้องพบกับปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน 
ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางในการพัฒนาลุ่มน้ํากอนในอนาคต ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ขอทราบว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํากอน 
ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางอยู่บริเวณพื้นที่บ้านผาน้ําย้อย ตําบลพญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร และมีแนวทางในการขุดลอกฝาย หรืออ่างเก็บน้ํา 
ในพื้นที่จังหวัดน่าน อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

(๗๐) กระทู้ถาม  เรื่อง  ปัญหาการพิจารณาอนุ มัติ โครงการต่าง  ๆ 
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบไม่เหมาะสม
กับโครงการต่าง ๆ ของประเทศที่มีจํานวนมากและมีความเร่งด่วน  (นายไพบูลย์  ซําศิริพงษ์  
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

เป็นหน่วยงานราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้ เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมา 
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ว่าได้รับเรื่องจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ของประเทศ 
ที่มีโครงการพัฒนาประเทศจํานวนมากและมีความเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทย 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ขอทราบว่า รัฐบาลมีมาตรการในการเร่งรัดการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติให้ทันต่อสถานการณ์ของประเทศที่มีโครงการพัฒนาประเทศจํานวนมาก
และมีความเร่งด่วนหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจ 
ตลอดจนมีแนวทางเพิ่มการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๗๖ 

(๗๑) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งอันดามัน  
(นายสุริยา  ปันจอร์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยการบุกรุกและเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งอันดามัน 

อย่างไม่เหมาะสมของประชาชน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลนหลายประการ 
อาทิ อุณหภูมิน้ําสูงขึ้น ปริมาณธาตุอาหารลดลง เกิดการพังทลายของดิน มีการเปลี่ยนแปลง
ชนิด ปริมาณและลักษณะโครงสร้างของพืชและสัตว์น้ํา ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงประชาชน
และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และยากที่จะฟื้นฟูให้กลับเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
เหมือนเดิมได้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีมาตรการป้องกันการบุกรุกทําลาย 
และเพิ่มพื้นที่ ป่ าชายเลนบริ เวณชายฝั่ งอันดามัน  รวมทั้ งฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ 
ของทรัพยากรป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพ หรือไม่ อย่างไร อีกทั้งมีนโยบาย
สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
บริเวณชายฝั่งอันดามันหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนมีนโยบายศึกษา ทบทวน วิเคราะห์มาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าชายเลนให้มีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลนในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

(๗๒) กระทู้ถาม เรื่อง การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  (นายเจริญ  ภักดีวานิช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากการที่ได้มีการตั้งและสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณขึ้น โดยแบ่ง

ออกเป็น ๒ วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง เปิดการเรียนการสอน 
ในหลายคณะ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดการเรียนการสอนและตั้งคณะแพทยศาสตร์รวมถึง
ก่อตั้งศูนย์การแพทย์ ทั้งที่ถือได้ว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่
สําคัญต่อการพัฒนาทางการแพทย์ ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ วิจัยและพัฒนา
ความรู้ ในเชิงวิชาการ การบริการสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบ 
การสาธารณสุขในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยหากตั้งคณะแพทยศาสตร์ที่วิทยาเขตพัทลุงจะส่งผล
ดีเพราะพื้นที่ของวิทยาเขตพัทลุงเป็นศูนย์กลางทางตอนกลางของภาคใต้อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างมากต่อการสนับสนุนด้านการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
ในพื้ นที่ จั งหวัดพัทลุ ง  กระบี่  ตรั งและจั งหวัดใกล้ เคียงในภาคใต้  อย่ าง ไรก็ตาม 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๗๗

เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปมหาวิทยาลัย
ทักษิณและยืนยันว่าจะสนับสนุนโครงการจัดตั้งดังกล่าว อีกทั้งตัวแทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   นายกองค์การบริหารจังหวัดพัทลุงและคณะ  ได้ เสนอเรื่องดังกล่าว 
กับนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ ๓ ที่จังหวัดภูเก็ต แต่ขณะนี้ยังไม่มี
ความคืบหน้าแต่อย่างไร  ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทาง 
ในการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยทักษิณหรือไม่ อย่างไร 
ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนา การเรียนการสอนและมุ่งผลิตแพทย์ที่ มีคุณภาพ รวมถึงพัฒนา 
ระบบการสาธารณสุขที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในภูมิภาคน้ี 
ได้เป็นอย่างดี 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

(๗๓) กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา (นายเจริญ  
ภักดีวานิช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
การมีแนวคิดที่จะก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่าง 

บ้านเกาะใหญ่ อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และบ้านแหลมจองถนน อําเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งสองจังหวัดและผู้อื่น 
ที่จะสามารถใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมา เป็นแนวคิดที่ภาครัฐควรให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง 
เพราะหากสามารถก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาได้สําเร็จ ก็จะสร้างประโยชน์ 
อย่างมหาศาลให้แก่ประชาชนในพื้นที่  โดยจะทําให้การคมนาคมระหว่างสองฝั่ ง 
ของทะเลสาบสงขลาเป็นไปด้วยความสะดวก เพราะสามารถย่นระยะทางให้เหลือเพียง
ประมาณ ๕.๕ กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลายังเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในด้านระบบนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม 
ตลอดจนยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ให้ดีขึ้นอีกด้วย ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลมีนโยบายหรือแผนงานที่จะก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่าง 
บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสงขลา และบ้านแหลมจองถนน จังหวัดพัทลุงหรือไม่ อย่างไร 
และหากมีนโยบายหรือแผนงานในการสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว ขณะนี้โครงการนี้ 
มีความคืบหน้าอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๗๘ 

(๗๔) กระทู้ถาม เรื่อง การจัดตั้งกรมพัฒนาวินัยแรงงาน (นายประเสริฐ  
ประคุณศึกษาพันธ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท

ต่อวัน ให้ กับลูกจ้ า ง  ภาครั ฐจึ งควรเร่ งพัฒนาแรงงานไทยให้ มีวินั ย  ตรงต่อ เวลา 
มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม เนื่องจากนายจ้างย่อมคาดหวังว่าเมื่อปรับค่าจ้าง
แล้ว ลูกจ้างก็ควรมีความขยันขันแข็ง อดทน และรักษาวินัยมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อประเทศ
ไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ก็จะมีแรงงานต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาทํางาน 
ในประเทศไทย ซึ่งหากแรงงานไทยไม่มีวินัย ไม่มีฝีมือ ก็อาจถูกเลิกจ้างได้ ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาวินัยแรงงานไทยหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งมีแนวคิด 
ที่จะจัดตั้งกรมพัฒนาวินัยแรงงานหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนมีมาตรการในการพัฒนาแรงงาน
ไทยให้มีฝีมือเทียบเท่าแรงงานในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศสิงคโปร์ เกาหลี 
และญี่ปุ่นหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

(๗๕) กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงพาณิชย์ 
และกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
(นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการเปิดเสรีทางการค้า ที่จะส่งผลให้

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นเหมือนประเทศเดียวกันไม่มีกําแพงภาษีไม่มีการ
กีดกันทางการค้า สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี
ขณะนี้ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนมากที่สุดคือ การมีมาตรการส่งเสริม 
และช่วยเหลือที่ชัดเจนรวมทั้งหาช่องทางการตลาดให้ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ภาครัฐควรเริ่มจัดสรรงบประมาณส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมทั้งการผลิตสินค้าและบริการ 
รวมทั้งอํานวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการของไทยไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้ศึกษา
และปรับตัวให้ทันก่อนปี พ .ศ . ๒๕๕๘ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบาย 
ในการเพิ่มงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม
จากที่เคยได้รับในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อีกร้อยละ ๓๐ ในแต่ละกระทรวงหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๗๙

(๗๖) กร ะทู้ ถ าม  เ รื่ อ ง  ก า รพั ฒน า เ ย า ว ชน ให้ รู้ จั ก หน้ า ที่ แ ล ะ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (นายประเสริฐ 
ประคุณศึกษาพันธ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)  

สาระสําคัญ 
จากการที่ รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการได้แถลงนโยบาย 

และแนวทางในการดําเนินงานที่จะขับเคลื่อน โดยมีนโยบายต่าง ๆ อาทิ เร่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา จะมีการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ ประเทศไทย
กําลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมเท่าที่ควรทั้งด้านวิชาการ 
ด้านภาษาและด้านอื่น ๆ ในขณะที่ปัญหาทางสังคมยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ประเด็น
สํ า คัญอี กประการ  คื อ  เ ด็ กและ เยาวชนของ ไทยในปั จจุ บันตระหนั กถึ งหน้ าที่ 
และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมน้อยลงอย่างมาก สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากขณะนี้ 
ไม่มีการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นภาคบังคับ ทําให้เยาวชนไทยไม่มีการพัฒนา 
ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง ขาดความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ส่งผลให้ไม่มีความพร้อม
ในการเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีคุณภาพ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบาย 
หรือแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ให้รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ 
ทั้งต่อตนเองและสังคม ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
และเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

(๗๗) กระทู้ถาม เรื่อง ทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(นายสิริวัฒน์  ไกรสินธุ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้ วยนครศรี ธ ร รมราช เป็ น เมื อ งที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ อั นยาวนาน 

มีพระบรมธาตุ เจดี ย์นครศรีธรรมราชที่ กํ าลั ง เสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภาครัฐจึงควรมุ่งเน้นพัฒนาจังหวัดด้านการท่องเที่ยว 
แ ล ะ ก า ร เ ก ษ ต ร  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี  ภ า ย ใ ต้ แ ผ นพั ฒ น า พื้ น ที่ ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล ภ า ค ใ ต้ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่หลักในการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า 
และแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนบางกลุ่ม แต่ก็มีการคัดค้าน
อย่างกว้างขวางจากประชาชนที่ เห็นว่าโครงการที่จะเกิดขึ้น ไม่เพียงแต่จะทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ ตลอดจนการท่องเที่ยว



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๘๐ 

ของจังหวัดด้วย ประกอบกับที่ผ่านมาการวางแผนก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ยังขาดการมีส่วนร่วม 
จากประชาชนในพื้นที่ สมควรที่รัฐบาลจะทบทวนและกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
ให้ เหมาะสม .ผู้ ตั้ งกระทู้ ถามขอทราบว่ า .รั ฐบาลมีแนวทางในการพัฒนาจั งหวัด
นครศรีธรรมราชในด้านการเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้อง 
กับการผลักดันพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกหรือไม่ อย่างไร อีกทั้ง 
จะเดินหน้าสร้างนิคมอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
หรือไม่ อย่างไร และหากมีการเดินหน้าสร้างนิคมอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า การดําเนินการ
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา และการบริการ
อย่างเช่นการศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

(๗๘) กระทู้ถาม เรื่อง โครงการท่าเรือน้ําลึก และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  
(นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามท่ีโครงการท่าเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เป็นโครงการ

แผนความร่วมมือของรัฐบาลพม่าและรัฐบาลไทย  โดยพม่าต้องการให้ไทยช่วยหานักลงทุน
ประเทศที่สามโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นให้เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัท อิตาเลียนไทย อีเวล็อปเมนต์ 
จํากัด  (มหาชน) เพื่อให้การดําเนินโครงการเร็วมากย่ิงขึ้น  แต่เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่  จะต้องมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก  แต่ที่ผ่านมาก็มีความไม่ชัดเจนบางประการ
เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงขนาดของโครงการก็ดี  แหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าก็ดี  
และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็ดี  เป็นต้น ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลไทย
และรัฐบาลพม่ามีแผนความร่วมมือว่าด้วยโครงการท่าเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
อย่างไร  และมีความคืบหน้าเพียงใด  รูปแบบการลงทุนและสัดส่วนผู้ร่วมลงทุนเป็นอย่างไร  
ตลอดจนปัจจุบันมีความคืบหน้าของโครงการ และแผนการดําเนินงานเป็นอย่างไร นอกจากนี้
แผนการลงทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับโครงการท่าเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
ที่ลงทุนในประเทศไทยมีอะไร  และจะดําเนินการเมื่อใด รวมทั้งมีการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการอย่างไร และผลประโยชน์ที่จะได้รับมีอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๘๑

(๗๙) กระทู้ถาม เรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องน้ําเพื่อการทํานา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (นายประสงค์  นุรักษ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากการลงพื้นที่ตามภารกิจของอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามนโยบาย

