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ค ำน ำ 

 
กระทู้ถาม (Interpellation) ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน มีบทบาทที่ท าให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ต้องมาตอบข้อซักถามหรือชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองของรัฐบาลอีกทั้งเป็นการสะท้อน  
ให้เห็นภาพลักษณ์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองในขณะนั้น ๆ เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นด้านต่าง ๆ 
ด้วยความส าคัญของกระทู้ถามดังกล่าว จึงได้มีการติดตามผลการด าเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกระทู้ถามเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเชิงการศึกษาวิเคราะห์
ติดตามให้เกิดการปฏิบัติเชิงประสิทธิผล 

ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการติดตามและประมวลผลงานด้านการตรากฎหมาย และด้าน
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พัฒนาระบบการติดตาม  
และประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยรวบรวมข้อมูล สถิติ สาระส าคัญ 
ของแต่ละกระทู้ถามไว้ในสารบบกระทู้ถามประกอบด้วย ผู้ตั้งถาม ผู้ถูกตั้งถาม รัฐมนตรีผู้มาตอบกระทู้ถาม 
ประเด็นค าถาม ประเด็นค าตอบ วันที่เสนอและวันที่ตอบกระทู้ถาม ตลอดจนได้ด าเนินการติดตาม  
ผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถามที่รัฐนมตรีผู้มาตอบกระทู้ถามได้รับข้อสังเกตของสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารวบรวม
ประมวลเป็นผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในรายงานเล่มนี้ได้ติดตามและประมวลผลข้อมูลกระทู้ถาม
ตั้งแต่การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ – การประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๑ โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าเอกสารรายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติหน้าที่การควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามผลการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานปฏิบัติ  
ตามนโยบายรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 

ส านักวิชาการ  
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ปฏิบัตหิน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 



 
สำรบัญ 

หน้ำ 
กระทู้ถำม ปี ๒๕๕๗ 

๑. การตรวจสอบการใช้งบประมาณของส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง             ๑ 
กจิการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ์ เป็นผูต้ั้งถาม) 

กระทู้ถำม ปี ๒๕๕๘ 

๒. ปัญหาความขดัแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.    ๕ 
(นายเจตน์  ศริธรานนท์ เปน็ผู้ตั้งถาม) 

๓. ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จงัหวัดสระแก้ว  ๑๒ 
(นายมหรรณพ   เดชวิทักษ ์ เป็นผู้ตั้งถาม) 

๔. นโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่คราวในหนว่ยงานภาครัฐ  ๑๖ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๕. ปัญหาโครงการจดัซื้อเครื่องเล่นเด็กเพื่อมอบให้ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ  ๒๐ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๖. การขอพักช าระหนี้ของเกษตรกร  ๒๓ 
(นายกติตศิักดิ ์รตันวราหะ เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๗. การแก้ไขปญัหาและเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากกรณี  ๒๖ 
สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากดั (รองศาสตราจารย์ นิเวศน ์นนัทจิต  เป็นผูต้ั้งถาม) 

๘. ปัญหาโครงการฟื้นฟูเมอืงชมุชนดินแดง   ๓๑ 
(นายวัลลภ ตังคณานุรักษ ์ เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๙. การพิจารณาปล่อยตัวผูต้้องขังของกรมราชทัณฑ์  ๓๕  
 (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ ์ เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๑๐. ปัญหาการขาดแคลนน้ าสะอาดเพื่อการอปุโภคและบริโภคในพื้นที่จังหวดัพิจิตร  ๓๙ 
(นายกติตศิักดิ ์รตันวราหะ เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๑๑. นโยบายรัฐบาลในการควบคมุค่ายาและคา่รักษาพยาบาลที่สูงเกนิจริง  ๔๕ 
ของโรงพยาบาลเอกชน  (นายเจตน ์ ศิรธรานนท ์ เป็นผู้ตั้งถาม) 

๑๒. ขอให้พิจารณาปรบัปรงุหรือยกเลิกส านักงานรบัรองมาตรฐาน  ๕๐ 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (นายวัลลภ ตังคณานุรกัษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม) 

 



สำรบัญ(ต่อ) 
หน้ำ 

๑๓. ประกาศหลักเกณฑ ์การขออนุญาตตั้งหรือย้ายโรงงานน้ าตาลแหง่ใหม่   ๕๔ 
ที่ต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ าตาลเดิมไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ กโิลเมตร  
(นายมหรรณพ  เดชวิทกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 

๑๔. การด าเนนิงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   ๕๗ 
(นายกติตศิักดิ ์รตันวราหะ เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๑๕. การรบัคนพิการเข้าท างาน  (นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม)  ๖๑ 

๑๖. ปัญหาเงนิกองทุนชว่ยเหลอืครูและบุคลากรทางการศกึษา (ช.พ.ค.)   ๖๗ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 

๑๗. ความรับผดิของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม   ๗๒ 
และสถานพยาบาลที่ด าเนนิการก่อนพระราชบัญญตัิคุม้ครองเด็กทีเ่กดิ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใชบ้ังคบั  
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 

๑๘. ความคืบหน้าการด าเนินคดทีางแพ่งต่อผู้กระท าความผดิโครงการรบัจ าน าข้าว   ๗๕ 
(นายกติตศิักดิ ์รตันวราหะ เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๑๙. ความเหมาะสมในการพิจารณาการขอรบัความชว่ยเหลอืจากกองทุนยตุิธรรม   ๗๘ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 

๒๐. นโยบายเกี่ยวกับการดแูลผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ๘๒ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 

๒๑. การด าเนนิการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙   ๘๗ 
อย่างเปน็รูปธรรม  (คุณหญงิทรงสดุา  ยอดมณี  เปน็ผู้ตัง้ถาม) 

๒๒. มาตรการในการจัดการเกี่ยวกับคลังเก็บสนิค้าข้าวในโครงการรับจ าน าขา้ว   ๙๐ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 

๒๓. ปัญหาการทุจรติในโครงการบัตรสนิเชื่อเกษตรกร   ๙๓ 
(นายกติตศิักดิ ์รตันวราหะ เป็นผู้ตัง้ถาม)  

๒๔. นโยบายโครงการรับจ าน าขา้ว (นายกติตศิักดิ์ รตันวราหะ เป็นผูต้ั้งถาม)    ๙๖ 

๒๕. มาตรการเกี่ยวกับการเรียกคืนและป้องกนัการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้     ๙๙ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 

 



สำรบัญ(ต่อ) 
หน้ำ 

๒๖. การแก้ไขปญัหาภัยแล้ง และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ๑๐๒ 
(พลเอก ดนัย มีชูเวท  เปน็ผูต้ั้งถาม) 

๒๗. ปัญหาบริษัทประกันภัยโฆษณาเกินจริง หรอืปดิบังข้อเทจ็จริง   ๑๐๕ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 

กระทู้ถำม ปี ๒๕๕๙ 

๒๘. ปัญหาความแออดัของผู้ป่วยนอกที่เข้ารบัการรักษาในโรงพยาบาล  ๑๐๙ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ (นายเจตน์  ศริธรานนท์  เป็นผู้ตั้งถาม) 

๒๙. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศกึษาเพื่อสร้างขวัญก าลงัใจให้คนไทย   ๑๑๕ 
(นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ ์ เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๓๐. นโยบายการบริหารจดัการและดแูลรักษาแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย    ๑๑๙
(นายศรศีักดิ์ ว่องส่งสาร  เป็นผู้ตั้งถาม) 

๓๑. ปัญหาสัญญาด าเนนิกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ   ๑๒๓ 
(สัมปทานดาวเทียมไทยคม) (พลเรือเอก ทวีวฒุิ  พงศ์พพัิฒน์  ผู้ตัง้ถาม) 

๓๒. ปัญหาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มีราคาสงูกวา่ตน้ทุนการผลิตที่แท้จริง    ๑๒๙ 
(พันต ารวจโท พงษ์ชัย   วราชิต  เปน็ผูต้ั้งถาม) 

๓๓. ปัญหาข้าราชการระดบัสูงทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในองค์การของรฐั  ๑๓๑ 
หรือรฐัวิสาหกิจไดร้ับผลประโยชน์ทบัซอ้นจากบริษัทเอกชน  
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 

๓๔. มาตรการป้องกันและระงบัการเกดิอคัคีภัยในอาคารสูง   ๑๓๕ 
(พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม  เป็นผูต้ั้งถาม) 

๓๕. นโยบายเรียกคา่เสียหายในโครงการจ าน าขา้วรัฐบาล นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชนิวตัร   ๑๔๐ 
(นายสมชาย แสวงการ  เปน็ผู้ตั้งถาม) 

๓๖. ปัญหาการค้างช าระหนี้กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ๑๔๔ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม)  

๓๗. ความปลอดภัยของการจราจรทางบก  (นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ  เป็นผูต้ั้งถาม)  ๑๔๘ 

๓๘. โครงการเกษตรครบวงจรในสถานการณ์ภัยแลง้   ๑๕๑ 
(นายกติตศิักดิ ์ รัตนวราหะ  เป็นผู้ตั้งถาม) 

 



สำรบัญ(ต่อ) 
หน้ำ 

๓๙. เหมืองแร่ทองค าในจังหวดัพิจิตร (นายกติติศักดิ์  รตันวราหะ  เป็นผูต้ั้งถาม)  ๑๕๔ 

๔๐. สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย  (นายเจตน ์ ศริธรานนท์ เป็นผูต้ั้งถาม)  ๑๕๗ 

๔๑. มาตรการแกป้ัญหาเด็กนักเรยีนออกนอกระบบการศึกษากลางคนั   ๑๕๙ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 

๔๒. นโยบายการจดัเกบ็เงนิประกันและค่าบริการการใช้ไฟฟ้า   ๑๖๔ 
(นายกติตศิักดิ ์ รัตนวราหะ  เป็นผู้ตั้งถาม) 

๔๓. แนวคดิการยกเลิกสวัสดกิารเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  ๑๖๗ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 

๔๔. การอ านวยความสะดวกแกผู่้สูงอายุที่เขา้ใช้บรกิารสวนลุมพินี    ๑๗๓ 
(พลต ารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต ์ เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๔๕. นโยบายเกี่ยวกับอตัราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย ์  ๑๗๖ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 

๔๖. การด าเนนิงานของหนว่ยงานให้เปน็ไปตามพระราชบญัญัติการอ านวย  ๑๘๐ 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
(นายเจตน์ ศิรธรานนท ์ เปน็ผู้ตั้งถาม) 

๔๗. ปัญหาการลักลอบค้าสตัว์ปา่  (นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เปน็ผู้ตัง้ถาม)  ๑๘๔ 

๔๘. แนวทางการบริหารจดัการปญัหาการบกุรกุพื้นที่นคิมสรา้งตนเอง   ๑๘๘ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม)  

๔๙. ปัญหาแรงงานต่างด้าว (นายวัลลภ  ตังคณานุรกัษ์  เปน็ผู้ตั้งถาม)  ๑๙๑ 

กระทู้ถำม ปี ๒๕๖๐ 

๕๐. มาตรการในการควบคุมการผ่านแดนรถยนตม์ือสองจากต่างประเทศ  ๑๙๕ 
ไปยังประเทศที่สามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (พลเอก สิงห์ศกึ  สงิหไ์พร เป็นผูต้ั้งถาม) 

๕๑. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของไทยตามตัวชี้วดั  ๑๙๙ 
ขององค์การเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)  
(นายโกศล   เพ็ชร์สวุรรณ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 

๕๒. มาตรการด าเนนิการเกี่ยวกบัการควบคุมสถานบริการให้เปน็ไปตามกฎหมาย   ๒๐๑ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผูต้ั้งถาม) 



สำรบัญ(ต่อ) 
หน้ำ 

๕๓. การจดัการท่ีดนิที่เหลอืจากการเวนคืน  (นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เปน็ผู้ตัง้ถาม)  ๒๐๔ 

๕๔. มาตรการสง่เสรมิและสนบัสนุนวิสาหกิจรายย่อย   ๒๐๗ 
(พันต ารวจโท พงษช์ัย  วราชิต เป็นผูต้ั้งถาม) 

๕๕. การด าเนนิการน าสายไฟฟ้าและสายสาธารณูปโภคต่างๆ ลงดิน    ๒๑๒ 
(คุณหญงิทรงสุดา ยอดมณี เป็นผูต้ั้งถาม) 

๕๖. ความลา่ช้าในการปรับปรุงและประกาศใชร้่างกฎกระทรวงที่ออกตาม  ๒๑๕ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิ 
โดยพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
(นายมณเฑียร บุญตนั เป็นผู้ตั้งถาม) 

๕๗. ปัญหาการให้บรกิารรถยนตป์้ายด าผา่นแอพพลิเคชั่น (Uber)    ๒๑๘ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๕๘. การอนุรักษโ์บราณและสถาปัตยกรรมเก่าแก่  (นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ์เปน็ผู้ตัง้ถาม) ๒๒๑ 

๕๙. มาตรการสง่เสรมิและสนบัสนุนเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์   ๒๒๕ 
(พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชิต เป็นผูต้ั้งถาม) 

๖๐. การแก้ไขปญัหาการขาดทุนสะสมขององค์กรขนสง่มวลชนกรงุเทพฯ  (ขสมก.) ๒๒๙ 

(พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชิต เป็นผูต้ั้งถาม) 
๖๑. การเตรียมความพร้อมนักเรยีนเพื่อการประเมนิคุณภาพการศกึษารว่มกบันานาชาติ ๒๓๕ 

ที่จัดขึน้โดยองคก์รเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)  
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  (นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ ์เปน็ผู้ตั้งถาม) 

๖๒. การแก้ไขปญัหามลพิษขยะในทะเล  (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ ์เปน็ผู้ตัง้ถาม) ๒๓๙ 

๖๓. การด าเนนิการเกี่ยวกบักิจการอวกาศของรัฐบาล ๒๔๓ 
(พลเรือเอก ทววีุฒ ิ พงศ์พิพัฒน ์ เป็นผูต้ั้งถาม) 

 

กระทู้ถำม ปี ๒๕๖๑ 

๖๔. การถา่ยทอดความรูด้้านเทคโนโลยีในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  ๒๕๓ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 

 (พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชิต เป็นผูต้ั้งถาม) 

 



 
สำรบัญ(ต่อ) 

หน้ำ     

๖๕. นโยบายการแกไ้ขปญัหาใหก้ับเกษตรกรผู้ปลกูอ้อยอย่างเป็นระบบ ๒๕๘ 
 (นายกติตศิักดิ ์ รัตนวราหะ เป็นผูต้ั้งถาม) 

๖๖. การจดัการวัคซีนพิษสนุัขบา้  (นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ์เป็นผู้ตั้งถาม) ๒๖๔ 

๖๗. ความเดือดรอ้นของประชาชนในการอนญุาตให้ก่อสร้างเสาสัญญาณ ๒๗๑ 
โทรศัพท์มือถือและการอนญุาตให้ตดิตัง้เครื่องวิทยุรับส่ง 
(พลเอก สิงห์ศึก  สงิหไ์พร เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๖๘. มาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเล่นพนนับอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน ๒๗๓ 
(นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๖๙. มาตรการเร่งดว่นในการก าหนดราคาน้ ามันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน      ๒๗๕ 
 (พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชิต เป็นผูต้ั้งถาม) 

๗๐. นโยบายการลดผลกระทบจากการขึ้นราคาพลังงานเชื้อเพลิง ๒๗๗ 
(พลเอก สกนธ ์สัจจานติย์ เป็นผู้ตัง้ถาม) 

๗๑. มาตรการเร่งดว่นในการแกไ้ขปัญหาขยะพิษ ๒๗๙ 

(พลเอก นิพัทธ์  ทองเลก็ เปน็ผู้ตั้งถาม) 

๗๒. นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดแูลอีสปอร์ต (E-Sports) เพื่อปกป้องคุ้มครอง ๒๘๑ 
เด็กและเยาวชน  (นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ์เปน็ผู้ตัง้ถาม) 

๗๓. ความคืบหน้าการปฏิบัตติามพระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวก ๒๘๓ 
ในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ. ศ. ๒๕๕๘ 
(พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมอืง เป็นผูต้ั้งถาม) 

 

ภำคผนวก 
- สถิติกระทูถ้ามของสภานิตบิญัญตัิแห่งชาติที่มกีารถาม-ตอบในที่ประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

ตั้งแต่การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วนัศุกร์ที ่๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ -  
การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร ์ที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 จ าแนกตามผู้ตัง้กระทู้ถาม 
 จ าแนกตามผู้ตอบกระทูถ้าม 

- สถิติการติดตามผลการด าเนนิการตามการตอบกระทู้ถามที่รัฐมนตรีรบัข้อสงัเกตของสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาตไิปพิจารณาด าเนนิการ 
 

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



 
รำยงำนกำรติดตำมและประมวลผลงำนด้ำนกระทูถ้ำมของสภำนิติบัญญตัิแห่งชำติ 

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

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยการท าหน้าที่ดังกล่าว 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปฏิบัติภารกิจส าคัญหลายประการ อาทิ การตรากฎหมาย การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญต่าง ๆ  การพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  
และการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง เป็นต้น  

ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น
เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งคือการตั้งกระทู้ถาม ซึ่งเป็นค าถามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ตั้งถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานในหน้าที่ ที่เป็นปัญหาส าคัญที่กระทบ
ถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ – การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ๔ ปีเศษที่ผ่านมา สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการตั้งกระทู้ถามทั้งสิ้น จ านวน ๘๗ กระทู้ถาม โดยจ าแนกเป็น กระทู้ถาม 
ที่มีการถาม-ตอบในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จ านวน ๗๓ กระทู้ถาม รัฐมนตรีขอเลื่อนการ
ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓  กระทู้ถาม รอการบรรจุการเข้าระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๒ กระทู้ถาม 
และเป็นกระทู้ถามที่ตกไปเนื่องจากผู้เสนอกระทู้ถามขอถอนไป จ านวน ๙ กระทู้ถาม๑ 

ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการติดตามและประมวลผลงานด้านการตรากฎหมาย และด้านการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ติดตามและประมวล ผลงาน 
ด้านกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้มีการถาม-ตอบในที่ประชุมสภาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ทั้ง ๗๓ กระทู้ถาม โดยรวบรวมข้อมูล สถิติ สาระส าคัญของแต่ละกระทู้ถามไว้ในสารบบกระทู้ ถาม 
ประกอบด้วย ผู้ตั้งถาม ผู้ถูกตั้งถาม รัฐมนตรีผู้มาตอบกระทู้ถาม ประเด็นค าถาม ประเด็นค าตอบ วันที่เสนอ
และวันที่ตอบกระทู้ถาม ตลอดจนได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถามที่รัฐมนตรี
ผู้มาตอบกระทู้ถามได้รับข้อสังเกตของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการจากหนว่ยงาน
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารวบรวมประมวลเป็นผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยจ าแนก
ออกเป็นกระทู้ถามที่มีการพิจารณาในปี ๒๕๕๗ จ านวน ๑ กระทู้ถาม ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๒๖ กระทู้ถาม 
ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๒๒ กระทู้ถาม ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑๓ กระทู้ถาม และปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๑ กระทู้ถาม 
โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งสิ้น จ านวน ๑๙ คน เป็นผู้ตั้งถาม๒  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                                                 
๑  รายงานผลการด าเนินการกระทู้ถาม, กลุ่มงานกระทู้ถาม ส านักการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
๒  รายงานผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถามของสภานิติบญัญัตแิห่งชาติ, กลุ่มงานติดตาม 

และประมวลผลงานของวุฒิสภา ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕๕๗ 
 



- 1 - 

๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การตรวจสอบการใช้งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 
วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๒๖/๒๕๕๗   

วันศกุร์ที ่๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวิษณ ุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๑๖ วนั) 
 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ  ตังคณานุรกัษ์ 
จากการที่สื่อมวลชนได้เผยแพร่ผลการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้

ตรวจสอบการใช้งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณ
จ านวนมากเกินความจ าเป็น ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา
จ านวน ๓๒๙.๕๔ ล้านบาท ซึ่งมีผู้ที่ใช้จ่ายรับรองสูงสุด ๒ อันดับแรก คือ พันเอก เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ 
จ านวน ๑.๘๐ ล้านบาท และ พลโท พีรพงษ์  มานะกิจ จ านวน ๑.๓๐ ล้านบาท ส่วนกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้มีค่าใช้จ่ายรับรองน้อยที่สุด คือ 
นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์  จ านวน ๐.๐๗ ล้านบาท อีกทั้งกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ให้
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ มีอ านาจในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอนุมัติ ถือว่าเป็น
การท างานไปในทิศทางเดียวกัน ขาดการตรวจสอบถ่วงดุล หรือการมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่าง ๆ  

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลมีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดท างบประมาณของส านั กงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ ให้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากรัฐสภา โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ช านาญด้านงบประมาณตรวจสอบให้ความเห็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณหรือไม่ 
ประการใด 
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๒. รัฐบาลจะมีมาตรการเร่งด่วนในการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ ในปัจจุบันหรือไม่ ประการใด  

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรฐัมนตรี 

๑) เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการ กระทรวง 
ทบวง กรม ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา การก ากับดูแล และการควบคุมของรัฐบาล และกระบวนการ
จัดท างบประมาณของ กสทช. ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๒๗ ได้บัญญัติให้เป็น
อ านาจขององค์กรนี้โดยเฉพาะที่จะด าเนินการ รัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ ได้โดยตรง
ในฐานะของการตรวจสอบเรื่องงบประมาณ เพราะว่าไม่ได้อยู่ในรายการของงบประมาณ แต่จะมี
ข้อยกเว้นกรณีเดียวตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ ระบุไว้ว่าในกรณีที่ กสทช. 
ไม่มีเงินรายได้เพียงพอที่จะมาใช้ในการบริหารจัดการ รัฐก็จะต้องจัดสรรงบประมาณให้จึงจะเกิดกรณีที่
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินสนับสนุน กสทช. เพ่ิมเติม แต่เงินที่จะเข้าไปนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขอยู่ ๒ ประการ 
คือ ๑) กสทช. ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจัดการ ก็แจ้งไปยังรัฐบาล ๒) เมื่อรัฐบาลจะต้องจัดเป็นงบอุดหนุนให้ 
กรณีนี้ก็จะปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ และรัฐสภา  นอกจากนี้ในปัจจุบัน 
ยังมีช่องทางการตรวจสอบโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้ตรวจสอบงบประมาณขอ ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และท า
รายงานเสนอคณะรัฐมนตรี ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้เสนองบในปี ๒๕๕๖ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ 
และช่องทางของคณะกรรมาธิการสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการตรวจสอบและเชิญหน่วยงาน
มาชี้แจงด้วยอีกช่องทางหนึ่ง 

๒) มาตรการเร่งด่วนในการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ รัฐบาลมีแนวคิดในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเปิดช่องทางให้มีการ
ตรวจสอบกระบวนการจัดท างบประมาณของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณฯ โดยให้มีการสอบถามชี้แจง  ตั้งข้อสังเกต และรายการงบประมาณทั้งหมด ทั้งรายรับและ
รายจ่ายทุกรายการ และควรจะมีการพิมพ์ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือลงในเว็บไซต์ (Website) 
เปิดเผย เพื่อความโปร่งใส ความสุจริต และให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นคณะกรรมการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
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ตั้งขึ้น ได้ท าหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการหลายแห่งก็จะเป็นกลไกเข้าไป
ตรวจสอบอีกช่องทางหนึ่ง ขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็มีอ านาจหน้าที่ประการหนึ่งตามกฎหมายองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่คืออ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดเอาไว้ในมาตรา ๗๔ ในการที่รัฐบาลสามารถที่จะประสาน
และขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลก็จะได้หาทางใช้มาตรานี้เป็นช่องทางในการ
ประสานให้ กสทช. พิจารณาทบทวน แก้ไขระเบียบหลายเรื่องต่อไป  
 
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชกิสภานิติบัญญัตแิห่งชาติที่รฐัมนตรรีับไปด าเนินการ 

- การตรวจสอบการใช้งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  
๕. การตดิตามผลกระทูถ้าม 

ในการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ มีการพิจารณาประเด็นตามกระทู้ถาม 
ดังนี้  (รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘  
หน้า ๖๓ ) 

- ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๕๘ จ านวน ๕,๐๓๕.๑๑๒ ล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบจากอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ  
ท่ีมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน ๔ คนแล้ว โดยเงินงบประมาณดังกล่าวต่ ากว่ากรอบวงเงิน 
ที่ กสทช. เคยได้ให้ความเห็นชอบไว้ จ านวน ๕,๒๙๗.๔๗๖ ล้านบาท ซึ่งจะท าให้ กสทช. มีเงินส่งคืนรัฐ
ทันที จ านวน ๒,๔๔๓.๙๕๕ ล้านบาท  

- คณะกรรมการ กสทช. มีการตั้งอนุกรรมการเร่งรัดติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส านักงาน กสทช. โดยมีพลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
  

 

 

……………………………………….. 
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๒๕๕๘ 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาความขดัแย้งระหวา่งกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๙/๒๕๕๘                        

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายเจตน์  ศิรธรานนท ์เป็นผู้ตั้งถาม  

ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายรัชตะ  รัชตะนาวิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๓๙ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม :  นายเจตน ์ ศิรธรานนท ์

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
(สปสช.) เกิดขึ้นหลังจากมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เนื่องจากกระทรวง
สาธารณสุขบริหารคนและครุภัณฑ์ ในขณะที่ สปสช. บริหารงบประมาณค่าเหมาจ่ายรายหัวของ
ประชาชนจ านวนถึง ๔๘ ล้านคน ท าให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานทั้งสอง ปัญหางบประมาณ
ค่าเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่เพ่ิม ขึ้น ในขณะที่
งบประมาณสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการถูกควบคุมอย่างเข้มงวด และรายได้จาก  
ค่ารักษาพยาบาลของกองทุนประกันสังคม ไม่สามารถสร้างรายได้ชดเชยให้กับงบประมาณหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าได้เหมือนในอดีตอีกต่อไป เมื่องบประมาณค่าเหมาจ่ายรายหัวไม่ได้รับอนุมัติจาก  
ส านักงบประมาณตามที่ สปสช. ขอไป ดังนั้น งบเหมาจ่ายรายหัวที่รวมเงินเดือนค่าตอบแทนบุคลากร 
และค่าใช้จ่ายทุกประเภทของโรงพยาบาลที่คิดตามฐานของประชากร จึงสร้างปัญหาให้กับโรงพยาบาล
ขนาดเล็กกว่า ๑๐๐ แห่ง ที่ขาดทุนซ้ าซากทุกปี เมื่อการแยกเงินเดือนท าไม่ได้ กระทรวงสาธารณสุข 
จึงเสนอนโยบายเขตบริการสุขภาพเพ่ืองบประมาณและการบริการภายในเขต แต่ข้อเสนอจัดสรร  
เงินงบประมาณขัดแย้งกับแนวทางของ สปสช. ตามที่ปรากฏในสื่อ จึงขอเรียนถามว่า 

๑) ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวนั้น จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

๒) แนวทางในการบริหารงบประมาณให้เพียงพอในอนาคตส าหรับการบริหาร และการ
บริการประชาชนของกระทรวงสาธารณสุขจะท าอย่างไร 
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๓. ประเด็นค าตอบ 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายรัชตะ  รัชตะนาวิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ค าถามที่ ๑) ในปัญหางบประมาณเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่พอเพียง มีต้นทุนเพ่ิมขึ้น 

จะมีทางที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ขอเรียนตอบว่าปัญหาเรื่องงบประมาณที่ไม่พอเพียงของระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น เป็นประเด็นที่จ าเป็นที่จะต้องได้รับการด าเนินการแก้ไข การเสนอขอ
งบประมาณขาขึ้นในแต่ละปีของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช . เป็นการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ มีทีมงานที่เป็นองค์ประกอบจากหลาย ๆ ภาคส่วน รวมทั้งผู้ให้บริการด้วย ส่วนของ
งบประมาณที่จะได้รับก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งในด้านของก าลังเงินของด้านรัฐบาล ข้อมูลการใช้บริการ
ที่เพ่ิมขึ้นมากน้อยเท่าไร ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นซึ่งในปีนี้ก าลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดท า
ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่านสมาชิกได้ถามต่อไปในข้อเกริ่นน าว่า
ข้อสรุปที่ว่างบประมาณที่ขอไปแล้วไม่ได้อย่างที่ขอ กับการรวมเงินเดือนในงบเหมาจ่ายรายหัว อาจจะ
สร้างปัญหาให้กับโรงพยาบาลขนาดเล็กประมาณ ๑๐๐ กว่าแห่งที่ขาดทุนซ้ าซาก ขอเรียนชี้แจงดังนี้ว่า 
การน าเงินเดือนมาคิดในส่วนของงบเหมาจ่ายรายหัวเป็นต้นทุนส่วนหนึ่ง กับการได้รับงบประมาณ  
เงินเหมาจ่ายรายหัวนี้คงไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันกับการที่โรงพยาบาลขนาดเล็กบางแห่งเกิดปัญหา
การเงินได้ทั้งหมด  

อีกประเด็นหนึ่งคือการคิดต้นทุนซึ่งมีค่าแรงอยู่ด้วยนั้นเป็นวิธีมาตรฐานทางการเงิน 
ที่ต้องรวมสิ่งที่เป็นต้นทุนไว้ ซึ่งในความเป็นจริงการคิดต้นทุนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ไม่คิดเพียงเงินเดือนเท่านั้น แต่ได้รวมค่าตอบแทน ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไว้ในค าของบประมาณอยู่แล้ว 
นอกจากค่าแรงแล้ว ค่าวัสดุ ค่ายาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่ค่ายาก็มีการคิดไว้ในต้นทุนเช่นเดียวกัน แต่เมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว เงินเดือนส่วนของข้าราชการได้ส่งไปตั้งเบิกยังหน่วยงานของบุคลากรนั้น ๆ 
บุคลากรทุกคนจะได้รับเงินเดือนตามพระราชบัญญัติเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ครบถ้วน ส่วนการกล่าวถึง
เงินเดือนเป็นเพียงการท าตัวเลขให้สมบูรณ์ เนื่องจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้จัดบริการ
เฉพาะหน่วยบริการของรัฐบาลเท่านั้น ยังมีหน่วยบริการภาคเอกชนซึ่งรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนค่าแรงใด ๆ 
จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณโดยรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในส่วนของภาคเอกชนไว้ด้วย  

ส่วนปัญหาโรงพยาบาลขนาดเล็ก กระทรวงสาธารณสุขและทาง สปสช. เห็นพ้องต้องกันว่า 
โรงพยาบาลกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีประชากรอยู่ในความดูแลจ านวนน้อย อยู่ในพ้ืนที่
ทุรกันดาร บางแห่งมีภารกิจพิเศษ เช่น ต้องดูแลงานต่างด้าวหรือผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านตามตะเขบ็
ชายแดน ผมเพ่ิงได้กลับมาจากการเดินทางไปเยี่ยมโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ก็ได้เห็นข้อมูลที่
ชัดเจนว่า โรงพยาบาลอุ้มผางต้องดูแลเพ่ือนบ้านทางตะเข็บชายแดน และคนไร้รัฐที่มีอยู่เป็นจ านวน
มากกว่าประชาชนไทยในแถบนั้นด้วย ดังนั้น จึงจะต้องมีระบบการจัดการทางการเงินที่แยกกันออกมา
ต่างหากเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังในอดีต ปัญหาโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ท่านสมาชิกได้กล่าวนั้นได้มีความ
พยายามในการจัดการมาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจน จึงได้มีข้อเสนอในการ
ให้มีการดูแลเฉพาะขึ้น โดยดูว่าโรงพยาบาลไหนคือกลุ่มเป้าหมาย จะลงไปช่วยได้อย่างไร ต้องเรียนว่า
มาตรการทางการเงินอย่างเดียว อาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหาของโรงพยาบาลกลุ่มนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่จะต้องดู
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เป็นแห่ง ๆ ประกอบด้วย เช่น การบริหารจัดการซึ่งต้องดูทั้งการบริหารจัดการด้านบุคคล ยาและ
เวชภัณฑ์ ต้องดูความถูกต้องของบัญชี ต้องดูแนวทางการบริหารที่อาจจะไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการอยู่บ่อย ๆ เป็นต้น บางแห่งก็ต้องการการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่เท่าเทียม มาตรการเหล่านี้ก าลังด าเนินการอยู่และจะท าต่อเนื่องเพื่อท าให้เกิดการจัดการปัญหา
นี้อย่างสมบูรณ์  

อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านได้กล่าวน าในข้อเกริ่นน าของกระทู้ถามว่า หากแยกเงินเดือนไม่ได้ 
กระทรวงสาธารณสุขจะมีนโยบายในเรื่องเขตสุขภาพ เพ่ือเกลี่ยงบประมาณและบริหารงานภายในเขต 
แต่ข้อเสนอในแนวทางของการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับแนวทางของ สปสช. จะจัดการอย่างไร  
ขอเรียนว่าข้อเสนอในเรื่องเขตสุขภาพในการปรับเปลี่ยนงบประมาณนั้น การแยกหรือไม่แยกเงินเดือน
ออกคงไม่ใช่ประเด็นเดียวกับการจัดการเขตสุขภาพ ต้องเรียนว่าการช่วยเหลือกันเองของหน่วยบริการใน
พ้ืนที่ได้มีการด าเนินการอยู่แล้ว โดยเฉพาะกรณีที่ มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อจากหน่วยงานหนึ่งไปยัง 
อีกหน่วยงานหนึ่ง มีการเตรียมงบประมาณไว้ตามจ่ายให้กับงบประมาณที่รับส่งต่อ เพื่อลดความเสี่ยงของ
การเกิดปัญหาสภาพคล่อง เมื่อโรงพยาบาลขนาดเล็กต้องส่งต่อผู้ป่วยที่มีค่าใช่จ่ายสูง ซึ่งก็ได้ด าเนินการ
มาตามปกตินะครับ  

แต่ส่วนข้อเสนอเรื่องเขตสุขภาพต่าง ๆ นั้น ต้องขอเรียนว่าคงต้องเป็นไปเพ่ือให้เกิดการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางซึ่งหลายส่วนก าลังท าอยู่ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเองก็มีการ
กระจายอ านาจในการจัดการผ่านส านักงานสาขาเขตมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ แล้วก็ยังท าอยู่ บางเรื่องกระจาย
ไปถึงระดับจังหวัด เช่น การติดตามระบบการสร้างเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ บางเรื่องกระจายไปถึงระดับ
หน่วยบริการ เช่น การดูแลประชาชนร่วมกับท้องถิ่น เป็นต้น ข้อเสนอโครงสร้างเพ่ือการกระจายอ านาจ
จึงเป็นข้อเสนอที่ต้องรับฟังแล้วก็มาพิจารณาว่าจะด าเนินการได้อย่างไร แล้วคงจะต้ องดูรายละเอียด
ประกอบในเรื่องของกฎหมายรองรับในเรื่องของการจัดการในเรื่องของบุคลากรและงบประมาณ  
ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขกับทางส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าลังท างานร่วมกันอยู่  

ในเรื่องข้อเสนอเพื่อปรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรายหัวประจ าปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นเรือ่ง
ที่ทางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือขอเสนอ ข้อเสนอจากส านักงานปลัดกระทรวง 
ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เสนอต่อคณะอนุกรรมการการเงินการคลังของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และได้มีการหารือทั้งทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งสิ้น ๑๕ ครั้ง ได้มีการ 
ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณา จนในที่สุดการประชุม
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางประธานอนุกรรมการ
การเงิน การคลัง ได้สรุปสิ่งที่ทางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอว่า ทางอนุกรรมการการเงิน 
การคลัง รับทราบข้อเสนอและขอให้ทางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ สปสช. ท าแบบจ าลอง
ตามข้อเสนอเพ่ือให้อนุกรรมการการเงิน การคลังพิจารณาก่อนน าเสนอกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ได้มีมติรับทราบข้อเสนอและเห็นชอบตามข้อเสนอของท่านประธานอนุกรรมการการเงิน  
การคลัง ที่จะขอท างานต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ข้อสรุปและน าเสนอกรรมการ สปสช . ต่อไป อย่างไรก็ตาม 
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เพื่อไม่ให้การด าเนินงานสะดุด ทาง สปสช. จะได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการตามประกาศเดิม
ไปก่อน ซึ่งในความก้าวหน้าล่าสุดได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันโดยตลอด และผมก็ได้ประชุมกับ  
ท่านปลัดกระทรวง รองปลัด เลขาธิการ สปสช. และประธานอนุกรรมการการเงิน การคลัง เมื่อสัปดาห์ 
ที่แล้วเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อย้ าให้มีการด าเนินงานในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ สปสช. และกระทรวงสาธารณสุขได้ท างานร่วมกัน ซึ่งในขณะนี้การท าแบบจ าลองของ
การจัดสรรงบประมาณตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ ๒ ได้ท าเสร็จแล้วและ 
ใกล้จะได้ข้อสรุปซึ่งจะน าเสนอต่อคณะกรรมการ สปสช. ในการประชุมวันจันทร์หน้าคือในวันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

ส าหรับในเรื่องของโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ขนาดเล็กที่อยู่ในพ้ืนที่กันดาร ประเด็นที่ทางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านปลัดได้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ การแก้ไขโดยกลไก
การเงินอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพียง ต้องมีการพิจารณาแก้ไขกันต่อไป ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่ในขั้นตอน
เตรียมการให้มีคณะท างานที่จะมาดูแลแก้ไขเรื่องนี้ นอกจากนั้นตามที่ท่านถามว่ามีข่าวทางหนังสือพิมพ์
ว่าทางโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จะไม่ส่งข้อมูลให้กับทาง สปสช . เพ่ือน ามาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณ และการตั้งงบประมาณประจ าปี เป็นการท าหนังสือของชมรมของโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไปที่ขอให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูล
ให้แก่ สปสช. ตลอดจนได้มีหนังสือที่ท่านกล่าวถึงจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๘ ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะยุติการเป็นนายทะเบียนของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติว่าจะไม่เป็นนายทะเบียนต่อไป ซึ่งเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน ผมจึงได้
เชิญท่านปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวง ท่านเลขาธิการ สปสช . แล้วก็ท่านประธานอนุกรรมการ
การเงิน การคลัง มาหารือ และผมก็ได้สั่งการให้ท่านปลัดกระทรวงได้ด าเนินการแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน แล้วก็จะได้รายงานให้ทราบ ส่วนเย็นวันนี้จะได้มีการประชุมกันอีกครั้ ง
หนึ่ง แล้วผมกับทางท่านปลัดกระทรวง ทาง สปสช. เพ่ือที่จะดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องการที่ทางกระทรวง
สาธารณสุขจะยุติการขึ้นทะเบียน  