การพัฒนาสังคม ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อติดตามโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
และชุมชนหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า  SML  ในเขตซึ่งมีสถิติของเหตุการณ์การก่อความไม่สงบ
ลักษณะต่างๆบ่อยครั้งเป็นอันดับต้นๆ คือ อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา และอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม 
ที่ผ่านมา โดยประชุมร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งสามพื้นที่ ได้รับการบอกเล่าถึงความทุกข์ยาก
และเดือดร้อนของพี่น้องทั้งหลายที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงวันนี้ เพราะปัญหา 
เรื่องน้ําเพื่อการทํานาในพื้นที่ดังกล่าว พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องสูญเสียผลประโยชน์ 
ในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียงอย่างทั่วหน้า เพราะอาชีพหลักคือการทําสวนยางพารา 
และการทํานาเท่านั้น จําเป็นต้องทอดทิ้งพื้นนาให้รกร้างว่างเปล่า อีกทั้งราคายางพาราตกต่ําลงด้วย 
นําไปสู่ความรู้สึกและความเข้าใจว่ารัฐไม่สนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและทอดทิ้ง 
ให้อยู่กันตามยถากรรมปราศจากที่พึ่งพิง ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลจะแก้ไขปัญหา
การส่งน้ําเข้าพื้นที่จากคลองส่งน้ําไส้ไก่  ซึ่งเป็นคูส่งน้ําชลประทานนําน้ําจากเขื่อนปัตตานี  
ตําบลดาโต๊ะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีอย่างไร และจะศึกษาแก้ไขปัญหาการ 
ขาดแหล่งน้ําในการทํานาใน ตําบลวังพญา อําเภอรามัญ จังหวัดยะลาอย่างไร รวมถึงได้ศึกษา
และมีข้อมูลกรณีมีการเจรจาขอซื้อพื้นที่ที่ประชาชนปล่อยผืนนาไว้ให้ว่างเปล่ามานาน 
ในราคาที่ดีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงหรือไม่  อย่างไร   
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๘๒ 

(๘๐) กระทู้ ถาม  เ รื่ อ ง  ความล่ าช้ า ในการจั ดทํ ารายงานการรับ 
และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์  บารู  
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่หน่วยงานต่างๆของรัฐที่ไม่ต้องนําส่งเงินรายได้ของหน่วยงาน 

เป็นรายได้แผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ของทุกปี  และให้คณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไปนั้น  
ปรากฏว่าปัจจุบันมีการเสนอรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานดังกล่าว 
มายังวุฒิสภาเฉพาะปีงบประมาณ  ๒๕๕๑   และ  ๒๕๕๒  เท่านั้น  ส่วนรายงาน  ฯ 
ในปีงบประมาณอื่นยังมิได้มีการนําเสนอมาแต่อย่างใด ซึ่งความล่าช้าในการส่งรายงานฯ 
อาจจะส่งผลให้วุฒิสภาไม่สามารถติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า หน่วยงานใดบ้างที่ถือว่า 
เป็นหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๗๐ ที่มีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานฯ  นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใด 
ที่ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานฯแล้ว  และยังมีหน่วยงานใดที่ยังมิได้จัดส่งรายงานฯ ดังกล่าว 
อีกหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนมีมาตรการเร่งด่วนในการเร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆ จัดทํารายงานฯ 
และนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไปหรือไม่ 
อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๖ 

(๘๑) กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการควบคุมการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ 
(นายวันชัย  สอนศิริ  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ปัจจุบันมีข่าวปรากฏตามสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกรณีพระสงฆ์ประพฤติผิด

ธรรมวินัย ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม มีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การร่วมประเวณีกับหญิงขายบริการ 
รวมถึงการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองอย่างเปิดเผย ส่งผลให้สถาบันศาสนาเสื่อมเสีย 
และเป็นการทําลายศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศอีกด้วย  ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า  
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เคยทราบถึงเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร และได้มีการ
ดําเนินการใดต่อพระภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติตนผิดธรรมวินัยและกฎหมาย และมีสถิติข้อมูล 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๘๓

ในการดําเนินการเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งได้เคยเสนอมาตรการใดๆ ที่จะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวต่อคณะสงฆ์หรือไม่  อย่างไร  นอกจากนี้จะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
หรือไม่  อย่างไร   
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

(๘๒) กระทู้ถาม เรื่อง การควบรวมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกับธนาคารออมสิน (พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

สาระสําคัญ 
ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวว่าสํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้เสนอต่อ

กระทรวงการคลังเพื่อให้มีการควบรวมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทยกับธนาคารออมสิน ซึ่งกล่าวอ้างว่าเป็นไปตามคําแนะนําของธนาคารโลก 
โดยต้องการให้ธุรกรรมสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ภายในธนาคารออมสิน แต่สิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยมีปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากการอนุมัติสินเชื่อ 
ตามนโยบายของรัฐเป็นจํานวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งกระทบ 
ต่อการประกอบการของธนาคารออมสิน ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า กระทรวงการคลัง 
มีเหตุผลและความจําเป็นในการควบรวมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทยกับธนาคารออมสินอย่างไร และได้คํานึงถึงผลกระทบต่อความเชื่อมั่น 
และผลประกอบการของธนาคารออมสินหลังการควบรวมกิจการหรือไม่ อย่างไร รวมถึง
กระทบต่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในภาพรวมและผลกระทบทางอ้อมต่อธนาคาร
พาณิชย์ของประเทศหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งมีแผนการพัฒนาบุคลากรของธนาคาร 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน 
ร่วมกับบุคลากรของธนาคารออมสินได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร ตลอดจน 
จะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร  หากผลประกอบการของธนาคารออมสินตกต่ําลง 
ภายหลังจากการควบรวมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๘๔ 

(๘๓) กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาถนนรอบทะเลสาบสงขลา (นายเจริญ  
ภักดีวานิช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยทะเลสาบสงขลามีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ พืช และสัตว์ 

ทั้งยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมดั้งเดิมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญในภาคใต้ 
ดังนั้น ถนนรอบทะเลสาบสงขลาจึงมีความสําคัญต่อการคมนาคม และการท่องเที่ยว 
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันถนนดังกล่าวมีสภาพคับแคบ ทําให้สัญจรลําบาก ซึ่งหากได้รับการ
ปรับปรุงก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคม ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และส่งผลดี 
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ ประกอบกับกรมทางหลวงชนบทได้ดําเนินการสํารวจขั้นต้นในโครงการ
พัฒนาถนนรอบทะเลสาบสงขลาแล้ว แต่โครงการดังกล่าวยังมิได้มีการดําเนินการแต่อย่างใด 
สมควรที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนพัฒนาถนนรอบทะเลสาบสงขลา เพื่อส่งเสริมการคมนาคม 
การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพรอบทะเลสาบสงขลา ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาถนนรอบทะเลสาบสงขลาหรือไม่ อย่างไร หากมีจะเริ่ม
ดําเนินการเมื่อไหร่ 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๘๔) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการคุ้มครองของประกันภัยท่องเที่ยว 
ของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย (หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถคุ้มครองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ทุกคน เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางคนเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย 
หลังจากวีซ่าครบกําหนดจึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันชีวิตที่กฎหมายบังคับให้ทํา 
หรือบางคนไม่สามารถติดต่อบริษัทประกันสุขภาพที่ มีสาขาอยู่ในประเทศไทยได้ 
อีกทั้ งกฎหมายของไทยก็ มิได้ บังคับให้นักท่องเที่ยวทุกคนต้องทําประกันอุ บัติ เหตุ 
และประกันชีวิตนักท่องเที่ยว รัฐบาลจึงควรมีมาตรการที่สามารถใช้บังคับให้นักท่องเที่ยว 
ทุกคนซื้อประกันภัยการท่องเที่ยวที่คุ้มครองอุบัติเหตุทั้งกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่า ปัจจุบันการทําประกันภัยการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลักเกณฑ์อย่างไร และมีสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองเพียงใด 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๘๕

อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการสนับสนุนการทําประกันภัยการท่องเที่ยว 
ให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคน ไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในรูปแบบใดก็ตามหรือไม่ อย่างไร 
ตลอดจนมีแนวทางที่จะจัดตั้งศูนย์การทําประกันภัยท่องเที่ยวที่สนามบิน เพื่อเป็นการอํานวย
ความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวหรือจัดให้มีสถานที่ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะในการทําประกันภัย
ท่องเที่ยว หรือมีมาตรการที่บังคับให้มีการต่ออายุความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพทุกครั้ง 
เมื่อมีการต่อวีซ่านักท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๘๕) กระทู้ถาม  เรื่ อง  โครงการระบบขนส่งทางรางของประเทศ 
(นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่รัฐบาลมีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะ

การลงทุนโครงการระบบขนส่งทางรางของประเทศ อาทิ รถไฟความเร็วสูง ๔ เส้นทาง 
คือ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่, กรุงเทพฯ – นครราชสีมา, กรุงเทพฯ – หัวหิน และกรุงเทพฯ – ระยอง 
รวมกระทั่งโครงการรถไฟรางคู่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทางราง 
ซึ่งใช้เงินทุนจํานวนมาก ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงทั้ง ๔ เส้นทาง 
ใช้เงินทุนเท่าใด ผลตอบแทนที่ได้รับมีอะไรบ้างจะเริ่มดําเนินการและแล้วเสร็จเมื่อใด 
และโครงการรถไฟรางคู่ ก่อสร้างเส้นทางไหนบ้าง ใช้เงินทุนเท่าใด ผลตอบแทนที่ได้รับ 
มีอะไรบ้าง จะเริ่มดําเนินการและแล้วเสร็จเมื่อใด ตลอดจนโครงสร้างองค์กรระบบขนส่ง 
ทางรางของประเทศ ที่มีอยู่เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรฯ 
อย่างไร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการลงทุนโครงการระบบขนส่งทางรางของประเทศ
ในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๘๖) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหายาเสพติด (นายอนุรักษ์ นิยมเวช เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยในปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว

เพราะมีการผลิตยาเสพติดทั้งภายในประเทศและมีการลักลอบนําเข้าจากต่างประเทศ 
ทั้งยังมีการแพร่ระบาดมากขึ้นตามชุมชน โรงงาน สถานศึกษา รวมถึงเรือนจํา ประกอบกับ 
ในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีผลประโยชน์ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๘๖ 

และเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่สัมฤทธิ์ผล 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลจะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไรที่จะป้องกันและปราบปราม
การนําเข้ายาเสพติดจากประเทศอื่นและมีมาตรการอย่างไรที่จะทําให้ผู้ ค้ายาเสพติด 
ในประเทศมีจํานวนลดลง และมีแนวทางที่จะป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด 
ไม่ให้แพร่หลายในหมู่เยาวชนและเด็กนักเรียน รวมถึงปัญหาการจําหน่ายยาเสพติดในเรือนจํา
ได้อย่างไร อีกทั้งมีวิธีการประเมินผลการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
เพื่อมิให้กลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกได้อย่างไร ตลอดจนมีแนวทางที่จะส่งเสริม 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราบปัญหายาเสพติดได้อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๘๗) กระทู้ถาม เรื่อง ธุรกิจการท่องเที่ยวไทยกับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (นายอนุรักษ์  นิยมเวช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับว่าเป็นสิ่งสําคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย จึงมีความจําเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ วิสัยทัศน์ และเสริมสร้าง
ศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะนําไปสู่การช่วยกําหนด 
กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งนี้ การเปิดเสรีบริการ 
ด้านการท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องภายใต้กรอบประชาคม
อาเซียนจัดให้อยู่ในสาขาเร่งรัดการรวมกลุ่ม ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 
ของไทย ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ประกอบกับหลายประเทศ 
ในอาเซียน ได้เร่งปรับตัวและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ จะทําให้อาเซียนก้าวขึ้น
เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นอกจากนี้ธุรกิจ
การท่องเที่ยวมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นประเทศไทย 
ควรต้องพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และหากมองในภาพใหญ่ 
พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นงานภาคบริการที่สร้างธุรกิจต่อเนื่องจํานวนมากมาย 
อย่างไรก็ตาม การจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อม 
ในทุกๆด้านเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่า  รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ ยว  การส่ง เสริมสนับสนุน 
และการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร อีกทั้งมีแนวนโยบายอย่างไร 
ในการเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางและการอํานวยความสะดวก โดยถนน รถไฟ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๘๗