อย่างไรก็ตามประเด็นข้อเสนอทุก ๆ อย่างในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะท าให้
ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น ที่จะท าให้โรงพยาบาลที่เป็นผู้ให้บริการท างานได้สะดวกขึ้น ตลอดจน
การที่จะท าให้มีความคล่องตัวของการท างานมากขึ้น ผมคิดว่าการแก้ไขโดยการพูดจากัน เจรจากัน 
ปรึกษาหารือ มีความคิดเห็นที่แตกต่าง จะแก้ไขได้ก็จะต้องใช้วิธีการที่พูดจา ปรึกษาหารือ โดยใช้ข้อมูล  
ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ หากกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน ซึ่งขณะนี้มีประเด็นที่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสขุ
กับข้อมูลของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บางประเด็นไม่ตรงกัน ประเด็นนี้จะต้องมี
การบริหารจัดการข้อมูลให้มีข้อเท็จจริงปรากฏ ซึ่งผมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เรียกว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลน าเสนอเกี่ยวข้องกับการบริหารหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยได้เรียนเชิญท่านอาจารย์อัมมาร สยามวาลา เป็นประธาน ซึ่งท่านได้กรุณารับเป็นประธาน 
และกรรมการชุดนี้ก็จะดูแลในเรื่องข้อมูลให้ตรงกันเพ่ือจะน ามาใช้ในการที่จะปรับระบบหลักประกัน



- ๙ - 

สุขภาพแห่งชาติต่อไป นอกจากนั้นสิ่งที่ผมพยายามที่จะท าให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขกับ สปสช . ก็คือว่าการเสนอของบประมาณขาขึ้นในปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๙  
ได้ด าเนินการให้ทั้ง ๒ ฝ่ายท าร่วมกันตั้งแต่ต้น ขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ ขณะเดียวกันพยายามที่จะ
เสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างทาง สปสช. กับทางกระทรวงสาธารณสุขให้มากขึ้น ตั้งแต่ผมได้เข้ามาท างาน 
ผมได้ปรากฏความจริงข้อหนึ่งว่า ระหว่างทาง สปสช . กับกระทรวงสาธารณสุขมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยไป 
พูดจากันน้อยไป จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ทั้ง ๒ ฝ่ายมีเวทีในการที่จะหันมาปรึกษากัน พูดจากันมากขึ้น 
ซึ่งอันนี้ผมก าลังด าเนินการที่จะท าให้เกิดเวทีนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 

ค าถามที่ ๒) แนวทางในการบริหารงบประมาณที่ไม่พอเพียงส าหรับการบริการและการ
บริการประชาชนของกระทรวงสาธารณสุขจะท าอย่างไร ขอเรียนว่าการบริหารงบประมาณ  
ในอนาคตจะต้องดูให้ครบถ้วนตั้งแต่งบประมาณที่จะขอจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้นให้เพียงพอ การจัดสรร
งบประมาณปี ๒๕๕๘ นั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นเลย คือ
เรียกว่าได้รับเท่าเดิมกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ในการดูแล
ประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นซึ่งมีต้นทุนสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายการบริการสุขภาพของประชากรกลุ่มสูงอายุนี้  
สูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ หรือการที่มีอัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น หรือการที่เพ่ิมขึ้นของแรงงานขั้นต่ า เป็นต้น 
เพราะฉะนั้น โดยธรรมชาติของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความจ าเป็นที่ จะต้องได้รับ
งบประมาณเพิ่มขึ้น อย่างน้อยก็ตามการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุ ตามการบริการที่เพ่ิมขึ้น ตามอัตรา
เงินเฟ้อหรือแรงงาน ค่าใช้จ่ายทางด้านค่าตอบแทนแรงงานที่เพ่ิมขึ้น องค์การอนามัยโลกได้เสนอว่า
รัฐบาลควรลงทุนด้านสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งในขณะนี้
ประเทศไทยใช้จ่ายเงินด้านสุขภาพอยู่ที่ร้อยละ ๑๔.๔ ธนาคารโลกได้เสนอว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศควรจะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕.๕ ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ ๔.๙ แสดง
ว่ารัฐบาลไทยยังสามารถที่จะเพ่ิมการลงทุนทางด้านสุขภาพได้อีก นอกจากนั้นการจัดสรรการดูแลหน่วย
บริการที่อยู่ในพ้ืนที่กันดาร เสี่ยงภัย โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ให้หลักการ
ค านวณงบเหมาจ่ายรายหัวไว้แล้วว่าต้องให้ค านวณให้เพียงพอในระบบ และไม่ต้องการใช้งบประมาณ
ส่วนอื่นมาสนับสนุน โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลในพ้ืนที่กันดารที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว ขณะนี้ 
ในงบประมาณปี ๒๕๕๙ นี้ เราก็จะต้องเสนอขอแยกหมวดงบประมาณหมวดใหม่ขึ้นมา เช่น หมวดที่จะ
มารองรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งระบบ หมวดที่จะให้การจัดการปัญหาผู้ป่วยที่สูงอายุหรือผู้ป่วยในภาวะพ่ึงพิง 
กับการท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น  

และขอเรียนว่านอกจากแนวทางที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นให้แก่กองทุนแล้ว  
ยังมีประเด็นที่จะต้องดูแลในเรื่องการบริหารจัดการ เป็นต้นว่า ในเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพให้แก่
หน่วยบริการ จ าเป็นจะต้องท าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น การมุ่งไปที่การให้ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วยมากที่จะต้องมาใช้บริการการรักษา และในท้ายที่สุด คือการประเมินเทคโนโลยี
อย่างแน่ชัดว่าเทคโนโลยีประเภทใดที่ควรจะน ามาใช้ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชน  

ส่วนในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งว่าในเชิงนโยบายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 
ที่ปัจจุบันนี้มีอยู่ ๓ กองทุน ได้มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้น โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตั้งโดยมี
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ศาสตราจารย์อัมมาร สยามวาลา เป็นประธาน มีหน้าที่ก าหนดนโยบายแนวทางการลดความเหลื่อมล้ า 
ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ได้มีข้อสรุปจากคณะกรรมการชุดนี้ว่าจะมีการยกร่างพระราชกฤษฎีกา  
ในการตั้งส านักงานมาตรฐานและการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติที่ทั้ง ๓ กองทุนนี้จะ
บริหารข้อมูลในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องสุขภาพร่วมกัน  

 
 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 
๑. ข้อเท็จจริงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขจะยุติการเป็นนายทะเบียนของส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
๒. ความคืบหน้าในการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานมาตรฐานและการบริหาร

จัดการข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม  

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ดังกล่าวไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๕.๐๔/๒๐๐๑ 
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตอบค าถามดังนี้ 

๑. ข้อเท็จจริงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขจะยุติการเป็นนายทะเบียนของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

- กระทรวงสาธารณสุขไม่มีการยุติการเป็นหน่วยงานที่ก าหนดเป็นนายทะเบียนการรับ
ขึ้นทะเบียนฯ โดยยังคงให้หน่วยบริการทุกประเภทตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นหน่วยงานรับค าขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ าของประชาชน  
โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการดังกล่าวกล่าวติดต่อกันเป็นการประจ า
มาโดยตลอดตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน 

๒. ความคืบหน้าในการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานมาตรฐานและการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติ 

- ตามที่ได้แจ้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า จะมีการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานมาตรฐานและการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการบริหาร
จัดการข้อมูลสุขภาพนั้น คณะกรรมการประสานงานกองทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ  ซึ่งมี  
นายอัมมาร สยามวาลา ประธานคณะกรรมการฯ ได้จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน
มาตรฐานและการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... เพ่ือแก้ไข  
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามโครงสร้างข้อมูลแต่ละกองทุน ซึ่งส านักงานมาตรฐานและ 
การบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติจะมีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานข้อมูลบริการสุขภาพ 
และเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการระบบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของระบบหลักประกัน
สุขภาพต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ เกิดคลังข้อมูลบริการสุขภาพเพื่อใช้ในการวางแผนงานของรัฐ 
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ต่อมาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษารายงานเรื่อง “การจัดตั้ง
ส านักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.) (องค์การมหาชน)” 
ตามแผนการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดตั้งส านักงานฯ ดังกล่าวและเสนอให้คณะรัฐมนตรี ต่อมากระทรวง
สาธารณสุขเห็นว่าเวลาไม่เหมาะสมที่จะมีการจัดตั้งองค์การมหาชน จึงบริหารจัดการโดยการจัดตั้ง  
สมสส. ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

ปัจจุบัน สมสส. ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศ
ระบบบริการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวง
สาธารณสุข 
 
 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย  
จังหวัดสระแก้ว 

 วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๘ 

 วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๘ 
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๘ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายมหรรณพ   เดชวิทักษ์  เป็นผูต้ั้งถาม  
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ผู้ตอบกระทู้ถาม นายจักรมณฑ์   ผาสุกวนิช  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๑๕ วนั) 
 
๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายมหรรณพ   เดชวิทักษ์ 
ด้วยเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากโรงงานน้ าตาล

ที่มีอยู่โรงเดียวในจังหวัด ซึ่งก าหนดราคา กฎกติกาและวิธีการต่าง ๆ ในลักษณะที่เอาเปรียบเกษตรกร 
ประกอบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่จะขอย้ายหรือขอตั้งโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัด ก็ไม่ได้รับอนุญาต 
เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้อ้างหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ตามบันทึกข้อความ  
สอน.ที่ อก.๐๖๐๑/๘๖๒ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ ที่ก าหนดว่า โรงงานที่จะตั้งใหม่จะต้อง 
มีระยะห่างจากที่ตั้งโรงงานน้ าตาลที่มีอยู่เดิมในเส้นทางที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร ทั้ง ๆ  
ที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใช้ตายตัว มีการเลือกปฏิบัติในหลายที่หลายแห่ง และ
แม้ว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว จะได้รวมตัวกันฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมให้ยกเลิกเพิกถอนหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งให้อนุญาตผู้ประกอบการที่จะตั้งโรงงานน้ าตาลอื่น
เข้ามาตั้งในบริเวณพ้ืนที่ที่ใกล้กับพ้ืนที่ที่เกษตรกรปลูกอ้อย และศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษา 
ให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ รวมถึงให้กระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการ 
ตามขั้นตอนของกฎหมายในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้โรงงานน้ าตาลอื่นย้ายไปตั้งที่อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด แต่กระทรวงอุตสาหกรรม 
ก็อุทธรณ์ค าพิพากษาดังกล่าว  

จึงขอเรียนถามว่า 
๑. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทราบแน่ชัดว่าหลักเกณฑ์การตั้งโรงงาน

น้ าตาลจะต้องมีระยะห่างเส้นทางใกล้ที่สุด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร เป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่ได้ใช้บังคับ
อย่างเสมอภาค เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม และศาลปกครองก็มีค าพิพากษาให้เพิ กถอน
หลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้ว ท่านจะยกเลิกเพิกถอนหลักเกณฑ์นี้โดยไม่จ าเป็นต้องรอค าพิพากษาของ 
ศาลปกครองสูงสุดได้หรือไม่ อย่างไร 
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๒. เหตุใดการพิจารณาค าร้องขอย้ายโรงงานจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า บางแห่งถึง ๕ ปี  
๑๐ ปี จะแก้ปัญหานี้อย่างไร 

๓. จะมีมาตรการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาที่จะไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการ 
ขออนุญาต ขออนุมัติตามระเบียบของราชการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม และตั้งแต่
เข้ามาด ารงต าแหน่งได้ด าเนินการไปแล้วอย่างไรบ้างหรือไม่ และได้ผลเป็นประการใด 
 

๓. ประเด็นค าตอบ 
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายจักรมณฑ์   ผาสุกวนิช  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

ค าถามข้อ ๑ ถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีค าพิพากษา เช่น กรณีการแพ้คดี
จะต้องอุทธรณ์ถึงศาลปกครองสูงสุดเสมอ เพราะเมื่อมีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้ว จะเป็นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติงานทั้งหมด เนื่องจากว่าศาลปกครองในจังหวัดต่าง ๆ และบางครั้งค าพิพากษาในศาล
ปกครองแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่เรื่องค่อนข้างคล้ายกัน จนกระทั่งระยะหลังเกิดข้อสับสน
พอสมควร เพราะฉะนั้นจึงเป็นค าแนะน าส าหรับทุกกระทรวง ถึงแม้ว่าศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา
อย่างไร ก็ต้องอุทธรณ์เหมือนกับเป็นค าพิพากษาศาลฎีกา 

ค าถามข้อ ๒ เมื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว ซึ่งโดยหลักแล้วจะต้อง
รอค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

ค าถามข้อ ๓ เคยมีคดีที่ทางราชการแพ้คดีในศาลปกครองชั้นต้นและไม่อุทธรณ์ แต่ปรากฏ
ในภายหลังว่า เคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบว่า ไม่ดู
หลักการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นคืออะไร ซึ่งมีผลพอสมควรและเรื่องนั้นได้ผ่านไปแล้ว ดังนั้น ในระยะหลัง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงค่อนข้างที่จะมีความระมัดระวังมากขึ้น 
 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 ๑. ความคืบหน้าในการแก้ปญัหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดสระแก้ว 

 ๒. หลักเกณฑ์ในการก าหนดสถานที่ตั้งของโรงงานน้ าตาลเกี่ยวกับรูปแบบ ขั้นตอน  
และวิธีการตามกฎหมาย 
 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการติดตามไปยังปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนังสือที่ อก ๐๖๐๙/๒๙๗๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า  
สืบเนื่องมาจากการร้องเรียนของผู้แทนชาวไร่อ้อย  ๔ องค์กรต่อคณะกรรมาธิการการพาณิชย์  
การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่าได้รับความเดือดร้อน กรณีหลักเกณฑ์ 
การตั้งโรงงานแห่งใหม่ ก าหนดให้ต้องมีระยะห่างจากโรงงานเดิมไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร ซึ่งต่อมา
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเป็น ๕๐ กิโลเมตร ข้อก าหนดดังกล่าว
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ท าให้มีโรงงานน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณอ้อยพ้ืนที่ในจังหวัดสระแก้วที่มีปริมาณมาก โดยขอให้ยกเลิก
การก าหนดใช้ระยะห่างระหว่างโรงงาน และต้องการให้การตั้งโรงงานเป็นแบบเสรี ไม่มีการก าหนด
ระยะทาง เพ่ือตอบสนองนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ต้องการเปลี่ยนพ้ืนที่นาข้าวเป็นพ้ืนที่ป ลูกอ้อย  
หากพ้ืนที่ปลูกอ้อยเพ่ิมมากขึ้นแต่โรงงานยังมีจ านวนเท่าเดิม จะท าให้ไม่สอดคล้องกับปริมาณหีบอ้อย  
ที่จะเกิดในอนาคต เกษตรกรจะมีต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งเพ่ิมสูงขึ้นในการไปส่งหีบอ้อยต่างพ้ืนที่  
ซึ่งปัจจุบันมีชาวไร่อ้อยประมาณร้อยละ ๒๐ ยังคงเป็นหนี้ผู้ประกอบการอยู่ 

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเรียนสรุปสาระส าคัญ 
ดังนี้  

๑. ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยประมาณ ๔.๑ แสนไร่ มีโรงงานน้ าตาล
ด าเนินการ ๑ โรงงาน คือ โรงงานของบริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) มีก าลังการผลิต 
๒๔,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน มีสมาชิกชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ๔,๖๐๔ ราย มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยรวมประมาณ  
๓.๖ แสนไร่ โดยในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ สามารถหีบอ้อยได้ ๓.๕ ล้านตัน และในปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ บริษัทฯ  
มีแผนสร้างโรงงานน้ าตาลแห่งใหม่ โดยมีก าลังการผลิต ๑๒.๕๐๐ ตันอ้อย/วัน ที่อ าเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเมื่อรวมกับก าลังการผลิตเดิมจะท าให้บริษัทฯ มีความสามารถในการรองรับอ้อย  
รวมเพ่ิมขึ้นไปที่ ๕.๒ ล้านตัน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ จังหวัดสระแก้วแจ้งว่า ยังคงมีปริมาณอ้อย
ประมาณ ๖ แสนตัน ซึ่งเป็นอ้อยของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ แต่เป็นคู่สัญญากับโรงงานอื่น 
ซึ่งต้องส่งอ้อยออกนอกพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ท าให้มีต้นทุนค่าขนส่งอ้อยสูงและสร้างความเดือดร้อน  
แก่เกษตรกร 

๒. บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ให้ตั้งโรงงานน้ าตาลแห่งใหม่ที่ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีก าลังการผลิต ๒๐,๔๐๐ ตนัอ้อย/วัน 
และให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ (หมดอายุ) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขอเปลี่ยนสถานที่ตั้งไปที่ 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยอ้างว่าไม่สามารถจัดสรรน้ าส าหรับโรงงานน้ าตาลได้ในพ้ืนที่  
ท่ีอ าเภอตาพระยา ซึ่งสถานที่ตั้งใหม่ที่ อ าเภอวัฒนานคร ห่างจากโรงงานน้ าตาลและอ้อยตะวันออก  
๒๓ กิโลเมตร ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกระทรวง
อุตสาหกรรมที่เดิมก าหนดให้ระยะห่างระหว่างโรงงานเป็นระยะ ๘๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ บริษัท น้ าตาล 
นิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด แจ้งว่า ในเขตจังหวัดสระแก้วมีสมาชิกชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ๕๐๐ ราย พ้ืนที่
ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยของโรงงานประมาณ รวมเป็น ๑๐,๐๐๐ ไร่ และใบอนุญาตของ
บริษัทที่ให้ตั้งโรงงานน้ าตาลท่ี อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้หมออายุเมื่อปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ แล้ว 

๓. กระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวม ๓ ครั้ง และคณะกรรมาธิการ
ได้มีข้อสรุปดังนี้ 

๓.๑ คณะกรรมาธิการ เห็นว่าปริมาณอ้อยที่เหลืออยู่ประมาณ ๖ แสนตัน มีสัดส่วน  
ที่ไม่สัมพันธ์กับโรงงานที่มีก าลังการผลิต ๒๔,๐๐๐ ตันอ้อย/วัน ดังนั้น การจัดตั้งโรงงานแห่งใหม่ 
จึงไม่สอดคล้องกับปริมาณอ้อยที่เหลืออยู่ และจากข้อมูลบริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด 
(มหาชน) มีแผนเพ่ิมก าลังการหีบอ้อยเป็น ๕.๒ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ดังนั้น การแก้ปัญหาอ้อย
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ส่วนที่เหลือของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ควรเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหาร (กบ.) 
ของจังหวัดสระแก้ว ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน ด าเนินการเจรจากับบริษัท น้ าตาล  
และอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับซื้ออ้อย จ านวน ๖ แสนตัน ซึ่งโรงงานมีแผนเพ่ิมก าลัง 
การผลิตให้สามารถรองรับได้ ตามที่ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ และผู้บริหารบริษัท น้ าตาลและอ้อย
ตะวันออก จ ากัด (มหาชน) ได้ให้การยืนยันว่ายินดีรับอ้อยของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาเดิม 
เข้าหีบอ้อยในโรงงานของบริษัท 

๓.๒ อย่างไรก็ตาม หากการด าเนินการของคณะอนุกรรมการบริหาร (กบ.) จังหวัด
สระแก้ว ที่ไม่เป็นผลหรือยังคงมีเกษตรกรไร่อ้อยจังหวัดสระแก้วได้รับความเดือดร้อน โดยไม่ได้รับการ
แก้ไขความเห็นของคณะกรรมาธิการโดยการเสนอของนายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ สมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รวบรวมความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยเสนอ 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอความช่วยเหลือในระดับรัฐบาลต่อไป และขณะเดียวกัน
การที่รัฐบาลมีนโยบายเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกอ้อยทดแทนนาข้าว จะท าให้มีปริมาณอ้อยเพ่ิมมากขึ้น ทางบริษัท 
น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด และบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) อาจรวบรวมสมาชิกไร่อ้อย
กลุ่มใหม่และเสนอข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม ขอให้คณะรัฐมนตรีอนุโลมเป็นกรณีพิเศษให้จัด  
ตั้งโรงงานแห่งใหม่ในพ้ืนที่ซึ่งมีระยะห่างจากโรงงานเดิมน้อยกว่า ๕๐ กิโลเมตร โดยบริษัทจะต้องจัด 
ท าบัญชีสมาชิกและพื้นที่ปลูกอ้อยให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตของโรงงาน โดยมีปริมาณอ้อยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของก าลังการผลิต เพื่อไม่ให้แย่งอ้อยคู่สัญญากับโรงงานเดิม 

๔. ส าหรับเกณฑ์การตั้งโรงงานน้ าตาล คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๘ และมีมิตอนุมัติในหลักการ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการอนุญาตให้ตั้งหรือย้าย 
หรือขยายโรงงานน้ าตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และ
ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติ ที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๖ 
ด าเนินการตรวจพิจารณา เพ่ือออกประกาศดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาดังกล่าว 
 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

 กระทู้ถามเรื่อง นโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานภาครฐั 

 วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๑๓/๒๕๕๘                                          
วันพฤหัสบดี ที ่๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

        ผู้ตอบกระทูถ้าม นายวิษณ ุเครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี  
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้แทน    
นายกรฐัมนตร)ี 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๒๙ วนั)  

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ  ตังคณานุรกัษ์ 

ส่วนราชการหลายหน่วยงานได้มีการบรรจุทั้งลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่ วคราว 
เข้าปฏิบัติงานราชการเป็นจ านวนมาก โดยลูกจ้างเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรภาครัฐ  
ที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในส่วน
ของลูกจ้างชั่วคราวนั้น มีรายได้ สิทธิประโยชน์ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ที่ได้รับอาจไม่ทัดเทียมกับบุคลากร
ส่วนอื่นในภาครัฐ ทั้งที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปริมาณมาก นอกจากนี้ในด้านความก้าวหน้า  
ในหน้าที่การงานก็อยู่ในวงจ ากัด รวมถึงการได้รับพิจารณาบรรจุเป็นข้าราชการทั้ งที่มีประสบการณ์ 
และความพร้อมในทุกด้าน ซึ่งส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการท างานเป็นอย่างยิ่ง 

จึงขอเรียนถามว่า 
๑. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการดูแลลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ภาครัฐ ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งในเรื่องสัญญาจ้าง เงินเดือนและรายได้อื่น รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งมีการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมความก้าวหน้า  
ในหน้าที่การงานหรือไม่ ประการใด  

๒. รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางเกี่ยวกับการพิจารณาบรรจุลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือให้ได้เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ ทั้งนี้เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
เหล่านั้นหรือไม่ ประการใด 
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๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  

ค าถามที่ ๑) ปัจจุบันบุคลากรในภาครัฐ สามารถแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ ๑) ข้าราชการ
ประจ า ๒) พนักงานราชการ ๓) ลูกจ้างประจ า ๔) ลูกจ้างชั่วคราว  

ประเภทที่ผู้ถามกระทู้กล่าวถึง คือ ลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง ลูกจ้างที่มีการจ้างเป็น  
รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน รายปี หรือรายโครงการ แต่ทุกกรณีจะจัดจ้างเกิน ๑ ปีไม่ได้ แต่เมื่อ 
ครบสัญญาสามารถต่อสัญญาได้ บางครั้งมีการต่อถึง ๒๐ ปี แต่โดยสภาพแล้วลูกจ้างชั่วคราวมีเหตุผล 
และความจ าเป็นเนื่องจาก ๑) ภารกิจชั่วคราวที่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด ๒) ความจ าเป็นด้าน
งบประมาณที่ไม่อาจบรรจุเป็นข้าราชการได้  ลูกจ้างชั่วคราวมีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คนเศษ 
หากรัฐบาลปรับเป็นข้าราชการ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบลูกจ้างชั่วคราว มี ๒ หน่วยงานหลัก คือ  
๑) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะรับผิดชอบในการดูแลกรอบ

อัตราก าลัง เพ่ือป้องกันไม่ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวมากเกินความจ าเป็น จนอาจเกิด
ภาระด้านงบประมาณ 

๒) กระทรวงการคลัง (โดยกรมบัญชีกลาง) จะรับผิดชอบในการดูแลในเรื่องอัตราค่าจ้าง 
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ วินัย และเรื่องอื่นๆ  

- โดยอัตราค่าจ้างรัฐบาลใช้ฐานค่าแรงขั้นต่ าเป็นฐานในการก าหนด  
- กรณีระเบียบการลานั้นแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ออกระเบียบเอง รัฐบาลจะดูแลไม่ให้

แตกต่างกันมากนัก 
- กรณีค่ารักษาพยาบาลจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ 

โดยลูกจ้างชั่วคราว ๔๐๐,๐๐๐ กว่าคนนั้น ประมาณครึ่งหนึ่งจัดจ้างด้วย งบประมาณแผ่นดิน 
ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจัดจ้างโดยเงินนอกงบประมาณ (เป็นเงินรายได้ที่แต่ละหน่วยงานจัดหาได้)  

ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีอัตราจ านวนลูกจ้างชั่วคราวเป็นจ านวนมาก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นต้น  

ค าถามที่ ๒) นโยบายหรือแนวทางในการยกระดับลูกจ้างชั่วคราว หรือการบรรจุให้เป็น
ข้าราชการนั้น รัฐบาลที่ผ่านมายังไม่มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว เพราะติดมักติดขัดในเรื่อง 

๑) วัตถุประสงค์ครั้งแรกในการจัดจ้าง 
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๒) งบประมาณที่ต้องใช้เป็นจ านวนมาก ตัวอย่างเช่น การบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน  
เป็นข้าราชการในระดับปริญญาตรี ต้องใช้ค่าใช่จ่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อคนต่อปี รวมทั้งหมดรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ต่อปี 

ดังนั้นรัฐบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้ทันที นอกจากนี้ยังมีบุคคลกรประเภท พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า ที่รัฐยังจะต้องดูแลเช่นเดียวกัน   

           
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

๑. ข้อเสนอของสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) ที่เสนอให้น าอายุ
การท างานของลูกจ้างชั่วคราวมาเป็นตัวแปรในขึ้นเงินเดือนเพ่ือทดแทนการปรับจากลูกจ้างชั่วคราว  
เป็นพนักงานราชการ 

๒. การพิจารณาให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติราชการในพื้นที่เสี่ยงภัย 
 
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการติดตามไปยังกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
ในหน่วยงานภาครัฐ  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๘ / ๓๑๗๗๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘   
ดังนี้ 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงทั้ง ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑.  ข้อเสนอของสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) ที่เสนอให้น าอายุ
การท างานของลูกจ้างชั่วคราวมาเป็นตัวแปรในขึ้นเงินเดือนเพื่อทดแทนการปรับจากลูกจ้างชั่วคราวเป็น
พนักงานราชการ 

 ความเห็นของกรมบัญชีกลาง ด้วยวัตถุประสงค์ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เป็นการ
จ้างเพ่ือเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการจ้างที่มี
ลักษณะชั่วคราวและหรือมีก าหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้โดยหลักการแล้ว ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน ๑ 
ปีงบประมาณ 

๒.)  การพิจารณาให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
  ความเห็นของกรมบัญชีกลาง ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ 
เห็นชอบในหลักการตามผลการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ส าหรับบุคลากรภาครัฐอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

 ๑. ไม่เห็นควรก าหนดให้ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ลูกจ้างเหมาบริการรายชั่วโมง ลูกจ้างรายปี ลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างมูลนิธิ ลูกจ้าง
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เหมาเอกชนด าเนินการ ลูกจ้างจากเงินรายได้และพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือน แต่เนื่องจากมีลูกจ้างชั่วคราวบางกลุ่มที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะ
เช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ฯลฯ ดังนั้น จึงเห็นควรมีข้อเสนอให้ส่วน
ราชการที่มีความจ าเป็นต้องมีลูกจ้างชั่วคราวไว้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 

(๑) ใช้วิธีการจ้างแบบ Outsource ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ  

(๒) ส่วนราชการที่มีระเบียบเกี่ยวกับเงินรายได้อยู่แล้วให้ปรับแก้ไขระเบียบ  
โดยก าหนดให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตาม  
ความเหมาะสมในแต่ละประเภทงานและข้อเท็จจริง 

(๓) ส่วนราชการที่ด าเนินการจ้างเป็น Unit Cost ให้ปรับ Unit Cost เฉพาะใน 
เขตพ้ืนที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สูงกว่าในเขตพ้ืนที่ปกติทั่วไปโดยระบุเงื่อนไขพิเศษ หรือกรณี  
จ้างแรงงานทั่วไปที่ท างานในพ้ืนที่ ก็ให้พิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างเพ่ิมขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว  

(๔) กรณีส่วนราชการที่ได้รับการอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวต่อคนจากรัฐในการ
บริหารจัดการให้ขอเพ่ิมเงินอุดหนุนต่อส านักงบประมาณได้ ทั้งนี้ การขอเพ่ิมเงินอุดหนุนดัง กล่าว 
ต้องเท่าที่จ าเป็น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/
๘๕๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔  

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเพ่ือมอบให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กทั่วประเทศ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๖ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๑๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ  
วันพุธที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ เป็นผู้ตัง้ถาม  
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นางกอบกาญจน ์วฒันวรางกูร  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๑๔ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  

ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาได้ใช้งบประมาณจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเพื่อมอบให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ แต่
จากการที่ได้ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณกลับพบว่ามีการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กที่มีราคาสูงผิดปกติ 
เช่น เครื่องเล่นเด็กชุดป้อมปืนใหญ่สไลเดอร์ที่มอบให้โรงเรียนบ้านบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ซึ่งมีราคาสูงถึง ๙๘๐,๐๐๐ บาท ทั้งที่ราคาท้องตลาดอยู่ที่ประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท และพบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาได้ตั้งงบประมาณในส่วนงบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๖๙๕ ล้านบาท ซึ่งได้ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ 
จ านวน ๔๖๗ ล้านบาท โดยมีคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นอนุมัติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้
งบประมาณดังกล่าว แสดงถึงความไม่โปร่งใสของการใช้งบประมาณ และในขณะนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ว่าจะเป็นส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ร่วมกันตรวจสอบ
เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระท าผิดต่อไป จากปัญหาดังกล่าวพบถึงความผิดปกติของการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กที่
แพงผิดปกติ และการใช้งบประมาณที่มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น  

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีมาตรการเร่งด่วนในการตรวจสอบโครงการดังกล่าว
ว่ามีการทุจริตในขั้นตอนใดหรือไม่ ประการใด 

๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬามีนโยบายป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้งบประมาณ การตรวจสอบเอกชนผู้ที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับรัฐว่ามีความเหมาะสมและมี  
ความโปร่งใสเพ่ือแก้ปัญหาอย่างบูรณาการหรือไม่ ประการใด 
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๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  
                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ค าถามที่ ๑) โครงการดังกล่าวเป็นโครงการในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็น
นโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น หลังจากที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับทราบ  ได้ให้ข้าราชการ
ฝ่ายประจ าสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ซึ่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ประกอบกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือถึงกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ด าเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗  
เพ่ือด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อข้าพเจ้าเข้าด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้รับทราบปัญหานี้ ทั้งจากรายงานภายในกระทรวง
และจากสื่อมวลชน ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและอธิบดี
กรมพลศึกษาได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขานุการรัฐมนตรี พร้อมทั้งท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
สุโขทัยและท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัด
สุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติ  
ในการจัดท าร่างขอบเขตของงานทีโออาร์ (TOR) และการก าหนดราคากลาง จึงได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาให้ข้อมูลและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งลงพ้ืนที่  
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยตรวจสอบในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม  
ผลปรากฏว่ามีการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยก าหนดราคากลางสูงกว่าท้องตลาดจริง เป็นบางรายการ อาทิ   
ป้อมปืนใหญ่สไลเดอร์ ส าหรับประเด็นการจัดสรรครุภัณฑ์ซ้ าซ้อนในพ้ืนที่เดียวกัน ปรากฏว่ามีการ
ซ้ าซ้อนกันจริง แต่การซ้ าซ้อนในพ้ืนที่เดียวกันนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการจัดท าโครงการของกรมการ
ท่องเที่ยวซึ่งการก าหนดพ้ืนที่ได้ก าหนดโดย 

๑. ด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการตามแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นงบแปรญัตติ
ในขณะนั้น 

๒. เป็นการก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการโดยการแนะน าของฝ่ายการเมืองในส่วนของกรมพลศึกษา 
ได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ที่ต้องการรับการสนับสนุนเครื่องเล่นนันทนาการหรือเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งทั่วประเทศ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในพ้ืนที่เดียวกันได้ จึงได้สั่งการให้น าครุภัณฑ์ที่ซ้ าซ้อน  
ย้ายไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการตามข้อสังเกตของส านักงานการตรวจการแผ่นดินแล้ว เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมและพิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว จึงได้เสนอส านวน
การสอบสวนต่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาสั่งการ
ให้กรมการท่องเที่ยวและกรมพลศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการสอบสวนทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว 
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 ค าถามที่ ๒) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้นโยบายในเรื่องความโปร่งใสในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง โดยให้ตรวจสอบในพ้ืนที่เพ่ือป้องกันความซ้ าซ้อนและให้ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการประชุมผู้บริหารทุกครั้ง ได้มีการ
เน้นย้ าเสมอในเรื่องความโปร่งใสปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในโครงการ  
ที่มีขนาดใหญ่ ให้มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งก าชับแต่ละจังหวัดให้มีการตรวจสอบเอกชน
ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาทุกครั้ง ในการประชุมข้าราชการในสังกัดได้ก าชับเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง  
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้เน้นย้ าให้เกิดความโปร่งใสอย่างสูงสุด และหาก
เป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ในพ้ืนที่ที่มีภาคเอกชนอยู่ ก็ให้ภาคเอกชน อาทิ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ร่วม
ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดตั้งศูนย์การปฏิบัติการต่อต้าน
ทุจริตและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือสนับสนุน 
การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นตามวัตถุประสงค์ในยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความไม่โปร่งใสทุจริตคอร์รัปชั่นของส่วนราชการในสังกัด โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  
ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ปัญหาและร่วมคิด ร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการ  
ปลุกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจัดอบรมให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความไม่โปร่งใสและการทุจริต 

 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

-  

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

- 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การขอพักช าระหน้ีของเกษตรกร 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๒๐/๒๕๕๘                        
วันศกุร์ที ่๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกติติศกัดิ ์รตันวราหะ เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๑๖ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายกิตติศักด์ิ รัตนวราหะ 

ด้วยโครงการรับจ าน าข้าว ปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศและสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก มีเกษตรกรที่เครียดจากการจ าน าข้าวให้รัฐบาลแต่ไม่ได้รับ
เงินฆ่าตัวตายถึง ๑๖ คน และแม้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนอย่าง
เต็มที่แล้ว โดยได้ด าเนินการจ่ายเงินค่าข้าวที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ค้างจ่ายประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงได้รับความเดือดร้อนจาก
ภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ านวนมาก อีกทั้งการท านาในปีที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาภัยธรรมชาติ  
อย่างต่อเนื่อง ทั้งภัยหนาวและภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรและราคาตกต่ าเกษตรกรไม่สามารถ
ขยายผลผลิตได้ในราคาที่ต้องการ จึงไม่มีเงินพอที่จะช าระหนี้  โดยเฉพาะหนี้กู้ยืมจากธนาคาร  
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่หากผิดนัดช าระหนี้ อาจถูก ธ.ก.ส. ฟ้องร้องบังคั บคดี
เพื่อยึดทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินท ากินหรือถูกตัดสิทธิ์บางประการ อันเป็นการเพ่ิมความเดือดร้อนให้แก่
เกษตรกรที่ประประสบปัญหาหนี้สิน สมควรที่รัฐบาลจะมีนโยบายเร่งด่วนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของเกษตรกร จึงขอเรียนถามว่า 

๑) รัฐบาลมีนโยบาลเร่งด่วนในการพักช าระหนี้ ให้แก่เกษตรเป็นเวลา ๑ ปี เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจ าน าข้าวหรือไม่ ประการใด 

๒) รัฐบาลมีมาตรการรับผิดชอบเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรระหว่างพักช าระหนี้
หรือไม่ ประการใด 
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๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

ค าถามที่ ๑) ในเรื่องการขอพักช าระหนี้ให้กับเกษตรกรเป็นเวลา ๑ ปีนั้น ทางธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รับนโยบายของรัฐบาลมาด าเนินการแล้วก็ได้รายงาน
ไปที่คณะรัฐมนตรี โดยได้ด าเนินการเพ่ือเป็นการบรรเทาหนี้สินเกษตรกรแล้วเพื่อเป็นการฟ้ืนฟูเกษตรกร
ให้มีอาชีพให้มีรายได้เสริม โดยด าเนินการเป็น ๓ โครงการย่อย ซึ่งครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด 
๘๑๘,๐๐๐ ราย ในวงเงินหนี้สินรวม ๑๑๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

โครงการที่ ๑ เป็นโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบของ ธ .ก.ส.  
ซึ่งเป็นโครงการปลดเปลื้องหนี้สิน เป็นการปลดหนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพหรือว่ามี
เหตุพิเศษผิดปกติ เช่น เสียชีวิต ทุพพลภาพ ชราภาพ เจ็บป่วย จนกระทั่งไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพ
ได้ เกษตรกรกลุ่มนี้มีประมาณ ๒๘,๐๐๐ ราย และมีหนี้สินประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ทาง ธ.ก.ส. 
จะจ าหน่ายหนี้เงินกู้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญตามเกณฑ์ของธนาคารต่อไป   

โครงการที่ ๒ เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งรวมถึงการพักช าระหนี้ 
เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรที่มีศักยภาพต่ า แต่ว่าทาง ธ .ก.ส. ได้ประเมินแล้วว่ายังมี
ความสามารถที่จะประกอบอาชีพต่อไปได้ ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริต มีความ
จ าเป็น แล้วก็เป็นภาระหนัก กลุ่มเกษตรกรรายนี้มีประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ ราย มีหนี้สินประมาณ ๔๘,๐๐๐ 
ล้านบาท ทั้งนี้จะให้ ผ่อนช าระเงินต้นตามระยะเวลาที่ตกลงกันไม่เกิน ๑๐ ปี เว้นแต่กรณีที่ 
มีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง จะได้พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป แล้วจะขยายเวลาให้ช าระได้ไม่เกิน ๑๕ ปี  
โดยไม่ต้องช าระเงินต้น ก็คือการพักหนี้เป็นระยะเวลา ๓ ปี แต่ว่าในช่วงนี้ก็จะคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ 
ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ยังสนับสนุนสินเชื่อใหม่ให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้เพ่ือฟ้ืนฟูประกอบอาชีพอีกรายละประมาณ  
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะครอบคลุมถึง ๓ แสนราย  

โครงการที่ ๓ เป็นโครงการขยายเวลาการช าระหนี้เหมือนกัน แต่เป็นการดูแลกลุ่มเกษตรกร
ที่มีศักยภาพ แต่ได้รับผลกระทบจากการที่งดท านาปรังหรือราคายางตกต่ า กลุ่มนี้มีเกษตรกรประมาณ 
๔๕๐,๐๐๐ ราย มีหนี้สินประมาณ ๖๔,๐๐๐ ล้านบาท พร้อมกับสนับสนุนสินเชื่อใหม่เพ่ือปลูกพืชอื่น
ทดแทน เพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน หรือประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ วงเงินให้
สินเชื่อรายละประมาณไม่เกิน ๑ แสนบาท วงเงินสินเชื่อ ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ตรงนี้ก็ครอบคลุมเกษตรกร
ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ราย 

ฉะนั้น หนี้ประมาณ ๑ แสนล้านบาทที่ทางรัฐบาลที่ได้จ่ายให้เกษตรกร และ ธ .ก.ส. ไปหัก
ช าระหนี้หมดนั้น ธ.ก.ส. ก็ขอเรียนว่าได้มีการจัดสินเชื่อให้ใหม่เพ่ือทดแทนทั้ง ๒ กลุ่มที่ได้เรียนแล้ว คือ
กลุ่มที่มีศักยภาพต่ าและกลุ่มที่มีศักยภาพ แต่ว่าได้รับผลกระทบจากการงดท านาปรังหรือว่าราคาผลผลิต
ตกต่ า ๒ กลุ่มนี้ก็มีวงเงินสินเชื่อถึงประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ในโครงการทั้ง ๓ นี้ ทาง ธ.ก.ส. ได้เริ่ม
ด าเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เมษายนที่ผ่านมา ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ปี ก็คือจะสิ้นสุดวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ทางรัฐบาลก็คาดว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จให้กับเกษตรกร
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รายย่อย ช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไป  

ค าถามที่ ๒) ในเรื่องของการที่รัฐบาลจะรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ทางการเกษตร
ระหว่างพักช าระหนี้หรือไม่นั้น ขอเรียนว่า ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ  
ธ.ก.ส. ทาง ธ.ก.ส. จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ตามอัตราปกติ โดย ธ .ก.ส. 
เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ได้ขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาลแต่ประการใด 
ส าหรับโครงการพักช าระหนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะ รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับ ธ .ก.ส. แทนลูกค้าในอัตรา MRR – ๑.๕๐ เปอร์เซ็นต์  
ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ก็คือรัฐบาลชดเชยให้ ๕.๕๐ เปอร์เซ็นต์ ธ.ก.ส. ให้อีก ๑.๕๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น
เกษตรกรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่นี้ก็ไม่ต้องช าระดอกเบี้ยแต่ประการใด 

 

๔. ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

 - 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณี 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จ ากัด 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๒๗/๒๕๕๘                        
วันศกุร์ที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม รองศาสตราจารย ์นิเวศน์ นนัทจิต  เป็นผูต้ั้งถาม  
ถามนายกรฐัมนตร ี

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายปตีิพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยธุยา  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๔๕ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  รองศาสตราจารย์ นิเวศน์ นันทจิต 

ตามที่ได้เกิดปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใสของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ในอดีต ซึ่งได้ด าเนินการให้นิติบุคคลกู้เงินโดยไม่ชอบด้วยค าสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์จ านวน ๑.๑๘ หมื่นล้านบาท ส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องสร้างความเดือดร้อนแก่
สมาชิกสหกรณ์กว่า ๕ หมื่นคน สมาชิกจ านวนมากเป็นผู้เกษียณอายุ ไม่มีรายได้ และเงินส่วนใหญ่ 
ที่สะสมก็น ามาฝากที่สหกรณ์แห่งนี้โดยหวังเพียงผลตอบแทนที่จะได้รับให้เพียงพอแก่การด ารงชีพ  
แต่ปรากฏว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสมาชิกสามารถถอนเงินได้เพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
และอาจไม่รับเงินคืนครบเต็มจ านวน ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อสมาชิกสหกรณ์
รวมถึงสหกรณ์อื่นที่เป็นเจ้าหนี้ และอาจลุกลามกระทบต่อความเชื่อมั่นระบบสหกรณ์ของประเทศไทย 
ในส่วนของการด าเนินคดีนั้น มีการด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับอดีตคณะกรรมการสหกรณ์ที่ร่วม
ทุจริตโดยส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ท าการอายัดทรัพย์สินอดีตคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันยักยอกทรัพย์  และ
ฉ้อโกงประชาชน จนกระทั่งศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ฟื้นฟู
กิจการพร้อมทั้งให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ชุดปัจจุบันท าแผนฟ้ืนฟูกิจการภายใน ๓ เดือน 
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้สะสมมาเป็นเวลานานแล้ว ประกอบกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ ดูแลและตรวจสอบ 
ก็ไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาดและทันท่วงที รัฐบาลควรเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงขอเรียนถามว่า 



- ๒๗ - 

๑) รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาและเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบกรณีสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด หรือไม่ ประการใด 

๒) รัฐบาลมีมาตรการในการก ากับดูแลและตรวจสอบความมั่นคงของกิจการสหกรณ์  
ในภาพรวมทั่วประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกหรือไม่ ประการใด 

๓) รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นเพ่ือก ากับดูแลระบบสหกรณ์ทั้งประเทศ
หรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  : นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา  
                          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ค าถามที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาลได้มีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนคลองจั่น จ ากัด และตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เป็นผู้จัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการตาม
กฎหมายล้มละลาย ส าหรับมาตรการที่จะต้องด าเนินการในเรื่องนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ก็ได้มีการจัดตั้งบุคลากรกลุ่มหนึ่งเพ่ือที่จะไปช่วยสหกรณ์ในการที่จะด าเนินงานจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ซึ่งเรื่องความช่วยเหลือในแง่ของข้อกฎหมายและความช่วยเหลือ
ในการแนะน าปกติ ศาลก็สั่งว่าเป็นเรื่องทางกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่จะ
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนในแง่ของการด าเนินการในการฟ้ืนฟูก็เป็นภาระของคณะกรรมการ  
ที่จะด าเนินการท าแผนฟ้ืนฟูร่วมกับกรมบังคับคดี ทุกครั้งที่มีการประชุมของคณะกรรมการก็ได้เชิญ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ แล้วก็กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งก็ยังมีหน้าที่ที่จะก ากับดูแลการจัดการกิจการ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี ๒๕๔๒ โดยต้องมองดูความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมาย
สหกรณ์กับเรื่องการด าเนินการตามพระราชบัญญัติล้มละลายปี ๒๔๘๓ ไปควบคู่กัน ส าหรับการ
ด าเนินงานในเรื่องของการตรวจบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ได้โอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐ
ตรวจสอบ  

เรื่องที่เกี่ยวกับการเยียวยาให้แก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด  

กลุ่มที่ ๑ จะมีสมาชิกรายย่อยซึ่งฝากเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ประมาณ ๔๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนไม่มากนัก  

กลุ่มที่ ๒ คือคนรวยที่เอาเงินมาฝากเพ่ือที่จะได้ดอกเบี้ยสูง ๆ อีกประมาณ ๒,๐๐๐ ราย 
จ านวนหนี้สินประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านบาท  

กลุ่มที่ ๓ เป็นสหกรณ์ ๗๖ แห่ง รวมทั้งสหกรณ์ใหญ่ ๆ ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งที่เอาเงินไป
ฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เป็นจ านวน ๗๖ แห่ง มีเงินที่ติดอยู่ประมาณ ๗,๕๐๐ ล้านบาท 
นอกนั้นก็เป็นเรื่องอื่น ๆ ที่รวมกันเป็นวงเงินที่ก าลังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ในขณะนี้  
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นโยบายของเราในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการจัดท าแผนฟ้ืนฟูนี้ก็คงจะต้องเน้นในเรื่อง
ของคนกลุ่ม ๒๙,๐๐๐ ราย ซึ่งเป็นรายเล็กรายน้อย เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ เป็นผู้เยาว์เหล่านี้เป็นต้นที่ฝากเงิน  
ไว้ก่อน ทางคณะผู้จัดท าแผนนี้ก็ได้ยื่นร้องขอต่อศาล ๒ เรื่อง คือขอให้สามารถให้กู้เงินเพ่ือเยียวยา
สมาชิกนั้นเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องก็คือจ่ายคืนเงินฝากให้แก่สมาชิกที่มีหนี้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ก็คือจ านวน 
๒๙,๐๐๐ ราย ที่เป็นกลุ่มแรกที่มีปัญหามากที่สุดเสียก่อน ซึ่งศาลก็พิจารณาว่า เรื่องแรกคือการจ่ายเงินกู้
ให้สมาชิกเป็นการประกอบธุรกิจปกติของสหกรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของสหกรณ์ ก็หมายความว่าให้เงินกู้
ส าหรับรายเล็กไปเยียวยานี้ให้สหกรณ์ด าเนินการได้ ส่วนการจ่ายคืนเงินฝากให้แก่สมาชิกศาลไม่อนุมัติ 
แต่ให้ผู้จัดท าแผนบรรจุไว้ในแผนฟ้ืนฟูกิจการของสหกรณ์ได้ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผู้ที่เป็นผู้ฝากรายเล็ก  
ก็คงจะได้รับการให้ความส าคัญมากที่สุดในแผนฟ้ืนฟูที่ก าลังจะออกมาภายในก าหนดเวลาที่ศาลก าหนด
ไว้ในกฎหมายล้มละลาย ตรงนี้สหกรณ์ก็ได้น าเข้าที่ประชุมผู้จัดท าแผน แล้วก็มีการอนุมัติให้สหกรณ์
ด าเนินการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกเพ่ือเยียวยาในเบื้องต้นก่อน ก่อนที่จะถึงเวลาที่ศาลจะอนุมัติแผน
หรือไม่ ก็คือ  

๑. การให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นสินเชื่อพิเศษเพ่ือการบริโภค ซึ่งมีรายละเอียดคร่าว ๆ คือ 
ส าหรับวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก แต่ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แบ่งจ่าย 
๕ เดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ส าหรับวงเงินกู้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้จ่ายเงินกู้เต็มจ านวน อันนี้ก็เป็น 
การเยียวยาในระดับหนึ่งที่สามารถจะท าได้ตามค าสั่งศาล อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๖ ต่อปี งวดช าระหนี้ 
๑๒ งวด จ่ายเงินคืนกู้ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน เดือนที่ ๑ – ๓ ช าระเฉพาะดอกเบี้ย อันนี้ก็เป็นมติที่ทาง
คณะกรรมการได้ให้ไป เริ่มจ่ายเงินกู้แล้วรุ่นแรกตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน แล้วก็จะมีรุ่นต่อ ๆ ไปอีก ซึ่งจะ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารธนชาติ แล้วก็ธนาคารอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมต่อไป  

๒. เรื่องการด าเนินคดีกับผู้ที่ท าให้สหกรณ์เสียหาย กรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก็เข้าไปช่วยเหลือให้ค าแนะน า แล้วก็ติดตามให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดความ
เสียหายจากผู้กระท าความผิดและก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ เป็นคดีแพ่ง ๕ คดี ทุนทรัพย์ 
๑๖,๐๔๑ ล้านบาท แล้วก็คดีอาญาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการอีกจ านวน ๔ คดี อันนี้ก็เป็น
เบื้องต้น  

โดยสรุปก็คือ เรื่องแรก ขณะนี้มีการให้กู้ไปส่วนหนึ่ง เรื่องที่ ๒. ผู้ที่มีรายได้น้อยจะได้รับการ
เยียวยาเป็นพิเศษ เรื่องที่ ๓. คดีอาญากับคดีแพ่งทั้งหมดก็ยังด าเนินการอยู่ 

ค าถามที่ ๒) ตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ด าเนินการไปมากแล้ว เราก็ได้
พยายามที่จะหามาตรการป้องกันทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ในระยะสั้นนี้ผมเองได้สั่งการให้นายทะเบียน
ออกมาตรการต่าง ๆ แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการตรวจสอบ แต่ที่ส าคัญก็คือมีการแก้ไขกฎหมาย 
ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งจะแก้ปัญหาในการตรวจสอบของหน่วยงาน ทั้งในแง่ของความถี่แล้วก็ในแง่ของระบบ
การตรวจสอบ ดังนี้  
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เรื่องระบบการตรวจสอบดูแล สมัยก่อนนี้การเข้าไปตรวจสอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จะส่งคนไปเพียง ๑ หรือ ๒ คน ซึ่งบางครั้งก็มีปัญหากับสหกรณ์ที่กระท าทุจริตนั้น แล้วการบังคับใช้
กฎหมายนี้เป็นไปด้วยความยากมาก เราก็จัดตั้งทีมพิเศษขึ้นมาในแต่ละจังหวัด เพ่ือร่วมกันในการที่จะ
ด าเนินการในขณะนี้ การตรวจสอบนี้ได้บูรณาการส่วนราชการหลายส่วนที่จะเข้าไปร่วมกันท างาน และ
ถ้าเกิดปัญหาในอนาคตเราก็อาจจะจ าเป็นต้องใช้ก าลังกับพวกที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกัน 
โดยขอก าลังจากทางฝ่ายความมั่นคงมาช่วยดูแลเรื่องเหล่านี้ต่อไปด้วย อันนี้เป็นมาตรการที่ก าหนดไว้ 
ที่ค่อนข้างจะชัดเจน  

ส าหรับการก ากับนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ได้เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบให้
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เมื่อก่อนนี้ระบบไอที (IT) ของกรมเชื่อมโยงกันยากมาก การรายงาน การเฝ้าระวังต่าง ๆ 
ใช้เวลามากพอสมควร เพราะต้องผ่านขั้นตอนตั้งแต่อ าเภอมาจังหวัด มาส่วนกลาง เดี๋ยวนี้การรายงาน
แผนหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเราให้รายงานตรงผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาเลย เพื่อที่จะได้ทราบว่าปัญหา
ต่าง ๆ นี้เกิดขึ้นอย่างไร ก็ปรากฏว่ายังมีหลายเรื่องอย่างเช่น การทวงหนี้ การบริหารจัดการ การออก
ระเบียบต่าง ๆ ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาซึ่งขณะนี้คือในทางบัญชีมีตัวเงินแต่ก็มีการเอาเงินไปหมุนเวียน  
ซึ่งจะผิดหรือไม่ผิดก็คงแล้วแต่การตีความ เพราะเงินหมุนเวียนเหล่านี้บางทีส่วนใหญ่ก็น าไปใช้ประโยชน์
กับสมาชิกนั่นเอง ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ตรวจพบว่าเอาไปใช้อย่างอื่น แต่เวลาเกิดปัญหาหมุนเงินกลับมาไม่ทัน
ที่จะแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง เพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแลให้เรียบร้อยต่อไป  

นอกจากนั้นแล้วเรื่องส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรามีความตั้งใจจะให้สหกรณ์เข้าระบบเครดิตบูโร 
ซึ่งก าลังพยายามด าเนินการอยู่ว่าจะท าอย่างไร เพราะจะท าให้วินัยการช าระหนี้ การด าเนินการบริหาร
สินเชื่อของสหกรณ์จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการด าเนินงาน แต่ว่าสิ่งที่ส าคัญก็คือเนื่องจากผมเคย
รับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มานานพอสมควร พบว่าสหกรณ์นี้มีการด าเนินการคล้าย ๆ 
กับการเมืองมากขึ้นทุกที เพราะว่าการเลือกกรรมการสหกรณ์ก็ดี การด าเนินการในเรื่องของการจัดการ 
ก็ดีเหมือนกับเลือกตั้ง บางครั้งหลายแห่งก็มีปัญหาส าหรับคนที่เป็นคณะกรรมการ ซึ่งอันนี้เราเองก็คงจะ
ไปท าอะไรโดยตรงไม่ได้นอกจากใช้อ านาจเมื่อมีการกระท าความผิด สิ่งที่พยายามที่จะให้สหกรณ์ท ากับ
ส่วนราชการก็คือว่าช่วยกันเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลต่าง ๆ ของสหกรณ์โดยการควบคุมของเขาเอง
ให้มากกว่านี้ ซึ่งอันนี้เราก็ทั้งพยายามขอร้อง พยายามท าความเข้าใจแล้วก็ให้ข้อมูลต่าง ๆ กับสหกรณ์  
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งมีการปรับระบบการดูแลปรับปรุงระบบการก ากับให้คล้ายคลึ ง 
กับธนาคารหรือว่าส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอันนี้เป็นระบบที่มีความเข้มงวด
มากขึ้นแต่ว่าเป็นระบบที่ด าเนินการติดตั้งภายใน ส่วนนี้ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องส าคัญซึ่งเราจะต้อง
ด าเนินการต่อไป  

สรุปได้ว่าในระยะสั้นก็มีการแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ในระยะยาวก็มีการจัดชั้นของสหกรณ์
ให้เกิดความชัดเจนว่าความเสี่ยงอยู่ที่ไหนอย่างไรในแต่ละสหกรณ์และสหกรณ์แต่ละประเภท แล้วก็มกีาร
แก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล มีการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด ารง
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สภาพคล่องเพ่ือว่าถ้ามีปัญหาเมื่อไรก็จะได้ใช้สภาพคล่องของตัวสหกรณ์นั้นเองแก้ไขปัญหาของตัวเอง 
แล้วขณะนี้เราก็พยายามที่จะให้สหกรณ์เข้าระบบเครดิตบูโร ก าลังมีการเจรจาแล้วก็ท างานร่วมกันอยู่ 

ค าถามที่ ๓) ขณะนี้ก็มีแนวคิดหลายแนวคิด แต่โดยปกติแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องจากอยู่กับสหกรณ์มานานก็มีวิธีการก ากับดูแลของตัวเองอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าจะมีการน าเสนอให้มีคน
มาช่วยดูแลในเรื่องวินัยทางการเงินทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยินดีที่จะดูว่าระบบไหน  
จะดีกว่าระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ถ้าระบบที่มีการเสนอแนะกันขึ้นมาจะดีกว่าระบบปัจจุบัน รัฐบาลก็คงจะ
ไม่ขัดข้อง ซึ่งสิ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความช านาญมากที่สุดในขณะนี้ต้องยอมรับก็คือ  
ดูแลสหกรณ์การเกษตรแล้วก็สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยตรง  
ส่วนสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ ก็แล้วแต่ว่าข้อเสนอในการที่จะจัดตั้งหน่วยงานกลางจะเป็นอย่างไร ตอนจบ
แล้วก็ต้องดูว่าประสิทธิภาพในการที่จะก ากับดูแลและบริหารจะดีกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งทาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองและรัฐบาลก็ไม่มีข้อขัดข้องประการใดถ้ามีข้อเสนอที่ดีที่จะเอาเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องธรรมาภิบาลไปไว้ที่หน่วยงานกลางหรือแห่งไหนก็ได้ที่เหมาะสม  

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

 - 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๒๓/๒๕๕๘                        
วันศกุร์ที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ ตังคณานรุักษ ์ เป็นผู้ตัง้ถาม  
 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลต ารวจเอก อดุลย ์แสงสงิแกว้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๑๖ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ อนุมัติแผนผังแม่บทการ
พัฒนาพ้ืนที่แลฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อม
และท าความเข้าใจกับประชาชนเพื่อรับทราบความต้องการที่แท้จริง รวมทั้งได้อนุมัติเงินอุดหนุนให้เปล่า
ในการจัดเตรียมโครงการ จ านวน ๗๙๓ ล้านบาท ต่อมาในปี ๒๕๔๙ การเคหะแห่งชาติ ต้องการให้
ประชาชนผู้อาศัยในอาคารแฟลตดินแดงอพยพออกจากพื้นที่ เนื่องจากอ้างเหตุผลว่าอาคารแฟลตดินแดง 
มีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถอยู่อาศัยได้ แต่ในขณะนั้นสภาวิศวกรและวิศวกรรมแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ด าเนินการตรวจสอบอาคาร และมีการรายงานผลว่า อาคารแฟลตดินแดงมิได้มีสภาพ
เสื่อมโทรมถึงขั้นวิกฤติถึงขนาดที่จะพักอาศัยมิได้ โดยยังแนะน าว่าให้การด าเนินการซ่อมแซมโครงสร้าง
บางส่วน เพ่ือที่จะสามารถอยู่อาศัยได้โดยปลอดภัยอักด้วย อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติยังมีความ
พยายามที่ด าเนินโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงต่อไป เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายที่สร้างอาคารพักอาศัย  
ในรูปแบบของคอนโดมิเนียม สูงกว่า ๒๐ ชั้น เพ่ือหารายได้เข้าสู่องค์กร การด าเนินการดังกล่าวของการ
เคหะแห่งชาติจึงสร้างความกังวลและความสงสัยให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในแฟลตดนิแดงเปน็อยา่งมาก
ว่ากรณีที่การเคหะแห่งชาติจ าน าพ้ืนที่แฟลตดินแดงที่ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ไปด าเนินการ
เพื่อแสวงหารายได้เข้าสู่หน่วยงานตนเอง โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่
จะได้รับความเดือดร้อนมากน้อยเพียงใดนั้น เป็นการเหมาะสมหรือไม่ เพราะในอดีตที่ผ่านมาการเคหะ
แห่งชาติได้ท าลายความเชื่อมั่นของประชาชนผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ย่านดินแดง โดยเคยน าพื้นที่ติดกับสถานี
ต ารวจนครบาลดินแดงมาก่อสร้างเป็นอาคาร โดยอ้างว่าเพ่ือรองรับประชานผู้มีรายได้น้อยเข้าอยู่อาศัย
เพิ่มขึ้นแต่เมื่อด าเนินการก่อสร้างเสร็จ กลับกลายเป็นอาคารธุรกิจโรงแรม จึงท าให้ประชาชนเกิดความ
กังวลใจกับโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงที่การเคหะแห่งชาติจะด าเนินการต่อไป อีกทั้งยังมีความ
เคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการได้รับเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าที่การเคหะแห่งชาติได้รับเพ่ือจัดเตรียม
โครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๔๓  ว่าน าเงินอุดหนุนไปใช้ท าประโยชน์
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เกี่ยวกับการจัดเตรียมโครงการผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะตลอดเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ยังไม่พบว่า  
มีความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่อย่างใด และขณะนี้ยังพบปัญหาบางประการส าคัญ คือ กรณีที่การเคหะ
แห่งชาติออกประกาศ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ผู้พักอาศัยแฟลตดินแดงด าเนินการโอนสิทธิ
การเช่าหรือเปลี่ยนผู้เช่า เนื่องจากเห็นว่ามีการโอนสิทธิไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ไม่เป็นผู้เช่ากับการเคหะ
แห่งชาติโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประกาศดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้พักอาศัยในชุมชนแฟลต
ดินแดง ท าให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด ทั้ง ๆ ที่การโอนสิทธิผู้เช่าหรือเซ้งสิทธิในการเช่าได้รับความ
ยินยอมจากการเคหะแห่งชาติมาโดยตลอด การที่การเคหะแห่งชาติออกประกาศให้ผู้ถือสิทธิโอนลอยมา
ขึ้นทะเบียนถือสิทธิให้เป็นผู้เช่าตามกฎหมาย อาจจะไม่สอดคล้องกับข้อบังคับที่เคยออกไว้ว่า ห้ามมิให้
ประชาชนผู้อยู่อาศัยน าไปให้เช่าช่วง โอน หรือเซ้งสิทธิในการอยู่อาศัย แต่กลับกลายเป็นว่าการเคหะ
แห่งชาติจะเป็นผู้ด าเนินการจัดการโอนสิทธิให้แก่บุคคลเหล่านั้นเสียเองเพื่อจะได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
จ านวนเงินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการฝ่าฝืนกับข้อบังคับที่ออกไว้แล้วตั้งแต่ต้น ประกอบกับการ
กระท าดังกล่าวของการเคหะแห่งชาติยังจะท าให้บัญชีรายชื่อเจ้าบ้านผู้ เป็นเจ้าของสิทธิมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จนไม่สามารถจัดท าบัญชีรายชื่อเจ้าบ้านได้ อีกทั้งปัจจุบันมีการเสนอข่าวสาร  
ว่าการเคหะแห่งชาติจะขอแก้ไขแผนแม่บทฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับขอรับเงิน
อุดหนุนโดยจะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อคลายความกังวลและความเคลือบ
แคลงสงสัยของประชาชนผู้อยู่อาศัยแฟลตดินแดงตลอดจนเพ่ือหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ร่วมกันอย่ างยั่ งยืน รวมถึ ง เป็นการรักษาผลประโยชน์ ในการใช้จ่ ายงบประมาณของชาติ 
ในอนาคต จึงขอเรียนถามว่า 

๑) มติคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๔๓ ที่เคยวางแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในแฟลตดินแดง ท่านได้ด าเนินการตามมติที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด 

๒) กรณีที่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้อาศัยในแฟลตดินแดงไปให้ผู้อื่น ซึ่งเป็นการกระท าผดิ
ต่อกฎหมาย ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ค าถามที่ ๑) ความเป็นมาเรื่องแฟลตดินแดง แฟลตดินแดงเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุใช้ท าโครงการ
เคหะแห่งชาติประมาณ ๒๐๗ ไร่ ในปี ๒๕๐๖ ถึงปี ๒๕๑๖ กรมประชาสงเคราะห์ได้ก่อสร้างอาคารแฟลต
ดินแดง จ านวน ๖๔ อาคาร จ านวนหน่วยประมาณ ๔,๑๔๔ หน่วย ซึ่งในปี ๒๕๑๖ การเคหะแห่งชาติได้รับ
โอนแฟลตดินแดงจากกรมประชาสงเคราะห์ไปสร้างเพ่ิมเติมอีก ๓๒ อาคาร ๕,๐๙๘ หน่วย รวมที่พักอาคาร
ทั้งสิ้น ๙๖ อาคาร ๙,๒๔๒ หน่วย และระยะเวลาการก่อสร้างถ้า ณ เวลานี้ก็อยู่ที่ประมาณ ๕๐ ปี ได้มี
การตรวจสอบว่าอาคารโดยให้มีหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือเอไอที (AIT) และสภาวิศวกร
และวิศวกรรมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ท าการตรวจสอบเมื่อปี ๒๕๔๕ ถึงปี ๒๕๔๖  
และได้มีการตรวจซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ในปี ๒๕๕๐ ผลการตรวจสอบพบว่าร้อยละ ๖๐ ของอาคารทั้งหมด 
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มีสภาพเก่าทรุดโทรมและช ารุดเสียหาย สมควรซ่อมแซมอาคารแฟลตดินแดงโดยเร่งด่วน  
และให้พิจารณารื้อทิ้งสร้างใหม่หรือซ่อมแซมใหม่ทั้งหมด นอกจากนั้นคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย
แห่งชาติได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ กล่าวว่า กรณีแฟลต
ดินแดงจะไม่ปล่อยให้เสี่ยงต่อไปเพราะการซ่อมจะไม่คุ้มค่าดังนั้นไม่ต้องซ่อม ขอให้กรุงเทพมหานคร 
รับเรื่องการสั่งระงับการใช้อาคารเสี่ยงไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และให้การเคหะแห่งชาติ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ส าหรับโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงนั้นได้ด าเนินการผ่านเข้าในคณะรัฐมนตรี  (ครม.) 
ถึง ๓ ครั้ง คือในปี ๒๕๔๓ ปี ๒๕๔๗ และปี ๒๕๕๑ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ด าเนินการตามแผน
แม่บทฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงและได้อนุมัติงบประมาณอุดหนุนให้เปล่าจ านวน ๗๙๓ ล้านบาท ระยะ
การด าเนินการ ๑๐ ปี คือปี ๒๕๔๔ ถึงปี ๒๕๕๓ ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้งบประมาณที่ให้มาเพียง ๑๔๗ ล้านบาท เป็นค่ารายจ่ายประจ าปี ค่าศึกษาเรื่องของกายภาพ เรื่อง
การลงทุนจัดท าแผนแม่บท ส ารวจความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับในการ
ขับเคลื่อนตามโครงการนี้ได้ยึดถือมติ ครม. อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การก่อสร้างซึ่งไม่กระทบต่อประชาชน 
การพิสูจน์ทราบบุคคล ที่อยู่อาศัย การก าหนดอัตราค่าเช่า แล้วก็สมาชิกของที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องได้รับ
สิทธิก่อน โดยการด าเนินงานนั้นได้ใช้พ้ืนที่อย่างเต็มที่ ๒๐๗ ไร่ และมีแผนในการปฏิบัติดังนี้ โดยแบ่ง
พ้ืนที่ในการด าเนินการออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

กลุ่มแรก พัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม  
กลุ่มที่ ๒ พัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหม่  
กลุ่มที่ ๓ ปรับปรุงอาคารพักอาศัยเดิมรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมไม่ต้องการพื้นที่ใหม่  

ซึ่งการด าเนินงานนั้นได้วางการปฏิบัติไว้ โดยจะใช้พ้ืนที่ประมาณ ๓๘ ไร่ โดยมีอาคารเดิมที่
ต้องรื้อ จ านวน ๗๒ อาคาร มีหน่วยงานที่พักอาศัยที่รื้อ จ านวน ๕,๘๔๖ หน่วย ซึ่งเมื่อมีการพัฒนา
ปรับปรุงแล้วจะมีอาคารใหม่ขึ้นมา รวมทั้งอยู่อาศัย จ านวน ๖,๕๔๒ หน่วย ส าหรับอาคารด าเนินการเป็น
อาคารลักษณะ ๒๕ ชั้น ขั้นตอนการปฏิบัตินั้น หน่วยแรกจะด าเนินการในพ้ืนที่ที่ว่างเปล่าก่อน ระยะหนึ่ง
คือพ้ืนที่จี (G) เมื่อก่อสร้างเสร็จจะมีหน่วยรองรับได้ จ านวน ๓๓๔ หน่วย ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 
๑๘ เดือน หลังจากในส่วนนี้เสร็จก็จะเคลื่อนย้ายผู้ที่อยู่อาศัยเข้ามาอยู่ก่อน แล้วก็จะมีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติที่ก่อสร้างตามโครงการที่จะไม่กระทบต่อผู้อยู่อาศัยคือมีการย้ายครั้งเดียว ขึ้นด าเนินการ 
ก าหนดการพิจารณานั้น ถ้าทั้งโครงการเรามีพ้ืนที่ว่างเปล่าอยู่อีก จ านวน ๑๑๐ ไร่ ในวันนี้จะมีโครงการที่
ก่อสร้างต่อจะสามารถได้ที่เพ่ิมเติมอีกถึง ๑๓,๗๔๖ หน่วย แล้วก็ยังมีพ้ืนที่ซึ่งกันไว้ส าหรับสร้ าง
สวนสาธารณะอีก จ านวน ๒๑ ไร่ โดยภาพรวมในโครงการนี้จะสามารถได้ที่อยู่อาศัยถึง ๒๐,๒๙๒ หน่วย 
ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการผ่านคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติไปแล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือ
ขั้นตอนให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นชอบเพื่อเข้า ครม. ต่อไป หลังจากนั้นก็จะมาสู่
การด าเนินการตามขั้นตอน คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ประมาณต้นปี ๒๕๕๙ แล้วก็มีระยะเวลาของ
การก่อสร้าง ๘ ปี 

ในส่วนงบประมาณที่ท่านสมาชิกได้กล่าวถึงว่ามีการขอเพ่ิมเติมในเดือนเมษายน   ๒๕๕๘ 
นั้นได้ตรวจสอบแล้วไม่มีการของบประมาณจากรัฐบาลแต่ประการใด ส าหรับ งบประมาณที่ขอในปี 
๒๕๕๑ จ านวน ๒๘๒ ล้านบาทนั้น เป็นการด าเนินการตามแผนในการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยเดิม แล้วก็
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การสร้างบ้านเอื้ออาทรรองรับผู้ที่เคลื่อนย้ายไป แล้วก็มีค่าชดเชยในการเช่าตามสิทธิ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
แล้วก็ค่าเคลื่อนย้ายหน่วยละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

ค าถามที่ ๒) ส าหรับในประเด็นเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้อยู่อาศัยในแฟลตดินแดง
ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ เรื่องนี้ถือว่าได้ปฏิบัติตามเพ่ือพิสูจน์ทราบของบุคคลที่อยู่อาศัย การเคหะ
แห่งชาติถือว่าการโอนกรรมสิทธิ์นั้นไม่ถือว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมาย เนื่องจากการเคหะแห่งชาติเป็น
เจ้าภาพ เป็นเจ้าของสัญญาแฟลตดินแดง มีหน้าที่ในการบริหารสัญญา ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๔๓ 
ข้อที่ ๕.๒ ที่กล่าวว่าให้การเคหะแห่งชาติศึกษาและพิสูจน์ทราบจ านวนและรายชื่อผู้ที่อยู่อาศัยเดิม และ
จัดท าบัญชีรายชื่อประกาศไว้ให้แต่ละชุมชนให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยเดิมมี โอกาสตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ ซึ่งเรื่องนี้การเคหะแห่งชาติได้ด าเนินการประกาศตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายนในปีนี้ ถึงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เพ่ือให้ผู้ที่โอนมาด าเนินการได้ถูกต้อง และได้มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีความ
ชัดเจนว่า  

๑. ผู้ที่สามารถโอนได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  
๒. ต้องอยู่อาศัยในชุมชนดินแดงไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ต้องมีการช าระค่าธรรมเนียมในการ

โอน ถ้าเป็นทายาทช าระ ๑,๐๐๐ บาท และปรับเพ่ิมเติมอีก ๓๐๐ บาท การโอนสิทธิให้ผู้อื่นซึ่งบางส่วน
ได้มีการโอนลอยนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียม ๓๐,๐๐๐ บาท และได้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับอัตราค่าเช่า ซึ่ง
โครงการนี้วัตถุประสงค์หลักเพ่ือคนดินแดงโดยตรง และไม่กระทบต่อการก่อสร้างหรือกระทบน้อยที่สุด 
รวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยจ านวนที่ปรากฏนั้นจะมีสิทธิในการด าเนินการต่อและมีจ านวนที่รองรับได้ 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

 - 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๓๓/๒๕๕๘                        
วันศกุร์ที ่๕ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ ตังคณานรุักษ ์ เป็นผู้ตัง้ถาม 
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลเอก ไพบูลย ์คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๔๗ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้น ามาตรการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจ าคุกมาใช้กับนักโทษ
เด็ดขาดนั้น ท าให้ในแต่ละปีมีนักโทษเด็ดขาดได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ าก่อนครบก าหนดโทษ
ตามค าพิพากษาเป็นจ านวนมาก และส่งผลให้สังคมโดยรวมกังวลว่านักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว  
จะด าเนินชีวิตอย่างไร จะกระท าความผิดซ้ าและสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย  
และทรัพย์สินของประชาชนอีกหรือไม่  ทั้งยังมีการตั้งข้อสังเกตและเกิดความกังวลใจว่าเหตุใดผู้ที่กระท า
ความผิดอาญาอย่างร้ายแรง ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและกระทบต่อ
ความรู้สึกของผู้คนในวงกว้าง จึงได้รับการปล่อยตัวหลังจากจ าคุกในระยะเวลาไม่นาน ทั้งที่ศาล  
มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์
อย่างกว้างขวางว่านักโทษที่ได้รับการพิจารณาให้ปล่อยตัวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือไม่ กรมราชทัณฑ์
ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา มีการทบทวนหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาหรือไม่  
ความสงสัยและไม่เข้าใจของสังคมในการท างานของกรมราชทัณฑ์ที่ไม่เพียงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์เท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลให้นักโทษที่มีความประพฤติดีปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ของเรือนจ าที่มีความก้าวหน้าในการศึกษาฝึกอบรม พร้อมที่จะประกอบอาชีพสุจริต ไม่ได้รับ
โอกาสหรือการยอมรับจากผู้คนในสังคมในการที่จะด าเนินชีวิตใหม่  และกลับมากระท าความผิดซ้ าได้ 
กรมราชทัณฑ์สมควรที่จะชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบว่าเหตุใดในแต่ละปีจึงการปล่อย
ตัวผู้ต้องขังจ านวนมาก และการปล่อยตัวผู้ต้องขังนั้น ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ คุณสมบัติ และ
เงื่อนไขในการพิจารณาที่มีมาตรฐาน มีความละเอียดรอบคอบ มีความโปร่งใส และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ ตลอดจนมีมาตรการติดตาม และสอดส่องความประพฤติของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวหรือไม่  
เพื่อสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่องานราชทัณฑ์ จึงขอเรียนถามว่า 
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๑) กรมราชทัณฑ์มีการก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษและลด
วันต้องโทษจ าคุกหรือไม่ ประการใด 

๒) กรมราชทัณฑ์มีมาตรการติดตามและสอดส่องดูแลความประพฤติของนักโทษที่ได้รับการ
ปล่อยตัวหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ค าถามที่ ๑) การพักการลงโทษกับลดวันต้องโทษ ก็มีการก าหนดคุณสมบัติมีนักโทษ
เด็ดขาดประพฤติดี นักโทษเด็ดขาดคือนักโทษที่ศาลตัดสินแล้วและถูกจ าคุกครั้งแรกด้วย แล้วเปน็นกัโทษ
ชั้นดีขึ้นไป ดี ดีมาก ดีเยี่ยมต้องกลุ่มนี้ เหลือโทษไม่เกิน ๕ ปี มีผู้อุปการะที่น่าเชื่อถือ อันนี้ต้องใช้การ
สืบเสาะ คุมประพฤติไปสืบเสาะ เสร็จแล้วระบบการพักการลงโทษจะมี ๒ ขั้น คือ ขั้นภายในกระทรวง
ของเราเอง ก็จะประกอบไปด้วยฝ่ายเรือนจ า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) กรมคุมประพฤติอะไรพวกนี้จะดูชั้นต้นก่อน แต่ขั้นที่ ๒ จะเป็นการควบคุมที่ค่อนข้างจะรัดกุม 
คือมีเจ้าหน้าที่นอกกระทรวง มีกระทรวงยุติธรรม มีทั้งอธิบดีกรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด(ป.ป.ส.) ตัวแทนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แล้วก็หน่วยในกระบวนการยุติธรรม
ทั้งสิ้นนะครับ ก็คือ ต ารวจ อัยการ ศาล อย่างนี้เป็นต้น เข้ามาดูแลในเรื่องพวกนี้ ขั้นตอนที่ส าคัญก็คือ
การดูพฤติกรรมทั้งในและนอกเรือนจ า ภายนอกก็คือภูมิหลังที่ด าเนินการมา แล้วก็ดูว่าเป็นคดีดูอะไร  
ดูละเอียดมาก แล้วกรรมการพวกนี้ก็ด าเนินการโดยไม่ใช่กลุ่มราชทัณฑ์ท า เป็นกลุ่มของกระบวนการ
ยุติธรรมและกลุ่มที่ดูแลสังคม ก็คือทางปกครองทางอะไรที่ดูแลเรื่องนี้มาทั้งหมด  