ทางน้ําและทางอากาศ ให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการให้ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามา 
ในประเทศไทยในด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างไร นอกจากนี้จะมีแนวทางในการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะ 
ในเรื่องงบประมาณของรัฐให้แก่หน่วยงานของรัฐ นักเรียน และประชาชน ในด้านการเรียนรู้
ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนและภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในปี ๒๕๕๘ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๘๘) กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์  บารู  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วย ปัจจุ บันธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทยประสบปัญหาหนี้ 

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจํานวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการบริหารงานที่ต้องปรับตาม
นโยบายของรัฐบาลซึ่งแตกต่างกันในแต่ละรัฐบาล ทําให้การทํางานของธนาคารไม่มี 
ความต่อเนื่อง รวมถึงการที่พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ซึ่งประกาศใช้มาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ไม่ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
โลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยประสบปัญหาในการดําเนินงาน 
และไม่สามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อื่นได้ สมควรที่รัฐบาลจะเร่งปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕  เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก และทันต่อการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์หรือไม่ อย่างไร 
และมีมาตรการ ในการตรวจสอบการดํ า เนิ นการของธนาคารที่ เ ป็ นการฝ่ าฝื น 
ต่อพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ เช่น คุณสมบัติของผู้บริหาร 
ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๘๘ 

(๘๙) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (นายสุริยา
ปันจอร์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยขณะนี้ ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทยประสบปัญหามีหนี้ 

ที่ ไ ม่ ก่อให้ เกิดรายได้สูงถึงประมาณ  ๒๔ ,๐๐๐ ล้านบาท ทําให้ประชาชนผู้ฝากเงิน 
เกิดความวิตกกังวลและถอนเงินออกจากธนาคารเป็นจํานวนมาก ขณะเดียวกันยังส่งผลต่อ
ลูกค้าใหม่ที่จะยื่นขอสินเชื่อที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบซ้ําจนเกิดความล่าช้า อีกทั้งลูกค้า
เก่าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว แม้จะเป็นลูกค้าระดับดีก็อาจไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 
ซึ่งอาจส่งกระทบผลต่อการดําเนินธุรกิจและเสี่ยงต่อการเกิดเป็นหนี้เสีย ดังนั้น ภาครัฐ 
ต้องมีมาตรการอย่างเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวมถึงกําหนดมาตรการ
หรือแผนงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
เพื่อเร่งสร้างความมั่นใจและทําให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการเร่งด่วนในการสร้างความมั่นใจ 
รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและเพื่อแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในขณะนี้หรือไม่ อย่างไร และมีนโยบายหรือแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๙๐) กระทู้ ถ าม  เ รื่ อ ง  การพิ จารณาร่ า งพระราชบัญญัติ ว่ าด้ วย 
ความปรองดองแห่งชาติ พ .ศ . . . . . และร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ พ .ศ . . . . . 
(นายประสาร  มฤคพิทักษ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากการที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 

ความปรองดองแห่งชาติ พ .ศ . . . . . และร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ พ .ศ . . . . . 
โดยมีเหตุผลร่วมกันคือให้สังคมเกิดความปรองดองสมานฉันท์ มีความสงบสุข ร่วมแรงร่วมใจ
กันพัฒนาประเทศให้มีความม่ันคงและเข้มแข็งยั่งยืน  ซึ่งกําหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจ 
สั่งการตามพระราชบัญญัตินี้  นายกรัฐมนตรีซึ่งมีสถานภาพเป็นประมุขฝ่ายบริหาร 
และมีอํานาจสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ อาจเป็นการกระทําที่แทรกแซงอํานาจหน้าที่ 
ของฝ่ ายตุ ลาการตามหลักการแบ่ งแยกอํ านาจ  และควรแยกการนิ ร โทษกรรม 
ให้เฉพาะกับประชาชนที่ร่วมชุมนุมและแสดงออกทางการเมืองโดยสงบ ปราศจากอาวุธ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๘๙

ไ ม่ ใช้ ความรุ นแรงและไม่ มี ส่ วนร่ วม ในการกระทํ าความ ผิดต่ อกฎหมายอาญา 
แต่ร่างพระราชบัญญัติเหล่านี้กลับครอบคลุมไปถึงผู้กระทําความผิดทางอาญาที่มีการใช้อาวุธ 
เผาและทําลายทรัพย์สิน กลายเป็นการนิรโทษกรรมแบบเหมารวมอย่างไม่แยกแยะ ก้าวข้าม
กระบวนการนิติรัฐ และนิติธรรมของประเทศที่มีความยาวนาน  ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า
รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความปรองดองของชาติ ผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 
ความปรองดองแห่งชาติ พ .ศ . . . . . และร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ พ .ศ . . . . . 
โดยคํานึงถึงหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม และไม่เป็นการแทรกแซงอํานาจอื่นตามหลักการ
แบ่งแยกอํานาจเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความปรองดองของทุกฝ่ายอย่างแท้จริงหรือไม่ 
อย่างไร         
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

(๙๑) กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงนอกเทศกาล  (นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ เป็นผู้ตั้ งถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยปัญหาอุบัติ เหตุทางถนนเป็นปัญหาสําคัญที่ทวีความรุนแรงขึ้น 

โดยตลอดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงขึ้น อีกทั้งอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 
อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเปรียบกับประเทศที่มีรายได้
ประชาชาติในอัตราสูงในภูมิภาคเอเชียบางประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น 
ทั้งนี้การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งล้วนก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายคิดเป็นเงินในปีหนึ่ง ๆ 
มีมูลค่ากว่าสองแสนล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๒ ของ GDP ของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นการ
สูญเสียเงินเป็นจํานวนมาก และจากสถานการณ์ล่าสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๖ รัฐบาล
ได้ตั้ ง เป้าหมายเพื่อลดอุ บัติ เหตุทางถนนให้ลดลงจากปี ๒๕๕๕ ในอัตราร้อยละ ๕ 
แต่ปรากฏว่า อัตราผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มสูงขึ้น ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีมาตรการ 
ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างไร ประกอบกับมีแนวทาง 
มาตรการ หรือยุทธศาสตร์ใหม่ในการที่จะบริหารจัดการ หรือยุทธศาสตร์เพื่อที่จะลดอัตรา
การเสียชีวิตและสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือในอัตราที่น้อยที่สุด และหากเป็นไปได้ 
ควรกําหนดเป้าหมายท่ี ๐% หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้มีมาตรการที่จะขยายระยะเวลา 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๙๐ 

ในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ให้เป็นการรณรงค์ 
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีคือ ๓๖๕ วัน หรือไม่ 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๙๒) กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อรองรับข้อตกลง 
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (นายตวง อันทะไชย เป็นผู้ตั้ งถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
ด้วยในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยที่ขณะนี้ได้มี

การจัดทําความตกลงยอมรับร่วม (MRAs) กับอาเซียนในหลายด้าน เช่น ข้อตกลงร่วม 
ในวิชาชีพ ๘ สาขา ข้อตกลงร่วมในมาตรฐานผลผลิต นอกจากนี้ยังมีการลงทุนหลายด้าน 
เพื่อรองรับความร่วมมือระหว่างกันทางเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบความตกลงและการลงทุนต่าง  ๆ
ย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งภาครัฐและทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต้องมีการกําหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับตามกรอบข้อตกลงต่าง ๆ ดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ เกี่ยวข้องต้องมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อม 
ในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาล
มีนโยบาย แนวทาง รวมถึงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับกฎบัตรอาเซียน ข้อ ๓๔ และให้สอดคล้องกับข้อตกลงร่วมใน ๘ สาขาวิชาชีพหรือไม่ 
อย่างไร และมีนโยบายหรือแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน รวมถึงลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดจากกรอบข้อตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทย 
ทั้งจากการลงทุนภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๙๓) กระทู ้ถาม เรื ่อง ปัญหาการบุกรุกป่า (นายอนุร ักษ์ นิยมเวช 
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ปัจจุบันการทําลายป่ามีมากถึง ๕๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งในแต่ละปีสร้างความ

เสียหายมหาศาลแก่ทรัพยากรธรรมชาติและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ตามมา
จากการทําลายป่า ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งหาทางหยุดย้ังการบุกรุกและฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ให้เกิด



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๙๑

ระบบนิเวศที่สมดุล เนื่องจากขณะนี้พื้นที่ป่าไม้เหลือไม่ถึงร้อยละ ๒๒ ของพื้นที่ทั้งหมด 
คิดเป็นพื้นที่ เพียง ๗๓ ล้านไร่ ซึ่งปัญหาการบุกรุกทําลายป่าในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ 
เกิดขึ้น ๒ ลักษณะ คือ การลักลอบตัดไม้ และการบุกรุกเพื่อครอบครองพื้นที่ ปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้นั้นส่วนหนึ่ง คือ การตัดไม้เพื่อใช้สอยในชุมชนโดยคนในชุมชน แต่กรณีที่ถือว่า
เป็นปัญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การลักลอบตัดไม้โดยมีกลุ่มนายทุนอยู่เบื้องหลัง 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีแนวนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่า
และทําลายป่าไม้ อย่างไร และมีแนวนโยบายอย่างไร ที่จะทําให้เกิดความมีส่วนร่วม 
ระหว่าง ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ป่า และองค์กรเอกชนในการใช้ประโยชน์ 
และดูแลรักษาพื้นที่ป่า ไม่ให้มีการบุกรุกและทําลายป่าไม้ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๙๔) กระทู้ถาม  เรื่ อง  นโยบายกํา กับดูแลการสร้างสื่ อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์  (รองศาสตราจารย์  หม่อมราชวงศ์วุฒิ เลิศ  เทวกุล  เป็นผู้ตั้ งถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยในปัจจุ บันรายการโทรทัศน์ที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับเด็ก 

และเยาวชนมีจํานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับรายการข่าว รายการบันเทิง และโฆษณา 
ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สร้างสรรค์ ทั้งยังมีสื่อสิ่งพิมพ์บางประเภทนิยมตีพิมพ์ภาพการแต่งตัว 
ที่ไม่เหมาะสมของนักแสดง รวมถึง ภาพลามกอนาจารด้วย การรับชมรายการโทรทัศน์ 
และติดตามสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่สร้างสรรค์เป็นประจํา อาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสม อาทิ มีนิสัยก้าวร้าว นิยมเลียนแบบบุคคลในทางที่ไม่สร้างสรรค์ ใช้จ่ายแบบ
บริโภคนิยม นอกจากนี้ ยังพบว่ามีรายการประเภท ป (อายุ ๓ - ๕ ปี) และประเภท ด 
(๖ - ๑๒ ปี) ในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ นาฬิกา ของทุกสถานีโทรทัศน์ เพียงร้อยละ ๑๐ 
ซึ่งต่ํากว่าระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ที่กําหนดให้ต้องมีรายการสําหรับเด็กและเยาวชน 
ร้อยละ ๒๕ ในผังรายการของช่วงเวลาดังกล่าว สมควรที่รัฐบาลจะมีนโยบายปรับปรุง 
ส่งเสริม และควบคุมเนื้อหาสาระของรายการทางโทรทัศน์ให้สร้างสรรค์และมีคุณภาพมากขึ้น 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลได้มีการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการ
ดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ ไม่เป็นภัยต่อสังคม และสร้างสรรค์ 
อย่างไร ตลอดจนจะสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๙๒ 

ได้อย่างไร รวมทั้งเผยแพร่สื่อดังกล่าวในเวลาที่เหมาะสมและตามสัดส่วนที่กรมประชาสัมพันธ์
กําหนดไว้ได้อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๙๕) กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) (นายอนุรักษ์  นิยมเวช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากการสํารวจของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พบว่านโยบายการเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดําเนินการทางธุรกิจ 
ซึ่งอาจทําให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีอัตราค่าแรงที่ต่ํากว่า ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ขอทราบว่า รัฐบาลมีแนวนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม  (SME).นี้ อย่ า ง ไ ร  เพื่ อ ให้ สามารถแข่ งขัน ได้ กับธุ รกิ จขนาดใหญ่ 
และผู้ประกอบการในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งจะดําเนินการช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการ
ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) นี้อย่างไร โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ 
SME ได้อย่างพอเพียงหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๙๖) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร (นายอนุรักษ์ นิยมเวช  
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ปัญหาหนี้สินเกษตรกรเป็นปัญหาเรื้อรังและนับวันปริมาณหนี้ได้เพิ่มขึ้น