พวกลดโทษก็เหมือนกัน ลดโทษก็ลดวัน ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน เขาลดไป สมมุติว่า ๒๐๐ วัน 
ทุกคนจ าคุกได้ลดโทษสะสมเรื่อยเหมือนท าแต้ม ผมยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งได้ ๒๐๐ วัน แล้วเหลือติดคุก
อีก ๒๐๐ วัน ก็เอากลุ่มนี้มาพิจารณา ๖ เดือนก็จะดูทีหนึ่งเป็นรอบ ๆ ไป อาจจะไม่ได้ก็ได้ อาจจะได้ก็ได้ 
ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ว่ากลุ่มหลังนี้การลดโทษก็ด าเนินการโดยคณะกรรมการ การลดวันฝ่ายเรือนจ า
จะดู แต่พอจะปล่อยเราก็จะมีคณะกรรมการเหมือนกันให้ใกล้เคียงกัน คือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงอื่นเขาจะมาดูเหมือนกันลักษณะนี้เหมือนกัน หลังจากนั้นแล้วเมื่อปล่อยตัวเขาก็จะมีคุม
ประพฤติ เราก็จะส่งตัวให้คุมประพฤติไปติดตาม ก็จะมีเงื่อนไข ๔ – ๕ ข้อ ไม่เสพ ไม่ท าผิดอะไรต่าง ๆ 
นานา ถ้าผิดเงื่อนไขก็เชิญตัวเข้ามา เหมือนกลุ่มรอลงอาญาก็คล้าย ๆ กัน บทบาทกรมคุมประพฤติจะ
ส าคัญ มีหน่วยงานไม่ใช่กระทรวงยุติธรรมหน่วยเดียวแต่มาทั้งระบบด าเนินการอยู่ กระทรวงยุติธรรม
และเจ้าหน้าที่คุมประพฤติท า วันนี้คุมประพฤติต้องปรับขนานใหญ่ ทั้งขีดความสามารถโดยเฉพาะ
อาสาสมัครคุมประพฤติเราต้องมีให้ครบทั้งประเทศ ต้องอาศัยกระทรวงมหาดไทย ต้องดูก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต้องดูผู้น าชุมชนอะไรพวกนี้ ถึงจะได้รับความน่าเชื่อถือจากการติดตามพฤติกรรม ไม่อย่างนั้น
แล้วไปท ากฎเกณฑ์ แล้วก็ไม่มีใครสอดส่องดูแล แล้วก็คงจะต้องไปพัฒนาคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพ 
ถ้าเป็นการพักการลงโทษก็คือกระทรวงยุติธรรมต้องรับผิดชอบคุมประพฤติ ต้องแม่นย า ต้องเชื่อถือได้  
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ที่เรียนไว้ว่าถ้ากฎหมายเปลี่ยนมาตรการอื่นแทนการขังหรือมาตรการอื่นแทนการลงโทษแล้ว  
คุมประพฤติจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมและระบบการลงโทษของประเทศไทย  
อย่างยิ่ง ซึ่งต่างประเทศท าไปแล้ว ผมก าลังเดินหน้าท าเรื่องนี้อยู่ แต่ต้องก าหนดอ านาจหน้าที่ให้  
กรมคุมประพฤติมีขีดความสามารถ อันนี้ก็จะมาตอบค าถามที่ว่าการลดวันและพักการลงโทษท าอย่างไร 

ค าถามที่ ๒) พวกพักโทษหรือพวกที่ถูกขังจนครบเกณฑ์แล้วปล่อยออกไปดูแลกันอย่างไร 
ปกติแล้วคนที่ปล่อยโดยพ้นโทษเลย ไม่มีกฎหมายอะไรต้องไปดูแลเขาเป็นการละเมิดสิทธิ ถ้าจะไป
ติดตาม แต่ผมเองก็เชิญกระทรวงมหาดไทย เชิญกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
(พม.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าขอความกรุณาถ้าคนเหล่านี้จะไปท าความเสียหาย เพราะพวกนี้  
เราปล่อยในฐานะที่ต้องคืนคนดีสู่สังคมต้องไม่ผิดซ้ าและท าให้สังคมปลอดภัย แต่ถ้าคนพวกนี้ท าผิดซ้ า 
แสดงว่าสังคมเริ่มไม่ปลอดภัยแล้ว ท าไมเราจะติดตามคนกลุ่มนี้ไม่ได้ เหมือนกฎหมายราชทัณฑ์ที่จะ
ออกมาใหม่ ถึงจะต้องเก็บดีเอ็นเอ (DNA) พวกนี้ไว้ แต่วันนี้ท าไม่ได้จริง ๆ  

เรารู้ว่าคนพวกนี้ประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ไปผิดซ้ าด้วยสันดาน ด้วยความจ าเป็น เพราะ
มักจะเกิดจาก ๑. ไม่มีงานท า ๒. ไม่มีที่พัก คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มมากที่สุดที่เข้ามาสู่ในกระบวนการผิดซ้ า
เป็นอย่างนี้เสมอ แล้วเราในฐานะรัฐบาลจะไปแก้เรื่องงาน เรื่องบ้านเป็นปัญหาใหญ่มาก แต่เราก็พยายาม
ท า ทีนี้ในกฎหมายราชทัณฑ์ที่จะมาใหม่จะใส่ไว้เลยว่าต่อไปนี้การดูแลคนพวกนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวง
ยุติธรรมกระทรวงเดียว กระทรวงยุติธรรมจะดูภายใน เมื่อปล่อยไปแล้วควรเป็นหน้าที่ขององค์กรรัฐ
ทั้งหมดแล้วต้องถูกระบุไว้ด้วย ที่เราท ากันทุกวันนี้ เราท าเอ็มโอยู  (MOU) กับทางกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงานให้มาฝึกงานก่อน แล้วส่งรายชื่อ
ไปให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ช่วยดูแลคนพวกนี้ แต่วันนี้จะเป็นกฎหมายราชทัณฑ์ฉบับใหม่ออกมา
เลยนะครับว่า เมื่อปล่อยไปแล้วกระทรวงมหาดไทยต้องมีหน้าที่ เพราะเขาเหล่านั้นคือคนในหมู่บ้าน 
ต าบล ถ้าไปท าผิด ท าอะไรแล้วคุณต้องรับผิดชอบ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านก็เดือดร้อน ชาวบ้านก็เดือดร้อน 
คุณจ าเป็นต้องติดตามในฐานะผู้ปกครอง เรื่องแรงงานคุณมีหน้าที่ฝึกตั้งแต่ก่อน ๑ ปี แรงงานต้องหา
บริษัท ห้างร้านให้ท า ผมถึงเรียนว่าอยากจะให้ออกกฎหมายฉบับนี้ด้วยซ้ าไปว่ากระทรวงแรงงาน  
ลองประสานผู้ประกอบการเหมือนประเทศญี่ปุ่นเขาท าคือใครที่รับพวกนี้ไป เขาลดภาษี หรือช่วย  
ในลักษณะเงินเดือน ๓๐ เปอร์เซ็นต์คนพวกนี้ไม่เคยผิดซ้ าเป็นคนดีของสังคม แล้วยังไปสร้างผลผลิต 
ให้ประเทศชาติด้วย เพราะหน้าที่รัฐคือท าให้ทุกคนเป็นคนที่มีประสิทธิภาพของสังคม เพราะฉะนั้นรัฐ
น่าจะต้องมีการใช้จ่ายกับคนพวกนี้บ้าง อันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าเราก าลังปรับกฎหมายเกี่ยวกับ  
เรื่องดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก็เรื่องบ้าน  
เรื่องสงเคราะห์เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มาอยู่ในกระบวนการดูแลหลังจากการปล่อยโทษให้เป็นเรื่อง  
เป็นราว แล้วการเก็บข้อมูลต้องเก็บกันจริง ๆ จัง ๆ ว่าประชาชนกลุ่มนี้ปล่อยไปมีการผิดซ้ าสักกี่เปอร์เซ็นต์  

แต่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการไปเลย ไม่ต้องรอกฎหมายใหม่ ใครจะท าอย่างไร  
ให้มีสถิติ พอปล่อยตัวออกมาแล้วรายชื่อไปอยู่ที่ฝ่ายปกครองแล้วครับ ไปตรงไหน ก็จะมีปัญหาพวก  
พลัดถิ่น แรงงานพลัดถิ่นไม่อยู่กับที่ ผมก็บอกว่าไปถามพี่น้องเขาไปอยู่ไหนก็โอนจากอ าเภอไป ต้องท าได้
อย่างน้อย ๗๐ – ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้เริ่มท าอะไรเลย ณ วันนี้ไม่ต้องรอกฎหมายออก  
วันนี้บูรณาการแล้วก็ท าเรื่องนี้ไป  
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๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

- 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

- 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาการขาดแคลนน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคและการบริโภค 
ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๒๙/๒๕๕๘                        
วันศกุร์ที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกติติศกัดิ ์รตัวราหะ  เปน็ผู้ตั้งถาม ถามนายกรฐัมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายปตีิพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยธุยา 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และ 
นายสุธ ีมากบุญ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตัง้แตว่ันทีต่ัง้กระทู้ถามถึงวันทีต่อบกระทู้ถาม จ านวน ๒๓ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ต้ังกระทู้ถาม  :  นายกิตติศักด์ิ รัตวราหะ 

ด้วยปัจจุบันหลายพ้ืนที่ในประเทศก าลังประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของประชาชนเป็นอย่างมาก แม้รัฐบาลจะพยายามด าเนินการ
รับมือสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการป้องกันและรับมือสถานการณ์ภัยแลง้
แล้ว แต่ปัญหาการใช้น้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค ทั้งเรื่องแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าในบางพ้ืนที่ยังคง
เป็นปัญหาอยู่ โดยเฉพาะในจังหวัดพิจิตร ประชาชนหลายพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคอย่างรุนแรง หรือบางแห่งมีน้ าแต่ไม่สามารถใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้เนื่องจากคุณภาพน้ า
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่จะน ามาใช้ได้ ซึ่งโยปกติแล้วประชาชนส่วนใหญ่จะพ่ึงพาจากน้ าบ่อผุด บ่อน้ า
บาดาลและน้ าประปาเป็นหลัก แต่ เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ าและแหล่งน้ า  โดยน้ าบ่อ 
ก็เริ่มแห่งขอด บางพ้ืนที่คุณภาพน้ าอาจมีปัญหาเรื่องตะกอนตกค้าง มีกลิ่น รวมทั้งมีสารปนเปื้อนต่าง ๆ 
มีปริมาณมากเกินมาตรฐาน หากมีการน าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคอาจจะท าให้เกิดปัญหากับสุขภาพ
อนามัย เกิดสารพิษสะสมในร่างกาย หรือหากมีปริมาณสารแปลกปลอมมากเกินขนาดก็อาจส่งผลให้เกิด
การล้มป่วยอย่างเฉียบพลันได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์น้ ากว่า  ๘๐ ประเทศทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสะอาดในการอุปโภคบริโภค และใน ๒๕ ปีข้างหน้า 
คาดว่าประชากรกว่าครึ่งโลกจะประสบปัญหานี้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น รัฐบาลควรมีแนวทางในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการการท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วน จึงขอเรียนถามว่า 
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๑) รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการบริหารจัดการระบบน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ทั้งในด้านแหล่งน้ าและด้านคุณภาพน้ าเพื่อการเข้าถึงน้ าสะอาดในทุกพื้นที่หรือไม่ ประการใด 

๒) รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา
เกี่ยวกับคุณภาพน้ าที่ไม่สามารถน ามาใช้อุปโภคและบริโภคได้ โดยเฉพาะในบางพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรที่
ก าลังประสบปัญหาเป็นอย่างมากหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายปติีพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา  
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 

 นายสุธี มากบุญ  รฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ค าถามที่ ๑)  

นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)   
: ขอกราบเรียนเป็นเบื้องต้นว่า รัฐบาลได้มีการด าเนินการตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือที่จะท าแผน
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙ เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ าทั้งหมด ยุทธศาสตร์เหล่านี้ได้
ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ทั้ง ๖ เรื่องได้แก่  

เรื่องที่ ๑ คือยุทธศาสตร์การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค อันนี้เป็นเรื่องแรกที่รัฐบาลให้ความ
สนใจ  

เรื่องที่ ๒ คือยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงน้ าในภาคการผลิต ซึ่งก็หมายความว่าภาคเกษตร
กับอุตสาหกรรม  

เรื่องที่ ๓ คือยุทธศาสตร์การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย  

เรื่องที่ ๔ คือยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ า เรื่องที่ ๕ คือยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ต้นน้ าและป้องกันการพังทลายของดิน  

เรื่องที่ ๖ คือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

ซึ่งเหล่านี้ก็มีแผนด าเนินการในรายละเอียดจนกระทั่งปี ๒๕๖๙ ถามว่าเราแบ่งภารกิจกับ
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างไร เพราะว่ามีหน่วยงานอย่างน้อยก็ ๕ หน่วยงานที่ท าเรื่องน้ า  

ส าหรับส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะดูเรื่องการชลประทาน ชลประทานก็
แปลว่าให้น้ า แล้วตอนนี้ก็ได้รับภารกิจเพ่ิมเติมมาเรื่องของการระบายน้ าเพ่ิมขึ้นด้วย ส่วนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบหลายอย่างก็คือ การดูแลแหล่งน้ าธรรมชาติ การบริหาร
จัดการแหล่งน้ าธรรมชาติและการบริหารจัดการทั้งหมด เรื่องคุณภาพน้ า เรื่องน้ าบาดาล ต้นน้ า คือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องเหล่านี้หมดทั้งสิ้น ส าหรับกระทรวงมหาดไทย  
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ซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญ ในเรื่องของน้ าประปาและน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคด้วย แต่ที่ส าคัญซึ่งรับภารกิจ
ไปก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับภารกิจเกี่ยวกับแหล่งน้ าขนาดเล็กไปด้วยในขณะนี้  

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชลประทานและ  
การระบายน้ า อยากจะเรียนท าความเข้าใจไว้ในที่นี้ว่า ศักยภาพในการให้น้ าชลประทานในประเทศไทย
ในขณะนี้ในพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีศักยภาพเพียงประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถ
ให้น้ าได้ในระบบชลประทาน ค าว่าในระบบชลประทานหมายความว่ามีแหล่งน้ ามีระบบการจ่ายน้ าที่ชัดเจน 
ถ้าจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ ก็หมายความว่าในพ้ืนที่ภาคอีสานเราสามารถที่จะใช้แม่น้ า
โขงเป็นแหล่งน้ าดิบ แล้วก็น ามาแจกจ่ายน้ า ท าระบบส่งน้ าระบายน้ าให้กับประชาชนในภาคอีสานได้อีก
ประมาณสัก ๑๐ – ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาในเรื่องของการใช้น้ าจากลุ่มแม่น้ าโขง 
ซึ่งมีคณะกรรมการเป็นพิเศษ ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเริ่มด าเนินการในเร็ววันนี้ แต่ว่าโดยสรุปในขณะนี้
ในพ้ืนที่ประเทศไทยทั้งหมด สามารถส่งน้ าโดยระบบการชลประทานได้ประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์  
นี่คือศักยภาพ ขณะนี้พ้ืนที่ที่สามารถส่งน้ าได้ก็มีอยู่ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ถามว่าข้างนอกอีก 
๖๐ เปอร์เซ็นต์ท าอย่างไร ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการหาน้ าดิบ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพ้ืนที่ที่อยู่นอกพ้ืนที่เราต้องด าเนินการจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็ก
กระจายไปตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้ได้ แหล่งน้ าขนาดเล็กที่ได้สร้างไว้เป็นจ านวนมากในขณะนี้ประมาณ 
๓,๐๐๐ กว่าแห่งได้ถูกส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว แต่ว่าจากการส ารวจของ 
กรมชลประทานก็ปรากฏว่า แหล่งน้ าขนาดเล็กเหล่านั้นประมาณครึ่งหนึ่งยังไม่มีระบบส่ง แล้วการ
บ ารุงรักษายังอยู่ในระดับที่ต้องมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น ค านวณคร่าว ๆ สามารถที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ให้ น้ าได้อีก
ประมาณสัก ๓ แสนกว่าไร่ ถ้าเราท าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะรวบรวม
ตัวเลขแล้วก็จะมาคุยกับรัฐบาลว่าในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้จะท าอย่างไร เพราะเมื่อถ้ารัฐบาลจะเข้าไปดูแล
เรื่องเหล่านี้อีก คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องอนุญาตให้เรา 
เข้าไปท า แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องยินดีให้เราเข้าไปช่วยในลักษณะนั้น  

ส่วนที่ ๒ ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เรามีโครงการที่จะด าเนินการที่จะให้มีแหล่งน้ า 
ในไร่นาให้มากที่สุด แต่จ านวนความต้องการมีมากเหลือเกิน ปีหนึ่ง ๆ เราได้งบประมาณที่จะไปด าเนินการ
ประมาณสัก ๖๐,๐๐๐ แห่ง แหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นาอย่างนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน แล้วก็ทางรัฐบาล เพราะรัฐบาลไม่จ่ายเงินทั้งหมดต้องมีการร่วมมือกันในแง่ของ
แรงงานหรือในแง่ของการด าเนินการ ซึ่งเป็นโปรแกรมงานซึ่งคล้าย ๆ กับโครงการอื่น เช่น การแก้ไขพ้ืนที่
ภัยแล้งซ้ าซาก ซึ่งต้องมีการใช้แรงงานถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เหล่านี้เป็นต้น นั่นก็เป็นมาตรการที่ ๒ ซึ่งเราจะ
ด าเนินการและได้ด าเนินการไปแล้ว  

ส่วนที่ ๓ ก็คงเป็นภารกิจของหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปที่
ค่อนข้างจะชัดเจน ซึ่งผมจะพูดแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิดหน่อยก็คือ เรื่อง
เกี่ยวกับการขุดลอกคูคลองธรรมชาติ ซึ่งเหล่านี้คงจะเป็นภารกิจซึ่งเขาคงจะต้องด าเนินการในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน ความจริงอันนี้เป็นความจริงที่ผู้คนมักจะไม่ค่อยยอมรับและนึกว่าประเทศไทยจะมีพื้นที่
ชลประทานได้หมดทั้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ศักยภาพในขณะนี้มีประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เราด าเนินการไป
แล้ว ๓๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจากว่าเราจะใช้น้ าจากอินเตอร์เนชันแนล วอเตอร์  (International water) 
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หรือว่าพื้นที่น้ าที่เป็นแหล่งน้ าระหว่างประเทศ เช่น แม่น้ าโขง แม่น้ าสาละวินเข้ามาช่วยในการด าเนินการ
ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเจรจาในรอบต่อไป  

ส าหรับน้ าที่น ามาใช้จะมี ๔ ประเภทที่น ามาใช้ ประเภทแรกก็คือใช้เพื่อการเกษตร อันนี้ใช้
ประมาณ ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ประเภทที่ ๒ ก็เป็นเรื่องอุตสาหกรรมซึ่งใช้ไม่มาก อุปโภคบริโภคสูงกว่า
อุตสาหกรรม แต่ว่าสิ่งที่เริ่มมีความส าคัญมากขึ้นทุกทีก็คือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม นั่นก็คือน้ าจืด  
ที่เราเก็บไว้ในเขื่อนและอาคารชลประทานต่าง ๆ นับวันจะต้องไปใช้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ก็คือ
ผลักดันน้ าทะเลออกไป มิฉะนั้นแล้วทุ่งราบภาคกลางของเราจะถูกน้ าทะเลวิ่งเข้ามาท าให้พืชพันธุ์  
ทางการเกษตรเสียหายได้อย่างรวดเร็วมาก และระยะหลัง ๆ สิ่งเหล่านี้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจาก
ปัญหาเรื่องโลกร้อนและปัญหาเรื่องน้ าทะเลและอื่น ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ก าลังดูแลกันอยู่ว่า จะ
ด าเนินการอย่างไรในเรื่องนี้ ในแผนของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเราได้ท าแผน
ไว้เพียงแค่ปี ๒๕๖๙ เป้าหมายโดยส่วนรวมของประเทศจะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้ าชลประทาน 
ได้ประมาณ ๑๘.๙ ล้านไร่ ถึงปี ๒๕๖๙ เราจะเพ่ิมได้ประมาณ ๘.๗ ล้านไร่ ที่เหลือก็คงจะอยู่ในช่วง 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป อันนี้คือขีดความสามารถของการด าเนินการของเรา  

ฉะนั้นในเบื้องต้นก็ขอให้ข้อมูลสั้น ๆ ว่า ประเทศไทยมีศักยภาพประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ 
เว้นแต่จะเจรจาเรื่องน้ าระหว่างประเทศได้ เมืองไทยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่มี
ศักยภาพในการให้การชลประทาน อีกพื้นที่หนึ่งที่เหลือก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องพัฒนา ในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ
การกระจายน้ า ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วเราก าลังหาวิธีทีจ่ะรว่มมอื
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งน้ าให้ดีมากยิ่งขึ้น  

นายสุธี มากบุญ  (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ) : ในส่วนของที่ท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น าเสนอไปนั้นว่าในเรื่องยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ในเรื่อง
ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ านั้นมี ๖ ยุทธศาสตร์ และในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยุทธศาสตร์หนึ่ง 
ก็คือยุทธศาสตร์แรก ก็คือในเรื่องของน้ าอุปโภคบริโภค ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้เราจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้มีความเป็นไปได้ที่หมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ขาดน้ า จะเห็นว่าทั้งตัวเลข  
ที่ออกมาจากข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้านกชช . ๒ ค ผมย้ าว่า กชช. ๒ ค ที่เราได้ด าเนินการส ารวจไว้ 
๗,๔๙๖ หมู่บ้านทั่วประเทศที่ยังขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าอุปโภคบริโภค จากจ านวนหมู่บ้านของเราที่มีอยู่  
ทั่วประเทศ ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน เพราะฉะนั้นก็คงประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ ซึ่งเราจะสามารถ
แก้ไขได้หมด แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ ๕ หน่วยงานหลักแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในปี ๒๕๖๐ ตรงนี้  
คงจะเห็นได้ชัดว่าเรามีการวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของรัฐบาลและของการท างานแบบบูรณาการ  
ของกระทรวงและการปฏิบัติในระดับพื้นที่ซึ่งได้รับทราบไปบางส่วนแล้ว  

ในส่วนที่ ๒ ในส่วนของการด าเนินการของกระทรวงมหาดไทยคงจะเห็นว่ามีหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องที่จะต้องรับภาระและจะต้องช่วยแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวมี  ๓ หน่วยงานหลัก  
เป็นรัฐวิสาหกิจ ๒ หน่วย แล้วก็ท้องถิ่นที่เข้าไปดูแลค่อนข้างมากอยู่ในขณะนี้ คงต้องเรียนอย่างนี้ว่า  
ในเรื่องของการประปานครหลวง เรารับผิดชอบอยู่ใน ๓ พ้ืนที่ ก็คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
และนนทบุรี มีเพียง ๙ เปอร์เซ็นต์ส าหรับส่วนนี้ การประปาส่วนภูมิภาคซึ่งจะต้องรับผิดชอบอีก  
๗๔ จังหวัด ต้องกราบเรียนว่ารับผิดชอบได้เพียง ๑๙ เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่กับจ านวนครัวเรือนที่มีอยู่  
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ในส่วนที่ ๓ ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๘ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นใน ๓ ส่วนนี้ก็ 
รวมแล้ว ๘๓ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นในอีก ๑๗ เปอร์เซ็นต์ของทั่วประเทศก็คงจะต้องไปอยู่ในกรอบ 
ของยุทธศาสตร์ที่ได้น าเรียนไว้ในกรอบเดียวกันที่รัฐบาลได้วางกรอบไว้แล้ว ๗,๔๙๖ หมู่บ้านโดยประมาณ 

การประปาส่วนภูมิภาคมีการลงทุนสูง การขยายผลลงไปสู่ พ้ืนที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้
งบประมาณค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นก็ต้องดูถึงหลักความประหยัด ความคุ้มทุน และแหล่งน้ าดิบที่จะ
พึงมีเพ่ือให้การด ารงของการประปาส่วนภูมิภาคนั้นอยู่ได้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ท างาน ในส่วนของการประปา
ส่วนภูมิภาคงบประมาณที่ลงในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐๙ ล้านบาท
โดยประมาณ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๖,๔๑๖ ครัวเรือนโดยประมาณ ณ วันนี้ที่ขยายผลออกไปก็จะมี
ในส่วนที่เป็นพ้ืนที่ที่เป็นหมู่บ้านที่เกิดภัยแล้งด้วย แล้วก็ส่วนที่น้ าไม่เพียงพอด้วย ตรงนี้ก็ได้ขยายผล
ออกไป เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในส่วนของการท างานในระบบราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น บางครั้งใน
เรื่องข้อจ ากัดเรามีอยู่ในเรื่องของการงบประมาณที่จะขยายผล เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องขอความเหน็ใจวา่
เราได้พยายามท าอย่างเต็มที่ตามกรอบงบประมาณที่เราจะพึงมี และเพ่ือประโยชน์สุขให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน  

ค าถามที่ ๒)  

นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) : ส าหรับ
ในส่วนจังหวัดพิจิตรจะมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งกระผมเองก็คงจะเน้นเฉพาะในส่วนของกรม
ชลประทานเท่านั้น โครงการชลประทานหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพิจิตรก็มีเรื่องคลองส่งน้ า
บ ารุงรักษาพลายชุมพล คลองส่งน้ าและบ ารุงรักษาดงเศรษฐีแล้วก็ท่าบัว แต่ที่จะด าเนินการต่อไปมี ๒ 
โครงการหลัก โครงการที่ ๑ ก็คือโครงการชลประทานพิษณุโลกระยะที่ ๒ ซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องแหล่งน้ าดิบ 
ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภคทางมหาดไทยคงชี้แจง ซึ่งโครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่ง
ซ้ายระยะที่ ๒ จะให้น้ ากับอ าเภอสากเหล็ก อ าเภอเมือง อ าเภอวังทรายพูน แล้วก็อ าเภอตะพานหินก าลัง
เสนอขอเปิดโครงการ แล้วก็คิดว่าต้นปี ๒๕๕๙ ก็คงจะเริ่มด าเนินการ โครงการที่ ๒ คือโครงการระบาย
น้ าและฝายในแม่น้ ายมจ านวน ๓ แห่ง คือประตูระบายน้ าวังอิทก อ าเภอสามง่าม ฝายบ้านวังจิต อ าเภอ
โพธิ์ประทับช้าง แล้วก็ประตูน้ าโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ปี ๒๕๕๘ เราก าลังท าอีไอเอ (EIA) 
อยู่เพราะว่าแหล่งน้ าเหล่านี้ได้ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม แล้วก็คิดว่าคงได้รับ
อนุมัติ ถ้าได้รับอนุมัติแล้วการก่อสร้างจะเริ่มปี ๒๕๖๐ ซึ่งอันนี้จะท าให้น้ าดิบในจังหวัดพิจิตร ในอ าเภอ
ต่าง ๆ มีมากยิ่งขึ้น  

นายสุธี มากบุญ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) : โครงการต่าง ๆ ที่ลงไปเรา
แก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว มีหมดแล้ว ในปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ เรามีถึง 
๑๓๐ โครงการที่ลงไปอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งจะอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย อยู่ในพ้ืนที่ที่ขาด
แคลนน้ าต่าง ๆ และในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้น ในเรื่องแหล่งน้ าเราลงไป ๑๔ โครงการ ตรงนี้คง
ได้เห็นชัดว่าเราได้แก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ทีนี้หันมาดูอีกนิดหนึ่งว่าพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ๑๒ 
อ าเภอ ๘๘๘ หมู่บ้าน ณ ปีนี้แล้ง ๒๒๑ หมู่บ้าน แต่เราก็ได้ช่วยแก้ไขปัญหาไปส่วนหนึ่งอย่างน้อย ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ แต่การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคนั้นในปีนี้คงไม่เกิด เพราะว่าเราสามารถแก้ไขบูรณาการ  
ในระดับพ้ืนที่กับหน่วยงานทุกหน่วยงานรวมทั้งกระทรวงกลาโหมที่เข้าไปดูแล คงจะไม่เกิดปัญหา  
ณ เวลานี้เราได้วางกรอบให้กับทางจังหวัดพิจิตรที่ได้รับงบประมาณ ในส่วนของประปาส่วนภูมิภาค 
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เราได้ขยายเม็ดเงินงบประมาณ ๑๐๙,๔๕๐,๐๐๐ บาท อย่างที่ได้กราบเรียนไปแล้ว เพราะฉะนั้นประชาชน
ได้รับประโยชน์แล้ว ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ นี้ ๔๘ แห่ง จ านวนเม็ดเงินงบประมาณ ๑๐๘ ล้านบาทโดยประมาณ แล้วในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ เราได้เสนอให้ ๕๓ แห่ง อยู่ในพ้ืนที่ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพ้ืนที่ที่กระทบกับพ้ืนที่เรื่องภัยแล้ง  
แล้วก็ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค เพราะฉะนั้นในส่วนของเรา เราดูแลตลอดเวลาและจะสอดคล้องกับ
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กรุณาเสนอไปแลว้ 
เพราะว่าเป็นภาพรวมเดียวกัน เรามีการท างานแบบบูรณาการ  

ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทย ในปี ๒๕๕๘ ที่เรา
ก าลังจะพิจารณางบเพ่ิมเติม โดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรขอมา ๑๐๔ บ่อ เราจะลงในพ้ืนที่ที่เม็ดเงิน
งบประมาณเพียงพอ แล้วก็เจาะบ่อน้ าบาดาลได้ ท่านคงจะเห็นว่าเราได้มีข้อมูลของทุกจังหวัดเข้ามา 
อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อสังเกตใน ๑๗ เปอร์เซ็นต์ ที่เรา
จะต้องดูแลอยู่นี้  

อีกส่วนหนึ่งที่ท้องถิ่นได้ด าเนินการอยู่ในขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มี ๕ 
โครงการซึ่งได้รับไปแล้วอยู่ระหว่างด าเนินการในพ้ืนที่ภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ณ วันนี้ อีก
ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขุดลอกแหล่งน้ าก็ได้ให้ไปแล้ว ๒ โครงการ 
ลักษณะอย่างนี้ก็คงจะช่วยแก้บรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนของพ่ีน้องราษฎรได้อย่างสมบูรณ์ อีก 

ส่วนหนึ่งในประเด็นเรื่องคุณภาพน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น
สามารถมีข้อแนะน าแล้วก็สามารถช่วยเหลือสนับสนุนได้ ตรงนี้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีอ่ยูใ่นจงัหวดั 
โดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรถ้ามีปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ า ผมทราบว่าใน ๔ – ๕ อ าเภอของจังหวัดพิจิตร
ไม่ว่าจะเป็นสากเหล็กหรือว่าไล่ตั้งแต่ตะพานหินไป ตรงนี้มีเรื่องคุณภาพน้ า จริง ๆ แล้วประสานกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขาจะมีค าแนะน าและสามารถน าเสนอในทางที่สร้างสรรค ์
และแก้ไขปัญหาน้ าดื่มได้ในเรื่องของน้ าอุปโภคบริโภค  

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

 - 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง นโยบายรฐับาลในการควบคุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาล 
ที่สูงเกินจริงของโรงพยาบาลเอกชน 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๓๓/๒๕๕๘ 
วันศกุร์ที ่๕ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายเจตน์  ศิรธรานนท์  เปน็ผู้ตั้งถาม ถามนายกรฐัมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายรัชตะ  รชัตะนาวิน   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ และ 
นางอภิรดี  ตนัตราภรณ ์  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้แทน 
นายกรฐัมนตรี) 

   (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๑๖ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารปรากฏทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ในกรณีที่มีเครือข่าย
ผู้เสียหายที่เข้ารับการบริการทางการแพทย์ร้องเรียนเกี่ยวกับค่าบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
เอกชนที่สูงเกินจริงเป็นจ านวนมาก โดยมีผู้เสนอให้รัฐบาลหามาตรการหรือแนวทางในการควบคุมราคา
ของค่ารักษาพยาบาลและค่ายาของโรงพยาบาลเอกชนอย่างเข้มงวด เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาในข้อ ๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน โดยเฉพาะนโยบาย ข้อ ๕.๒ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นไปตามเจตนารมณ์ในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๔ ที่บัญญัติ 
ให้มีการก ากับและควบคุมยาและค่าบริการทางการแพทย์ให้มีราคาและค่าใช้จ่ายที่เ หมาะสมและ 
เป็นธรรมต่อผู้รับบริการอีกด้วย ในส่วนของการร้องเรียนปัญหากับภาครัฐนั้น พบว่าการรับเรื่องร้องเรียน
กระจัดกระจายไม่เป็นระบบ และเมื่อร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังแพทยสภา ก็ปรากฏชื่อเจ้าของ
โรงพยาบาลเป็นกรรมการแพทยสภาอยู่ อาจเกิดการหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้ อีกทั้งยังยากแก่การ
ตรวจสอบประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยยังต้องการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน 
แต่หากค่ารักษาพยาบาลมีราคาแพงเกินไป อาจท าให้ผู้ป่วยต่างชาติไม่เดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทย 
ส่งผลให้ไทยอาจต้องสูญเสียรายได้ปีละหลายแสนล้านบาท เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยถือเป็นแหล่ง
รักษาพยาบาลที่มีราคาถูกและบุคลาการทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม  
มีข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขก าลังเร่งดูแล และจะเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประชุมในเรื่องดังกล่าว 
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แต่หากรัฐบาลยังไม่มีแนวทางการแก้ไขหรือนโยบายในการด าเนินการกับกรณีดังกล่าวให้เกิดความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ ก็อาจท าให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของชาติในอนาคตได้ 

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลจะด าเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และจะยังคงด าเนินนโยบายการค้าเสรีหรือ
เศรษฐกิจการตลาด ต่อไปหรือไม่ อย่างไร 

๒. โรงพยาบาลเอกชนถือเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้ารัฐเป็นจ านวนมาก จากการที่ผู้ป่วยและ
ผู้ติดตามชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวจะเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินนโยบายของรัฐหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาในความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามนโยบายข้อ ๕.๒  

 

๓ ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายรัชตะ  รัชตะนาวิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนไทยใน ๓ กองทุน ได้แก่ 
กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยการ
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนไทยนั้นมีหน่วยบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน กล่าวคือ
กระทรวงสาธารณสุขให้บริการร้อยละ ๘๐ กระทรวงอื่น ๆ ร้อยละ ๑๐ และภาคเอกชน ร้อยละ ๑๐ 

- ภาคเอกชนนี้มีโรงพยาบาลทั้งหมด ๓๒๙ แห่ง และดูแลผู้ป่วยนอกถึง ๕๕ ล้านครั้งต่อปี 
แต่ในส่วนของจ านวนเตียง โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขมีจ านวนเตียงร้อยละ ๖๕ ขณะที่
ภาคเอกชนมีจ านวนเตียงคิดเป็นร้อยละ ๒๑ ซึ่งรองรับผู้ป่วยในได้ปีละ ๑๖ ล้านคน 

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการสุขภาพของประชาชน 
ตามนโยบายข้อ ๕.๒ ของรัฐบาลที่มีข้อความตอนหนึ่งว่า รัฐจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการสาธารณสุข โดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแลให้ความสนับสนุนท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน 
ในการพัฒนาระบบบริการทางแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนการใช้ทรัพยากรโดย 
มีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในนโยบายข้อนี้แล้วก็
นโยบายที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญอยู่เสมอ ก็คือว่าจะต้องค านึงถึงประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยด้วย ขณะนี้
มีข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนดังที่ท่านสมาชิกได้กล่าวเกี่ยวกับการเก็บค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาล
เอกชนมีราคาแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ายา แล้วก็ยังมีการร้องเรียนในกรณีถูกเรียกเก็บเงินเมื่อประชาชน
เข้ารับบริการฉุกเฉินวิกฤต ทั้งที่รัฐบาลได้เคยประกาศนโยบายรักษาได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่สูงเกินไปอาจจะส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนของไทยสูญเสีย
ศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาคได้ เนื่องจากผู้ป่วยต่างชาติอาจจะย้ายไปรับบริการที่ประเทศอื่น  

กระทรวงสาธารณสุขได้ข้อสรุปถึงสาเหตุราคาค่ารักษาพยาบาลแพง ดังนี้ 
๑) เกิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้น ต้นทุนยาใหม่ ๆ ต้นทุน

การพัฒนาคุณภาพ ต้นทุนการควบคุมความเสี่ยง ต้นทุนที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เป็นต้นที่เพ่ิมขึ้นตามระดับของ
มาตรฐานของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง ซึ่งในประเด็นนี้รัฐบาล มีความเข้าใจดีว่า ต้นทุนที่ สูงขึ้นนี้
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เป็นในส่วนที่ภาคเอกชนได้แบกภาระไว้ ดังนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้มีนโยบายว่าจะต้องท าให้ราคาของ
โรงพยาบาลเอกชนได้เข้ามาเสมือนกันกับราคาของภาครัฐแต่อย่างใด 

๒) ปัจจัยของการก าหนดสัดส่วนก าไรของโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นส่วนที่อาจจะท าให้  
มีค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้น 

๓) การให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและการรับไว้ในโรงพยาบาลอาจจะไม่สมควร และ
อาจจะไม่จ าเป็น 

การแก้ปัญหาดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เช่น 
กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ก าหนดแนวทางในการแก้ไขไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาล แพงของ
ภาคเอกชน 

ข้อ ๒ เกี่ยวกับเรื่องค่ายาที่มีราคาแพง ยาเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศของคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี ๒๕๕๘ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในสามารถที่จะก าหนด 
ให้มีมาตรการปิดราคาป้ายของยาว่ายาชนิดใดควรจะมีราคาเท่าไรและโรงพยาบาลเอกชนก็สามารถ  
มีแนวทางในการที่จะก าหนดส่วนของก าไรและการบริหารจัดการราคายาให้มีความเหมาะสมจากต้นทุน 
ซึ่งในแต่ละโรงพยาบาลจะแตกต่างกันได้ ท าให้ราคายาในแต่ละโรงพยาบาลอาจจะแตกต่างกัน แต่ทั้งนี้
ตอ้งประกาศราคายาให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งอันนี้จะเป็นกลไกการตลาดอย่างหนึ่ง ส่วนอีกแนวทาง
หนึ่งคือแนวทางการควบคุมราคา โดยไม่ก าหนดให้ประชาชนต้องซื้อยาที่โรงพยาบาลเอกชน ก็คืออาจจะ
รับยาจากโรงพยาบาลเอกชนหรือไปซื้อยาข้างนอกโรงพยาบาลก็ได้ ทั้งนี้ขณะนี้ทางคณะกรรมการ  
ที่ได้แต่งตั้งขึ้นทั้ง ๒ ชุดนี้ก็ก าลังปรึกษาหารือกันอยู่ในแนวทางทั้งสอง แล้วก็คงจะมีข้อสรุปภายใน  
๑ สัปดาห์ 

ข้อ ๓ ในการบริการตรวจวินิจฉัย การรับไว้ในโรงพยาบาลโดยไม่สมควรหรือไม่จ าเป็น
กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับสภาวิชาชีพในการควบคุม ก ากับตามมาตรฐานของวิชาชีพต่อไป 

ข้อ ๔ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าเว็บไซต์ (Website) ได้ก าหนดให้โรงพยาบาลเอกชนทุก
แห่งท าเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบอัตราค่ารักษาของโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
เอกชนทุกแห่งต้องน าอัตราค่ารักษาพยาบาลขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโดยในเบื้องต้นได้จัดท าอัตรา  
ค่ารักษาของหัตถการด้วย นอกจากค่ายาแล้วของโรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า เพ่ือสื่อสาร  
ให้ประชาชนได้ตรวจสอบราคาก่อนท าการรักษา  

ข้อ ๕ มีการเปิดสายด่วนสนับสนุนบริการสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ประชาชน  
คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม คือหมายเลข ๐ ๒๑๙๓ ๗๙๙๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเชื่อมต่อกับ 
สายด่วน ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คือ ๑๓๓๐ และสายด่วนของการคุ้มครอง
ผู้บริโภค หมายเลข ๑๑๖๖  

ข้อ ๖ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่วิกฤต ที่อาจจะ
เป็นอันตรายถึงชีวิตตามนโยบายรักษาที่ฟรีทุกสิทธิ ขณะนี้เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนว่า
ยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่สมควรที่จะเป็น ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับทางภาคเอกชนที่จะท าให้
โครงการนี้ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยจะก าหนดเกณฑ์  
ที่ชัดเจนของภาวะฉุกเฉินวิกฤต ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคเอกชน
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ตลอดจนการส่งตัวกลับหน่วยบริการต้นสังกัดเมื่ออาการดีขึ้น และบริหารจัดการการเบิกจ่ายจากกองทุน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการนี้
จะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

ส่วนเรื่องของการด าเนินการนโยบายทางการค้าเสรีหรือเศรษฐกิจการตลาดน้ันยังเป็น
นโยบายหลักของประเทศ การด าเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาจะอยู่บน
พ้ืนฐานของตลาดเสรีที่เหมาะสมและเป็นธรรม และมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ แล้วจะคุ้มครอง
ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

กรณีโรงพยาบาลเอกชนที่ด าเนินนโยบายเก่ียวกับที่เป็นเมดิคอล ฮับ  (Medical hub) 
ว่าจะมีการพัฒนาทางด้านนี้ตามที่รัฐบาลได้แถลงไว้แก่ประชาชนอย่างไร   

นโยบายการพัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพนานาชาติท าให้ประเทศไทย 
ในขณะนี้ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้น าด้านบริการสุขภาพของภูมิภาคและของโลก ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ท าให้ประเทศ
ไทยได้รับการยอมรับได้อย่างราคาที่เหมาะสม การให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีบุคลากร  
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการต้อนรับด้วยอัชฌาสัยไมตรีที่ดี มีสถานที่
ท่องเที่ยวสวยงาม โดยเฉพาะเรื่องราคาที่เหมาะสมนั้นหากค่ารักษาพยาบาลแพงเกินไปอาจจะท าให้
ศักยภาพการแข่งขันลดน้อยลง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ในภาพรวมค่ารักษาพยาบาลของไทยเมื่อเทียบ  
กับต่างประเทศก็ยังต่ ากว่าประมาณ ๓ เท่า แต่ถ้าหากค่ารักษาพยาบาลของภาคเอกชนสูงขึ้นเรื่อย ๆ  
ก็จะท าให้ศักยภาพการแข่งขันลดลงได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนก็พึงที่จะระมัดระวัง 

รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้ที่ให้บริการทางการแพทย์ทางภูมิภาค
อาเซียนตลอดจนความร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
วัฒนธรรมและกระทรวงอื่น ๆ ทั้งนี้โดยที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในภาครัฐด้วย รัฐบาลจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเวลเนส ฮับ 
(Wellness hub) สนับสนุนให้สถานประกอบการได้คุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการมีความรู้
ทักษะด้านศาสตร์นวดไทยเพื่อสุขภาพผ่านทางการอบรมหลักสูตรที่สนับสนุนบริการสุขภาพรับรอง และ
พัฒนาเมดิคอล สปา (Medical spa) ให้เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ 

นอกจากนั้นรัฐบาลยังจะสนับสนุนพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรบุคลากรสุขภาพด้านต่าง ๆ พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางประชุมวิชาการได้จัด
นิทรรศการทางด้านการแพทย์ซึ่งจะช่วยเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของภูมิภาค 

ดังนั้น การแก้ปัญหาเรื่องราคาค่ายาแพงนี้ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการพัฒนา  
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติแต่อย่างใด กระทรวงสาธารณสุขยังได้ให้ความส าคัญ  
ในการน าศักยภาพของภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดบริการสุขภาพให้แก่ภาครัฐในลักษณะเซอร์วิส  
คอนแทรคท์ (Service contract) ตามเขตสุขภาพต่าง ๆ เช่น จุดรับ – ส่งต่อผู้ป่วยจากภาครัฐเข้ามา
รักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วสามารถเบิกจ่ายได้จาก ๓ กองทุน เช่น ในกรณีของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
รวมทั้งการพิจารณาลงทุนในกิจการสุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



- ๔๙ - 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นางอภิรดี ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  

กรณียาซึ่งมีสิทธิบัตรยา ท าให้ยาราคาแพง สาเหตุส่วนหนึ่งของการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้น 
เป็นเรื่องของระบบการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างประเทศ ซึ่งทุกประเทศ 
มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ เพราะฉะนั้นยาที่มีสิทธิบัตรจะยังคงมีราคาแพง ในขณะยาที่ปลอดการคุ้มครอง
ทางสิทธิบัตรแล้ว จะมียาเจเนริก  (Generic) ซึ่งมีราคาต่ ากว่าแต่ส าหรับยาที่ยังคงมีการคุ้มครอง 
ทางสิทธิบัตรนั้น ถ้าหากว่ามีกรณีที่เกิดความจ าเป็นเป็นโรคระบาดหรือฉุกเฉินร้ายแรงนั้น ทางรัฐบาล 
มีสิทธิที่จะสามารถใช้คอมพัลโซรี ไลเซนซิง (Compulsory licensing) ได้ ซึ่งกรณีนี้จะต้องมีการใช้อย่าง
ระมัดระวังไม่ให้มีการกระทบกับเจ้าของสิทธิ แล้วก็ใช้อย่างจ ากัดเฉพาะเท่าที่จ าเป็น ซึ่งความตกลง
ระหว่างประเทศก็ได้อนุญาตไว้ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นเมื่อเกิดมีความจ าเป็น ทางรัฐบาลโดยกระทรวง
สาธารณสุขก็ได้หารือเจรจากับบริษัทผู้เป็นเจ้าของสิทธิ ก็ได้มีการเจรจาเพ่ือลดราคายาที่เกี่ยวข้องลงมา
ได้ในระดับหนึ่งเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือว่าท าให้ยามีราคาถูกลง ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ด าเนินการ
มาด้วยดี แต่การใช้คอมพัลโซรี ไลเซนซิง นั้น ต้องใช้โดยจ ากัดและด้วยความระมัดระวังที่สุด เพราะว่าจะ
มีผลกระทบทางการค้าที่กว้างขวางมากขึ้น เพราะว่าเช่นกรณีที่ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในลิสท์  (List)  
พอนที วอช ลิสท์ (Pointy watch list) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

 - 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ขอให้พิจารณาปรับปรุงหรอืยกเลิกส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศกึษา 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๓๕/๒๕๕๘ 
วันศกุร์ที ่๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม  ถามนายกรัฐมนตร ี  

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์  รองนายกรฐัมนตรี  และ 
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ  
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้แทน
นายกรฐัมนตร)ี 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๑๖ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งมีหน้าที่พัฒนา
เกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา ถูกตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการ นักการศึกษา และภาคประชาสังคมว่า  
การประเมินคุณภาพการศึกษาของ (สมศ.) ไม่สามารถสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาที่แท้จริง 
กล่าวคือ การประเมินของ (สมศ.) ในขณะนี้เป็นการสร้างภาระ และไม่ตรงเป้าหมายในการประเมิน  
การประเมินมีเพียงหลักเกณฑ์เดียวทั้งที่สถานศึกษามีความหลากหลายและมีบริบทที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
การประเมินก็ไม่ได้ประเมินในสิ่งที่สถานศึกษาด าเนินงาน จึงไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ การประเมินที่มุ่งเน้นผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นส าคัญท าให้ผู้บริหารและ
ครูต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการจัดท าเอกสารจ านวนมากเตรียมไว้รองรับการประเมินเพ่ือให้ได้คะแนน 
ที่สูง ผลการประเมินจะได้อยู่ในอันดับที่ดี โดยไม่สนใจการเรียนการสอนนักเรียนในห้องเรียน และในช่วง
เวลาที่ผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอกมาประเมิน บางโรงเรียนถึงปิดโรงเรียนหรืองดการเรียนการสอน
เพ่ือให้นักเรียนมาช่วยจัดท าสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงามและเตรียมการต้อนรับผู้ประเมิน 
ดังนั้น การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. จึงเป็นการเพ่ิมภาระและเป็นอุปสรรคในการ  
จัดการศึกษา ท าให้คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยตกต่ าลงอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของไทยอย่างที่ควรจะเป็น ส่งผลให้มีนักวิชาการ นักการศึกษา และภาคประชาสังคม 
ที่ห่วงใยคุณภาพการศึกษาเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกส านักงานรับรองมาตรฐาน  
และประเมินคุณภาพการศึกษา  

 



- ๕๑ - 

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงหรือยกเลิกส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือไม่ ประการใด 

๒. เมื่อระบบประเมินเป็นระบบส่งข้อมูลทางออนไลน์ ยังจะมีการจัดจ้างบริษัทประเมิน  
อีกหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายยงยทุธ  ยุทธวงศ์  รองนายกรฐัมนตรี 

การยุบส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา นั้นยังไม่เหมาะ 
ในขณะนี้ เพราะว่ามีระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ ให้ด าเนินการตรงนี้  
การประเมินนั้นให้ด าเนินการประเมินโดยหน่วยงานที่เป็นกลางยกตัวอย่างเช่น ถ้าเผื่อจะไปมอบให้ทาง
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ประเมินเอง ก็อาจจะผิดหลักการในแง่ที่ว่าต้องเอาผู้ที่เป็นกลางมาประเมิน 
และจะไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมที่น่าเชื่อถือได้ หรือการประเมินที่ไม่ตรงกับเป้าหมายของ
คุณภาพ การเรียนการสอนในห้องเรียน แทนที่จะท าให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น ยิ่งท าให้ตกต่ าลงเสียอีก 
ในระดับมหาวิทยาลัยเขาไม่ค่อยกลัว เพราะว่าเขาสามารถที่จะด าเนินการได้ ยืนอยู่บนขาตัวเองได้ แต่ว่า
สถานศึกษาในระดับโรงเรียน ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) ก็ตามหรือ 
ในทางด้านวิชาชีพก็ตามนี้ เขาอาจจะยังเกร็ง ๆ อยู่ ก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะออกมามากนัก เป็นเรื่อง 
ที่มีความเป็นห่วงในสังคมอย่างมากแต่เท่าที่ผ่านมา ๓ รอบนั้น สมศ. จะไปเน้นเรื่องการประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียก แอสเซส (Assess) เป็นหลักเลย แล้วก็จะเน้นทั้งการประเมินภายนอก 
แล้วก็ให้มีการประเมินภายใน ส่วนนี้ที่ เขาท ามาก็ดี แต่การด าเนินงานอาจมีอุปสรรคบ้างและ 
ยังตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่ทัน อันนั้นก็เป็นจุดที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่ที่ส าคัญจะต้อง
ท างานเรื่องการรับรองมาตรฐาน คือไม่ใช่แอสเซส นโยบายให้ไปดูเรื่องของการท าระบบรับรองมาตรฐาน 
ซึ่งเป็นระบบที่จะรับรองโดยความสมัครใจ 

กรณีค าถามที่ ๒ เมื่อระบบประเมินเป็นระบบส่งข้อมูลทางออนไลน์จะยังมีการจัดจ้าง 
บริษัทประเมินอีกหรือไม่ จากข้อมูลของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ขณะนี้สถานศึกษาในประเทศไทย ๖๐,๐๐๐ แห่ง กฎหมายบังคับให้ต้องประเมินทุกแห่ง  

ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช .) ก าลังมีแนวคิดที่จะแก้กฎหมายท าให้ให้อาจจะ 
ไม่จ าเป็นต้องประเมินทุกแห่ง แต่ว่าประเมินให้เพียงพอที่จะทราบสถานภาพโดยรวม สมศ . มีเจ้าหน้าที่
เพียง ๘๐ กว่าคนแต่ว่าต้องด าเนินการประเมินจ านวนมากเช่นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ จึงจ าเป็นจะต้องจัดจ้าง
หน่วยประเมิน ซึ่งในรอบแรกนี้เขาจัดจ้างถึง ๗,๐๐๐ คน แต่ว่าค่อย ๆ ลดลงได้หากเห็นว่าไม่จ าเป็น  
ซึ่งก็ลดลงมาจนเหลือเพียง ๒,๕๐๐ คนในรอบที่ ๓ ส่วนในรอบที่ ๔ ส าหรับโรงเรียนเล็กซึ่งมีถึง  
๒๐,๐๐๐ โรงเรียน นั้นเราก็จะต้องค่อย ๆ พิจารณาดูว่าเขาอาจจะส่งข้อมูล แต่ว่าท าได้โดยการที่จะ  
ส่งโดยวิธีอื่น แต่ก็ยังเป็นวิธีการที่ต้องใช้ระบบไอที 
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ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ตัวชี้วัดที่ทางส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ได้ตั้งขึ้นมา 
เพราะว่าตัวชี้ วัดหลายตัวที่ ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เนื่องจากว่าสถานศึกษา  
ในกระทรวงศึกษาธิการเองนี้มีหลายรูปแบบหลายลักษณะไม่ใช่เฉพาะในการศึกษาพ้ืนฐานสามัญเท่านั้น  
แต่ยังมีอาชีวศึกษา มีการศึกษานอกรูปแบบมีการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน .) สถาบันอุดมศึกษา เพราะฉะนั้นตัวชี้วัดบางตัว 
ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรค 

ประการที่ ๑ ตัวชี้วัดนี้ก็คือมีจ านวนมากเกินไป ซึ่งก็เป็นการสร้างภาระให้กับทางโรงเรียน 
ซึ่งควรจะต้องมีการลดทอนตัวชี้วัด 

ประการที่ ๒ ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของผู้ประเมิน มาตรฐานเนื่องจากผู้ประเมิน 
มีจ านวนมาก เพราะฉะนั้นการให้ความรู้การอบรมของผู้ประเมินอาจจะไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน  
ผู้ประเมินอาจจะไม่เข้าใจบริบทการศึกษา ไม่เข้าใจลักษณะของโรงเรียน ไม่เข้าใจการจัดการเรียนการ
สอนของในแต่ละโรงเรียน อันนี้ไม่รวมถึงปัญหาที่เกิดจากคุณลักษณะส่วนตัวของผู้ประเมิน 

ประการที่ ๓ วิธีการประเมินที่อาจจะไม่ตอบสนองต่อการที่จะน าผลการประเมินนั้นมาใช้ 
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะว่าหลายตัวเมื่อประเมินออกมาแล้วผลก็ไม่ได้บังเกิดอะไรขึ้น 
กับตัวสถานศึกษานั้น ไม่มีผลในทางที่จะน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

อันนี้เป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาของผู้รับบริการ ก็คือโรงเรียนต่าง ๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประเมินออนไลน์ (Online) ที่จะบังเกิดขึ้น  
จะเป็นการลดภาระให้กับโรงเรียนเป็นอย่างดี และต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าการด าเนินการส่งการ
ประเมินออนไลน์นั้นในรายละเอียดเราจะท าอย่างไร ผลการประเมินผลการศึกษาของเราเมื่อเทียบ  
กับประเทศในภูมิภาคก็ยังไม่อยู่ในอันดับที่น่าพอใจ อันนี้เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ในปีการที่ศึกษา 
ที่เริ่มขึ้นมาคือปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้เป็นต้นไปกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือว่านอกโรงเรียน 
จะต้องควบคุมให้ได้ ไม่ให้เกินร้อยละ ๑๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดใน ๑ ปี การศึกษา เพราะฉะนั้นใน ๑ ปี
การศึกษามีการประเมิน ๒๐๐ วัน เพราะฉะนั้นเราพอจะอนุญาตหรืออะลุ้มอล่วยให้กับกิจกรรมเหล่านี้
ได้ไม่เกิน ๒๐ วันโดยประมาณ ซึ่งก็จะลดจ านวนเป็นอย่างมาก เพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้เวลาไปมากกว่า 
๘๐ กว่าวันจากที่ได้มีการส ารวจแล้วก็ประเมินมา เพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีเวลาอยู่ในห้องเรียนมากขึ้น  
นั่นก็คือ ถ้าเด็กในความดูแลของท่านมีผลการเรียนดีขึ้น มีทักษะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 
การศึกษาดีขึ้นจากการประเมินโดยคณะกรรมการ ท่านก็เอาวิทยฐานะไป ดังนั้น วิทยฐานะของครู  
ไปจะเกิดในห้องเรียนเท่านั้น ครูจะไม่ต้องออกนอกห้องเรียนเพ่ือไปท าผลงานวิชาการส่วนตัวเอง   
แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ายกเลิกในส่วนของการท าผลงานวิชาการ 
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๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

 - 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การขออนุญาตต้ังหรือย้ายโรงงานน้ าตาล 
แห่งใหม่ ที่ต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ าตาลเดิม 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลเมตร 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๓๙/๒๕๕๘ 
วันศกุร์ที ่๒๖ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายมหรรณพ  เดชวิทกัษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม  
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม            

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๒๕ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ 

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีก าหนดหลักเกณฑ์ขออนุญาตตั้งหรือ  
ย้ายโรงงานน้ าตาลแห่งใหม่ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานน้ าตาล โดยมีหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง คือ โรงงาน
น้ าตาลแห่งใหม่ที่ขออนุญาตตั้งหรือย้ายโรงงาน ต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ าตาลที่มีอยู่เดิม  
ไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลเมตร จากเดิมก าหนดไว้ ๘๐ กิโลเมตร เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการ
ขนส่งอ้อยและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแย่งอ้อยระหว่างโรงงานที่ตั้งใหม่และโรงงานเดิม ข้าพเจ้าเห็นว่า
การประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวมิได้เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย  
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยจังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสและต่อเนื่อง  
มาโดยตลอดแต่อย่างใดไม่ ทั้งมิใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ตรงจุด ตรงประเด็น กลับเป็นการซ้ าเติม
เกษตรกรชาวไร่อ้อยผู้เสียเปรียบ ไม่มีอ านาจต่อรอง และเป็นการสนับสนุนการผูกขาดของตระกูล
ผู้ประกอบการกิจการโรงงานน้ าตาลประมาณ ๖ ตระกูลเท่านั้น เพราะประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น 
มิอาจปฏิบัติได้ หรือปฏิบัติได้ก็เป็นไปด้วยความยากยิ่งต่อการประกอบกิจการ ซึ่งการตั้งโรงงานน้ าตาล
จะต้องค านึงถึงภูมิประเทศและภูมิสภาพอันเกี่ยวกับประกอบกิจการนั้นด้วย และเมื่ อพิจารณาจาก
โรงงานน้ าตาลที่มีอยู่ในประเทศไทย ๕๑ โรง ก็ตั้งอยู่ในภูมิประเทศและภูมิสภาพดังกล่าวแล้ว  
ที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี มีโรงงานน้ าตาลรวมกัน ๘ แห่ง ห่างกันโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  
๓ – ๒๐ กิโลเมตรเท่านั้น จังหวัดเลย มีระยะเส้นทางห่างกันไม่เกิน ๒๕ กิโลเมตร แต่ถ้าวัดระยะในเชิง
เส้นตรง จะห่างกันเพียง ๑๐ กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนปัจจุบัน 
เป็นผู้อนุมัติใบอนุญาต รง.๔ ให้ทั้ง ๒ โรงงาน เมื่อประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  
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และในจังหวัดอื่น ๆ ก็มีลักษณะเป็นเช่นนี้ เฉลี่ยแล้วมีรัศมีห่างกันในเชิงเส้นตรงไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร 
ในรัศมีรอบทิศ ๓๖๐ องศา ถ้าประกาศหลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับให้ย้อนหลังได้ จะท าให้เกิดความสับสน
อลหม่านและไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ โรงงานน้ าตาลต้องรื้อถอน ขยับขยายกันไปเป็นการใหญ่ และ  
ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ก็มี นอกจากหลักเกณฑ์การก าหนดระยะห่าง ๕๐ กิโลเมตร  
ในเชิงเส้นตรงดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ก าหนดให้โรงงานน้ าตาลที่จะตั้งขึ้นใหม่ ต้องมี  
ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ซึ่งไม่เป็นคู่สัญญากับโรงงานอื่นมาก่อนในปริมาณอ้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
ของก าลังการผลิต ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมอาจก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมให้โรงงานแห่งใหม่  
ต้องจัดให้มีชาวไร่อ้อยคู่สัญญาจนครบร้อยละ ๑๐๐ นับจากวันเริ่มต้นผลิตก็ได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแย่ง
อ้อยจากโรงงานที่มีอยู่เดิมก็สามารถกระท าได้  

จึงขอเรียนถามว่า 

- ผู้ขออนุญาตตั้งโรงงานน้ าตาลจะต้องค านึงถึงภูมิประเทศและภูมิสภาพดังที่กล่าวมาแล้ว 
การที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศหลักเกณฑ์การขออนุญาตตั้งโรงงานน้ าตาลแห่งใหม่ต้องมีระยะห่าง 
๕๐ กิโลเมตร จากโรงงานเดิม จึงมิใช่หลักเกณฑ์ที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ท่านจะทบทวน  
ประกาศกฎเกณฑ์นี้เสียใหม่ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

       

๓. ประเด็นค าตอบ 

       ผู้ตอบกระทู้ถาม  : นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

ในปี ๒๕๔๙ มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายเรื่องของระยะทาง 
เพ่ือที่จะสร้างความสมดุลระหว่างโรงงานน้ าตาลกับเรื่องของไร่อ้อยให้สัมพันธ์กัน จึงเป็นที่มาของ
ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร ท าให้เกิดโรงงานขึ้นมาอีก ๕๐ โรง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปี ๒๕๕๗  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มีข้อเสนอในระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร โดยหลักการแล้ว
โรงงาน ๑ โรงงานต่ออ้อย ๒๐,๐๐๐ ตัน เพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าในการดูแลความสมดุลระหว่าง 
ไร่จ านวนอ้อยที่จะออกมากับขีดความสามารถของโรงงาน โดยใช้ตัวกลางเป็นค่าเฉลี่ยที่เหมาะสม และ
อาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้ พ้ืนที่ไหนเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอพ้ืนที่ไหนที่จะประกาศเป็นโซน 
(Zone) พิเศษ จะเปลี่ยนจากข้าวมาเป็นอ้อยความเหมาะสมของ ๕๐ กิโลเมตรนี้เหมาะสมอยู่แล้ว เพราะ
ใช้ทั่ วประเทศ แต่ เ พ่ือให้ เกิดความสมดุลในแง่ของดีมานด์  (Demand) ซัพพลาย  (Supply)  
มีผลผลิตอ้อยทั้งประเทศ ๔๗.๘ ล้านตัน ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาขัดแย้ง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวไร่อ้อย
ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ชาวไร่อ้อยต้องถูกแย่งอ้อย แต่กลายเป็นว่าชาวไร่อ้อยต้องแย่งกันขายโรงงาน  

เวลานี้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยทั่วประเทศนั้นเกิดขึ้นจากอ้อยล้นตลาด  
ไม่ควรเอาเรื่องระยะทางมาเป็นนัยส าคัญในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการจัดตั้งโรงงานแห่งใหม่ 
เพราะไม่มีนัยใด ๆ 
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ปัจจุบันการตั้งโรงงานน้ าตาลจ าต้องมีธุรกิจต่อเนื่องหรืออุตสาหกรรมลูกโซ่ คือ  

๑) โรงงานผลิตแก๊ส (Gas) หรือปุ๋ยธรรมชาติ ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือจะได้ไปป้อนให้ชาวไร่ 
ไม่ต้องไปใช้สารเคมี 

๒) โรงงานผลิตไฟฟ้า เพ่ือจะได้ใช้ไฟฟ้านั้นมาปั่นปฏิบัติการของโรงงานน้ าตาลแล้วส่วนที่
เหลือนั้นขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  

๓) โรงงานผลิตเอทานอล  

ณ ขณะนี้อ้อยล้นตลาด มีชาวไร่อ้อยหลายแห่งมาร้องเรียนคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ 
การอุตสาหกรรมและการแรงงาน และคณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอทางออกว่า ผู้ที่จะเข้ามาประกอบการ
รายใหม่ จะต้องจัดให้มีชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่ไม่เป็นคู่สัญญากับโรงงานเดิมที่มีอยู่เดิม  
ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของก าลังการผลิตของโรงงานแห่งใหม่นั้น ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาเหล่านั้นจะต้อง  
ได้อ้อยมาโดยชอบด้วยกฎหมาย  

ปัญหาของชาวไร่อ้อยเกี่ยวข้องหลาย ๆ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ถ้าข้อเสนอให้การจัดตั้งโรงงานต้องเสนอ ครม. จะเป็นการย้อนปัญหาเช่นที่เคยประสบมา 
เพราะไม่มีที่ไหนในโลกที่ว่าตั้งโรงงานน้ าตาลต้องไปขอ ครม. แต่ว่าโดยหลักสิ่งเหล่านี้ก็มีระบบที่จะต้อง 
ดูโดยหลัก Demand และ Supply โดยที่เป็นหลักของธรรมชาติอันนั้นคือดีที่สุด เป็นการจัดระเบียบ 
ครั้งใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมน้ าตาล หากย้อนกลับไปเป็นแบบเก่าปัญหาที่เราพยายามที่จะแก้ไขมา  
ก็ไม่มีวันสิ้นสุด เว้นแต่ถ้าเป็นพ้ืนที่พิเศษที่จะใช้นโยบายพิเศษ แต่ว่าถ้ากรณีใช้บังคับทั่วประเทศ  
ควรเข้าไปสู่ในระบบที่ควรจะเป็น และใช้หลักของ Demand และ Supply 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

  - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

 - 

 

 

……………………………………….. 

 

 



- ๕๗ - 

๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การด าเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔๑/๒๕๕๘  
วันศกุร์ที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ  เป็นผูต้ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายสมหมาย  ภาษี  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ 
นายอ านวย  ปะติเส  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้ 
แทนนายกรฐัมนตร)ี 

       (รวมระยะเวลาตั้งแตว่นัที่ตัง้กระทู้ถามถงึวนัที่ตอบกระทูถ้าม จ านวน ๓๒ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักด์ิ  รัตนวราหะ 

สืบเนื่องจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย  
มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร  
ไม่สามารถเป็นที่พ่ึงทางด้านการเงินและช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรได้เท่าที่ควร ลูกค้าเกษตรกรส่วนใหญ่
ประสบปัญหาการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. กล่าวคือ ลูกค้าเกษตรกรที่ประสงค์จะขอสินเชื่อถูกพนักงานที่มี
อ านาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อชักชวนเชิงบังคับให้ลูกค้าเกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ย  
ยาฆ่าแมลง สารเคมี หรือเมล็ดพันธุ์ข้าวจากร้านค้าหรือสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สกต.) เพ่ือแลกกับการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งหากลูกค้าเกษตรกร
ปฏิเสธก็จะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือใช้เวลาพิจารณาสินเชื่อที่นานกว่าปกติ ท าให้ลูกค้าเกษตรกร  
ที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินและไม่มีทางเลือกอื่นต้องยอมซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 
ส่งผลให้ลูกค้าเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะต้องน าเงินที่กู้ได้ส่วนหนึ่งไปช าระค่าปัจจัย
การผลิต อีกทั้งยังพบว่าสินค้าและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่จ าหน่ายใน สกต. มีราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
ถึงร้อยละ ๒๐ – ๓๐ จึงมีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องความโปร่งใสและเป็นธรรมในการรับสินค้ามาจ าหน่าย
ใน สกต. นอกจากนี้ ลูกค้าเกษตรกรยังคงถูก ธ.ก.ส. ด าเนินการเร่งรัดการช าระหนี้ ทั้งที่รัฐบาลมีนโยบาย
แก้ไขปัญหาหนี้สินและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรด้วยการด าเนินโครงการแกไ้ขปญัหาหนีส้นิ
เกษตรกรรายย่อยผ่าน ธ.ก.ส. ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  



- ๕๘ - 

โดยประกอบด้วย โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน โครงการปรับโครงสร้างหนี้ และโครงการขยายเวลาการ
ช าระหนี้ ซึ่งครอบคลุมการพักช าระหนี้ของเกษตรกร  

จึงขอเรียนถามว่า 
๑. ผู้รัฐบาลได้ด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อยผ่านธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปมากน้อยเพียงใดแล้ว และเหตุใด ธ.ก.ส. จึงยังคงติดตามเร่งรัด
การช าระหนี้จากลูกค้าเกษตรกร 

๒. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
มีการก าหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ในการรับสินค้ามาจ าหน่ายหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสมหมาย  ภาษี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีนโยบายในการน าหลักการสหกรณ์  
มาช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่เป็นเกษตรกร จึงจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรเพ่ือตลาดลูกค้า  
ธ.ก.ส. โดยเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า (สกต.) ท าหน้าที่เป็นกลไกในการ
สร้างความเข้มแข็งและสร้างอ านาจต่อรองให้กับชาวนา ชาวไร่ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลผลิตออกมา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์โดยตรงกับลูกค้าที่เป็นสมาชิกอย่างมาก และก็ท าหน้าที่เป็นเครือข่ายรวบรวมการแปรรปูตลาด
ผลผลิตการเกษตรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกษตรมาจ าหน่าย 

- การจัดหาปัจจัยการผลิตมาจ าหน่ายของ สกต . คือ การจัดจ าหน่ายโดย สกต. ในแต่ละ
ท้องที่จะเป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร คือ ต้องแสดงป้ายราคาที่ชัดเจน มีความ
หลากหลายของตราสินค้า มีหลาย ๆ บริษัทให้เลือก ยกตัวอย่าง เช่น สินค้าประเภทปุ๋ยเคมีจะมีตรา
สินค้า เช่น หัววัวคันไถของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด ตรากระต่าย บริษัท เจียไต๋ จ ากัด ตราหมอดิน 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด ตรามงกุฎ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด ตราลูกโลกเกลียว
เชือก บริษัท ธุรกิจเกษตร จ ากัด เป็นต้น  ทั้งนี้ในการด าเนินการ ธ.ก.ส. ก็แนะน าเกษตรกรว่าให้สามารถ
เลือกซื้อได้ตามสมัครใจ โดยไม่มีการบังคับหรือชักชวนเชิงบังคับ 

- วงเงินให้กู้ของ ธ.ก.ส. แบ่งเป็น ๒ วง คือ 
๑) วงเงินก าหนดเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรอย่างเพียงพอ ซึ่งในวงเงินนี้ 

ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินกู้โดยโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.  
๒) วงเงินที่ ๒ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งวงเงินส่วนที่ ๒  

ธ.ก.ส. จะอนุมัติเงินนี้ให้ไว้เรียกว่าบัตรสินเชื่อเกษตรกรเพ่ิมเติมอีกส่วนหนึ่ง เช่นว่าคนนี้ได้ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ ก็มาดูแลให้กระชับขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรได้มีเงินทุนไว้  
ใช้จ่ายได้ทันต่อเวลาตามความต้องการ เพ่ือลดภาระการไปก่อหรือยืมหนี้ วงเงินในบัตรสินเชื่อเกษตรกร
แยกต่างหากจากวงเงินแรก บัตรสินเชื่อเกษตรกรตัวนี้ตามเกณฑ์ของบัตร ไม่ใช่เป็นบัตรเอทีเอ็ม ไม่มีเงิน
ก็ไปเบิก อันนี้เบิกเงินไม่ได้แต่ไปซื้อของเครดิต (Credit)  



- ๕๙ - 

กรณีที่ เสนอให้บัตรสินเชื่อเกษตรกรสามารถแปลงเป็นการเบิกเงินสดมาใช้ จะต้อง
ระมัดระวัง จะให้เป็นเงินสดถ้าจะมีได้ก็ควรเป็นเรื่องชั่วคราว แต่ให้ท าเป็นปกตินั้นอาจมีปัญหาเพราะ  
จะควบคมุล าบาก และเงื่อนไขขอ้หนึง่กค็ือคงจะใหห้มดทั้ง ๕๐,๐๐๐ บาท คงไม่ได้ อาจจะเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท 

นโยบายดังกล่าวรัฐบาลได้เตรียมโครงการให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กับธนาคารออมสิน ๒ แห่งช่วยกันดู 

คณะรัฐมนตรีมีนโยบายเยียวยาประชาชนท่ีประสบภัยแล้งอย่างไร     

- เรื่องชลประทานด าเนินการเร่งโครงการแก้มลิง รีบท าโครงการบ่อบาดาล การควบคุมน้ า
การระบายน้ า โครงการฝนหลวง โดยคณะรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้ไปดูแลการด าเนิน
โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ของแต่ละกรมให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ปลัดกระทรวงได้เชิญหน่วยงาน 
ที่ดูเรื่องงานโยธาเป็นหลักเกือบ ๒๐ กรม มาประชุมเพื่อเร่งด าเนินโครงการต่าง ๆ  

- เร่งโครงการงบลงทุนใหญ่ ๆ ที่ติดขัดปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะงบประเภทไปถึงประชาชน
ถึงหมู่บ้าน ประมาณ ๑.๑ – ๑.๒ ล้านล้านบาท ซึ่งเหลือระยะเวลา ๓ เดือนสิ้นปีงบประมาณ งบที่ใช้ไป 
ประมาณ ๕๕ เปอร์เซ็นต์ เหลือ ๔๕ เปอร์เซ็นต์ ประมาณ  ๕ – ๖ แสนล้านบาท ที่จะเร่งการเบิกจ่าย 
นอกจากนี้แล้วยังงบประมาณปี ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมายังมีกันไว้จ่ายอีกประมาณ ๒ แสนล้านบาท และในงบ 
ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต้องเร่งด าเนินการ  

- งบฉุกเฉิน รัฐบาลจัดให้จังหวัดละ ๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายไปโดยอ านาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด  

- นอกเหนือจากนี้มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่มีหน่วยงานท าร่วม ๑๐ แห่ง 
ยกตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านซึ่งมีเงินหมุนเวียนอยู่ในปีก่อน ๑ ล้านล้านบาท ปัจจุบันประมาณ ๓ ล้านล้านบาท 
หมู่บ้านหนึ่งประมาณ ๓ ล้านบาท ทั้งประเทศมี ๗๙,๐๐๐ หมู่บ้าน  

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายอ านวย  ปะติเส   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- การบริหารกิจการสหกรณ์ที่เรียกว่า สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า สกต . นั้น 
มีความโปร่งใสแค่ไหน 

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ .ก.ส. หรือ สกต. นี้ เป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลัง โดย ธ .ก.ส. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภารกิจของสหกรณ์การเกษตร  
ที่เราเรียกว่า สกต. นี้ เป็นภารกิจที่จะท าให้ระบบสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ให้ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้รับประโยชน์ ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดจังหวัดละ ๑ แห่ง  

รัฐบาลชุดนี้ได้เน้นนโยบายเรื่องเกษตรไว้ชัดเจนว่า ๑. ต้องท าให้เกษตรกรเข้มแข็ง  
๒. ต้องท าให้องค์กรเกษตรกรเข้มแข็ง ๓. คือพาองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็งแล้วไปท าธุรกิจให้คืบหน้าไป
ถึงการเข้าตลาดการค้าได้ สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ 
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- รัฐบาลจะบริหารจัดการเรื่องสหกรณ์ ปรับปรุงสหกรณ์อย่างไร  

การด าเนินการสหกรณ์นั้นยังมีปัญหาอยู่หลาย ๆ เรื่อง สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีปัญหา     
ก็คือ สหกรณ์ทางด้านสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ แต่ในภาคสหกรณ์การเกษตรแท้ ๆ ซึ่งหมายถึง สกต .  
เป็นสหกรณ์ที่บริหารด้วยเกษตรกรซึ่งไม่มีความเข้มแข็งนัก แต่ก็มีสหกรณ์ที่เข้มแข็งสามารถที่จะส่งออก
ไปต่างประเทศ เช่น สหกรณ์ข้าวที่จังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์ยางที่ภาคใต้   

รัฐบาลก าลังปฏิรูประบบเรื่องหนี้สินของสหกรณ์ ส่วนหนี้ของตัวสหกรณ์โดยเฉพาะนั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นที่ถูกฟ้องด าเนินคดี 
ถูกบังคับคดีอยู่ในชั้นต่าง ๆ รัฐบาลพยายามที่จะจัดการเรื่องนี้เพ่ือไม่ให้ต้องถูกยึดทรัพย์ถูกบังคับคดี  
เอาที่ดินไป ดังนั้น การปรับปรุงสหกรณ์ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการปฏิรูปเต็มระบบ โดยการด าเนินการ
จัดชั้นของสหกรณ์ไว้ สหกรณ์ที่มีหนี้มากหรือหนี้น้อย  

การให้ความส าคัญและการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ของสหกรณ์นั้น และการพยายามที่จะขยับ
สหกรณ์จากต้นทางไปสู่ปลายทางรูปแบบต่าง ๆ สหกรณ์ที่เข้มแข็งแล้วขยับขึ้นไป การเสนอแนวทางว่า
การขับเคลื่อนนี้จากกลุ่มเกษตรกรไปเป็นสหกรณ์ จากสหกรณ์ที่ขายภายในชุมชนไปสหกรณ์ที่ขาย 
ในประเทศจากในประเทศก็ไปขายที่ต่างประเทศ 

- เรื่องเตรียมความพร้อมที่จะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้ง  

๑) เบื้องต้น คือ หนี้ การพักช าระหนี้ก าลังพิจารณาอยู่ในคณะกรรมการว่าจะด าเนินการ
อย่างไร 

๒) การเตรียมพร้อมส าหรับฤดูกาลใหม่  

กรณีแรกหากฝนไม่มาจริง ๆ ก็จ าเป็นจะต้องท าในสิ่งที่ไม่ต้องอาศัยน้ าหรือถ้ามาน้อย  
ก็ต้องอาศัยน้ าให้น้อยที่สุด เช่น ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์จะเตรียมพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ  

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ รวมถึงเรื่องของการส่งเสริมการตลาด ในขณะนี้การจัดการอยู่ใน
ระดับของจังหวัดที่จะวางแผนส่งไปที่ส่วนกลาง 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

 - 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การรับคนพิการเขา้ท างาน 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔๑/๒๕๕๘ 
วันศกุร์ที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ   ตังคณานรุักษ์  เป็นผูต้ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลต ารวจเอก อดุลย ์ แสงสงิแกว้  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง 
ของมนุษย ์
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้ 
แทนนายกรฐัมนตร)ี 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๑๕ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ   ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยประเทศไทยมีคนพิการประมาณ ๑.๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๒.๒ ของประชากร 
ทั่วประเทศ และคนพิการส่วนใหญ่ยังต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงสวัสดิการเพ่ิมเติมจากรัฐ โดยต้องการ
เงินสนับสนุนมากที่สุด รองลงมาคือ มีงานมีรายได้ ซึ่งทางภาครัฐก็ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าวและ
มีความพยายามที่จะจัดสรรสวัสดิการและสร้างโอกาสในด้านอาชีพและการมีงานท า เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท างาน  
หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมิได้รับคนพิการเข้าท างานก็ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท างาน  
หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าท างานและไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทนุ 
หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการอาจให้สัมปทานจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือ
บริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ อย่างไรก็ดี แม้จะมี
กฎหมายที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการไว้แล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติพบว่า คนพิการยังไม่สามารถเข้าถึง
การจ้างงานได้อย่างเต็มที่ และหน่วยงานของรัฐก็มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
จึงสมควรที่รัฐจะมีมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการเอกชนปฏิบัติตามที่
กฎหมายก าหนด เพ่ือที่คนพิการจะได้มีโอกาสมีงานท า มีรายได้ส าหรับเลี้ยงตนและครอบครัว 
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จึงขอเรียนถามว่า 