อย่างน่าวิตก ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านการผลิตจากการท่ี
ต้นทุนสูง ปัญหาจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยหรือการเกิดภัยธรรมชาติ และปัญหา
โครงสร้างหนี้สินนอกระบบที่สูงขึ้นเนื่องจากเกษตรกรต้องการนําเงินมาลงทุนขยายพื้นที่ 
นอกจากนี้ปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญ เช่น การทําเกษตรผสมผสาน การเข้าร่วมกองทุน
โครงการหมู่บ้าน การเข้าร่วมโครงการแปลงทรัพย์สินเป็นทุน การเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ส่วนปัจจัยที่มีส่วนช่วยลดภาระหนี้สินเกษตรกร 
เช่น การเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และปัจจัย 
ที่บ่ันทอนความสามารถในการชําระหนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายนอกภาคการเกษตร การเข้าร่วม
โครงการสินเชื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนการเข้าร่วม



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๙๓

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน นอกจากนี้ภาระหนี้โดยรวมของเกษตรกรไทย
ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๒๑.๓ เฉลี่ยอยู่ที่ ๕ – ๗.๕ หมื่นบาท โดยร้อยละ ๖๐.๙ เป็นหนี้ในระบบ 
ซึ่งมีความสามารถที่จะชําระหนี้ได้หมด แต่อีกร้อยละ ๓๙.๑ เป็นหนี้นอกระบบ พบว่า 
ร้อยละ ๓๓ ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ อย่างไรก็ตามผลสํารวจพบว่าเกษตรกรไทย 
ร้อยละ ๘๐.๕ มีทัศนคติอยากให้ลูกหลานทําอาชีพอื่น และมีชาวนาไทยร้อยละ ๒๘ 
ที่ มีความคิดที่จะขายที่นาให้ กับนายทุนหากมีหนี้สินมากและมีการให้ราคาที่ดินดี 
ทั้งนี้ หลักคิดสําคัญจึงจําเป็นต้องมีกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงระบบและมีหน่วยงานหลัก 
ในการดําเนินการที่ชัดเจน พร้อมทั้งต้องนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่า รัฐบาลมีแนวนโยบายในการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรให้สําเร็จเป็นรูปธรรม 
ได้อย่างไร และมีแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการกู้ ยืมในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
เพื่อไปทําเกษตรกรรม หรือการกู้ยืมเงินเพื่อชําระหนี้เดิมหรือไม่ อย่างไร รวมตลอดถึง 
กรณีที่เกษตรกรที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลสินเชื่อที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้ จะสามารถทําการ
กู้ยืมเพื่อมาทําเกษตรกรรมได้หรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๙๗) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการแก้ไขหนี้เสียของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) (นายอนุรักษ์ นิยมเวช เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่ได้เกิดปัญหาหนี้เสียเพิ่มขึ้นของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME Bank) ซึ่งถือเป็นธนาคารผู้ดูแลผู้ประกอบการ โดยปัญหาหนี้เสีย 
ของธนาคารดังกล่าวมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดอยู่ที่ ร้อยละ ๔๐ ของสินเชื่อทั้งหมด 
และในปีนี้คาดว่าอาจมีหนี้ เสียทยอยเข้ามาอยู่ ในปริมาณสูงถึง ๑๐ ,๐๐๐ ล้านบาท 
ซึ่งในจํานวนหนี้เสียรายใหญ่ประมาณ ๑๐๐ ราย มูลหนี้ประมาณ ๙ พันล้านบาท พบว่า 
เป็นหนี้ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ กระทรวงการคลังได้อนุมัติแผนฟื้นฟูธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีเป้าหมายหลักเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ 
ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ร าย ได้  ( NPL)  จํ านวน  ๓๒ ,๐๐๐  ล้ านบาท  จากจํ านวนลู กหนี้ 
ประมาณ ๑๖,๐๐๐ – ๑๗,๐๐๐ ราย ซึ่งลูกหนี้และจํานวนสินเชื่อดังกล่าวยึดเกณฑ์การ
ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคาร 
ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในขนาดใหญ่ทั้งในส่วนของบุคลากร ระบบข้อมูล 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๙๔ 

รวมถึงระบบระเบียบคําสั่งปฏิบัติที่จะต้องมีความชัดเจน หรือมีระบบขับเคลื่อนใหม่ทั้งองค์กร 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะจัดการแก้ไขปัญหาหนี้เสียดังกล่าว 
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) อย่างไร และมีนโยบาย
เพิ่มทุนให้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) ดังกล่าวหรือไม่ 
อย่างไร เพื่อให้ทุนพอเพียงกับการดําเนินการทางธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ 
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) อย่างไร และปรับปรุง
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อแข่งขันกับธนาคารของเอกชนได้อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

(๙๘) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาหนี้เสียของธนาคารอิสลาม (นายอนุรักษ์  
นิยมเวช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
ด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยประสบปัญหามีผู้ถอนเงินฝาก 

จํานวนมาก ส่งผลให้ธนาคารเริ่มมีปัญหาขาดสภาพคล่อง ต้องเร่งระดมเงินฝาก อีกทั้งยังมี
ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จํานวนมาก โดยปัจจุบันธนาคารมีหนี้เสีย ๓.๙ หมื่นล้านบาท 
หรือร้อยละ ๓๐ ของหนี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้ส่งคณะทํางานเข้ามาช่วย
วางแผนธุรกิจของธนาคารและวางแผนฟื้นฟู โดยในแผนฟื้นฟูได้กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
หนี้เสีย ๓ แนวทาง คือ เพิ่มทุนให้เพียงพอ เร่งรัดการปรับโครงสร้างหนี้เสีย และปรับปรุง
กระบวนการปล่อยสินเชื่อให้มีความรัดกุม ซึ่งแผนดังกล่าวมุ่งเน้นแก้ปัญหาภายใน 
ทั้งการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
รัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะจัดการแก้ไขปัญหาหนี้เสียดังกล่าวของธนาคารอิสลามอย่างไร 
และมีนโยบายเพิ่มทุนให้กับธนาคารอิสลามหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ทุนเพียงพอกับการ
ดําเนินการทางธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของธนาคารอิสลามอย่างไร 
และปรับปรุงบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อแข่งขันกับธนาคารของเอกชนได้อย่างไร   
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๙๕

(๙๙) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาการขาดทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(นายอนุรักษ์  นิยมเวช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
จากผลการดําเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งพบว่าการรถไฟ

แห่งประเทศไทยประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่แล้วการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยประสบปัญหาการขาดทุนเฉลี่ย ๒๐,๐๐๐ บาทต่อนาที หรือประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
และมีผลการดําเนินงานของรถไฟแห่งประเทศไทยที่ให้บริการรถไฟทั่วประเทศขาดทุนสะสม 
๘๒,๐๐๐ ล้านบาท และสิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ปริมาณผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้า
โดยตรง รถไฟมีแนวโน้มลดลงตลอด เนื่องจากการเดินทางโดยรถไฟไม่ใช่รูปแบบการเดินทาง
หลักของประชาชน นอกจากนี้ยังพบว่าการให้บริการด้วยรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ 
ยังประสบปัญหาขาดทุนเดือนละ ๑.๘ ล้านบาท ทั้งนี้ยังพบว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
มีที่ดินที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเพื่อสร้างรายได้อีกจํานวนมากทั่วประเทศกว่า ๒.๓ แสนไร่ 
แต่ที่ผ่านมามีการทําสัญญาเช่าทําให้สร้างรายได้เข้าองค์กรแต่ละปีจํานวนน้อยมาก 
เมื่อเทียบกับจํานวน ที่ดินที่มี นอกจากนี้กรอบรายได้ของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เมื่อนํามารวมกับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นๆขั้นต่ําอยู่ที่ ๘,๒๐๐ ล้านบาท และมีอัตรา
เงินเดือนค่าเฉล่ียของพนักงานอยู่ที่ ๕๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นค่าเฉล่ียเงินเดือน 
ของพนักงานที่สูงกว่าองค์กรอื่นๆ ดังนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะพัฒนาขึ้นไปนั้น 
ยังต้องอาศัยปัจจัยในหลายๆด้าน ทั้งงบประมาณ บุคลากร รวมทั้งการบริการต่างๆ 
และควรมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารและการจัดการของการรถไฟไทยอย่างเร่งด่วน 
หรือการรถไฟไทยจะได้มีผลประกอบการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และปรับปรุง 
การบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาการขาดทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงปัญหาการขาดทุนของการบริการ
รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ อย่างไร และมีแนวนโยบายในการปรับปรุงการบริหารงาน
ภายในองค์กรดังกล่าว รวมถึงบริหารจัดการทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดอย่างไร ตลอดจนมีแผนการดําเนินการในโครงการ 
เงินกู้ ๒.๒ ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมนั้น ในส่วนของการพัฒนาระบบราง 
และรถไฟความเร็วสูง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านองค์กร
และบุคลากรที่จะเข้ามาดําเนินการในส่วนดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๖ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๙๖ 

(๑๐๐) กระทู้ถามด่วน เรื่อง การประกาศภาวะสงครามบนคาบสมุทรเกาหลี 
(นายประสงค์  นุรักษ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
จากการที่ประเทศเกาหลีเหนือได้ประกาศภาวะสงครามกับประเทศเกาหลีใต้ 

และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเทศเกาหลีใต้ได้ประกาศเตรียมความพร้อมในการรบ
อย่างเต็มที่ และสหรัฐอเมริกาก็ได้เพิ่มกําลังรบมากขึ้น หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่รุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อคนไทยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศทั้งสองได้ ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่า รัฐบาลมีข้อมูลคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศทั้งสองอย่างไร และมีการเตรียมการ
ช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างไรหากมีเหตุการณ์สงครามเกิดขึ้น  และจะมีนโยบายเพื่อการปฏิบัติ
อย่างไรต่อสถานการณ์ดังกล่าว และเมื่อกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เกาหลีเหนือ 
มีกําหนดจะเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นี้ 
รัฐบาลมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๖ 

(๑๐๑) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับดําเนินธุรกิจของบริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน)  (นายอนุรักษ์  นิยมเวช  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
ตามที่บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เผยผลประกอบการปี ๒๕๕๕ 

ซึ่งปรากฏว่าบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขาดทุนสิทธิ ๑,๔๕๘ ล้าน
บาท ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากการส่งเสริมการขายในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว 
ทั้งมีค่าใช้จ่ายในการปรับเงินเดือนประจําปีของพนักงานและปรับค่าใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพของนักบิน และยังได้รับผลกระทบจากการปิดซ่อมแซมทางวิ่งของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยังพบว่ามีแผนการดําเนินการจัดซื้อฝูงบินใหม่ 
ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จา่ยในการลงทุนอยู่ที่ราว ๔ – ๕ หมื่นล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังประสบกับ
ปัญหาการประท้วงหยุดงานของพนักงานการบินไทย เนื่องจากต้องการให้ผู้บริหาร 
ปรับเงินเดือนและเรียกร้องโบนัส ซึ่งการประท้วงหยุดงานส่งผลกระทบและก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ศูนย์รวบรวมข้อมูล 
การประสบอุบัติเหตุทางอากาศทั่วโลก ยังระบุว่าการบินไทยเป็นสายการบินพาณิชย์ที่มีสถิติ
ความปลอดภัยอยู่ ในระดับน้อย  ผู้ ตั้ งกระทู้ ถามขอทราบว่า  รัฐบาลมีแนวทางให้ 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) แก้ไขปัญหาการขาดทุน รวมถึงแนวทางในการจัดซื้อ



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๙๗

ฝูงบินของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) อย่างไร อีกทั้งมีแนวทางดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงการให้บริการให้มีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้ดี ย่ิงขึ้นในทุกชั้นบิน 
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสายการบินอื่นได้อย่างไร ประกอบกับการมีบริการเสริม 
เช่น มีโปรโมชั่นราคาตั๋วเครื่องบิน การใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกตั๋วเครื่องบิน ระบบการติดต่อ
โดยตรงกับพนักงานนั้นพบว่าประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
และสะดวกรวดเร็ว มีแนวทางปรับปรุงการให้บริการดังกล่าวนี้หรือไม่ อย่างไร และกรณีการ
ประท้วงหยุดงานของพนักงานของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน มีการเตรียมแผนสํารองในการจัดการช่วยเหลือหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 
อีกหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับสายการบินอื่นค่าตอบแทนของพนักงานอยู่ในระดับใด 
และมีแนวทางควบคุมและบริหารจัดการให้เรื่องอัตราค่าตอบแทนนักบินรวมถึงพนักงานทุกฝ่าย 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