๑. หน่วยงานของรัฐได้รับคนพิการเข้าท างานตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดไว้หรือไม่ ประการใด 

๒. หน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าท างานได้จัดให้มีบริการอื่นใดทดแทนการรับเข้า
ท างานหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

ค าถามที่ ๑ และ ๒ ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการทั้งสิ้น ๑,๖๖๒,๘๖๒ คน ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ ๒.๕ ของประชากร ในปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐมีการรายงานเข้ามา จ านวน ๒๙๐ หน่วย 
ได้มีการส่งรายงานเกี่ยวกับการรับผู้พิการเข้ามาจ านวนทั้งสิ้น ๒๑๘ หน่วย และรับผู้พิการเข้าท างาน 
จ านวน ๑,๔๕๖ คน ซึ่งถือว่าอัตราส่วนประมาณ ๑๓.๓๒ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องรับประมาณ ๑๙,๐๐๐ คน 
จึงต้องรับเพ่ิมอีก จ านวน ๙,๔๗๓ คน สาเหตุที่ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถรับคนพิการเข้า
ท างานได้ตามอัตราที่ก าหนดนั้นมาจาก ๒-๓ ประการ ดังนี้ 

ประการแรก คนพิการยังมีข้อจ ากัดในการไปสอบแข่งขันการเข้ารับราชการกับบุคคลทั่วไป 

ประการที่สอง ข้อจ ากัดของอัตราภาครัฐแต่ละหน่วยงานยังไม่ได้ระบุต าแหน่งเฉพาะคน
พิการไว้ 

ประการที่สาม เจตคติของคนในสังคมยังมองว่าคนพิการยังไม่เหมาะสมกับงานภาครัฐ 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ด าเนินการในหลาย
ประการ ดังนี้ 

ประการแรก ได้ท าความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ โดยท าหนังสือชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติ 

ประการที่สอง ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีความเข้าใจทุกปี 

ประการที่สาม ได้มีการด าเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการท างานของคนพิการ 
และจัดท าเว็บไซต์ (Website) ตลอดจนคนพิการให้เข้ามาสู่ตลาดแรงงานได้ ซึ่งได้มีข้อมูลว่าเป็นตลาด
แรงงานคนพิการ 

ประการที่สี่ ได้มีการประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓  
มาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ต่อสาธารณะทุกปี ได้มีการประชุมหารือกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการท างานของคนพิการในภาครัฐได้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายนโยบายก าลังพลภาครัฐ หรือ คปร. ที่ไม่ให้เพ่ิมจ านวนข้าราชการ ได้ด าเนินการขอสงวน
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ต าแหน่งข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแต่ละปีไว้เป็นต าแหน่งที่รับคนพิการเข้าท างาน และส่งเสริม  
คนพิการให้ได้รับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาคและ  
เท่าเทียม โดยมองว่าผู้พิการคือพลัง ไม่ใช่ภาระของสังคมอีกต่อไป รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม
เป็นเบี้ยคนพิการ ซึ่งแต่เดิมจ่ายคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน มากว่า ๒๐ ปี ปีนี้ได้อนุมัติแล้วจ านวน  
๘๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งมีผลตั้งแต่ตุลาคมที่แล้ว และได้มีแผนงานโครงการที่จะขับเคลื่อนเพ่ือ  
ให้ผู้พิการนั้นสามารถออกจากบ้านได้ คือการจัดท าแผนงานด้านสถาปัตย์ โดยได้มีการวางแผนการพา  
ผู้พิการออกจากบ้านเพ่ือไปเรียนหนังสือ ไปท างาน อีกทั้งยังมีการจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมอาชีพคนพิการ 
โดยใช้กองทุน ๑๒๙ ล้านบาทในเป้าหมาย ๖,๔๘๐ คน และยังร่วมโครงการกับทางมูลนิธิสากลเพ่ือคน
พิการ และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) จัดท าตู้ล่ามภาษามือ จ านวน ๑๕๐ ตู้ 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

- การด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท างาน 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ติดตามข้อสังเกตไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์  และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีหนังสือที่  
พม ๐๒๐๙/๑๓๙๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่า ได้ด าเนินงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ 
ในหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

๑. น าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยรองนายรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์) ประธาน
กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการ  
ได้มีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 

๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป รับคนพิการที่สามารถ
ท างานได้ เข้าท างานตามมาตรา ๓๓ หรือให้สัมปทานตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ครบตาม
อัตราส่วนที่กฎหมายก าหนด ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑.๒ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป รายงานผลการปฏิบัติ
หรือน าเสนอแผนการด าเนินงานทุก ๑ ปี โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
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๒. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมิตเห็นชอบให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการรับคนพิการเข้าท างานให้ครบถ้วนตามอัตราส่วนที่กฎหมายก าหนด ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยให้รายงานผลการปฏิบัติหรือน าเสนอแผนการด าเนินงานทุก ๑ ปี  
ตามที่กระทรวงเสนอ 

๓. ด าเนินการจัดประชุมหารือกับส านักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
โดยมีข้อสรุปในการด าเนินการรับคนพิการเข้าท างานในหน่วยงานของรัฐ ดังนี้  

๓.๑ ส านักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือเวียนที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ แจ้งเวียนกระทรวง กรม และจังหวัด เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท างาน  
ในส่วนราชการ โดยได้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชกร  
ตามหนังสือเวียนที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และให้ส่วนราชการด าเนินการ 
สรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าท างานในส่วนราชการตามหนังสือเวียนฉบับใหม่ และรายงานผล  
ตามแบบที่ก าหนด หากไม่สามารถรับคนพิการเข้าท างานได้ให้จัดสัมปทานตามมาตรา ๓๕ โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติ ดังนี้ 

๓.๑.๑ ให้ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีบริหารจ านวนผู้ปฏิบัติงานในภาพรวม ก าหนดอัตราส่วนการรับคนพิการเข้า
ท างานและแจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบ 

๓.๑.๒ ให้ส่วนราชการด าเนินการก าหนดต าแหน่งที่จะรับคนพิการเข้าท างาน 

๓.๑.๓ ถ้าจะรับคนพิการเข้าเป็นข้าราชการ ให้ถือว่าเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ 
ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (การคัดเลือกบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งโดยไม่ต้องด าเนินการสอบแข่งขัน) 

๓.๑.๔ การรับคนพิการเข้าท างานต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการและ
ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.๑.๕ กรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถรับคนพิการเข้าท างานได้ให้รายงาน
ปลัดกระทรวงเพ่ือเกลี่ยไปให้ส่วนราชการอื่นในสังกัดด าเนินการแทน หากท าไม่ได้ให้จัดสัมปทาน  
ตามมาตรา ๓๕ แทน 

๓.๑.๖ ให้ส่วนราชการรายงานผลให้ส านักงาน ก.พ. ทราบหลังการด าเนินการ 
ทุกครั้ง และหากจัดสัมปทานแทนให้รายงานภายใน ๓๐ กันยายนของทุกปี 

๓.๒ ส านักงาน ก.พ. ยินดีร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการ
ชี้แจงท าความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการที่เป็นข้าราชการพลเรือน  ๑๖๗ หน่วยงาน 
โดยในช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ นี้ ส านักงาน ก.พ. จะจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตามหนังสือเวียน
ดังกล่าวนี้ จะเชิญผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าร่วมชี้แจงด้วย ทั้งนี้ รวมถึงการ
จัดประชุมชี้แจงอื่น ๆ ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะจัดให้มีขึ้นในคราวต่อไปด้วย 



- ๖๕ - 

๓.๓ ส านักงาน ก.พ. ขอทราบข้อมูลการจ้างงานคนพิการตามมาตรา ๓๓ ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี ๒๕๕๘ จ านวน ต าแหน่ง ลักษณะงาน รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการแนะน าให้กับส่วนราชการอื่น ๆ น าไปพิจารณาด าเนินการจ้าง 
คนพิการต่อไป 

๓.๔ กรอบเวลาในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเวียนที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ 
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ก าหนดภายในระยะเวลา ๑๐ ปี นั้น ให้ถือตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คือภายใน ๓ ปี เนื่องจากเป็นการก าหนดเวลาเอาไว้ก่อนที่คณะรัฐมนตรี 
จะมีมติ 

๓ .๕ ส านักงาน ก.พ.  ยืนยันว่าในปัจจุบันนี้ ไม่มีการยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการ 
ที่เกษียณอายุราชการ เพราะเป็นอ านาจหน้าที่ของ อกพ. ของแต่ละส่วนราชการที่สามารถจะบริหาร
จัดการและสามารถเอามาก าหนดเป็นต าแหน่งเฉพาะส าหรับคนพิการได้ 

๓.๖ ส านักงาน ก.พ. เห็นด้วยกับการก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดส าหรับส่วนราชการซึ่งจะต้อง
หารือกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต่อไป 

๔. มีหนังสือแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พร้อม
กับชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ทั้งการรับคนพิการ
เข้าท างานตามมาตรา ๓๓ และการให้สัมปทานตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕. แผนการด าเนินงานส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท างาน 

๕.๑ จัดอบรมทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพของคนพิการให้สอดคล้องกับต าแหน่ง
ส าหรับคนพิการในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการ 

๕.๒ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ตลาดงานคนพิการ (www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ 
www.jobpwdthai.com) เพ่ือให้คนพิการ นายจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้ง
แจ้งข้อมูลต าแหน่งงานให้แก่คนพิการ และจับคู่งานคนพิการกับนายจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ 
(Matching)  

๕.๓ จัดประชุมชี้แนวแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสัมปทานฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งออก
ตามมาตรา ๓๕ เพ่ือสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเพ่ิมขึ้นในหลายวิธี เช่น จัดสถานที่ให้คนพิการ
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งสามารถจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมา
บริการโดยวิธีกรณีพิเศษได้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หรือให้ช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เช่น การประกอบอาชีพ หรือซื้อสินค้า
จากคนพิการ ซึ่งการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสัมปทานฯ มีผลให้การด าเนินการตามมาตรา ๓๕ มีความ
ชัดเจนมากขึ้น โดยมีการแก้ไขกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐใช้กฎหมายวิธีการพัสดุในการจ้างเหมาคน
พิการ และที่ส าคัญไม่ได้ก าหนดมูลค่าในสัญญาเหมือนกับกรณีเอกชน 
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๕.๔ ด าเนินการประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๕ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทุก ๆ ปี 

๕.๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผนการจ้างคนพิการกับหน่วยงานของรัฐเป็นรายกลุ่ม 
กระทรวง รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ จ านวน ๔ ครั้ง โดยเชิญ
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม และรายงานแผนปฏิบัติการต่อฝ่ายบริหาร 

๕.๖ จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายกลุ่ม 

๕.๗ ด าเนินการรวบรวม สรุป และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรี 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาเงินกองทุนช่วยเหลอืครูและบุคลากรทางการศกึษา  
(ช.พ.ค.) 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔๗/๒๕๕๘ 
วันศกุร์ที ่๗ สงิหาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม   
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 (รวมระยะเวลาตัง้แตว่ันทีต่ัง้กระทู้ถามถึงวันทีต่อบกระทู้ถาม จ านวน ๓๐ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยปัจจุบันครู อาจารย์หรือบุคลาการทางการศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
(สกสค.) โดยเห็นว่าการบริหารจัดการเกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)  
ในหลาย ๆ เรื่อง อาจมีความไม่โปร่งใส โดยเฉพาะในส่วนกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่มีวัตถุประสงค์  
ในการช่วยเหลือเพ่ือนครูและบุคลาการทางการศึกษา โดยสมาชิกจะร่วมช าระค่าสงเคราะห์ศพ  
ศพละ ๑ บาท ซึ่งหากมีผู้เสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือในส่วนค่าจัดการศพ เงินสงเคราะห์ครอบครัว  
แต่การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเกิดความไม่ชัดเจน ไม่โปร่งใส และตรวจสอบได้ยาก ทั้งนี้ มีข้อมูลว่า  
มีการใช้จ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องและยังมีการกล่าวอ้างว่าต้องมีค่าด าเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย โดยข้อมูล
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีสมาชิก ๙๙๗,๖๔๒ คน เสียชีวิต ๕๑๓ คน ครอบครัวจะได้รับเงินฌาปนกิจ 
๙๕๗,๗๓๗ บาท (ค่าจัดการศพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายใน ๒๔ ชั่วโมง เงินสงเคราะห์ครอบครัว  
๗๕๗,๗๓๗ บาท จ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับจากประกาศเสียชีวิต) ซึ่งมีเงินหายไปศพละ 
๓๙,๙๐๕ บาท จ านวน ๕๑๓ ศพ เป็นเงิน ๒๐,๔๗๑,๒๖๕ บาทในหนึ่งเดือน และคิดเป็นปีละ 
๒๔๕,๖๕๕,๑๘๐ บาท ซึ่งถือว่ามีมูลค่าสูงมาก นอกจากนี้ยังมีกรณีโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่ได้ร่วมกับ
ธนาคารในก ากับของรัฐและบริษัทประกันภัยได้ปล่อยสินเชื่อการกู้เงินโดยบังคับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์  
หากผู้กู้เสียชีวิต ทางบริษัทประกันภัยจะชดใช้หนี้คืนให้ทั้งหมด แต่จากการตรวจสอบจากหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องพบว่าทางธนาคารและบริษัทประกันภัยดังกล่าวได้ท าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ  
ไม่ใช่ประกันชีวิตตามที่แจ้งกับครูผู้กู้ อีกทั้งไม่ได้ให้กรมธรรม์ใด ๆ แก่ครูผู้เอาประกัน อันจะมีมูลค่า  
ความเสียหายสูงมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีการบริหารจัดการในหลายกรณีที่ส่อเจตนาทุจริตมีการน า
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เงินกองทุนไปใช้และอาจสร้างความเสียหายได้ และหากมีกรณีการทุจริตเกิดขึ้นจริงจะท าให้สมาชิกได้รับ
ผลกระทบทั่วประเทศ ดังนั้น ภาครัฐต้องเร่งด าเนินการตรวจสอบและมีมาตรการในการบริหารจัดการ
และควบคุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ให้มีการทุจริตและใช้เงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนดังกล่าว  

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบการทุจริต การใช้เงินกองทุนช่วยเหลือ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ในแต่ละโครงการ โดยเฉพาะกรณีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
หรือไม่ ประการใด 

๒. รัฐบาลจะมีนโยบายในการควบคุม ดูแล รวมทั้งการบริหารจัดการเงินกองทุนช่วยเหลือ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้ง
กองทุนหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ในเรื่องทีก่ล่าวน าถึง ๓ ประเด็นหลัก ๆ  

ประเด็นแรก ก็คือการที่เหมือนกับว่าครูที่เป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ถูกหลอกให้ไปท าการประกันแทนที่จะเป็นประกันชีวิตก็เป็น
ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุแทน  

ประเด็นที่ ๒ ก็คือในการที่เหมือนกับถูกหลอกให้ไปกู้เงินของ ช.พ.ค.  

ประเด็นที่ ๓ ก็คือมีการน าเงินกองทุนไปใช้ในการลงทุนกับภาคเอกชนซึ่งอาจจะไม่ถูกต้อง  

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สกสค.  

- การค านวณจ านวนสมาชิก จะต้องมีการประกาศจ านวนสมาชิกทุกรอบเดือน เพ่ือจะ 
ใช้เป็นตัวเลขในการน าไปค านวณเงินและการเก็บเงิน จ านวนสมาชิกที่มีการประกาศในรอบเดือนนี้ก็จะ
มาจากจ านวนสมาชิกเดิมจากเดือนที่แล้ว บวกด้วยจ านวนสมาชิกของ ช .พ.ค. ที่มีการสมัครเข้ามาใหม่ 
บวกกับจ านวนสมาชิก ช.พ.ค. ที่ขอกลับเข้ามาใหม่ ลบด้วยจ านวนสมาชิกที่เสียชีวิตออกไปในแต่ละ 
รอบเดือนที่เราประกาศ เพราะฉะนั้นที่เหลือก็จะเป็นจ านวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวดที่ทาง สกสค . นี้ 
จะประกาศให้สมาชิก ทุกคนนี้ได้รับทราบว่า ในรอบเดือนหรือรอบงวดนี้เรามีจ านวนสมาชิกเท่าไร  
ซึ่งตัวเลขสมาชิกในรอบช่วง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  
จ านวนสมาชิกเมื่อสิ้นงวดมีจ านวนทั้งสิ้น ๙๙๗,๙๓๐ คน เกือบล้านคน  



- ๖๙ - 

- การเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ ซึ่งมีระเบียบของคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ระเบียบ สกสค. ที่ก าหนดไว้ว่าเราจะเก็บเงินจากสมาชิกนี้ เมื่อมีสมาชิกถึงแก่กรรมศพละ ๑ บาท  
ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ที่ออกโดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะใช้บังคับกับการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในทุกส่วนราชการจะต้องปฏิบัติตาม โดยในมาตรา ๑ ได้ก าหนดเอาไว้ว่า ในกิจการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของหน่วยราชการใดที่มีสมาชิกเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ คนขึ้นไป จะเก็บเงินรายศพที่มีสมาชิก 
ถึงแก่กรรมได้ไม่เกินรายละ ๒๐ บาท ดังนั้น ในงวดที่สมาชิกจ านวน ๙๙๗,๙๓๐ คน มีผู้เสียชีวิต ๖๓๐ คน 
จะมียอดเงินที่เก็บได้ ๖๒๘,๖๙๕,๙๐๐ บาท    

และระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) อนุญาต 
หักจากยอดเงินทั้งหมดที่เราเก็บจากสมาชิกได้ไม่เกิน ๔ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าบริหารจัดการ ซึ่งอันนี้คือ
จ านวนเงินที่ผู้ถามกระทู้สงสัยว่าเงินหายไปไหน ตามตัวอย่าง ๔ เปอร์เซ็นต์ของเงิน ๖๒๘,๖๙๕,๙๐๐ บาท 
คิดเป็นจ านวนเงิน ๒๕,๑๔๗,๘๓๖ บาท  

ค่าการบริหารจัดการจะประกอบด้วย การด าเนินการทางธุรการ การประชาสัมพันธ์ การสื่อ 
การส่งจดหมาย การติดตามเงิน ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ ๕ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่ง ๘๐ เปอร์เซ็นต์
เป็นเงินรายได้ของ สกสค . เพ่ือใช้ในการบริหารองค์กร เพราะว่าต้องเรียนว่าอย่าง สกสค . เราได้
งบประมาณจากภาครัฐเป็นเฉพาะค่าเงินเดือนของบุคลากรเท่านั้น แต่ว่าการบริหารจัดการภายในองคก์ร
ทั้งหลายทั้งปวง เราจะต้องใช้จากเงินรายได้ในส่วนนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลัก แล้วก็ใช้ในการสนับสนุน
กิจการของสมาชิก ช .พ .ค . เอง ก็จะมีระเบียบในการที่จะก าหนดเอาไว้ว่าจะเอาไปใช้อะไร 
ได้บ้าง ส่วนที่ ๒ อีกร้อยละ ๒๐ จะเป็นเงินสะสมของ ช.พ.ค. แล้วก็เป็นเงินที่ใช้ประกันความเสี่ยง 
ของกองทุน  

- การจ่ายเงินให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต จากยอดเงิน ๖๒๘,๖๙๕,๙๐๐ บาท หัก ๔ เปอร์เซนต์ 
จ านวนเงิน ๒๕,๑๔๗,๘๓๖ บาท เหลือ ๖๐๓,๕๔๘,๐๖๔ บาท หารด้วยจ านวนผู้เสียชีวิต ๖๓๐ คน  
จะได้เงินรายละ ๙๕๘,๐๑๓ บาท การจ่ายจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกจะจ่ายทันทีเป็นค่าจัดการศพ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่สอง ๗๕๘,๐๑๓ บาท จะจ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกภายใน ๓๐ วัน ซึ่งที่ผ่านมา
การบริหารเงินในจ านวนนี้ที่คืนให้กับสมาชิกและครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น ไม่มีการร้องเรียนไม่ว่า
เราจะเก็บเงินได้ครบหรือไม่ครบก็ตาม แต่เราจะคืนให้กับสมาชิก ให้กับครอบครัวของสมาชิกครบ  
ตามจ านวนที่ก าหนดเอาไว้ จากตัวเลขที่ได้ประกาศในแต่ละเดือน  

ส่วนที่ถามว่าเงินเหมือนกับหายไป ๓๐,๐๐๐ กว่าบาท ก็คือ จ านวน ๔ เปอร์เซ็นต์  

ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. เมื่อเดือนก่อนก็มีการพิจารณากันแล้วว่าจะสามารถ 
ปรับลดจาก ๔ เปอร์เซ็นต์ให้เหลือเพียงแค่ ๓ เปอร์เซ็นต์ เพียงแต่ว่าขอให้ทางส านักงาน สกสค .  
ไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าลดลงมาเหลือ ๓ เปอร์เซ็นต์แล้ว จะด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร            
ในเบื้องต้น หากปรับลดลงเหลือ ๓ เปอร์เซ็นต์ จะท าให้สมาชิกได้เงินเพ่ิมรายละประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
แต่กองทุนก็จะได้เงินบริหารจัดการน้อยลงไปด้วย  
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- โครงการสวัสดิการเงินกู้  

เริ่มด าเนินโครงการที่  ๑  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ด าเนินการโดยธนาคารกรุงไทย โดย
ธนาคารกรุงไทยเป็นเจ้าของเงินที่จะให้สมาชิกกู้ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าส าหรับสมาชิกที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไปถึงจะกู้ได้วงเงินกู้ไม่เกิน ๒ แสนบาท ตอนที่เปิดรับก็ประมาณปีหนึ่ง เมื่อเดือนกันยายน 
๒๕๔๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๘ ในโครงการที่ ๑ มีผู้ใช้บริการ ๓๗,๐๐๐ กว่าคน แล้วก็มีวงเงินกู้รวม 
๗,๕๐๐ กว่าล้านบาท  

โครงการที่ ๒ ธนาคารออมสินด าเนินการ ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุ
สมาชิก ๒๐ ปีขึ้นไป แล้วก็จะต้องจับกลุ่มค้ าประกันกลุ่มละ ๓ คน มีวงเงินกู้ไม่เกิน ๒ แสนบาท  
มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ในครั้งนั้นมีผู้ใช้บริการ 
๗๘,๐๐๐ กว่าคน แล้วก็มีวงเงินกู้ ๑๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท  

โครงการที่ ๓ ธนาคารออมสินด าเนินการ หลักเกณฑ์ลดมาอีกส าหรับผู้ที่เป็นสมาชิก  
๑๐ ปีขึ้นไป วงเงินกู้ยังเท่าเดิม คือ ๒ แสนบาท ในครั้งนั้นก็มีผู้ใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น เพราะว่า 
ลดหลักเกณฑ์ลงมาจ านวนที่เป็นสมาชิกเหลือ ๑๐ ปี จะมีผู้ใช้บริการ ๑๐๖,๐๐๐ กว่าคน มีวงเงินกู้รวม 
๒๑,๓๔๐ ล้านบาทเศษ  

โครงการที่ ๔ ธนาคารออมสินด าเนินการ มีสมาชิกสนใจมาก เพราะลดหลักเกณฑ์ลงมาอีก 
ส าหรับผู้ที่เป็นสมาชิก ๑ ปีขึ้นไป จากเดิมอายุ ๕๕ ปี เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ๑ ปี แต่ว่ายังคงวงเงินเดิมไว้
คือ ๒ แสนบาท แล้วก็ในครั้งนั้นมีผู้ใช้บริการ ๔๘,๐๐๐ กว่าคน มีวงเงินกู้รวม ๙,๖๐๐ กว่าล้านบาทเศษ 

โครงการที่ ๕ ธนาคารออมสินด าเนินการ หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก็คือยังเป็นสมาชิก ๑ ปี
ขึ้นไปกู้ได้ แต่ได้เพ่ิมวงเงินกู้จากเดิมไม่เกิน ๒ แสนบาท เป็น ๖ แสนบาท เพราะฉะนั้นก็มีสมาชิก 
มาใช้บริการเยอะ ๑๗๐,๐๐๐ กว่าคน เงินกู้ก็ ๑๐๗,๐๐๐ กว่าล้านบาทเศษ  

โครงการที่ ๖ ธนาคารออมสินด าเนินการ ลดหลักเกณฑ์มาอีกจากเป็นสมาชิก ๑ ปี  
เหลือ ๖ เดือน ขยายฐานลูกค้า วงเงินกู้เพ่ิมอีกเป็น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ในครั้งนี้มีสมาชิกร่วมโครงการ 
จ านวน ๒๖๐,๐๐๐ กว่าราย มีวงเงินกู้ ๒๗๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท โครงการนี้เปิด ๖ เดือน  

โครงการที่ ๗ ธนาคารออมสินด าเนินการ ก าหนดหลักเกณฑ์เหมือนของเดิม คือ ๖ เดือน
ขึ้นไปกู้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้วก็เปิดโอกาสให้ส าหรับผู้ที่เป็นสมาชิก ๑ ปีขึ้นไป สามารถกู้ได้ในวงเงิน 
๑,๒๐๐,๐๐๐ – ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้เป็นโครงการล่าสุดที่เปิด ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 

- การท าประกันชีวิตเริ่มด าเนินการตั้งแต่โครงการที่ ๕ แต่อย่างไรก็ตามการท าประกัน
เป็นไปโดยสมัครใจ ถ้าไม่ประกันอาจจะต้องมีหลักประกันเพ่ิมให้กับทางธนาคาร โดยทางธนาคารออมสนิ
เป็นผู้ไปเลือกหาบริษัทประกันภัยเอง ณ ปัจจุบันธนาคารออมสินเลือกบริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด  
(มหาชน) 

โดยจะหักจ านวนเงินที่ยังเป็นหนี้ของธนาคารออมสินให้กับ ธนาคารออมสินเต็มจ านวน 
ส่วนที่เหลือจะเอามาคืนให้กับทางครอบครัวของสมาชิก และแบบของการประกันได้รับการตรวจสอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แล้วว่าหลักเกณฑ์ 
หรือว่าเบี้ยประกัน หรือว่าสิ่งที่คุ้มครองมีความเหมาะสม  
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- การท าประกันแล้วท าไมไม่มีกรมธรรม์ เนื่องจากเป็นลักษณะประกันหมู่ ดังนั้นกรมธรรม์
ฉบับเต็มนี้ ธนาคารออมสินที่เป็นเจ้าของเงินเขาจะเก็บเอาไว้ และก็มีที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) อีกฉบับหนึ่ง ส่วนผู้ท าประกันจะได้ฉบับ
ย่อไว้เก็บไว้ 

ในส่วนค าถามที่ ๒ ที่ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายในการควบคุมดูแล รวมทั้งการบริหาร
จัดการกองทุนช่วยเหลือครูให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุน 
หรือไม่ 

ตามที่ คสช. ได้มีค าสั่ง คสช. ที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ยุบ 
คณะกรรมการบริหารทั้งคุรุสภา , สกสค ., องค์การค้า สกสค . และให้ตั้งคณะกรรมการบริหาร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน มีการตั้งผู้บริหารองค์กรหลักจาก ๕ องค์กร 
ในกระทรวง ขอยืนยันว่ามีการบริหารด้วยความโปร่งใส  

กรณีการเอาเงินไปลงทุนกับทางบริษัทเอกชน ขอเรียนว่าเป็นเงินคนละส่วนกัน เงินส่วน  
ท่ีเอาไปลงทุนเราเรียกว่าเงินกองทุนสนับสนุนพิเศษของสมาชิก ช.พ.ค. มีคณะกรรมการบริหารต่างหาก
กรณีสมาชิกเบี้ยวไม่ยอมส่งเงิน เขาเก็บเงินไม่ได้ ก็จะไปหักเอาจากเงินในก้อนนี้ที่ธนาคารมอบให้กองทุน
ร้อยละ ๐.๕ ไว้ คืนไป ซึ่งจากเดือนหลัง ๆ นี้ ตั้งแต่มีข่าวมาเงินติดลบตลอด กล่าวคือเก็บเงินไม่พอ  
ต้องมาดึงเงินจากก้อนนี้คืนไปให้ธนาคารออมสิน อันนี้คือปัญหา แต่ก่อนหน้านั้นมีเงินรายได้ เข้ามา  
เงินก้อนนี้มีอยู่ทั้งหมดประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาท เอาไปลงทุนกับบริษัทเอกชน จ านวน ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของครูในแต่ละจังหวัดได้กู้ เพ่ือเอาดอกเบี้ยมาเป็นรายได้ส่วนหนึ่ง ดังนั้น  
ณ ปัจจุบันนี้มีเงินที่ฝากธนาคารไว้ประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท แต่ ณ ขณะนี้กองทุนนี้ก าลังถูกดึง
เพราะว่ามีสมาชิกไม่ส่งเงินกู้จ านวนค่อนข้างเยอะ ซึ่งเราก็ต้อง ไปหารือกับทางธนาคารออมสินว่า 
เขาจะต้องติดตามทวงหนี้ให้ได้ เงินก้อนนี้จะไม่เกี่ยวกับเงินของสมาชิกที่ส่ง ช .พ.ค. เพราะเป็นเงิน 
คนละส่วน เป็นเงินที่ธนาคารออมสินมอบให้ต่างหาก ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองเราจะดูแล  
ในเรื่องการใช้จ่ายเงินกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ส่วนไหนที่ด าเนินการ
ไปแล้ว และก็ยังเป็นปัญหาอยู่ ผมเรียนว่าขณะนี้หน่วยราชการที่มีหน้าที่ ตรวจสอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น 
คตร. ปปง. ป.ป.ช. ดีเอสไอ (DSI) ต ารวจ ก าลังด าเนินการอยู่แล้ว 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

 - 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบวชิาชีพเวช
กรรมและสถานพยาบาลทีด่ าเนินการก่อนพระราชบญัญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๙ สงิหาคม  ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๕๔/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กนัยายน ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ   ตังคณานรุักษ ์ 
เป็นผูต้ั้งค าถาม ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายปิยะสกล   สกลสตัยาทร  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๑๖ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ   ตังคณานุรักษ์ 

ในปัจจุบันการเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือการอุ้มบุญ 
(Surrogacy) เป็นกรณีที่ผู้มีความประสงค์อยากจะมีบุตรแต่มีบุตรยาก เนื่องจากร่างกายมีภาวะที่ท าให้
ตัวอ่อนไม่ฝังตัวในมดลูก ภาวะไร้มดลูก หรือมดลูกมีความผิดปกติที่ท าให้ไม่สามารถเป็นที่อาศัยของ  
ตัวอ่อนทารกได้ กระบวนการอุ้มบุญ คือ การน าเชื้อและไข่มาผสมกันภายนอก เช่นเดียวกับกระบวนการ
ท าเด็กหลอดแก้ว (IVF) จากนั้นจึงฉีดเข้าไปเพ่ือให้ฝังตัวในมดลูกของผู้รับฝากครรภ์ ซึ่งการตั้งครรภ์ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มีโอกาสประสบความส าเร็จในสัดส่วนที่เท่ากับ  
การตั้งครรภ์ทั่ว ๆ ไป ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและความพร้อมของมดลูกผู้รับฝากครรภ์ โดยการอุ้มบุญ  
มีอยู่สองลักษณะแบบแรกเรียกว่า อุ้มบุญแท้ (Full surrogacy หรือ Traditional surrogacy) คือ การใช้
น้ าเชื้อจากฝ่ายชายของคู่ที่ต้องการมีบุตรผสมกับไข่ของแม่ผู้อุ้มบุญ และฉีดฝังในมดลูกของแม่ผู้อุ้มบุญ 
แบบที่สองเรียกว่า อุ้มบุญเทียม (Partial surrogacy หรือ Gestational carrier) คือ การใช้น้ าเชื้อจาก
และไข่จากคู่พ่อแม่ที่แท้จริงแล้วจึงฝากไข่ที่รับการผสมเรียบร้อยแล้วเข้าไปในตัวของแม่ผู้อุ้มบุญ ซึ่งจะ
เป็นผู้ท าหน้าที่ตั้งครรภ์แทนจนกว่าทารกจะคลอดออกมา ในกรณีนี้เด็กทารกจะไม่มีความเกี่ยวข้องทาง
พันธุกรรมใด ๆ กับผู้อุ้มบุญเลย ซึ่งปัจจุบันการอุ้มบุญเทียมเป็นทางเลือกได้รับความนิยมมาก นอกจากนี้ 
หลายปีที่ผ่านมาการอุ้มบุญในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจน มีเพียงประกาศแพทยสภา  
ที่ ๑/๒๕๔๐ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์  (ฉบับที่  ๒)  
ที่ก าหนดเพียงมาตรฐานการให้บริการเรื่องดังกล่าวไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทย 
จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
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ใช้บังคับแล้วก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวมิได้มีผลย้อนหลังเพ่ือไปลงโทษบุคลากรทางการแพทย์  
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสถานพยาบาลที่ได้กระท าความผิดก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ดังนั้น จึงเป็นช่องว่าง
ของกฎหมายที่ไม่สามารถลงโทษบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสถานพยาบาล
ที่กระท าความผิดไปก่อนหน้านั้นได้ ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการอุ้มบุญในอดีตไม่ได้  
รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร อีกทั้งหากละเว้นไม่ด าเนินการใด ๆ กับบุคลากรที่กล่าวมา จริยธรรม  
แห่งวิชาชีพเวชกรรมก็จะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ หรือได้รับการยอมรับจากสังคมอีกต่อไปเช่นกัน 

จึงขอเรียนถามว่า 

- รัฐบาลจะด า เนินการกับบุคลากรทางการแพทย์  ผู้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
และสถานพยาบาลที่กระท าความผิดก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย  
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายปิยะสกล   สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุขไดด้ าเนินการ โดยแบง่ออกเป็น ๒ ส่วน ดงันี ้

ส่วนที่ ๑ ได้แก่เรื่องของสถานพยาบาลที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า เข้าข่ายกระท าความผิด
เกี่ยวกับการให้บริการทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  ๕ แห่ง ซึ่งได้ท าการปิด
สถานพยาบาลแล้ว จ านวน ๔ แห่ง ส่วนอีก ๑ แห่ง ได้ถูกด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ตามกระบวนการ
ยุติธรรมแล้ว เนื่องจากเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับการอนุญาต 

ส่วนที่ ๒ ได้แก่เรื่องผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือแพทย์ในสถานพยาบาลทั้ง ๕ แห่ง มีผู้
เข้าข่ายการท าความผิด จ านวน ๖ ราย ซึ่งผู้กระท าความผิด จ านวน ๕ ราย ในฐานะเป็นผู้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาลได้ส่งไปพิจารณาทางด้านจริยธรรมกับทางแพทยสภา โดย
ขณะนี้ ขั้นตอนอยู่ในชั้นสอบสวน ส่วนอีก ๑ ราย ในฐานไม่ใช่ผู้ประกอบการ แต่ในฐานของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมร่วมที่ไม่ท าตามประกาศของแพทยสภาก็อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของแพทยสภา
เช่นกัน ซึ่งกระบวนการสอบสวนดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขไม่อาจเข้าไปก้าวก่ายได้ 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 
ความคืบหน้าในการด าเนินการสอบสวนของแพทยสภาในการให้บริการทางเทคโนโลยี 

ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพ  
เวชกรรม และสถานพยาบาล 
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๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ไปยังกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๕.๐๕/๒๒๒๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่า 
คณะกรรมการแพทยสภามีการพิจารณาคดีด้านจริยธรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังนี้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวน ๗ ราย อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวน (ไม่สามารถ
เปิดเผยชื่อเนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม) ซึ่ งต้องด าเนินการตามข้อบังคับ 
แพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการแพทยสภามีมติลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวน ๒ ราย (อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแพทยสภาเพ่ือแจ้งให้คู่กรณีรับทราบ : (๑) ว่ากล่าวตักเตือน กรณี ให้หรือยินยอมให้มีการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยผิดกฎหมายในสถานพยาบาล และ (๒) ภาคทัณฑ์ กรณี ไม่เคารพต่อ
กฎหมายบ้านเมือง เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม) 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ความคืบหน้าการด าเนินคดีทางแพ่งต่อผู้กระท าความผิด 
โครงการรับจ าน าข้าว 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๕๔/๒๕๕๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กนัยายน ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกติติศกัดิ ์  รตันวราหะ  เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรฐัมนตร ี

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวิษณ ุ  เครืองาม  
รองนายกรฐัมนตร ีและ 
นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้ 
แทนนายกรฐัมนตร)ี 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๑๔ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักด์ิ  รัตนวราหะ 

ตามที่โครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศไทย  
กว่า ๖ แสนล้านบาท และอาจมีความเสียหายเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากข้าวเสื่อมคุณภาพ หรือค่าใช้จ่าย 
ในการเก็บรักษาข้าว ส่งผลกระทบกับชาวนาที่ต้องเป็นหนี้สินและกู้เงินนอกระบบมาใช้ประทังชีวิต
จ านวนมาก มีบางคนเครียดจนฆ่าตัวตายนับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ นอกจากมีการทุจริตคอรัปชั่น  
ในทุกขั้นตอนแล้ว ยังเป็นการบริหารโครงการรับจ าน าข้าวที่ผิดพลาด ไม่โปร่งใส ไร้ประสิทธิภาพ  
โดยมีผู้ร่วมกระท าความผิดไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการประจ า เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน  
ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติถอดถอนออกจากต าแหน่งแล้ว และยังมีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองด้วย แต่ความเสียหายทางแพ่งที่มีจ านวนมากนั้น  
ต้องมีผู้รับผิดชอบเพราะปัจจุบันคนไทยทุกคน ลูกหลานของพวกเราต้องแบกรับภาระหนี้ที่ไม่ได้ก่อและ
จ าต้องชดใช้ รัฐบาลจึงควรเร่งด าเนินคดีทางแพ่งต่อผู้กระท าความผิดเนื่องจากมีอายุความฟ้องร้อง
ด าเนินคดีเพียง ๒ ปี โดยจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีประชาชนหรือชาวนาติดตามการ
ด าเนินคดีเรียกค่าเสียหายดังกล่าวจ านวนมาก  

จึงขอเรียนถามว่า 

- รัฐบาลมีแนวทางการด าเนินคดีเพ่ือเรียกค่าเสียหายต่อผู้กระท าความผิดโครงการ  
รับจ าน าข้าวหรือไม่ ประการใด 
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๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิษณุ   เครืองาม  รองนายกรฐัมนตรี 

แนวทางในการด าเนินการของรัฐในกรณีมีการกล่าวหาเรื่องการทุจริตในโครงการรับจ าน า
ข้าว หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าทุจริตจ าน าข้าวนั้น มีการแบ่งประเภทการด าเนินการเป็น ๓ ประเภท 

ประเภทที่ ๑ คือ การด าเนินการในทางการเมืองเพ่ือที่จะถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องออกจาก
ต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  
กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว 