(๑๐๒) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากสันติสุข 
ในพื้นที่ชายแดนใต้  (นายประสงค์  นุรักษ์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีการวางระเบิดรถยนต์จนเป็นเหตุให้ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายอิศรา  ทองธวัช) และป้องกันจังหวัดยะลา (นายเชาวลิตร
ไชยฤกษ์) เสียชีวิต สมควรที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
และต้องรักษาความม่ันคงของรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลมีข้อมูลหรือไม่ว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย และมีความเชื่อมั่นหรือไม่
อย่างไรว่าการเจรจากับคณะบุคคลที่ประเทศมาเลเซียทั้งสองครั้งจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น
หรือยุติความรุนแรงได้ อีกทั้งมีวิธีการกลั่นกรองตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไรเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้อมูลราชการรั่วไหลไปถึงกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีต่อรัฐ รวมถึงมีการดําเนินการเพื่อปกป้อง
คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐและครอบครัวที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
มาตรฐานเดียวกันหรือไม่ ตลอดจนทุกครั้งที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น ทางราชการได้อ้างถึง
ชื่อผู้มีส่วนก่อความรุนแรงนั้นๆ เสมอ รัฐบาลได้มีการดําเนินการกับบุคคลเหล่านั้นอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๙๘ 

(๑๐๓) กระทู้ ถ ามด่ วน  เ รื่ อ ง  การ เพิ่ ม ค่ าตอบแทนให้ กั บ กํ านั น 
และผู้ใหญ่บ้าน (นายกฤช อาทิตย์แก้ว เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

สาระสําคัญ 
กํ านั นและผู้ ใหญ่ บ้ าน เป็ นผู้ นํ า ชุ มชนที่ อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด กับประชาชน 

มีภาระหน้าที่และบทบาทสําคัญในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขแก่ประชาชน มีหน้าที่นํานโยบาย
ของรัฐบาลไปปฏิบัติขยายผลในระดับพื้นที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและอดทน กํานัน 
และผู้ ใหญ่บ้านจึงควรที่จะได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ เหมาะสมเพื่อศักดิ์ศรี 
และเพื่อตอบแทนการทํางานด้วยความอุตสาหะมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันกํานันได้รับ
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ใหญ่บ้านได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท 
ซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานทั่วไป ประกอบกับขณะนี้สินค้าอุปโภคและบริโภค 
มีราคาสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบในการดํารงชีพของกํานันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอาจทําให้ขาดขวัญ
กําลังใจ และที่สําคัญอย่างยิ่งอาจเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ลดลง 
ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อการดูแลราษฎรตามนโยบายของรัฐบาล สมควรที่จะมีการพิจารณา
ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการของกํานันและผู้ ใหญ่ บ้านให้ มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า กระทรวงมหาดไทย 
มีนโยบายที่จะเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกํานันและผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ อย่างไร  และหากมีจะเพิ่ม
ในอัตราเท่าใดต่อเดือน และมีนโยบายให้กํานันและผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับ
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรถึ งหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ทั้ ง ในสถานศึกษา 
ของทางราชการและเอกชน เพื่อให้ทัดเทียมกับข้าราชการหรือลูกจ้างประจําหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๙๙

๓. ตกไป  (๑  กระทู้) 

                      - กระทู้ถาม เรื่อง การเทียบวุฒิให้กับนักเรียนจากสถาบันปอเนาะ 
(นางนฤมล  ศิริวัฒน์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี)  

สาระสําคัญ 
สืบเนื่องจากมีนักเรียนจํานวนมากจบการศึกษาจากสถาบันปอเนาะ 

ชั้นสูงสุด (ชั้นปีที่ ๑๐) และประสงค์ที่จะได้รับการเทียบวุฒิให้เท่ากับระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์อิสลามในประเทศไทย 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการออกไปศึกษาต่อในประเทศตะวันออกกลาง ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า 
การดําเนินการเทียบวุฒิดังกล่าวที่ดําเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และสภาความมั่นคงแห่งชาติปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด และมีปัญหาอุปสรรคใดที่ทําให้ล่าช้า 
ตลอดจนรัฐบาลจะดําเนินการให้ลุล่วงได้เมื่อใด นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายพัฒนามาตรฐาน
สถาบันปอเนาะอย่างไร 
หมายเหตุ :  ผู้ต้ังกระทู้ถามได้ทําหนังสือขอถอนกระทู้  จึงให้ถือว่ากระทู้ถามนี้ตกไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๒๐๐ 

ข.  กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา  (๑๕  กระทู้) 
๑. ตอบแล้ว  (๘  กระทู้) 

(๑) กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบมาตรฐานการดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมที่จะสามารถอํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างเสมอภาค และมีความเท่า
เทียมกันทุกประการ (นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม) 

สาระสําคัญ 
ตามท่ีปลัดกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวสัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า การดําเนินคดี

ในรายงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 
(คอป.)ข้อ ๕.๒.๒ หน้า ๒๔๓ ระบุว่า “ผู้กระทําผิดกฎหมายต้องถูกดําเนินคดีอาญาเพื่อให้เกิด
ข้อยุติ หลังจากนั้นจะเริ่มต้นสู่การปรองดองในข้อเสนอลําดับถัดไปในเรื่องของการนิรโทษ
กรรม...” ทั้งนี้ สรุปสาระสําคัญได้ว่า “คอป.เห็นว่าการกระทําความผิดตามกฎหมาย 
ผู้กระทําต้องมีความรับผิดชอบในทางกฎหมาย (Legal Accountability) ที่เหมาะสม 
หากมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้น ผู้กระทําผิดโดยหลักการต้องมีความรับผิดชอบ
ทางอาญา (Criminal Liability) และจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย คอป.
เชื่อในหลักการว่าสันติภาพและความสงบสุขในสังคมมิอาจเกิดขึ้นได้หากความยุติธรรม 
ไม่เกิดขึ้น...” ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า กระทรวงยุติธรรมทราบหรือไม่ว่าประชาชน 
ต่างมีความสงสัยเกี่ยวกับประเด็น “การอํานวยความยุติธรรม” อย่างเสมอภาคโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ยึด ม่ันในสิ่ งถูกต้อง  ชอบธรรม  ( INTEGRITY) แต่ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบได้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยในประชาชนและนักวิชาการ 
ในแต่ละภาคส่วน ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนี้ กระทรวงยุติธรรมจะมีวิธีการอย่างไร 
ที่จะแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยความราบรื่น คํานึงถึงความพอเหมาะพอดี (SENSE OF 
PROPORTION) และมุ่งเอาประโยชน์ประชาชนเป็นหลักคิดในการปฏิบัติ ขอทราบวิธีการ
และรายละเอียดในการดําเนินการ นอกจากนี้จากการท่ีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
กระทรวงยุติธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ สรุปความตอนหนึ่งว่า “..เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่การเดินเรื่องใหม่ 
มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นว่า เชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตขณะนั้น ๑๑ ศพ น่าจะเกี่ยวข้อง
กับการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องส่งสํานวนให้ตํารวจทําการชันสูตรศพเพื่อส่งให้อัยการยื่น
ศาลไต่สวนการเสียชีวิต แต่ขณะนั้นกองบัญชาการตํารวจนครบาลสรุปสํานวนว่าไม่มี



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๒๐๑

เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกลับมายังดีเอสไอ จากหลักฐานเบื้องต้นที่ดีเอสไอรวบรวมมีความเห็น
เชื่อได้ว่า เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตทุกอย่างเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
ส่วนการระบุว่า ได้รายงานการเสียชีวิต ๑๑ ศพ อาจเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ให้นายอภิสิทธิ์ทราบ อาจจะไม่ใช่เรื่องความลับสําคัญมากแต่อาจบ่งบอกว่าการไต่สวน 
เป็นสิ่งที่รัฐบาลที่แล้วเห็นด้วยและรับรู้ขั้นตอน หากมีคําสั่ งดี เอสไอต้องทําอย่างไร 
ดังนั้น จึงไม่ใช่การตั้งธงหรือเริ่มเรื่องใหม่...” หากข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้ว่าคําสัมภาษณ์ 
ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นจริงทุกประการ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรม 
ในชั้นพนักงานสอบสวนในรัฐบาลที่ผ่านมามีการเลือกปฏิบัติและจงใจเพิกเฉยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ตามรายงาน คอป. ข้อ ๕.๒.๒ หน้า ๒๔๓ และกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลปัจจุบัน 
จะมีวิธีการอย่างไรที่จะป้องกันไม่ ให้ ปัญหานี้ เกิดขึ้นอีกทั้ ง ในปัจจุ บันและอนาคต 
ทั้งนี้ จากการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาข้อ ๘.๒.๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้บริหาร
ราชการมากว่าหนึ่งปีแล้ว ได้ดําเนินการอย่างไรบ้างที่จะทําให้นโยบายดังกล่าวเกิดผล 
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หากไม่สามารถดําเนินการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีสาเหตุ
และอุปสรรคประการใดขอทราบรายละเอียด 
หมายเหตุ : ตอบในราชกิจจานุเบกษาฯ เล่มท่ี ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘๔ ง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ หน้า ๑๔ – ๒๔  

(๒) กระทู้ ถาม  เรื่ อง  ขอให้รั ฐบาลเร่ งรัดจัดทํ ากฎหมายผั ง เมือง 
(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

สาระสําคัญ 
ตามท่ีมาตรา ๘๕ (๓) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

บัญญัติให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โดยกําหนดว่ารัฐต้องจัดให้ มีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมือง 
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
กําหนดให้จัดทําผังเมืองรวมของประเทศ ภาคและจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการใช้ที่ดิน 
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะนี้ ผังเมืองรวม ของจังหวัดต่าง ๆ ยังไม่มีการประกาศใช้ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร หรือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ขอทราบว่า กระทรวงมหาดไทยจะมีนโยบายในการเร่งรัดให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทําและประกาศใช้กฎหมายผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมืองให้ครอบคลุม 
ทั่วประเทศได้เมื่อใด ประกอบกับมีแนวทางในการคุ้มครองการใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่าง 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๒๐๒ 

ที่ยังไม่มีการประกาศใช้ผังเมืองเพื่อป้องกันมิให้มีการแย่งชิงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ก่อนการประกาศใช้ผังเมืองอย่างไร 
หมายเหตุ : ตอบในราชกิจจานุเบกษาฯ เล่มท่ี ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ หน้า ๖๒-๖๓  

(๓) กระทู้ถาม  เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้าและความสัมฤทธิ์ผล 
ในนโยบายเร่งด่วนทีรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา (นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา เป็นผู้ตั้งถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามคําแถลงนโยบายของรัฐบาลในข้อ ๑.๑ ซึ่งมีนโยบายหลักว่าจะสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยนั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรี 
ได้บริหารราชแผ่นดินผ่านมาประมาณหนึ่งปีแล้ว แต่ข้อเท็จจริงกลับพบว่าการดําเนินนโยบาย
ดังกล่าวของรัฐบาลยังไม่สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร โดยเห็นได้จากเหตุจลาจลท่ีเกิดขึ้น
ในช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ผ่านมา ที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศ 
ในหลายด้านทั้งการสูญเสียชีวิตของประชาชนและการสูญเสียทรัพย์สินจํานวนมาก 
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยุติว่าบุคคลใดบ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการเกิดเหตุจลาจล
ดังกล่าว ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า จากความสูญเสียจากเหตุการณ์จลาจลที่ผ่านมา 
เหตุใดจึงยังไม่มีการแสดงความรับผิดชอบจากบุคคลหรือคณะบุคคลใด และในฐานะหัวหน้า
รัฐบาลจะดําเนินการประการใดเพื่อทําให้เกิดความชัดเจนในข้อเท็จจริงในทุกกรณี นอกจากนี้
กรณีที่ศาลอาญามีคําสั่งว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของทหารขณะปิดล้อมพื้นที่
จลาจลตามคําสั่งของศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) จํานวน ๑ ราย นั้น 
เหตุใดจึงเพิ่งปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นมาทั้ง ๆ ที่ระยะเวลาผ่านไปถึง ๒ ปี สาเหตุ 
แห่งความล่าช้าเพราะเหตุใด  นอกจากนี้จะดําเนินการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ 
ในการนําประเทศชาติให้กลับสู่สภาวะปกติอย่างถาวรและยั่งยืนอย่างไร ตลอดจน 
การที่กําหนดนโยบายว่าจะสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ดําเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือ 
จากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่นั้น จะมีหลักเกณฑ์อย่างไรที่จะวัดว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอิสระ 
และมีความเป็นกลางทางการเมืองน่าเชื่อถือได้ และหากเกิดความไม่เป็นกลางรัฐบาล 
จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
หมายเหตุ :  ตอบในราชกิจจานุเบกษาฯ เล่มท่ี ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ หน้า ๓๖ – ๔๕  

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๒๐๓

(๔) กระทู้ถาม  เรื่ อง  ภาพสะท้อนสังคมไทยแตกแยกที่ จะนําไปสู่ 
ความสูญเสียภาพลักษณ์อันงดงามของชนชาวไทย (นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) 

สาระสําคัญ 
ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะ “สร้างหลักประกัน 

ความม่ันคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ...” จากการที่ปรากฏเป็นข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชน 
หลายแขนงกระจายออกไปทั่วโลก ว่ามีหญิงสาวไทยคนหนึ่งอ้างว่าตนเองเป็นพนักงานบริกร
หญิงบนเครื่องบินได้ประกาศข้อความระบายความในใจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ว่ารู้สึกอึดอัดในเมื่อได้ทราบว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารในเที่ยวบินที่มีบุตรสาว
ของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยเป็นหนึ่งในผู้โดยสารของเที่ยวบินดังกล่าว พนักงานบริกรหญิงผู้นี้
ได้ระงับยับย้ังไม่ให้ตนเองสาดกาแฟใส่ใบหน้าบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยผู้นั้น 
หรือก้าวล่วงเกินไปถึงบิดาของผู้โดยสารดังที่ตั้งใจไว้ พร้อมกันนี้ยังได้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วยการลงประกาศภาพถ่ายที่แสดง ให้เห็นถึงข้อมูลตารางการบินในเที่ยวบินที่จงใจให้
ปรากฏชื่อบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยผู้นั้นเป็นผู้โดยสารไว้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้ถือเป็นการกระทําที่ละเมิดและก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น 
อีกทั้งยังเป็นการละทิ้งต่อจรรยาบรรณของการเป็นพนักงานบริกรของสายการบิน 
ที่มีข้อห้ามเอาไว้อย่างเข้มงวด จากเหตุการณ์นี้ย่อมเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงว่าสังคมไทย 
ในยุคปัจจุบันยังคงปรากฏความเคียดแค้นชิงชังในหมู่คนไทยด้วยกันอย่างเห็นได้ชัด มีการใช้
อารมณ์อยู่ เหนือเหตุผลจนกลายเป็นสังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนําไปสู่ความแตกสามัคคี 
ของคนในชาติ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า กระทรวงวัฒนธรรมจะมีแนวนโยบายในการ
ดําเนินการอย่างไรที่จะเป็นการระงับยับย้ังมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นนี้อีกต่อไปอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด และจะดําเนินการเป็นขั้นตอนอย่างไรเพื่อยกระดับจิตใจและความคิดของคนไทยด้วยกัน 
ให้หวนกลับมาคํานึงถึงความเป็นชนชาติเดียวกันมีความคิดบนพื้นฐานของเหตุและผล 
ตามแบบอย่างอันดีงามของคนไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพชน รวมถึงจะแก้ไขปัญหา
สังคมไทยในยุคปัจจุบันกลับไม่มีการเรียนการสอนวิชาสมบัติผู้ดีมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๒๐๔ 

ตอนต้น เป็นเหตุให้สังคมไทยยุคปัจจุบันไม่สนใจเรื่องของสมบัติผู้ดี แต่แปรเปลี่ยน 
กลับกลายเป็นสังคมที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมอย่างไร 
หมายเหตุ :  ตอบในราชกิจจานุเบกษาฯ เล่มท่ี ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๒๒ ง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หน้า ๖๕ – ๗๐ 

(๕) กระทู้ถาม  เรื่อง  การควบคุมมิให้พนักงานบริกรบนเครื่องบิน 
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ละทิ้งจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
(นายประสงค์  ตันมณีวัฒนา  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

สาระสําคัญ 
สืบเนื่องจากกรณีหญิงสาวไทยคนหนึ่งอ้างว่าตนเองเป็นพนักงานบริกร

หญิงบนเครื่องบินสายการบิน “Cathay Pacific” ได้ระบายความในใจผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์และนําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้โดยสาร 
ทั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการละทิ้งจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของพนักงาน 
บริกรที่เป็นชาวไทยในสายการบินอื่นและไม่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดกับสายการบินแห่งชาติ 
อาทิ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า กระทรวงคมนาคม 
จะดําเนินการอย่างไรที่จะเป็นการป้องกันมิให้พนักงานบริกรบนเครื่องบินทุกตําแหน่ง 
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือไม่ว่าพนักงานบริกรบนเครื่องบินทุกตําแหน่ง
ต้องสํานึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นตัวแทนของประเทศไทยในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติ 
ดังนั้น ต้องเคร่งครัดในจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพราะมีความสําคัญอย่างยิ่ง 
ต่อภาพลักษณ์และเอกลักษณ์อันงดงามของคนไทยและชาติไทย ขอทราบรายละเอียด 
ในการดําเนินการในฐานะที่เป็นส่วนราชการต้นสังกัดของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
นอกจากนี้ ได้ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง ว่ามีพนักงานบริกรบนเครื่องบินบางคน 
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เลือกปฏิบัติกับผู้โดยสารหรือแสดงความไม่เป็น
สุภาพชนกับผู้ โดยสารบางคน กระทรวงคมนาคมทราบพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่ 
หากทราบได้ดําเนินการกับกรณีนั้นไปแล้วประการใด ขอทราบรายละเอียด 
หมายเหตุ :  ตอบในราชกิจจานุเบกษาฯ เล่มท่ี ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๒๑ ง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หน้า ๖๕ – ๖๘ 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๒๐๕

(๖) กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร 
และโทรคมนาคมของประเทศไทยในภาวการณ์ปัจจุบัน (นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา 
เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยการดําเนินการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 

ของประเทศไทย มิได้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภา เนื่องจากมีปัญหา 
และอุปสรรคจากกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม และองค์กรบางองค์กรที่ไม่ต้องการให้ประเทศไทย 
ก้าวทันต่อความล้ํายุคของเทคโนโลยี ดังนั้น หากรัฐบาลและองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องปล่อย
ให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้โดยไม่มีข้อยุติใด ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเสียโอกาสของคนไทย 
ทั้งประเทศและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกที่ มีผลกระทบ 
ต่อการลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลจะมีวิธีดําเนินการ
อย่างไร ไม่ให้ประเทศไทยล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี 
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และมีนโยบายที่จะดําเนินการให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าถึง 
การใช้เทคโนโลยี ๓G และ๔G ด้วยราคาค่าใช้บริการที่ถูก และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหรือไม่ 
อย่างไร อีกทั้งทราบหรือไม่ว่าผู้ประกอบการที่ประมูลได้จะถือราคาที่ต้องจ่ายให้กับรัฐ 
เป็นต้นทุนของการประกอบการ และผลักภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับผู้ใช้บริการ หากทราบ
จะมีวิธีการอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนพึงจะได้รับ 
หมายเหตุ :  ตอบในราชกิจจานุเบกษาฯ เล่มท่ี ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๒ ง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ หน้า ๖๕ – ๖๙ 

(๗) กระทู้ถาม เรื ่อง การกระทําของบุคคลและกลุ่มบุคคลบางกลุ ่ม 
ที่มีการกระทําอย่างชัดแจ้ง และเปิดเผยว่าเป็นการกระทําที่ขัดและฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ (นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา 
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในข้อ ๑.๑ โดยกําหนดเป็น

นโยบายหลักว่าจะ “สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย” 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข้อ ๑.๑.๑ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีกลุ่มบุคคลท่ีอ้างตนเอง 
ว่าเป็นกลุ่ม “องค์กรพิทักษ์สยาม” กระทําการอย่างเปิดเผยด้วยการกระทําและยุยง 
ให้มีการละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๓ วรรคแรก การกระทําดังกล่าว 
ทําให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ เกิดความต่ืนตระหนกวิตกกังวลเกรงว่าจะนําไปสู่



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๒๐๖ 

เหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเมือง กระทบต่อการดํารงชีวิตประจําวัน ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ขอทราบว่า การที่มีนายทหารนอกราชการบางคนออกมากระทําการอย่างเปิดเผย ยุยง
ส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามวิถีทางแห่งระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้น รัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรที่จะยับย้ัง
การกระทํา  ภายใต้กรอบแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา  ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ 
ประกอบด้วยมาตรา ๑๑๖ ขอทราบรายละเอียดที่ได้ดําเนินการไปแล้ว และกําลังจะ
ดําเนินการต่อไป อีกทั้งจะแสดงความรับผิดชอบด้วยวิธีการอย่างไร ที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์
เช่นวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอทราบแนวทางการดําเนินการโดยละเอียด เนื่องจากขณะนี้
ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว ยังได้มีการกระทําต่อเนื่อง ด้วยการแสดงออก 
ทางวาจาทํานองปลุกป่ันยุยงส่งเสริมให้มีการชุมนุม กดดัน ให้มีการกระทําอันเป็นการละเมิด
กฎหมายบ้านเมือง ได้มีการนัดหมายเป็นการล่วงหน้า ทํานองบังคับขู่เข็ญ บีบค้ัน ให้มีการ
ละเมิดอํานาจอธิปไตย นอกจากนี้จะกําหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างไร ตามขั้นตอน 
การปฏิบัติราชการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อแจ้งเตือนประชาชนบางกลุ่ม 
ที่อาจหลงผิด หรือไม่ทราบถึงสิทธิอันแท้จริง ตลอดจนในขณะการบริหารราชการแผ่นดินนี้ 
ได้มีการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง 
ของประชาชน ตามหมวด ๗ มาตรา ๑๖๔ ของรัฐธรรมนูญฯหรือไม่ อย่างไร และหากมีบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดไม่ได้ใช้สิทธิการมีส่วนร่วมตามช่องทางที่รัฐธรรมนูญฯ กําหนดไว้ 
จะมีวิธีการแจ้งเตือนหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
หมายเหตุ :  ตอบในราชกิจจานุเบกษาฯ เล่มท่ี ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๗ ง วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ หน้า ๕๐ – ๕๓ 

(๘) กระทู้ถาม  เรื่อง  การปฏิรูปกฎหมายและการยกเลิกประกาศ 
หรือคําสั่งของคณะผู้ทําการเข้ายึดอํานาจการปกครองประเทศ (นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา  
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภา ในข้อ ๘.๒.๑ นั้น 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐบาลมิได้ดําเนินการตามที่ได้แถลงไว้แต่ประการใด เนื่องจาก 
ในปัจจุ บันองค์กรของรัฐทุกองค์กรยังคงกล่าวอ้างอํานาจตามประกาศหรือคําสั่ ง 
ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และขัดต่อหลักนิติธรรมอย่างชัดแจ้ง 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลจะดําเนินการตามกระบวนการทางรัฐสภาเพื่อให้มีการ



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๒๐๗

ยกเลิกประกาศ  หรือคํ าสั่ งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เมื่อใด หากไม่สามารถจะกระทําได้ มีข้อปัญหา 
หรืออุปสรรคประการใด และยอมรับหรือไม่ว่านับตั้งแต่มีการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๔๙ ประเทศไทยและพลเมืองไทย มีสถานภาพตกต่ําในสายตาชาวต่างประเทศ 
รวมทั้งสายตาพลเมืองไทยที่มีความรู้สึกเสียศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในความเป็นคนไทย 
รัฐบาลจะกําหนดมาตรการใดในการเยียวยาความสูญเสียดังกล่าวให้กลับคืนดังเดิม อีกทั้ง 
การปฏิรูประบบกฎหมายไทยและการปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกัน
ทั้งระบบ รัฐบาลจะดําเนินการปฏิรูประบบทั้งสองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้เมื่อใด 
และจะแล้วเสร็จก่อนที่จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ถ้าไม่สามารถดําเนินการได้ 
มีข้ออุปสรรคประการใด 
หมายเหตุ :  ตอบในราชกิจจานุเบกษาฯ เล่มท่ี ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๙ ง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ หน้า ๑๐๖ – ๑๐๙ 

๒. รอตอบ  (๗  กระทู้)  

(๑) กระทู้ ถาม  เรื่ อ ง  ขอทราบความคืบหน้ าของการดํ า เนินการ 
ตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนสัตว์ตามโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (นายประสิทธิ์ โพธสุธน 
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ตามที่ประเทศไทยได้มีโครงการแลกเปลี่ยนสัตว์กับประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็น

การส่งเสริมและเป็นสัญลักษณ์ในการกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกัน ซึ่งสวนสัตว์
เชียงใหม่ได้ทําข้อตกลง ANIMAL EXCHANGE AGREEMENT ระหว่าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
กับ บริษัท กวางเจา ซาฟารีปาร์ค จํากัด โดยกงสุลใหญ่ประจํานครกวางเจาลงนามในประเทศ
ไทยตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยบริษัท กวางเจา ซาฟารีปาร์ค จํากัด ได้ส่งมอบสัตว์ 
จํานวน ๑๔ รายการตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ประเทศไทยยังมิได้มีการส่งมอบสัตว์
ตามข้อตกลงดังกล่าว จากการตรวจสอบสภาพปัญหา หน่วยงานภาครัฐได้ชี้แจงว่าได้รับทราบ
ข้อเท็จจริงหรือข้อขัดข้องในการส่งมอบสัตว์ตามบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนสัตว์ดังกล่าวแล้ว 
แต่ยังมิได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด หากยังมิได้ดําเนินการตามข้อตกลงอาจส่งผล
กระทบต่อความน่าเชื่อถือระหว่างกัน กระทบต่อโครงการแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างกัน 
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตรวมทั้งอาจจะส่งผลกระทบในภาพรวมต่อภาคธุรกิจการค้า
ระหว่างคนไทยกับคนจีนที่มีมายาวนาน ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า รัฐบาลได้รับทราบ



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๒๐๘ 

ข้อเท็จจริง หรือปัญหาข้อขัดข้องในการส่งมอบสัตว์หรือไม่ และมีนโยบายหรือมาตรการ 
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ดําเนินการตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนสัตว์หรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

(๒) กระทู้ถาม เรื่อง การเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี 
(นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
จากการที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนประเทศอินเดีย และเข้าร่วม

ประชุม “World Economic Forum” ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งมีเสียงสะท้อน 
จากฝ่ายค้านและประชาชนบางส่วนว่าการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้จ่าย
งบประมาณซึ่ ง เป็น เงินที่ ได้จากภาษีของประชาชนเป็นจํ านวนมากและไม่ คุ้มค่า 
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า ในการเดินทางครั้งนี้ได้ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้นเป็นจํานวนเท่าใด 
และเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางของนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่เดินทางไปร่วมประชุมในการประชุมเดียวกันและประเทศเดียวกัน 
มีค่าใช้จ่ายที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และในการเดินทางไปต่างประเทศในภารกิจดังกล่าว
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

(๓) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างถนนสายอําเภอแม่แตง - เชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ (พลเอกสม เจตน์ บุญถนอม เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม) 

สาระสําคัญ 
ด้วยประชาชนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อน 

ในการใช้ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๗  เส้นทางระหว่างอําเภอแม่แตง - เชียงดาว 

ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทั่งปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้นาน
ไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม ถนนสายดังกล่าวมีความสําคัญในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่
และเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาระหว่าง 
อําเภอแม่แตง - เชียงดาว ประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดมา แต่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ก่อสร้าง บูรณะ และบํารุงรักษาถนน 
ผู้ตั้ งกระทู้ถามขอทราบว่า กระทรวงคมนาคมมีมาตรการเร่งรัดการก่อสร้างถนน 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๒๐๙

สายอําเภอแม่แตง - เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ให้แล้วเสร็จหรือไม่ อย่างไร และได้จัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวไว้หรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

(๔) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาโครงการ "แอร์พอร์ตเรลลิงก์" (AIRPORT RAIL LINK) 
(พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 

สาระสําคัญ 
จากกระแสข่าวที่ปรากฏตามสื่อมวลชนว่าโครงการ "แอร์พอร์ตเรลลิงก์" 

(AIRPORT RAIL LINK) หรือโครงการระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมือง ซึ่งเปิดให้บริการแก่ประชาชนมากว่า ๒ ปี
แล้ว แต่กลับประสบปัญหาการบริหารจัดการองค์กรจนอาจจะหยุดให้บริการได้หากยังไม่มี
การแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และอะไหล่ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต
ลิงก์ที่ล่าช้าจนส่งผลทําให้เกิดภาวะขาดแคลน ปัญหาการดูแลสวัสดิการที่ เหมาะสม 
ให้แก่พนักงาน ปัญหาภาระหนี้สินของโครงการ ปัญหาการให้บริการที่ผู้โดยสารไม่ได้รับ 
ความสะดวกเท่าที่ควร ซึ่งมีผลต่อจํานวนผู้ใช้บริการที่ลดลง พบว่าการอํานวยความสะดวก
ของสถานีบริการในเมืองไม่มีบันไดเลื่อนขาลงในการอํานวยความสะดวกการขนส่งกระเป๋า 
สร้างความลําบากแก่ผู้โดยสารที่มีสัมภาระมาก ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า กระทรวงคมนาคม
มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาโครงการ "แอร์พอร์ตเรลลิงก์" (AIRPORT RAIL LINK) โดยแยก
เป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการองค์กร และปัญหาการให้บริการหรือการอํานวย 
ความสะดวกแก่ผู้โดยสารดังที่กล่าวข้างต้นหรือไม่ อย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

(๕) กระทู้ถาม  เรื่อง  การสร้างสนามบางกอกฟุตซอลอารีนาของ
กรุงเทพมหานคร ที่ทําให้เกิดปัญหาการไม่ยอมรับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 
ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๗ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ (นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา 
เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

สาระสําคัญ 
ด้วยคณะกรรมการฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้มีการแถลงข่าว 

ที่สํานักงานใหญ่ฟีฟ่า นครซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศยกเลิกการใช้สนามบางกอก
ฟุตซอลอารีนาอย่างเป็นทางการ โดยฟีฟ่าได้อ้างเหตุผลว่า การก่อสร้างสนามแห่งนี้ 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ทางฟีฟ่ากําหนด จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๒๑๐ 

ต่ อสายตาชาว โลกดั งกล่ าว  ทํ า ให้ประ เทศไทย เสื่ อม เสี ยชื่ อ เ สี ย ง  ภาพลั กษณ์ 
และความน่าเชื่อถือ อันมีผลกระทบในสิ่งที่จะต้องติดตามมาอีกหลายประการ ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ขอทราบว่า กระทรวงมหาดไทยในฐานะกํากับราชการกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมาย
กําหนด  ได้ มีการสอบถาม  หรือตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงในการก่อสร้าง 
สนามฟุตซอลแห่งนี้ว่ามีข้อบกพร่องประการใด และมาจากสาเหตุใด อีกทั้งการก่อสร้าง 
สนามฟุตซอลแห่งนี้ของกรุงเทพมหานคร มีการทุจริตประพฤติมิชอบในการก่อสร้างหรือไม่ 
ตลอดจนได้แจ้งไปยังผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือไม่ที่จะให้มีความสํานึกในความรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่ มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทย 
ในสายตาชาวโลก และด้านงบประมาณอย่างไร และวิธีการป้องกันมิให้กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการต่อกรณีอื่น ๆ ในลักษณะเช่นนี้อีกต่อไปหรือไม่ 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

(๖) กระทู้ถาม เรื่อง การรับจํานําข้าวเปลือกเพื่อผลประโยชน์ของชาวนาไทย 
(นายประสงค์  ตันมณีวัฒนา  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

สาระสําคัญ 
ตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา ในข้อ ๓.๓ เรื่องนโยบายโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งกําหนดไว้อย่างชัดเจนที่จะดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่ม 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก และสร้างโอกาสชี้นําในเรื่อง
ราคาโดยเฉพาะตลาดข้าว เพื่อผลประโยชน์ของชาวนาไทยอย่างแท้จริงนั้น บัดนี้ รัฐบาล 
ได้บริหารราชการแผ่นดินมาเกินกว่าหนึ่งปีแล้ว กระทรวงพาณิชย์ผู้รับผิดชอบในการดําเนิน
นโยบายดังกล่าว ได้ใช้นโยบายรับจํานําข้าวเปลือกของชาวนา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบรรดา
สื่อมวลชนและนักวิชาการหลายคน แสดงความเห็นคัดค้านนโยบายดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า
นโยบายรับจํานําข้าวเปลือกก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก 
จึงไม่สมควรจะดําเนินการต่อไป ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า นโยบายการรับจํานําข้าวเปลือก
ของรัฐบาลปัจจุบันมีความแตกต่างกับนโยบายประกันราคาข้าวเปลือกของรัฐบาลชุดที่แล้ว
อย่างไร และกระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดมาตรการป้องกันปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ในโครงการดังกล่าวอย่างไร รวมถึงได้เคยมีการติดตามข้อมูลการทุจริตตามโครงการ 
ประกันราคาข้าวเปลือกของรัฐบาลชุดที่แล้วหรือไม่ และปรากฏผลเป็นอย่างไร นอกจากนี้
การเปิดเผยข้อมูลในสัญญาขายข้าวแบบจีทูจี (Government to Government) จะสร้าง
ความเสียหายต่อประเทศคู่สัญญาอย่างไร และเคยมีการเปิดเผยหรือมีผู้ร้องขอให้เปิดเผย



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถงึวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖) 

๒๑๑

ข้อมูลในสัญญาการขายข้าวแบบจีทูจีหรือไม่ ตลอดจนการที่นโยบายดังกล่าวถูกโจมตี 
ว่ามีวิธีปฏิบัติที่ขัดต่อข้อตกลงพันธสัญญาขององค์การการค้าโลกนั้น  ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

(๗) กระทู้ถาม เรื่อง สาเหตุความแตกแยกของพลเมืองในชาติที่ต้องได้รับ
การแก้ไข  (นายประสงค์  ตันมณีวัฒนา  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

สาระสําคัญ 
ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงหลายประการที่ เป็นสาเหตุของความขัดแย้ง 

อย่างรุนแรงของพลเมืองในชาติ เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรม 
ของสังคมไทย ระบบศาลไทยถูกแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลผู้มีอิทธิพล มีการครอบงําความคิด
ของประชาชนและสื่อสารมวลชนในประเทศไทย รวมทั้งองค์กรอิสระถูกแทรกแซงและถูกใช้
เป็นเครื่องมือทางการเมือง ดังนั้น การแก้ไขความแตกแยกของสังคมไทย จึงจําเป็นต้องแก้ไข
ที่สาเหตุของความขัดแย้งด้วย ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า ปัจจุบันมีการบอกกล่าวให้
ประชาชนได้รับทราบตรงกันหรือไม่ว่าข้อเท็จจริงที่เป็นสาเหตุแห่งปัญหาความแตกแยก
ประกอบด้วยสาเหตุประการใด ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลในรูปธรรม 
ได้มีการดําเนินการไปแล้วอย่างไร และการดําเนินการตามที่กล่าวมาจะสามารถดําเนินการ
แล้วเสร็จจนเป็นที่พึงพอใจของประชาชนได้เมื่อใด 
หมายเหตุ :  เสนอวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖) 

๒๑๗

เรื่องที่ดําเนินการในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
เรื่องพิจารณา  (๑๔  เรื่อง) 

๑. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ (CITES).เกี่ยวกับ 
การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า 
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ (CITES) ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร 
ครั้งที่ ๖๓ และ ๖๔ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วันที่ ๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคาร
ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
(CITES).เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมคณะกรรมาธิการ
บริหารครั้งที่ ๖๓ และ ๖๔ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วันที่ ๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 
แล้วลงมติเห็นชอบกับร่างความตกลงฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

๒. กรอบการเจรจาการจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ 
(Voluntary Partnership Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล 
และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) (คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ)   

ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคาร
ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการเจรจาการจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วน
ด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมาย
ป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) แล้วลงมติ
เห็นชอบกับกรอบการเจรจาฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

 
 



 

 

๒๑๘ 

๓. ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)   

ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคาร
ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี
ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป แล้วลงมติเห็นชอบกับกรอบการเจรจาฯ ตามที่คณะรัฐมนตรี
เสนอ 

๔. รายการความตกลงและพิธีสารด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะถูกแทนที่
ภายใต้ข้อ ๙๑ (๒) ของความตกลงอาทิก้า และพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับ การค้าสินค้าของอาเซียน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)   

 ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณารายการความตกลงและพิธีสารด้านเศรษฐกิจ 
ของอาเซียนที่จะถูกแทนที่ภายใต้ข้อ ๙๑ (๒) ของความตกลงอาทิก้า และพิธีสารเพื่อแก้ไข
ความตกลงทางเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การค้าสินค้าของอาเซียน แล้วลงมติเห็นชอบ 
กับรายการความตกลงและพิธีสารฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

๕. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่เข้าร่วมในโครงการนําร่องที่สอง สําหรับการ
ดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค และภาคผนวกระเบียบ
ปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)   

 ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่เข้าร่วมในโครงการนําร่องที่สอง 
สําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค และภาคผนวก
ระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า แล้วลงมติเห็นชอบกับบันทึกความเข้าใจฯ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖) 

๒๑๙

๖. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า (FORM D) ของอาเซียน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  

ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
และหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (FORM D) ของอาเซียน แล้วลงมติเห็นชอบกับระเบียบปฏิบัติฯ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

๗. กรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุมกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๘ และกรอบการเจรจา
ของประเทศไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๘ (คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ)   

ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุม
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๘ และ 
กรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๘ แล้วลงมติ
เห็นชอบกับกรอบการเจรจาฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

๘. ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทย (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคาร 
ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมได้พิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทย แล้วลงมติเห็นชอบกับความตกลงฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๒๐ 

๙. ขอให้รัฐสภามีมติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา รายงานแสดงผลการ
ดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในสมัยประชุมสามัญ 
นิติบัญญัติได้ตามมาตรา ๑๓๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ เป็นผู้เสนอ)   

 ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติ บัญญัติ ) 
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐาน 
แห่งรัฐในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ตามมาตรา ๑๒๗ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

๑๐. ขอให้รัฐสภามีมติให้วุฒิสภาพิจารณาเรื่อง รายงานแสดงผลการ
ดํา เนินการของคณะรัฐมนตรี  ตามแนวนโยบายพื้ นฐานแห่ งรั ฐ  รายงานของ
คณะกรรมาธิการ และญัตติ ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ ตามมาตรา ๑๓๖ (๕) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (วุฒิสภา เป็นผู้เสนอ) 

ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้ งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติ บัญญัติ ) 
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบให้วุฒิสภาพิจารณา
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในสมัย
ประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ ตามมาตรา ๑๒๗ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติให้วุฒิสภาพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ 
และญัตติทีละเรื่องตามลําดับ ด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ตามมาตรา ๑๒๗ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ จึงถือว่าที่ประชุมไม่เห็นชอบให้วุฒิสภาพิจารณารายงานของ 
คณะกรรมาธิการและญัตติในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖) 

๒๒๑

๑๑. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล 
แห่งรัฐคูเวตเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้ งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติ บัญญัติ ) 
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างความตกลงระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 
แล้วลงมติเห็นชอบกับร่างความตกลงฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

๑๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ 
วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และ
ยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และ มาตรา ๑๑๔) (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 
จํานวน ๓๐๘ คน เป็นผู้เสนอ)  

ในคราวประชุ มร่ วมกั นของรั ฐสภา ครั้ งที่  ๔ (สมั ยสามั ญนิ ติ บั ญญั ติ ) 
วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ และวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ แล้วลงมติในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
รับหลักการร่ างรัฐธรรมนูญฯ แล้วมีมติตั้ งคณะกรรมาธิการ จํานวน ๔๕ คน เพื่ อพิจารณา 
ในขั้นคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 

๑.  นายเจตน์  ศิรธรานนท์    ๒.  รองศาสตราจารย์ทัศนา  บุญทอง 
๓.  นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง    ๔.  นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
๕.  นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์    ๖.  นายมงคล  ศรีคําแหง 
๗.  พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์   ๘.  นายสิงห์ชัย  ทุ่งทอง 
๙.  นายสุรจิต  ชิรเวทย์  ๑๐.  นายบุญส่ง  โควาวิสารัช 

๑๑.  นายสามารถ  แก้วมีชัย  ๑๒.  นายสุนัย  จุลพงศธร 
๑๓.  นายชวลิต  วิชยสุทธิ์  ๑๔.  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน 
๑๕.  นายวรชัย  เหมะ   ๑๖.  นายอํานวย  คลังผา 
๑๗.  นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข ๑๘.  นายสงวน  พงษ์มณี 
๑๙.  นายเหวง  โตจิราการ  ๒๐.  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
๒๑.  นายนิยม  เวชกามา  ๒๒.  นายเชิดชัย  ตันติศิรินทร์ 
๒๓.  นายเกรียงศักดิ์  ฝ้ายสีงาม  ๒๔.  นายไตรรงค์  ติธรรม 
๒๕.  นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ ๒๖.  พลตํารวจเอก วิรุฬห์  พื้นแสน 



 

 

๒๒๒ 

๒๗.  นายสุรสิทธิ์  เจียมวิจักษณ์  ๒๘.  พันตรี อาณันย์  วัชโรทัย 
๒๙.  นายประวัฒน์  อุตโมท  ๓๐.  นายชํานิ  ศักดิเศรษฐ์ 
๓๑. นายเทพไท  เสนพงศ์  ๓๒. นายธนา  ชีรวินิจ 
๓๓. นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร์ ๓๔. นายอาคม  เอ่งฉ้วน 
๓๕. นายนิพนธ์  บุญญามณี  ๓๖. นายสาธิต  ปิตุเตชะ 
๓๗. นางอานิก  อัมระนันท์  ๓๘. นายสุทัศน์  เงินหมื่น 
๓๙. นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  ๔๐. นายประกอบ  จิรกิติ 
๔๑. นายศุภชัย  ใจสมุทร  ๔๒. นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช 
๔๓. นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล  ๔๔. นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ 
๔๕. นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ 
ต่อมาในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติกําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 
ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙๖ 

๑๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙๐) (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 
จํานวน ๓๑๔ คน เป็นผู้เสนอ)  

ในคราวประชุ มร่ วมกั นของรั ฐสภา ครั้ งที่  ๔ (สมั ยสามั ญนิ ติ บั ญญั ติ ) 
วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ และวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ แล้วลงมติในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
รับหลักการร่ างรัฐธรรมนูญฯ แล้วมีมติตั้ งคณะกรรมาธิการ จํานวน ๔๕ คน เพื่ อพิจารณา 
ในขั้นคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 

๑.  นายประสิทธิ์  โพธสุธน    ๒.  พลโท พงศ์เอก  อภิรักษ์โยธิน 
๓.  นายไพบูลย์  ซําศิริพงษ์    ๔.  นายต่วนอับดุลเล๊าะ  ดาโอ๊ะมารียอ 
๕.  นายกฤช  อาทิตย์แก้ว    ๖.  นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ 
๗.  พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ   ๘.  นายโสภณ  ศรีมาเหล็ก 
๙.  นายถาวร  ลีนุตพงษ์  ๑๐.  นายสุริยา  ปันจอร์ 

๑๑.  นายอุดมเดช  รัตนเสถียร  ๑๒.  นายพีรพันธุ์  พาลุสุข 
๑๓.  ผศ. จารุพรรณ  กุลดิลก  ๑๔.  ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ  นวรัตน์ 
๑๕.  นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์  ๑๖.  นายพีระเพชร  ศิริกุล 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยสามญันิติบัญญัติ) 
(๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖) 

๒๒๓

๑๗.  นายพายัพ  ป้ันเกตุ  ๑๘.  นายสรวงศ์  เทียนทอง 
๑๙.  นายอนันต์  ศรีพันธุ์  ๒๐.  นายนิยม  ช่างพินิจ 
๒๑.  ร้อยโท ปรีชาพล  พงษ์พานิช ๒๒.  นางเยาวนิตย์  เพียงเกษ 
๒๓.  นางบุศริณธญ์  วรพัฒนานันน์ ๒๔.  นางชมพู  จันทาทอง 
๒๕.  นางรังสิมา  เจริญศิริ  ๒๖.  นางวราภรณ์  ตั้งภากรณ์ 
๒๗.  นายณัฐพงษ์  สุปริยศิลป์  ๒๘.  นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ 
๒๙.  นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย  ๓๐.  นายเกียรติ  สิทธีอมร 
๓๑.  นายอิสรา  สุนทรวัฒน์  ๓๒.  ผศ. รัชดา  ธนาดิเรก 
๓๓.  นายกษิต  ภิรมย์   ๓๔.  นายอรรถพร  พลบุตร 
๓๕.  นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ์  ๓๖.  นายศิริโชค  โสภา 
๓๗.  นายศุภชัย  ศรีหล้า  ๓๘.  นายสรรเสริญ  สมะลาภา 
๓๙.  นายเอกนัฏ  พร้อมพันธุ์    ๔๐.  นายชนินทร์  รุ่งแสง 
๔๑.  นายสนอง  เทพอักษรณรงค์ ๔๒.  นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย 
๔๓.  นายนิติวัฒน์  จันทร์สว่าง  ๔๔.  นายชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง 
๔๕.  นางสุกุมล  คุณปลื้ม 
ต่อมาในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติกําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 
ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙๖ 

๑๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗) (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๓๑๑ คน เป็นผู้เสนอ) 

ในคราวประชุ มร่ วมกั นของรั ฐสภา ครั้ งที่  ๔ (สมั ยสามั ญนิ ติ บั ญญั ติ ) 
วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ และวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ แล้วลงมติในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
รับหลักการร่ างรัฐธรรมนูญฯ แล้วมีมติตั้ งคณะกรรมาธิการ จํานวน ๔๕ คน เพื่ อพิจารณา 
ในขั้นคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 

  ๑.  นายดิเรก ถึงฝั่ง     ๒.  พลตํารวจโท มาโนช ไกรวงศ์ 
  ๓.  พลตํารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์   ๔.  นายพีระ  มานะทัศน์ 
  ๕.  นายสมชาติ พรรณพัฒน์    ๖.  นายประสงค์ นุรักษ์ 



 

 

๒๒๔ 

  ๗.  นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์    ๘.  นายธวัชชัย  บุญมา 
  ๙.  นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์  ๑๐.  นายอนุรักษ์  นิยมเวช 
๑๑.  พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  ๑๒.  นายขจิตร  ชัยนิคม 
๑๓.  นายวิทยา  บุรณศิริ  ๑๔.  นายวิภูแถลง  พัฒนภูมิไท 
๑๕.  นางเทียบจุฑา  ขาวขํา  ๑๖.  นายธนิก  มาสีพิทักษ์ 
๑๗.  นายอนันต์  ผลอํานวย  ๑๘.  นางบุญรื่น  ศรีธเรศ 
๑๙.  นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร  ๒๐.  นางสาวทัศนีย์  บูรณุปกรณ์ 
๒๑.  นางสุรสาล  ผาสุก   ๒๒.  นายพิชิต  ชื่นบาน 
๒๓.  พลตํารวจโท วิโรจน์  เปาอินทร์ ๒๔.  นายพร้อมพงศ์  นพฤทธิ์ 
๒๕.  นายสุพล  ฟองงาม   ๒๖.  นางสาวสุณีย์  เหลืองวิจิตร 
๒๗.  นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ  ๒๘.  นายโกศล  ปัทมะ 
๒๙.  นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์ ๓๐.  นายวิรัตน์  กัลยาศิริ 
๓๑.  นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ  ๓๒.  นายวิรัช  ร่มเย็น 
๓๓.  นายวรงค์  เดชกิจวิกรม  ๓๔.  นายถวิล  ไพรสณฑ์ 
๓๕.  นายเจะอามิง  โตะตาหยง  ๓๖.  นายอิสสระ  สมชัย 
๓๗.  นายถาวร  เสนเนียม  ๓๘.  นางรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท 
๓๙.  นายวิรัตน์  วิริยะพงษ์  ๔๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรยศ  ราฮิมมูลา 
๔๑.  นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์  ๔๒.  นางนาที  รัชกิจประการ 
๔๓.  นายภราดร  ปริศนานันทกุล ๔๔.  นายประสาท  ตันประเสริฐ 
๔๕.  นายรณเทพ  อนุวัฒน์ 
ต่อมาในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติกําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 
ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙๖ 
 

___________________ 

 

 