ประเภทที่ ๒ คือ การส่งเรื่องเพ่ือที่จะฟ้องศาลเป็นคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นศาลเฉพาะในส่วนของคดีอาญา 

ประเภทที่ ๓ คือ ส่วนคดีแพ่ง ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากผู้ที่จะต้อง
รับผิด เรื่องนี้รัฐบาลได้รีบด าเนินการทันที โดยเมื่อกระบวนการที่ ๑ คือ การถอนถอดเสร็จสิ้นลง  
ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีการทราบถึงการกระท าผิดและรู้ตัวผู้กระท าผิด จะต้องด าเนินการภายใน
ก าหนดเวลาที่เรียกกันว่า “อายุความ” 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ใช้แนวทางการด าเนินการที่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ซึ่งหลักนิติธรรมที่จะ
น ามาใช้คือ 

1. จะด าเนินการตามอ าเภอใจหรือตามอารมณ์หรือกระแสความรู้สึกไม่ได้ ต้องด าเนินการ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติในกรณีที่เ กี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิด พ.ศ. ๒๕๓๙ 

2. การด าเนินการจะต้องมีคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งจะต้องให้ความ  
เป็นธรรม 

3. การด าเนินคดีต้องท าภายในก าหนดเวลาหรือที่เรียกกันว่า อายุความ ปัจจุบันรัฐ  
ได้ด าเนินการในการหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง โดยมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เมื่อสอบข้อเท็จจริง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งเรื่องไปให้กรรมการชุดที่ ๒ ที่เรียกกันว่าคณะกรรมการความรับผิดทางแพ่ง  
ซึ่งตั้งอยู่ที่กระทรวงการคลัง ต่อจากนั้นก็จะมีการออกค าสั่ง 

ดังนั้น จึงขอเรียนให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องกังวลว่า คดีจะขาดอายุความไม่ว่าในส่วนของการ
ด าเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือด าเนินการต่อเอกชน และในขณะนี้ได้เตรียมรูปคดีทั้งหมด  
และพร้อมที่จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินคดีภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับกระทรวงการคลงันั้น 

กรณีที่  ๑ กระทรวงการคลังร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ได้กระท าการ
ยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทุจริตรับจ าน าข้าว กระทรวงการคลังได้มีการประชุมแล้ว
ทั้งหมด ๑๑ ครั้ง และจะแล้วเสร็จหลังจากขยายเวลาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

กรณีที่ ๒ กระทรวงพาณิชย์ร่วมแต่งตั้งกับท่านนายกรัฐมนตรี ที่กระทรวงการคลังจะเข้ามา
เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อส านวนความรับผิดทางละเมิดนั้นได้ถูกส่งไปยังผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง  
แล้วส่งกลับมายังกระทรวงการคลังในฐานะที่จะเป็นผู้พิจารณาในเรื่องความรับผิดทางแพ่ง จะด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

 - 
 

 
……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๗๘ - 

๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ความเหมาะสมในการพิจารณาการขอรับความช่วยเหลือ  
จากกองทุนยุติธรรม  

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๗ กนัยายน ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๖๒/๒๕๕๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม   
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๒๙ วนั)                  

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยกองทุนยุติธรรมเป็นกองทุนหนึ่งที่จัดตั้งภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ตามยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในประเด็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 
๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การละเมิดสิทธิมนุษยชน การให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งกองทุนยุติธรรมมีรายได้มาจากหลายส่วน ได้แก่ บรรดาเงินทรัพย์สินและ
หนี้สินที่มาจากกองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ เงินที่ได้รับจากรัฐบาลหรือ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินจากการบังคับกรณีผิดสัญญาประกัน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับ  
ในคดีอาญา เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินกองทุน และเงินหรือทรัพย์สิน
อื่น ๆ ทั้งนี้ กองทุนยุติธรรมมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงาน  
ศาลยุติธรรม ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนสภาทนายความ 
ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เรื่องการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนอันเป็นที่ประจักษ์จ านวนหกคน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงาน รวมถึง
ออกระเบียบต่าง ๆ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตลอดจนแต่งตั้งอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดอีกด้วย  

 



- ๗๙ - 

หลักการส าคัญในการขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม มีดังนี้   

๑) หลักประกันในการปล่อยชั่วคราว วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ราย 

๒) ค่าจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือ การบังคับคดี วงเงิน  
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/ราย 

๓) ค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในคดีแพ่งและคดีปกครอง วงเงินไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท/ราย 

๔) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน การจัดเตรียมเอกสาร การเดินเผชิญสืบของศาล การสอบแนวเขตรังวัด
ที่ดิน แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม การอ่าน แปล ตีความและวิเคราะห์ภาพถ่ายดังกล่าว 
วงเงินไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท/ราย 

๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์กองทุน 

๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม 
หรือการป้องกันการถูกปองร้ายเพราะเข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือประชาชน วงเงินไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท/ราย 

๗) ค่าใช้จ่ายเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าละเมิดในลักษณะที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม 

๘) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

จากการด าเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า มีการใช้จ่ายไป
ประมาณ ๒๘๘ ล้านบาท ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผู้มายื่นค าขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น ๒,๓๗๙ ราย  
และได้รับการพิจารณาไปแล้ว จ านวน ๒,๒๐๐ ราย โดยอยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน ๑๗๙ ราย  
มีการใช้จ่ายเงินที่อนุมัติจากผลของผู้ที่มายื่นค าขอทั้งสิ้น ๔๖ ล้านบาท พบว่า ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๗๘  
เพ่ือใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว เป็นเงินประมาณ ๓๖ ล้านบาท ส่วนที่ ๒ ร้อยละ ๑๓  
เพ่ือใช้ในการจ้างทนายความ เป็นเงินประมาณ ๖ ล้านบาท ส่วนที่ ๓ ร้อยละ ๕ เพ่ือใช้เป็นค่าธรรมเนียมศาล 
และส่วนที่ ๔ ร้อยละ ๒.๓๗ เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอหรือตรวจพิสูจน์หลักฐาน เป็นเงินประมาณ 
๑ ล้านบาท 

โดยร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... มาตรา ๒๖ ระบุว่า  

“บุคคลอาจขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราว การถกู
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจน การสนับสนุน
โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอ แบบค าขอ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด” 



- ๘๐ - 

ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต้องค านึงถึง  

๑) ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือกองทุน 

๒) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ หรือปกป้องรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 

๓) ลักษณะของการกระท าผิด หรือการกระท าละเมิดที่มีผลต่อประชาชนให้ได้รับความ
เสียหายหรือเกิดภัยพิบัติต่อส่วนรวมหรือความมั่นคงของประเทศ 

๔) ลักษณะของการกระท าผิด หรือการกระท าละเมิดที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชนหรือกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 

๕) เรื่องที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  ความมั่นคง
ของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๖) พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น  
การช่วยเหลือให้พ้นจากการกระท าของผู้มีอิทธิพลหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๗) ความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับการสนับสนุน 

๘) การสนับสนุนของกองทุนให้ค านึงถึงโอกาสที่ผู้ขอรับการสนับสนุนจะได้รับการช่วยเหลอื  
หรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่นด้วย 

๙. การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรมแท้จริงอาจมีก าหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะเรื่องตามที่
คณะกรรมการก าหนดได้ 

อย่างไรก็ตามจากข่าวสารที่เผยแพร่ออกมาในปัจจุบันมีบางกรณีที่มีการอนุมัติการชว่ยเหลอื
จากเงินกองทุนอย่างไม่เหมาะสม อาทิ การอนุมัติเงินประกันตัวให้ในคดีฐานร่วมกันก่อการร้าย แต่จ าเลย
หลบหนีไม่มาฟังค าพิพากษาศาลฎีกา ท าให้ศาลมีค าสั่งยึดเงินประกันตัวดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเงินที่ถูกยึดไป
เป็นเงินภาษีของประชาชนซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ไม่สมประโยชน์เท่าที่ควร  

จึงขอเรียนถามว่า 

- ในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติเงินเพ่ือใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว  
ในคดีฐานร่วมกันก่อการร้ายและจ าเลยหลบหนีไป ไม่มาฟังค าพิพากษาของศาลฎีกา จึ งขอทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการอนุมัติเงินดังกล่าว โดยในการพิจารณาการท าสัญญาขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรมมีหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาหรือไม่ อย่างไร และกลุ่มบุคคลใดที่จะสามารถ  
ใช้สิทธิขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนดังกล่าวได้ ตลอดจนมีมาตรการที่จะด าเนินการกั บบุคคล 
ที่ท าผิดสัญญากับกองทุนยุติธรรม ซึ่งรับความช่วยเหลือไปอย่างไม่สมประโยชน์อย่างไร  

 

 

 



- ๘๑ - 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสมัยนั้น  
กระทรวงยุติธรรมได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและ  
การปรองดองแห่งชาติ (ค.ป.ป.) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการปรองดอง หากพิจารณา
ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรมหรือไม่ ขอตอบว่า  
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม หลักการของกองทุนยุติธรรม คือ ต้องการที่จะให้ประชาชน
ทุกคนมีสิทธิต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันทุกคน โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

  - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

  - 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง นโยบายเก่ียวกับการดูแลผูสู้งอายุที่มีภาวะที่พ่ึงพิง 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๖๔/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายปิยะสกล   สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้ 
แทนนายกรฐัมนตร)ี 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๔๓ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยมีข้อมูลระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และในปี ๒๕๕๘  
มีจ านวนกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ ในจ านวนนี้พบว่าผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและตอ้งพ่ึงพิง
คนอื่นช่วยดูแลประมาณกว่า ๑ ล้านคน และคาดว่าในแต่ละปีจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นประมาณปีละ ๕ แสน
คน และในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุประมาณไม่น้อยกว่า ๑๓ ล้านคน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า
ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาวมากกว่าแสนคน ทั้งนี้ ปัญหาการเจ็บป่วยของกลุ่มผู้สูงอายุ
มีทั้งที่สามารถดูแลตนเองได้ และผู้สูงอายุที่นอนติดบ้าน ติดเตียง ที่มีภาวะช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน 
กับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย และที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก คือ มีแนวโน้มผู้สูงอายุอยู่คนเดียว
หรืออยู่โดยล าพังไร้ลูกหลานดูแลเพ่ิมมากขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องตระหนักและต้อง  
ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้มีการอนุมัติงบประมาณให้ ๖๐๐ 
ล้านบาท เพ่ิมเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด าเนินการ
ครอบคลุมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจ านวนประมาณ ๑ แสนคนหรือร้อยละ ๑๐ ของกลุ่มเป้าหมายและ
จะขยายให้ครบทุกคนภายใน ๓ ปี ซึ่งตามแผนงานดังกล่าวส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ได้มีการจัดสรรงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ให้สถานพยาบาลปฐมภูมิ ๑,๐๐๐ แห่ง และ
งบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ๑,๐๐๐ แห่ง ในอัตรา ๕,๐๐๐ บาท/ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ๑ รายต่อปี  
ส่วนบริการด้านสังคมจะเป็นงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ
ทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มที่มีภาวะพ่ึงพิงนั้น ภาครัฐต้องให้ความส าคัญประกอบกับต้องมีนโยบายและ
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มาตรการในทางปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งในเรื่องการบูรณาการในการท างานร่วมกันจากทุกฝ่าย รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณต้องให้เพียงพอต่อการด าเนินการเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงครบ  
ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยที่นอนติดบ้าน ติดเตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย 
ประกอบกับมีมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณเพ่ือให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าว  
ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประการใด 

๒. รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางเกี่ยวกับการบูรณาการการท างานร่วมกันจากทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มที่มีภาวะพ่ึงพิงให้ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม
ครบทุกสิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายปิยะสกล   สกลสัตยาทร  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ค าถามที่ ๑ รัฐบาลนี้ได้ให้ความส าคัญกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมี
นโยบายด้านการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะฉะนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลมุ่งเน้นในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจัดงบเหมา
จ่ายรายหัวปกติ จ านวน ๖๐๐ ล้านบาท ให้กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๑. ชุดสิทธิประโยชน์บริการดูแลระยะยาว เรียกว่า Long term care ส าหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน หรือในชุมชน จะประกอบด้วยบริการตรวจคัดกรอง  บริการป้องกันโรคที่จ าเป็น 
บริการประเมินปัญหาความต้องการการดูแล บริการเยี่ยมที่บ้าน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกันออกแบบกลไกการจัดสรรงบประมาณภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ วงเงินจัดสรรงบประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท 
ส่วนแรกคือ ๕๐๐ ล้านบาทนั้น จะจัดสรรไปยังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่
จ านวน ๑,๐๐๐ แห่งที่มีความพร้อม วงเงินเฉลี่ประมาณ ๕,๐๐๐ บาทต่อคน 

๒. จ านวน ๑๐๐ ล้านบาทนั้น จะจัดสรรให้หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่เพ่ือจัดบริการดูแล
ผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้านและในหน่วยบริการ 

๓. การก ากับ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล จะมีการควบคุมก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอทั้งด้านบริหารจัดการการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือปรับปรุง  
ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงนั้นได้รับการดูแลตามเป้าหมาย 

ค าถามที่ ๒ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเรื่องผู้สูงอายุ โดยได้ถือปฏิบัติตามแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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๑. กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการพัฒนาอบรมบุคลากรในระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
คือมี care manager และ care giver ได้ร่วมจัดระบบบริการดูแล บริการส่งเสริม แล้วก็ส่งต่อเพ่ือการ
ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับภาคเครือข่ายผ่านกลไกที่เรียกว่า family care team หรือทีมหมอประจ าครอบครัว 
ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินการพัฒนาศูนย์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมและปรับสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่อบรม
อาสาสมัครผู้สูงอายุ 

๓. กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการร่วมพัฒนาอบรมบุคลากรในระบบการดูแลระยะยาว 
คือ care giver และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

๔. กระทรวงแรงงาน ด าเนินการส่งเสริมฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
กับผู้สูงอายุ  

๕. กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการเร่งผลักดันระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

๖. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๗. ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สสส.ฉ สนับสนุนกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด าเนินการสนับสนุนระบบการดูแล
ระยะยาว การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

- ติดตามการเร่งรัดผลักดันให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเรื่องการเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัคร (อสม.) ที่ไปดูแลผู้สูงอายุ 
เนื่องจากปัจจุบันได้รับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ ๙๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ไปยังกระทรวงสาธารณสุข   
และกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือที่ สธ ๐๒๐๕.๐๕/๓๙๒๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งว่า  
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม  
ในปี ๒๕๕๙ จ านวน ๖๐๐ ล้านบาท ให้กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพ่ือบริหาร
จัดการให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประมาณ ๑ แสนราย เกิดการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุที่เข้าไม่ถึง
บริการโดย 
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๑. การดูแลจากทีมสาขาวิชาชีพจากหน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

๑.๑ ให้บริการดูแลด้านสุขภาพให้ถึงบ้านชุมชน อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอตามปัญหา
สุขภาพ ชุดสิทธิประโยชน์ บริการดูแลระยะยาว (Long Term Care) 

๑.๑.๑. บริการตรวจคัดกรอง 

๑.๑.๒. บริการป้องกันโรคที่จ าเปน็ 

๑.๑.๓. บริการประเมนิปญัหาความต้องการดูแล 

๑.๑.๔. บริการเยี่ยมที่บา้น 

๑.๑.๕. บริการกายภาพบ าบัด 

๑.๑.๖. บริการด้านพยาบาล เช่น บริการใส่สายอาหารที่ให้ทางสายยางที่บ้าน เป็นต้น 

๑.๒ กลไกการจัดสรรงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ร่วมกันออกแบบ
กลไกการจัดสรรงบประมาณภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของ อปท. และหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ 
วงเงิน ๖๐๐ ล้านบาท 

ส่วนที่ ๑ จ านวน ๕๐๐ ล้านบาท จัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เข้าร่วมด าเนินงานประมาณ ๑,๐๐๐ แห่ง ในอัตรา ๕,๐๐๐ บาทต่อรายต่อปี 

ส่วนที่ ๒ จ านวน ๑๐๐ ล้านบาท จัดสรรให้หน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่เพ่ือ
จัดบริการตามเป้าหมายพื้นที่ จ านวน ๑,๐๐๐ บาทต่อหน่วยบริการ 

๒. กลไกด าเนินงานที่มีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี 

๑.๑ คณะกรรมการก าหนดนโยบายในส่วนกลาง มีหน้าที่ออกกฎระเบียบ จัดท า
มาตรฐานและประเมินผล 

๑.๒ คณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด มีหน้าที่คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงาน
ประสานด้านงบประมาณ สนับสนุนวิชาการ และควบคุมก ากับประเมินผล 

๑.๓ คณะกรรมการด าเนินงานระดับอ าเภอ มีหน้าที่บูรณาการด าเนินการดับพ้ืนที่ 
เมื่อครบ ๑ ปี จะมีผลเกิดขึ้น ดังนี้ 

๑) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับบริการที่มีคุณภาพที่บ้านได้ทั่วถึงมากขึ้น 
๒) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๓) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้น 

๓.๑) กลุ่มที่ติดบ้านก็จะสามารถออกไปอยู่สังคมได้บ้าง 
๓.๒) กลุ่มติดเตียงจะพัฒนาขึ้นเป็นกลุ่มติดบ้าน 
๓.๓) กลุ่มติดเตียงที่ต้องจากไปตามวาระก็จะเป็นการจากไปที่มีศักดิ์ศรี คือ 

ได้รับการดูแลที่บ้านอย่างดีโดยครอบครัวและบุคลากรสาธารณสุข 
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๓. การก ากับ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล จะด าเนินการอย่างสม่ าเสมอทั้งด้านบริหาร  
การจัดการ การด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ระดับผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นไปตามแผนโดยมี
คณะกรรมการร่วม ๒ คณะ (๑) คณะกรรมการร่วมระหว่าง สธ. กับ สปสช. ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ 
เป็นการติดตามผลในระบบปกติผ่านระบบการตรวจราชการรายไตรมาส โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัด และ  
ให้รายงานตามระบบงาน (๒) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยหน่วยงานภายนอกทั้งด้านการ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

รัฐบาลให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานเชิงบูรณาการ ซึ่งการบูรณาการงาน คือตัวชี้วัด
การท างานของรัฐบาลชุดนี้ โดยทุกภาคส่วนได้จัดท าโรงการบูรณาการ รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ห่วงใยดูแล
ผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเชื่อมโยงงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการ ๗ กระทรวงหลัก 
ร่วมกับ สปสช. สสส. มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานภายใต้การก ากับของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การด าเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ   
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  อยา่งเป็นรูปธรรม 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๖๐/๒๕๕๘    
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม คุณหญงิทรงสุดา  ยอดมณ ี เป็นผู้ตั้งถาม 
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคง 
ของมนุษย ์

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลต ารวจเอก อดุลย ์ แสงสงิแกว้     
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง 
ของมนุษย ์

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๑๗ วนั)                  

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี 

จากที่ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙  
โดยก าหนดให้ตรงกับช่วงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาได้มีแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นับเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐให้ความส าคัญในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของชาติ แต่ในปัจจุบันปัญหาของเด็กและเยาวชนมีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่พ่อแม่ต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัว จนกระทั่งไม่มีเวลาดูแลอบรมหรือ  
ให้ความอบอุ่นบุตรหลาน ปัญหายาเสพติด และที่ส าคัญด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโ ลย ี
การสื่อสารกลายเป็นดาบสองคมที่ท าให้เยาวชนเข้าถึงสื่อยั่วยุต่าง ๆ ได้โดยง่ายและไร้การควบคุม  
ด้วยวุฒิภาวะที่ยังน้อยจึงอาจถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาหรือแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติต้องรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น และจากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หรือตัวชี้วัดส าคัญ ๑๗ ข้อ ได้ก าหนดไว้อย่างครอบคลุมและ
เหมาะสมแล้ว แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อมีแผนด าเนินการที่ดีแล้ว หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ด าเนินการ
ได้ปฏิบัติตามแผนดังกล่าว มีการติดตามประเมินผล รวมถึงการประชาสัมพันธ์รายงานผลการด าเนินการ
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงหรือไม่ เนื่องจากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับปัจจุบัน  
จะสิ้นสุดการด าเนินการตามแผนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  
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จึงขอเรียนถามว่า 

๑) รัฐบาลได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดส าคัญทั้ง ๑๗ ข้อ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และมีการติดตามประเมินผล รวมถึงการประชาสัมพันธ์ รายงานผลการ
ด าเนินการหรือไม่ ประการใด 

๒) หากระยะเวลาด าเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙ สิ้นสุดลงแล้ว รัฐบาลจะมีนโยบายในการด าเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ต่อไปอย่างไร 

๓) กรณีสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล ซึ่งขณะนี้มีอยู่ในบางท้องถิ่น ในเรื่องนี้รัฐบาล  
ได้มีนโยบายในการด าเนินการอย่างไร 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว     
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ค าถามที่  ๑) รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนอย่างมาก โดยเฉพาะ 
ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งมีอยู่ ๔ ยุทธศาสตร์หลักส าคัญ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การสร้างภมูิคุ้มกนัในการด ารงชีวติของเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การคุ้มครองและพฒันาเดก็ที่ต้องการการคุ้มครองเปน็พิเศษ และเด็กพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคเครือข่ายให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาระบบบรหิารจดัการในการคุม้ครองพัฒนาเดก็และเยาวชน 

ซึ่งกลไกในการขับเคลื่อนได้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
หรือ กดยช. และคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายเด็กและเยาวชน โดยการบูรณาการ ๙ หน่วยงาน 
ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติในระยะกลางของ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ โดยพบว่า เด็กแรกเกิด - ๕ ขวบ มีการพัฒนาสูงวัยเพ่ิมขึ้น การพัฒนา
เจริญเติบโตทางสมองดีขึ้น ค่ามัธยฐานไอโอดีนหญิงตั้งครรภ์มีตัวเลขชี้วัดที่ดีขึ้น ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์
เด็กเล็กทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีมาตรฐานดีขึ้น อัตราการคลอดบุตรเด็กในช่วง ๑๕ – ๒๐ ปีลดลง 
และพบว่าร้อยละ ๘๐ ของสภาเด็กและเยาวชนได้ด าเนินการตามที่มาตรฐานก าหนด รวมทั้งครอบครัวมี
สัมพันธภาพที่ดีท าให้การกระท าความรุนแรงซ้ าในครอบครัวลดลง อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผล
ในช่วงที่ผ่านมายังพบว่ามีตัวชี้วัดหลายตัวที่มีความเป็นห่วงและยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งต้องมีการ
ขับเคลื่อนต่อไปในเชิงบูรณาการของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ เช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น 
ปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง (การสูบบุหรี่ การดื่มสุราแอลกอฮอล์และพบเด็กติดเกม ติดสื่อ
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ออนไลน์ และเล่นการพนัน) โดยมีการประมวลผลเพ่ือจะปรับแผนในการขับเคลื่อนต่อไป การด าเนินการ
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนอย่างมากโดยเฉพาะเด็กแรกเกิด รัฐบาลได้
อนุมัติงบประมาณเพ่ือเพ่ิมเงินอุดหนุนให้กับมารดาของเด็กแรกเกิดในปีนี้ ซึ่งมีเป้าหมายประมาณ 
๑๓๐,๐๐๐ ราย ในอัตรา ๔๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีความมุ่งหมายว่าเด็กแรกเกิดนั้นจะต้องได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ทั้งอาหาร
ที่ครบ ๕ หมู่ และเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ท าให้คุณภาพของเด็กที่เกิดขึ้นมีคุณภาพที่ดีทั้ง
ด้านอารมณ์ ความคิด จิตใจและสติปัญญา ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้ริเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะมี
การประเมินผลต่อไป ส าหรับเรื่องการประชาสัมพันธ์ได้มีการส่งแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ไปยังส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการประชุมปฏิบัติการทั่วประเทศในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการติดตาม
ประเมินผล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความร่วมมือในการสรุปผลงานรายปี ลงเว็บไซต์  (Website) 
เพื่อให้เผยแพร่ทั่วไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมา  

ค าถามที่ ๒) ส าหรับประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ 
จะมีการปรับแผนในปีต่อไปโดยเพ่ิมความเข้มข้นในการปฏิบัติเพ่ือให้การขับเคลื่อนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ค าถามที่ ๓) กรณีสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล ขณะนี้มีอยู่ประมาณ ๕๕,๘๐๐ ต าบล 
ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญและมีการขับเคลื่อนขยายผลเพื่อให้มีความเข้มแข็งต่อไป 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

  - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

  - 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง มาตรการในการจัดการเก่ียวกับคลังเก็บสินค้าข้าวในโครงการ 
รับจ าน าข้าว 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๖๗/๒๕๕๘ 
วันศกุร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นางอภิรดี  ตนัตราภรณ์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 (ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้ 
แทนนายกรฐัมนตร)ี 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๒๒ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 

จากปัญหาโครงการรับจ าน าข้าวที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันภาครัฐต้องมีภาระทางการคลัง
เป็นอย่างมาก โดยต้องแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการเกี่ยวกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการดังกล่าว ทั้งเรื่องปริมาณข้าวที่ล้นคลังเก็บสินค้า ปัญหาคุณภาพข้าวเสื่อมคุณภาพที่ต่ ากว่า
มาตรฐาน หรือบางส่วนเสียหายถึงขั้นเน่าเสีย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องเร่งด าเนิ นการแก้ไข 
และหาแนวทางในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาที่ส าคัญอีกประการ คือ ความ
ชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณข้าวที่เสื่อมคุณภาพรวมถึงข้าวเน่า ที่มีการเก็บรักษาอยู่ในคลังเก็บสินค้า  
อยู่ในขณะนี้ว่ามีปริมาณจ านวนมากน้อยเพียงใด ที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลเก็บรักษา  
ด้วยเหตุดังกล่าว ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีแผนด าเนินการในการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งต้องมีมาตรการในการจัดการข้าวที่เสื่อมคุณภาพ เพ่ือลดการสูญเสียและ  
ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ โดยภาครัฐควรมีการบูรณาการ 
การท างานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้งระบบ ทั้งในเรื่องการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับคลังเก็บสินค้า การระบายข้าว การน าข้าวที่เสื่อมคุณภาพไปบริหารจัดการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้คาดหวังไว้ และ  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศอย่างแท้จริง  

จึงขอเรียนถามว่า 
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๑. รัฐบาลมีมาตรการในการจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้าที่เก็บข้าวเสื่อมคุณภาพที่ต่ ากว่า
มาตรฐาน รวมถึงข้าวเน่าเสียหรือไม่ ประการใด ข้าวที่เก็บรักษาไว้ในคลังเก็บสินค้ามีปริมาณมากน้อย
เพียงใด ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการเก็บดูแลรักษาจ านวนเท่าใด 

๒. รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการในการระบายข้าวเพ่ือลดความ
เสียหายที่เกิดจากข้าวในคลังสินค้าเสื่อมคุณภาพหรือที่ต่ ากว่ามาตรฐานหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์

ค าถามที่  ๑ ตั้งแต่คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารราชการ 
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อด าเนินการจัดการข้าวในสต็อก 
(Stock) ซึ่งภารกิจเร่งด่วนประการแรกที่ต้องด าเนินการคือ การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ ก่อนที่จะ
ระบายข้าว ซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณข้าวนั้น ข้าวยังคงเหลือในสต็อก (Stock) ของรัฐ จ านวน ๑๐๐ ชุด 
ได้ด าเนินการพร้อมกันทั่วประเทศเพ่ือไม่ให้ล่าช้า โดยคณะท างานชุดนี้ได้มีการระดมก าลังบุคลากร  
เป็นจ านวนมาก และการด าเนินงานมีการสุ่มตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างสต็อกข้าวในแต่ละโกดังที่ได้เข้าไป
ตรวจสอบแล้ว จึงเก็บตัวอย่างมาเพ่ือให้บริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 
มาด าเนินการวิเคราะห์คุณภาพของข้าว (DNA) แล้วจึงน าผลการตรวจสอบทั้งหมดมาจัดแบ่งชั้นระดับ
คุณภาพตามสภาพความเป็นจริงของข้าว หลังจากที่ได้รวบรวมผลตรวจนับและตรวจสอบแล้ว ต่อมา  
จึงจัดท าเป็นข้อมูลปริมาณข้าว และชนิดของข้าวที่คงเหลืออยู่ ในสต็อก (Stock) รัฐบาล เพ่ือตั้งต้น
กระบวนการที่จะระบายข้าว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ทั้งนี้ การด าเนินการทั้งหมด
ต้องด าเนินอย่างรอบคอบและเป็นระบบ เพราะมีข้าวกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีการประกาศ  
อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีการประมูลทั่วไปอย่างรัดกุม เพ่ือสร้างความมั่นใจกับตลาด สร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้เข้าร่วมในกระบวนการ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ ต่อไป 

ค าถามที่ ๒ การบริหารหรือแนวทางในการจัดการระบายข้าวนั้น จะเริ่มระบายข้าวที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ทราบผลการตรวจสอบก็เริ่มระบายข้าว โดยเปิดประมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๗ เมื่อแยกประเภทข้าวออกมาได้แล้ว ต่อมาจึงระบายข้าวคุณภาพดีออกก่อน ซึ่งได้ระบายข้าว  
ไปแล้ว ทั้งข้าวที่มีคุณภาพและต่ ากว่ามาตรฐานเล็กน้อย ข้าวที่ใช้ในการบริโภคระบายไปแล้วประมาณ  
๕ ล้านตัน มูลค่า ๕๒,๓๐๐ ล้านบาท คงเหลือข้าวในสต็อกอีกประมาณ ๑๓.๗ ล้านตัน ส่วนข้าวที่
คุณภาพต่ ามากหรือข้าวเสีย ที่อยู่ในขั้นตอนการรับแจ้งความของต ารวจยังไม่ระบายเนื่องจากข้าวส่วนนี้
ต้องถือว่ากันไว้เป็นของกลางในการด าเนินคดีต่อไป ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติแจ้งว่า ได้ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณโดยผู้เชี่ยวชาญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องเก็บไว้  
เป็นของกลาง สามารถน ามาระบายต่อไปได้ โดยรัฐบาลได้ด าเนินการจัดระบบควบคุมที่รัดกุมและชัดเจน 
ไม่ให้ข้าวเสื่อมคุณภาพเหล่านี้ไหลเวียนกลับมาในตลาดเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อตลาด และคุณภาพ 
ของข้าวไทย โดยจะมีการเปิดให้เข้าร่วมประมูลหรือเข้ามาซื้อข้าวเพ่ือไปใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้  
ได้วางระบบว่าผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลได้ต้องเป็นนิติบุคคล มีใบรับรองชัดเจนว่า จะน าข้าวไปใช้  
ในอุตสาหกรรมใด รวมทั้งมีระบบการควบคุมการขนส่งจากคลังที่เก็บรักษาข้าวไปจนถึงอุตสาหกรรม 
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โดยกรมการค้าภายในได้มีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมเรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งเมื่อ เข้าโรงงานแล้ว
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้าไปตรวจได้ตลอดเวลา เพ่ือให้มั่นใจว่าเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง 

ดังนั้น ทุกขั้นตอนจะด าเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

 - 
 
 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาการทุจริตในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๗๑/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกติติศกัดิ ์  รตันวราหะ  เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรฐัมนตร ี

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวิสุทธิ์   ศรีสุพรรณ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

  (ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้ 
แทนนายกรฐัมนตร)ี 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๒๑ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักด์ิ   รัตนวราหะ 

ตามที่โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร (The Credit for Farmer Project) หรือบัตรเครดิต
ชาวนา เป็นหนึ่งในนโยบายประชานิยมตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เพ่ือหวังที่จะลดต้นทุนการผลิต โดยการสร้าง
ช่องทางให้ชาวนาและเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบ
เพื่อที่จะน าเงินไปซื้อปัจจัยผลิตทางการเกษตร การใช้บริการบัตรสินเชื่อจึงถือเป็นนวัตกรรมทางการเงิน
รูปแบบใหม่ส าหรับเกษตรกร ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าแทนเงินสดเพ่ือ  
ไปซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย และน้ ามันเชื้อเพลิงจากร้านค้า
ที่ร่วมโครงการ ซึ่งการด าเนินโครงการที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรมีการใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร
เป็นจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สะท้อนถึงภาระหนี้ที่เพิ่มตามไปด้วย อีกทั้งยังปรากฏว่าชาวนาและเกษตรกร
บางกลุ่มที่มีภาระหนี้สินมาก ๆ ก็ใช้วิธีน าบัตรไปรูดเป็นเงินสดแทน ร้านค้าที่ทุจริตก็ยินยอมโดยหักเงิน
ออกไปร้อยละ ๑๕ – ๒๐ และบางช่วงที่ชาวนาหรือเกษตรกรไม่เหลือวงเงินกู้จากบัตรสินเชื่อแล้ว ก็ต้อง
กลับไปกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงวนเวี ยนอยู่เช่นเดิม ประกอบกับปัจจุบัน 
ในบางจังหวัดมีการร้องเรียนจากเกษตรกรกว่าถูกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ  
ธ.ก.ส. บังคับให้ซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
(สกต.) เพ่ือแลกกับการท าสัญญาปล่อยเงินกู้ให้ และหากไม่ซื้อตามที่ก าหนด ธนาคารก็จะไม่ปล่อย
สินเชื่อให้ ยิ่งเป็นการตอกย้ าให้เห็นว่าภาระหนี้สินของเกษตรกรก าลังเกิดปัญหาทั้งระบบ ซึ่งต้อง  
เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้าใจกับชาวนาและเกษตรกรอย่างเร็วที่สุด อีกทั้ง  
ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรเป็นช่องทางหนึ่งที่มีส่วนให้เกิดภาระหนี้สินครัวเรือน 
ที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นหนี้สินที่ได้รับผลกระทบมาจากโครงการรับจ าน าข้าว ซึ่งเป็นโครงการ
คู่ขนานกับโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ดังนั้น รัฐบาลจึงควรวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
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เกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งระบบ หรือควรมีนโยบายแก้ไขปัญหาในการช าระหนี้ค่าบัตรสินเชื่อเกษตรกร  
คืนให้มีความยืดหยุ่นตามภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล การมีภาวะ
ปลอดดอกเบี้ย หรือการขยายเวลาการช าระคืนเมื่อมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น เพ่ื อเป็นการช่วยเหลือ 
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มชาวนาและเกษตรกรต่อไป  

จึงขอเรียนถามว่า 

1. การจัดซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย และ  
น้ ามันเชื้อเพลิงจากร้านค้าที่ร่วมโครงการบางแห่ง มีการผูกขาดหรือร่วมมือกันในลักษณะไม่โปร่งใสบ้าง
หรือไม่ และมีการตรวจสอบการทุจริตในลักษณะดังกล่าวอย่างไร 

2. จากข่าวสารที่เผยแพร่ว่าในบางจังหวัดมีเกษตรกรร้องเรียนว่าถูกบังคับให้ซื้อปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) เพ่ือแลกกับการท าสัญญา
ปล่อยเงินกู้ ให้  และหากไม่ซื้ อตามที่ก าหนด ธนาคารก็จะไม่ปล่อยสินเชื่อให้นั้นมีข้อเท็จจริง 
ในเรื่องดังกล่าวอย่างไร และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวสิทุธิ์   ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรชี่วยวา่การกระทรวงการคลัง 

การบริหารงานของบริษัทแท็บโก (TABCO) ในเรื่องความไม่โปร่งใสของบัตรสินเชื่อเครดิต 
(Credit) เกษตรกร ว่ามีการผูกขาดหรือมีการบังคับให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการนั้น ตั้งแต่สมัย 
ปี ๒๕๒๓ ที่ธนาคารโลก (World Bank) ได้ให้ข้อเสนอแนะกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ถึงการให้สินเชื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์การเกษตรหรือที่เรียกว่า เครดิต อินคัม (Credit Income) 
ซึ่งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ด าเนินการจ่ายสินเชื่อพร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นลูกค้า ๕ ประเภท ได้แก่ ปุ๋ย พันธุ์พืช สารเคมี เครื่องจักรกล
การเกษตร และบริการทางการเกษตร ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวถือว่าประสบความส าเร็จถูกต้อง  
ตามวัตถุประสงค์ สามารถที่จะถ่วงดุลราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรได้พอสมควร ต่อมาปี ๒๕๓๓  
ได้มีการร้องเรียนมายังสภาผู้แทนราษฎรว่าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ คือไม่สามารถที่จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร
อย่างทั่วถึง จึงขอให้ยกเลิก ต่อมาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ให้มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์วิจัย ซึ่งพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ต้องการให้ด าเนินการต่อ เนื่องจากเกรงว่า 
หากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าว เกษตรกรอาจ 
ถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องราคาและคุณภาพของปัจจัยการผลิตเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา (ในปี ๒๕๓๔) 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงยุติการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร แล้วได้ให้ 
การสนับสนุนให้ทางเกษตรกรลูกค้าในแต่ละจังหวัด รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส. หรือที่เรียกว่า สกต. อันเป็นการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒  
โดยท าหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและรวบรวมผลผลิตให้กับลูกค้า ต่อมาปี ๒๕๓๕ สหกรณ์
การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ต้องการให้มีบริษัทหัวขบวนในการรวมซื้อรวมขาย จึงได้ขอความ
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เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์รวมทุนกันตั้งบริษัทไทยธุรกิจเกษตร 
จ ากัด หรือที่เรียกว่า แท็บโก (TABCO) โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรถือหุ้น  
๑๐ เปอร์เซ็นต์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ถือหุ้นที่เหลืออีก ๙๐ เปอร์เซ็นต์  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นองค์กรกลางของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลู กค้า ธ.ก.ส. ในการรวมกัน
จัดซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรบริการทางการเกษตร รวมทั้งจัดหาปัจจัยการผลิตทั้งภายใน  
และภายนอกถึงปัจจุบัน (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) มีสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.  
จ านวน ๗๗ แห่ง มีสมาชิก ๓.๘๕ ล้านครัวเรือน มีทุนเรือนหุ้น ๒,๗๐๖ ล้านบาท ธุรกิจรวม ๒๐,๙๖๓ 
ล้านบาท เป็นธุรกิจจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรประมาณ ๘,๙๐๐ ล้านบาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ได้รับผลก าไรจ านวน ๘๐ ล้านบาท 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

 - 
 
 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง นโยบายโครงการรับจ าน าข้าว 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๗๖/๒๕๕๘                        
วันศกุร์ที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกติติศกัดิ ์รตันวราหะ  เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายสุวิทย ์เมษนิทรีย ์     
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๕๐ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายกิตติศักด์ิ รัตนวราหะ 

จากกรณีโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกในช่วงที่ผ่านมา ได้ปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนว่าผลการ
ด าเนินการของโครงการดังกล่าวได้สร้างความเสียหายต่อประเทศมีมูลค่าสูงมาก นอกจากนี้ ยังส่งผล
กระทบในวงกว้างต่อเกษตรกรชาวนา ระบบตลาดข้าว และยังท าให้รัฐบาลต้องมีภาระทางการคลัง  
เป็นอย่างมาก แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา แต่ผลจาก
การด าเนินการได้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าการบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุม
รวมทั้งมีการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ ซึ่งน ามาซึ่งความเสียหายดังกล่าว ผมรู้สึกเป็นกังวลในระยะหลังมานี ้
ได้มีการสร้างความแตกแยกให้กับสังคม มีการปลุกระดมชาวนาให้ต่อต้าน มีการเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย
กับรัฐบาล มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกิดขึ้น คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว จ าน าข้าว  
ในขณะนั้นก็คือ คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตรงนี้ก็ต้องเอ่ยชื่อขึ้นมา การที่บิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็อ้างว่า
โครงการรับจ าน าข้าวดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ ช่วยเหลือชาวนา ขอถามว่าให้ไปดูตัวเลขที่แท้จริงกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตัวเลขการเป็นหนี้ของพ่ีน้องเกษตรกรลดลงหรือไม่ มีแต่เพิ่มขึ้นๆ 
การจ าน าเขาบอกว่า ถ้าหากว่าชาวนาน าข้าวไปแล้วที่โรงสี เอกสารครบถ้วน ชาวนาต้อ งได้สตางค์ 
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรภายใน ๓ วัน ปี ๒๕๕๔ คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้ามา
เปิดโครงการรับจ าน าตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีรอบแรกข้าวนาปีเท่านั้นจ่ายตรงเวลา แต่หลังจาก
นั้นโครงการปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ นั้น เริ่มมีปัญหาจ่ายสตางค์แรก ๆ จาก ๒ อาทิตย์กลายเป็นเดือน  
จากเดือนกลายเป็นถึงปี ๒๕๕๗ เวลาเกือบ ๒ ปี พ่ีน้องเกษตรกรไม่ได้สตางค์นั้นเขาเดือดร้อนมาก  
เขาเอาข้าวไปแล้ว คุณเอาข้าวเขาไปขายแล้วท าไมไม่มีสตางค์มาจ่ายเขา ประเด็นก็คือว่า ตั้งแต่  
พ่อค้าข้าว โรงสีต่าง ๆ เอาข้าวไปแล้วก็ไม่ได้ส่ง เขาก็เอาไปขายเอาเงินมาเข้ากระเป๋าไว้ก่อน ส่วนที่จะเอา
ข้าวมาเข้าโกดังเมื่อไรนั้นก็เป็นอันว่ารู้กันกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การ
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คลังสินค้า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส่งได้ไม่จ ากัดเวลาทั้งๆ ที่ในระเบียบบอกว่าต้องแปรข้าวส่งคลัง
ภายใน ๑๕ วัน แต่ก็ไม่ได้น าเข้าตามระเบียบครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยข้าวดีก็มีการ
หมุนเวียนกันเอาไปขาย เสร็จแล้วก็ไปหาข้าวเน่าจริงๆ แล้วข้าวเน่ามันไม่มี ไม่มีหรอกครับ แต่ข้าวที่เขา
บอกข้าวเน่าก็คือข้าวไม่มีคุณภาพข้าวด้อยคุณภาพนั่นเอง เอาไปสวมแทนไว้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรนี้เป็นหุ้นส่วนในโครงการรับจ าน าข้าว ได้รับค่าบริหารจัดการหลายพันล้านบาท  
แต่เวลาพ่ีน้องเอาข้าวไปจ าน าแล้วไม่ได้ข้าว ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดูแลอะไร
หรือไม่ ไม่เคย นอกจากไม่ให้กู้ยืมแล้ว ในขณะนั้นยังทวงหนี้ซ้ าเติมเข้าไปอีก รู้เห็นเป็นใจกันการจ่ายเงิน
จ่ายทองกันไป รับค่าบริหารจัดการไปหลายพันล้านบาทนี้ เมื่อโครงการรับจ าน าข้าวมีการทุจริต  
ทุกขั้นตอนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไม่มีชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมด้วยเลย 
รับแต่ชอบ แต่ไม่รับผิดด้วยเก็บดอกเบี้ยอย่างเดียว เอาประโยชน์อย่างเดียว สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้เป็นเรื่อง 
ที่ต้องมีการพิสูจน์และค้นหาความจริงให้ปรากฏเพ่ือที่จะได้น ากรณีโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกดังกล่าวนี้
มาเป็นกรณีศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะได้ใช้เป็นแนวทางในการหา
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ าขึ้นมาอีก ประกอบกับหาแนวทางหรือมาตรการในการ
ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร ชาวนาให้ได้รับประโยชน์จากมาตรการต่างๆ อย่างแท้จริง โดยต้องค านึงถึง
ภาระทางการเงินการคลังของประเทศประกอบด้วย ไม่ให้ส่งผลกระทบก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจในภาพรวม อย่างไรก็ตาม การด าเนินการโครงการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงชาวนา 
ภาครัฐต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุม มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดประโยชน์ของเกษตรกร  
ทุกภาคส่วนและประเทศชาติ และที่ส าคัญที่สุดต้องอยู่ภายใต้ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับนโยบายและในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน จึงขอเรียนถามว่า 

๑) รัฐบาลมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงการบริหารจัดการตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก
ดังกล่าว มีมูลค่าความเสียหายสูงจนส่งผลกระทบเป็นภาระทางการคลังของประเทศนั้น มีการด าเนินการ
โดยทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในระดับนโยบายและทางปฏิบัติ หรือมีการละเลยในหน้าที่ ในกระบวนการ 
ขั้นตอนภาคส่วนใด และใครเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรณีศึกษาและหาทางเยียวยาความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น 

๒) รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันรวมถึงการตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการต่างๆ ที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในทุกภาคส่วน รวมถึงชาวนา ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรทุกภาคส่วน รวมทั้งชาวนา และไม่สร้างความเสียหายและภาระ
ทางการคลังเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ ประการใด 
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๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายสุวิทย์ เมษินทรีย์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 ค าถามที่ ๑) ความคืบหน้าในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก
ที่มีปัญหานั้น  มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง หลังจากที่  ป .ป .ช . ชี้มูลความผิดก็แยกออกเป็น  
๒ ส่วน ในส่วนที่เป็นความผิดทางอาญาจะพิจารณาโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมือง และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังนั้นก็จะเป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความผิดทางแพ่ง ซึ่งหลังจากที่รับเรื่องมานั้นทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าทางรัฐบาลนั้น  
ก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๒ ชุด ชุดหนึ่งก็เป็นชุดที่ตามค าสั่งของกระทรวงการคลัง อีกชุดหนึ่ง  
เป็นตามค าสั่งของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อจะพิจารณาชี้มูลความผิดตามที่ ป.ป.ช. ได้เสนอมา ในส่วนของ
กระทรวงการคลังนั้น ณ ขณะนี้ได้อยู่ในระหว่างมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนั้น จากการตรวจสอบพบว่า ณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบ
พยานเพ่ิมเติม นั่นก็คือส่วนของกระทรวงการคลัง แต่ของกระทรวงพาณิชย์หลังจากที่ได้รับ เรื่องมา 
ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา โดยมีท่านหัวหน้า ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเช่นกัน ซึ่งก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดในภาครัฐของอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ ยวข้อง 
ผู้เกี่ยวข้องในที่นี้ในภาครัฐนอกเหนือจากรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้ว ก็จะมี
เลขานุการรัฐมนตรี ณ ขณะนั้น แล้วก็มีข้าราชการ อีก ๓ ท่าน เป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ แล้วก็
รองอธิบดี แล้วก็รวมถึงผู้อ านวยการกองการข้าวอย่างที่เราทราบกันดี แต่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนที่
ภาคเอกชนนั้นมีอยู่ด้วยกัน ๑๕ คน หรือถ้านับเป็นจ านวนรายก็คือ ๑๖ ราย เพราะฉะนั้น ณ ขณะนี้นั้น 
ท่านนายกรัฐมนตรี และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ เซ็นเห็นชอบแล้วก็ได้ยื่นไป  
ที่กระทรวงการคลัง ขณะนี้ จึงอยู่ในระหว่างที่กระทรวงการคลังจะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
ความรับผิดชอบทางแพ่งที่เกิดขึ้น 

  ค าถามที่ ๒) ทางรัฐบาล คสช. ได้เข้ามานี้มีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรครบถ้วนแล้ว 
ตั้งแต่เข้ามาในช่วงวันที่ ๒๒ พฤษภาคมที่ผ่านมา ก็พบว่าขณะนั้นที่พวกเราจ าความได้คือเป็นงานเร่งด่วน
ที่จะจ่ายให้ครบถ้วนหมดไป ๙๐,๐๐๐ ล้านบาทแล้ว 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

 - 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง มาตรการเก่ียวกับการเรยีกคืนและป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๗๓/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ ตังคณานรุักษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลเอก สุรศักดิ ์กาญจนรัตน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้แทน
นายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓๕ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

 ด้วยพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง         
ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกภูมิภาค สังคมไทยมีปัญหาอยู่ ๒ ลักษณะ คือ การบุกรุก
ที่สาธารณะทั้งของเอกชนและของหลวง ทั้งจากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือเป็นที่ดินท ากิน นอกจากนี้เป็น  
การบุกรุกของผู้มีอิทธิพลหรือนายทุน เพ่ือหาประโยชน์จากการสร้างที่พักรีสอร์ท โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนนี้มีการรุกล้ าพ้ืนที่ป่าไม้และสร้างปัญหาการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก 
ปรากฏภาพเกี่ยวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และที่น่าแปลกใจ คือ กลางป่าแบบนี้รอดพ้นจากการตรวจสอบ
ดูแลของข้าราชการที่ดูแลป่าไม้ได้อย่างไร จนขยายใหญ่โตแล้วต้องมาเรียกคืนในภายหลัง วังน้ าเขียว  
มีรีสอร์ทเกิดขึ้นเต็มไปหมด คนชอบไปพักกันมากมายทั้งๆ ที่รู้ว่าบุกรุกที่ของหลวง ภูเขาทั้งลูกซึ่งเห็นว่า
เป็นป่าเต็มไปหมดแต่มีโรงแรมและสระว่ายน้ าอยู่กลางป่าได้อย่างไรโดยที่ไม่เห็น มีการบุกรุกที่มีเส้นทาง
มีถนนตัดเรียบร้อย กล่าวคือ คนมีฐานะบุกรุกน าที่ของหลวงมาท า แต่ในบางพ้ืนที่เป็นการท ามาหากิน
ของชาวบ้าน ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าชาวบ้านในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีไม่กี่ครัวเรือนจะบุกรุกได้ขนาดนี้ ภาพไร่ข้าวโพด
เต็มไปทั้งภูเขาภาพการเตรียมถางที่ทั้งหมด ในอ าเภอแม่ริม มีชาวบ้านอยู่ในที่แห่งหนึ่งเพียง ๑๐ 
ครัวเรือน แต่ถางที่ได้หมดทั้งป่า โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เอาพันธุ์ข้าวโพดไปมอบให้เพ่ือให้ชาวบ้าน
เพาะปลูกและได้รับประโยชน์จากการรับซื้อข้าวโพด แต่พ้ืนที่ป่าเขาต้องเสียหายไปมาก ที่จังหวัดน่าน  
ก็เจอปัญหาเดียวกัน มีนอมินี (Nominee) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการท าลายป่าเขา สาเหตุ
ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐต้องเร่งหามาตรการที่เฉียบ
ขาดและเป็นรูปธรรม เพ่ือป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และขณะเดียวกันต้องสร้างขวัญและ
ก าลังใจและความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต้องมีการบูรณาการ
การท างานร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดเอกภาพในการท างานอย่างแท้จริง จากสภาพปัญหา 



- ๑๐๐ - 

คือ ๑. การบุกรุกเพ่ือสร้างรีสอร์ท อันนี้ชัดเจนว่าเป็นคนมีฐานะเรียกคืนได้ทันที เพราะท าผิดกฎหมาย
ชัดเจน และ ๒. การบุกรุกเพื่อการเกษตร ปลูกบรรดาพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายก็อาจจะจ าแนกแยกแยะ
ได้ว่าอะไรเป็นพ้ืนที่ชาวบ้านจริง อะไรที่ท าเกินจริงเรียกเอามาคืนเสีย นี่คือตัวอย่างที่ยกให้เห็น คือ น าไป
สร้างรีสอร์ท บ้านพัก กับน าไปท าเรื่องของการเกษตร จึงขอเรียนถามว่า 

  ๑) รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการด าเนินการจัดการเพ่ือเรียกคืนผืนป่ารวมถึงมีแผน                
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ได้มีการบุกรุกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติ
รวมถึงบางพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
หรือไม่  ประการใด อีกทั้งขณะนี้ได้พ้ืนที่ป่าไม้กลับคืนมาเป็นของแผ่นดินมากน้อยเพียงใด 

  ๒) รัฐบาลมีมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ทั้งในส่วนของ
ประชาชน นายทุน ผู้มีอิทธิพล รวมถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขและลด
ปัญหาของพ้ืนที่ ป่าไม้ให้ยั่งยืนได้เพียงใด ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

 ผู้ตอบกระทู้ถาม  :   พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ค าถามที่ ๑) ปัจจุบันนี้เรามีป่าสมบูรณ์ที่เป็นป่าอนุรักษ์ซึ่งยังมีความสมบูรณ์อยู่ ๑๐๒ ล้าน
ไร่ คิดแล้วประมาณ ๓๑.๕ เปอร์เซ็นต์ ที่ ณ วันนี้เรามีอยู่ นักวิชาการด้านป่าไม้ นักนิเวศวิทยาได้ค านวณไว้
ตั้งแต่ดั้งเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลขว่าประเทศไทยควรมีเท่าไรถึงจะสมดุลพ้ืนที่ป่า ซึ่งค านวณว่าควร
มีพ้ืนที่ป่าประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ ๑๒๘ ล้านไร่ ถ้าวันนี้เรามาพูดว่าประเทศไทยควรมี
พ้ืนที่ป่าเพ่ิมอีกเท่าไร ก็คือ ๒๖ ล้านไร่ ในข้อเท็จจริงแล้วมีคนบุกรุกอยู่กี่ประเภท เราพยายามจะ
แยกแยะ ประเภทแรกก็คือนายทุนผู้มีอิทธิพลก็แสวงประโยชน์โดยมิชอบ ในส่วนที่ ๒ คือผู้ยากไร้คนจน
จริงๆ ซึ่งไม่มีที่จะอยู่ก็ไปอาศัยบุกรุกท าลายป่า กลุ่มที่ ๓ ก็คือ คนอยากจน คือ ไม่ได้จนจริงถึงขนาด
จะต้องไปบุกรุกป่าแต่ก็มีความคิดความเชื่อว่าถ้าบุกรุกป่าไว้ได้นานๆ วันหนึ่งรัฐเขาต้องจัดสรรให้ หลาย
รัฐบาลมีโครงการมาเรื่อยๆ จนกระทั่งรัฐบาลนี้ก็เช่นเดียวกัน ส่วนที่ ๔ คือ ผู้มีอิทธิพลอาศัยผู้ยากจนเป็น
นอมินี (Nominee) เรามีการลาดตระเวนทั้งทางพ้ืนดินและทางอากาศ และอีกประการเราก็ใช้
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (GISTDA) มีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ในทุก ๓ เดือน เราจะดูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นผมยืนยัน ณ วันนี้การบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่ง
เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ของเรานั้นกระท าได้น้อยมาก หลักเพียงแค่ ๕ ไร่ ๑๐ ไร่ ลักษณะเราก็จะมีเข้าไป
ด าเนินคดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราด าเนินการวิธีการนี้ไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะลดแรงจูงใจของผู้ที่แสวง
ประโยชน์จากป่าโดยมิชอบได้ไปเรื่อยๆ น่าจะลดระดับไป ด าเนินคดีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ประมาณ ๑๓,๐๐๐ 
คดีที่ด าเนินการมาทั้งหมดถึง ณ วันนี้ ก็เป็นตัวเลขที่เราได้ท างานกันอย่างเต็มที่และผู้มีอิทธิพลที่เหลืออยู่
ก็น้อยเต็มทีเป็นการขัดแย้งกันในพ้ืนที่เก่าซึ่งยังไม่ลงตัว เรารักษาพื้นที่ไว้ได้ ๑๐๒ ล้านไร่แล้ว 
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  ค าถามที่  ๒)  นโยบายชัดเจนว่ากลุ่มแรก กลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลด า เนินคดี 
ทางกฎหมายอย่างจริงจัง เด็ดขาด แล้วก็เอาพื้นที่คืน เมื่อได้พ้ืนที่คืนมาแล้วท า ๒ ประการ ประการที่ ๑ 
ถ้าเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น ๑ ชั้น ๒ เป็นพ้ืนที่ส าคัญก็ฟ้ืนฟูสภาพป่าแต่เป็นพ้ืนที่ที่ป่าเสื่อมโทรมสามารถ
จัดสรรให้กับผู้ยากไร้เข้าท ากินได้ รัฐบาลก็จัดสรรให้ผู้ยากไร้เข้าท ากิน วันนี้มีเป้าหมายทั้งหมดสามแสน
ไร่ ท าในปี ๒๕๕๘ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๙๑๕๐,๐๐๐ ไร่ แต่วันนี้จัดพ่ีน้องประชาชนเข้าไปได้แล้ว
ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร่ เพราะการคัดกรองการตรวจสอบก็ท าด้วยความรอบคอบ ประการที่ ๒ เมื่อเรา
เข้าไปทวงคืนผืนป่าก็จะเจอผู้ยากไร้อยู่ในพ้ืนที่ สิ่งแรกเราก็ต้องบอกให้เขารู้ว่าเขาก าลังบุกรุกพ้ืนที่ของทาง
ราชการ ต้องยอมรับตรงนี้ก่อน ถ้าเขาบอกว่าเป็นที่ของเขาก็ต้องพิสูจน์สิทธิกัน ซึ่งในเวลาต่อไปจะมีการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับใหม่ซึ่งก็จะครอบคลุมเรื่องพวกนี้  
เมื่อผู้ยากไร้อยู่ในพ้ืนที่เราพบเขา เราก็ด าเนินการ ๒ ประการ ให้เขารู้ว่าเขาท าผิดกฎหมาย แต่เนื่องจาก
เขาเป็นคนยากไร้ รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ าต้องท าให้คนจนมีที่ยืนในแผ่นดินและมีชีวิต 
ที่มั่นคงในอนาคต เราก็ยังผ่อนผันให้เขาท าอาชีพตรงพ้ืนที่เดิมได้อยู่ยอมรับว่าผิดกฎหมายแต่ผ่อนผัน  
ให้อยู่ได้ชั่วคราว และพ้ืนที่บริเวณนั้นหรือใกล้เคียงถ้ามีพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสรรให้ เราจะจัดสรรให้เขา
เข้าไปอยู่ท ากินได้ โดยมอบสิทธิท ากินให้ในลักษณะแปลงรวมไม่แบ่งแยกเป็นปัจเจกบุคคล นี่คือ ๒ ส่วน
ที่เราได้ด าเนินการอยู่ คนยากจน สิ่งนี้ที่เป็นปัญหาที่เราต้องพยายามคัดกรองก็พยายามด าเนินการอยู่
ขณะนี้ ที่เป็นนอมินีนั้น สิ่งที่เราเผชิญ คือ คนยากจน แต่เบื้องหลังคนยากจนมีคนที่แสวงประโยชน์  
โดยมิชอบอยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติอะไรอย่างเด็ดขาดลงไปก็เหมือนเรารังแกคนจน ในหลายพ้ืนที่ 
มีการปลูกยาง ได้น าหลักวิชาการการตัดยางมาใช้ ถ้าเจอไม้ยางพาราที่อายุไม่เกิน ๔ ปี ซึ่งยังใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
อันนี้ตัดทิ้งท าลายเพราะเป็นพ้ืนที่ป่าและจะเป็นต้นไม้ที่แทรกแซงพ้ืนที่ป่า ตรงที่เว้นจะปลูกป่าไม้ยืนต้น
ขึ้นมาแทนเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า แต่ในส่วนที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งก็ผ่อนผันให้ผู้ยากไร้ยังอาศัยท ากินอยู่ได้  
ในส่วนต้นยางที่เกิน ๒๐ ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่ตัดท าลายถือว่าเป็นสภาพป่าไปเลยปลูกป่าไม้เสริมขึ้นมา  
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ๑๐๒ ล้านไร่ เรารักษาไว้ได้อย่างเด็ดขาด ในช่วงปี ๒๕๕๗ 
มาถึงวันนี้เราทวงพ้ืนที่คืนมาได้ประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ ไร่ด าเนินคดีไป ๑๓,๐๐๐ กว่าคดี แล้วฟ้ืนฟูสภาพป่า
กลับคืนมาแล้วประมาณ ๓๘,๐๐๐ กว่าไร่นี่ก็เป็นตัวเลขที่เราท าอยู่ ถ้าอย่างนั้นให้เชื่อมั่นในการท างาน
ของเราว่า ๑๐๒ ล้านไร่ บวกเพ่ิมไปเรื่อยๆ นี่คือสิ่งที่รัฐบาลท าในแผนปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐  
ก็จะเดินหน้าไปแบบนี้ปริมาณก็จะเพ่ิมขึ้นไปเรื่อยๆ และในระยะยาวได้ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
แห่งชาติว่าจะวางกรอบอย่างนี้ให้อยู่ในระยะยาวได้อย่างไรต่อไป  

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

 - 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๗๓/๒๕๕๘     
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พลเอก ดนัย มีชูเวท  เป็นผูต้ั้งถาม  
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลเอก ฉตัรชัย สารกิัลยะ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๒๘ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พลเอก ดนัย มีชูเวท   

ตามที่ได้เกิดปัญหาวิกฤตภัยแล้งในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้คาดการณ์ว่า
จะเกิดต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เกษตรกรเกิดความเดือดร้อน มีผลผลิตลดลง รายได้ลดลง ระบบ
ประปาบางส่วนได้รับผลกระทบ เนื่องจากปริมาณน้ าไม่เพียงพอหรือคุณภาพน้ าไม่ดีพอที่จะน าไปท า
น้ าประปานอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อน้ าทะเลที่หนุนเข้าพ้ืนที่จนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการรับทราบของทุกภาคส่วน
ในการด าเนินการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง จึงขอเรียนถามว่า 

๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการวางแผนเพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และบริหาร
จัดการน้ าอย่างไร เพ่ือให้การใช้น้ าต้นทุนที่มีอยู่ตามอ่างเก็บน้ าต่างๆ ที่มีอยู่น้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และลดผลเสียหายต่อการด ารงชีพของเกษตรกรเหลือน้อยที่สุด 

๒) ปัจจุบันรัฐบาลได้ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘/๒๕๕๙ จ านวน ๘ มาตรการ ซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการแก้ไขวิกฤต                   
ภัยแล้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนนั้นมีผลการด าเนินการช่วยเหลือประการใด และมีการเตรียมการ
ช่วยเหลือกรณีภัยแล้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างไร 

๓) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายก าหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการ
ลดต้นทุนการผลิตหรือเพ่ิมโอกาสการแข่งขันนั้น มีแผนการด าเนินการและมีกลไกขับเคลื่อนอย่างไร 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกษตรกรจะได้รับประโยชน์อย่างไร โดยเฉพาะด้านการตลาดที่จะ
รองรับผลผลิตทางการเกษตร 

 



- ๑๐๓ - 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ค าถามที่ ๑) โดยสรุปแล้วการใช้น้ าไล่เรียงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ และจนมาถึง 
ปี ๒๕๕๘ น้ าในเขื่อนของเราที่ได้รับจากน้ าฝน ผมอยากเรียนท่านว่าใน ๓๓ เขื่อนใหญ่ที่มีอยู่วันนี้เรามีน้ า
อยู่เพียง ๔๐,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ใน ๔๐,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้การได้จริงๆ ก็ประมาณ 
๑๖,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าในปี ๒๕๕๗ ถึง ๔,๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร การบริหารจัดการ
หรือการด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแผนการบริหารจัดการน้ าในปีนี้ค่อนข้างชัดเจน 
แบ่งเป็น ๔ กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่ ๑ ก็คือเรื่องของลุ่มน้ าขนาดใหญ่ที่เรารู้จักกันดีคือลุ่มน้ าเจ้าพระยา  
กลุ่มที่ ๒ คือ ลุ่มน้ าแม่กลอง กลุ่มที่ ๓ ก็คือเขตชลประทานในลุ่มน้ าอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ า
หรือเขื่อนที่เป็นลักษณะเชิงเดี่ยว และกลุ่มสุดท้ายคือ นอกเขตชลประทาน โดยหลักการบริหารทั้ง ๔ กลุ่มนี้ 
หลักการก็คือว่าเราจะดูก่อนว่าเราจะมีน้ าเท่าไรจะครอบคลุมได้ถึงการใช้น้ าได้ไปถึงฤดูฝนของปีต่อไป  
อันนี้เป็นหลักข้อแรกว่าเราจะดูตั้งแต่ว่าเรามีน้ าเท่าไรและจะใช้ไปถึงต้นฤดูฝนของปีต่อไป ประการที่ ๒ 
เราจะก าหนดความส าคัญในการจัดสรรน้ า อันแรกก็คือในเรื่องของอุปโภคบริโภค ในเรื่องที่ ๒ ก็คือการ
รักษาระบบนิเวศ ในเรื่องที่ ๓ ก็คือ เรื่องการเกษตร และโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรนั้นเราก็จัดเป็น
ระดับ ระดับแรก  ก็คือว่า เพ่ือจะดูพืชผลทางการเกษตรที่ได้ปลูกอยู่เดิมไว้แล้ว ประการต่อมาคือการที่
จะดูแลพืชที่ก าลังจะปลูกขึ้นใหม่ การบริหารจัดการน้ า เราคิดง่ายๆ เลยนะครับ เอาจ านวนน้ าที่มีอยู่กับ
จ านวนระยะเวลาที่เราจะต้องดูแลไป ก็ออกเป็นตัวเลขมาตัวเลขหนึ่งว่าในวันหนึ่งเราจะบริหารจัดการน้ า
ในลุ่มน้ าเจ้าพระยาซึ่งมีทั้งหมด ๔ เขื่อนใหญ่ปล่อยน้ าออกมาได้รวมแล้วก าหนดไว้วันหนึ่ง ๑๕.๘๕ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ในลุ่มน้ าแม่กลองและในส่วนเขตชลประทานที่เป็นอ่างเชิงเดี่ยว การบริหารจัดการนั้นก็ใช้
หลักการเหมือนกัน  ส่วนนอกเขตชลประทานนั้นเรามีการบริหารจัดการน้ าด้วยแผนบริหารจัดการน้ า  
ที่เราท าไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ เราสามารถเติมน้ าได้ประมาณสัก ๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งก็เป็นน้ าที่อยู่ในบ่อน้ า ไร่นา บ่อน้ าธรรมชาติ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ า 

ค าถามที่ ๒) ได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบในการอนุมัติมาตรการที่จะ
ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องภัยแล้งนั้นไปแล้วเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งในเนื้อหาสาระของการ
แก้ปัญหาภัยแล้งนั้นก็จะกราบเรียนท่านว่าเราใช้งบประมาณทั้งสิ้นในการแก้ปัญหาในครั้ งนี้เป็นจ านวน
เงิน ๑๑,๑๕๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบปกติตามฟังก์ชัน (Function) อยู่แล้ว ๗๘๐ ล้านบาทแล้วก็ขอเป็นงบ
กลางเพ่ิมเติมอีก ๔,๐๗๐ ล้านบาท มีมาตรการที่ด าเนินการทั้งสิ้น ๘ มาตรการ ๘ มาตรการนั้นอยาก
กราบเรียนว่ามีทั้งมาตรการลดค่าใช้จ่าย ลดภาระหนี้สิน เพ่ิมรายได้ แล้วก็รวบรวมความต้องการ 
ที่แท้จริงของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง มีมาตรการที่จะเพิ่มน้ าต้นทุนมีมาตรการเพ่ิมประสิทธภิาพ
การใช้น้ า รวมทั้งมาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในช่วงภัยแล้ง และสุดท้ายก็เป็นมาตรการอื่นๆ ที่จะสนับสนุน  



- ๑๐๔ - 

ค าถามที่ ๓) การลดต้นทุนและการเพ่ิมโอกาสการแข่งขันนั้นเราท าด้วยกันทั้งหมด ๔ เรื่อง
ครับเรื่องแรก การลดต้นทุน ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องพ้ืนฐาน เรื่องที่ ๒ เรื่องการเพ่ิมผลผลิต เรื่องที่ ๓ และ
เรื่องที่ ๔ ที่วันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยากท าให้เป็นเรื่องราวที่ร้อยเรียงต่อเนื่องกัน นั่นคือเรื่อง
ของการบริหารจัดการและการตลาดการลดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันหรือเพ่ิมผลผลิตด้วยสิ่ง
เหล่านี้เป็นนโยบายที่ถือเป็นวาระแห่งปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะต้องด าเนินการลดต้นทุน
และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน ท าด้วย ๔ เรื่อง ทั้งหมดนี้ก็จะต้องบูรณาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่                           
ในขณะเดียวกันเรื่องการบริหารจัดการและการตลาดมีความส าคัญมากครับ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีนโยบายในเรื่องของการรวมแปลงใหญ่ ได้มอบหมายนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ด าเนินการในจังหวัดละ ๑ แปลงให้ได้ภายในปี ๒๕๕๙ จะต้องมีผู้บริหารจัดการแปลง การรวมแปลง
นั้นก็หมายถึงว่า เรารวมทุกอย่าง แม้กระทั่งมอเตอร์พูล  (Motor pool) หรือเครื่องมือที่จะใช้ในการ
บริหารจัดการผู้จัดการแปลงก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตลาด นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่จะท าให้
เกษตรกรเกิดความยั่งยืนในอนาคต วันนี้การท าการเกษตรในเชิงเดี่ยว โอกาสที่เกษตรกรจะยืนอยู่ได้
น่าจะล าบาก ผมจึงคิดว่าวันนี้เรื่องอย่างนี้เราควรจะต้องเร่งด าเนินการและถือเป็นนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่จะต้องให้เกษตรกรไม่ท านาหรือไม่ท าเกษตรอย่างเดียวครับ จะต้องท าเรื่องของการ
ท าการเกษตรผสมผสาน วันนี้เรื่องของสวนยางรัฐบาลมีนโยบายที่ให้ชาวสวนยางได้กู้เงินเพื่อไปท าอาชีพ
เสริม ไม่ใช่ท ายางอย่างเดียว เกษตรกรชาวนาก็เช่นเดียวกันครับ นั่นหมายถึงว่าจะไม่พ่ึงเพียงราคายาง
อย่างเดียว แต่ว่าควรจะมีอาชีพเสริมหรือมีกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไร่ของเขามากขึ้น 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

- 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

- 

 

 

……………………………………….. 

 

 

 

 



- ๑๐๕ - 

๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาบริษัทประกันภัยโฆษณาเกินจริง หรือปิดบัง ข้อเท็จจริง 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๔ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๗๕/๒๕๕๘         
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ ตังคณานรุักษ ์ เป็นผู้ตัง้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ   
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้ 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๒๑ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

 ด้วยในปัจจุบันการท าประกันชีวิต หรือการท าประกันสุขภาพ ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการท าประกันชีวิตเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว หากเกิดกรณีที่
หัวหน้าครอบครัวจากไปก่อนวัยอันควรเงินจากประกันชีวิตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัจจัยทาง
การเงินได้ การท าประกันจึงถือเป็นการออมและเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่ง และธุรกิจ
ประกันภัยได้เติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันสูงระหว่างบริษัทประกันภัยต่างๆ แต่
จากการที่บริษัทประกันภัยบางแห่งได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ โดยมีลักษณะโฆษณาเกินจริ ง หรือปิดบัง
ข้อเท็จจริง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้บริโภคอาจเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ท าให้เข้าใจผิด  
ในสาระส าคัญของสินค้าและบริการ เช่น ใช้ค าว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ต้องตอบค าถามสุขภาพ  
แต่พบปัญหาหลายกรณีเกิดขึ้นเมื่อผู้ท าประกันเสียชีวิตลงแล้วทายาทผู้ รับประโยชน์กลับถูกบริษัท
ประกันภัยบอกล้างสัญญา เนื่องจากพบว่าผู้ท าประกันมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ก่อนมาท าประกันชีวิต บริษัท 
จึงคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่เคยจ่ายมาแล้วและปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย ซึ่งการโฆษณา
ดังกล่าวถือว่ากระท าผิดจรรยาบรรณ มีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์จากผู้บริโภคโดยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
เพ่ือหวังผลทางการค้าและไม่ค านึงถึงผู้บริโภค ปัญหาดังกล่าวนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ถูกชักจูงได้ง่าย จึงขอเรียนถามว่า 

 ๑) รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัทประกันภัยโฆษณาเกินจริงหรือ
ปิดบังข้อเท็จจริงที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือไม่ ประการใด 

 ๒) รฐับาลมีนโยบายหรือแนวทางในการสง่เสรมิการท าประกนัชวีิต การท าประกนัสุขภาพ
หรือการท าประกันเพื่อการออมให้แก่ประชาชนโดยมีสญัญาที่เป็นธรรมกบัคู่สัญญาหรือไม่ ประการใด 
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๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

 ค าถามที่ ๑) โดยปกติในธุรกิจประกันภัยก็จะประกอบไปด้วยคนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้ ๑. 
บริษัทประกันชีวิต แล้วก็จะมีสมาคมประกันชีวิตซึ่งเป็นการรวมตัวของบริษัทประกันชีวิต จะมีผู้ขายซึ่งก็
จะมีลักษณะเป็นผู้แทนของบริษัทประกันชีวิต หรือว่าตัวแทนนายหน้าอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของผู้ขายแล้วผู้
ซื้อก็เป็นประชาชนทั่วๆ ไป ซึ่งก็จะมีทั้งผู้ซื้อที่เป็นผู้ซื้อประกันทั่วไป ผู้ซื้อประกันแบบสูงอายุ หรือว่าอื่นๆ 
นอกจากนั้นก็จะมีองค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจ คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ซึ่งการประกันภัยแบบทั่วไปกับประกันภัยแบบสูงอายุ กรมธรรม์
นั้น   มีความแตกต่างกัน กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่วไปนั้นสามารถท าได้ตั้งแต่แรกเกิด การพิจารณาที่
จะรับประกันภัยนั้น มีทั้งแบบตรวจสุขภาพและไม่ตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจ านวนเงินเอาประกัน 
แล้วก็แบบของผลิตภัณฑ์ที่จะเลือกซื้อ ส าหรับกรมธรรม์ส าหรับผู้สูงอายุ ก าหนดอายุที่เริ่มท าประกันชีวิตไว้
ที่ ๕๐ ปีขึ้นไปถึงไม่เกิน ๗๕ ปี การพิจารณารับประกันภัยเป็นแบบไม่ตรวจสุขภาพจ านวนเงินเอา
ประกันภัยสูงสุดไม่เกิน ๖ แสนบาท การให้ข้อมูลในใบค าขอเอาประกันชีวิตไม่มีค าถามสุขภาพในใบค า
ขอ จึงไม่ต้องแถลงสุขภาพ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงไม่สามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับประกันชีวิตตามสิทธิ
โต้แย้งได้ ดังนั้นหากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยในช่วง ๒ ปีแรก บริษัทจะต้องจ่ายเบี้ยประกันที่ช าระไป
แล้วบวกด้วยค่าตอบแทน ซึ่งอาจ จะเป็น ๒–๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วแต่สภาวะหรือแล้วแต่ข้อตกลงแต่ถ้าเป็น
กรณีเสียชีวิตตั้งแต่ปีที่ ๓ เป็นต้นไปนั้น บริษัทจะต้องจ่ายเต็มตามจ านวนที่เอาประกันภัยแต่หากเป็นกรณี
ที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไม่นับเรื่องเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยนั้นบริษัทจะจ่ายเต็มตามจ านวนเงิน
เอาประกันภัยโดยไม่มีระยะเวลามาเป็นเงื่อนไข เพราะฉะนั้นกระผมเข้าใจว่าเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ
เร็วๆ นี้ที่มีเหตุร้องเรียนกัน ก็เป็นเรื่องของการผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการท าธุรกิจประกันภัยในระหวา่ง
ผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ซื้อนั้นจริงๆ แล้วอายุไม่ถึงเกณฑ์ ขณะที่ผู้ขายนั้นถ้ามีความสุจริตเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องย่อม
ที่จะแนะน าให้ซื้อประกันภัยแบบธรรมดา ต่อมาเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ยังไม่สามารถเคลม (Claim) ได้ จะใช้
สิทธิในการเคลมเบี้ยประกันภัยได้ต้องพ้น ๒ ปีไปแล้ว ฉะนั้นจึงเป็นประเด็นขึ้นมาว่า ฝ่ายหนึ่งก็คือปกปิด
ว่านั่งวิลแชร์และมีโรคประจ าตัวกับฝ่ายผู้ขายชอบที่จะแนะน าให้ซื้อประกันอีกแบบหนึ่งหรือไม่ แต่
ปรากฏว่าทั้ง ๒ ฝ่ายนั้น ถือว่ามือไม่สะอาดทั้งคู่ ในกรณีอย่างนี้ก็คือ อยู่ในระหว่างกระบวนการ
ด าเนินการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แล้วก็สมาคมประกันชีวิต
ที่จะมาดูแลเรื่องนี้ เพ่ือคลี่คลายปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ข้อยุติ จากการลงพ้ืนที่ที่ผมได้รับรายงานจากทาง
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ปรากฏว่าตั้งแต่มีเรื่องร้องเรียน
มา ทางส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็จะส่ง
เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกจากประสบการณ์ที่ตรวจพบนั้นไม่ปรากฏว่ากรมธรรม์หรือการ
โฆษณามีข้อบกพร่อง หรือแม้แต่เรื่องของกระบวนการขาย ซึ่งส่วนที่ส าคัญ ก็คือเรื่องการรับรู้ข้อมูลของ 
ผู้ซื้อว่าได้มีการรับรู้ข้อมูลกันถูกต้องครบถ้วนไหม ซึ่งทางฝ่ายส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยได้จับมือกับทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แล้วทางสมาคม
ประกันชีวิตนั้นก็มีการปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รูปแบบกรมธรรม์ 
สาระส าคัญมีการสรุปแจ้งให้ฝ่ายผู้ซื้อได้รับทราบโดยชัดเจนไหม เช่น ต้องอายุ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗๕ ปี 
ไม่ต้องแถลงสุขภาพ จะใช้สิทธิเคลมได้ในกรณีอุบัติเหตุเมื่อไร ผมเองได้เสนอ แนะน าไปว่านอกจากเซ็น
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ในกรมธรรม์แล้วว่าสัญญานี้เกิดขึ้นแล้ว น่าจะสรุปในส่วนที่ส าคัญของกรมธรรม์แล้วเอาออกมาเขียน  
ให้ชัดเจนอยู่ข้างนอก เช่น อายุ แบบของกรมธรรม์ สิทธิในการเคลม อะไรทั้งหลายที่เป็นปัญหาที่เกิด  
ข้อร้องเรียน หรือเกิดเรื่องขึ้นบ่อยๆ ให้เอามาอยู่ในใบปะหน้าแล้วก็ให้ทุกคนไซน์ (Sign) ไป เพราะฉะนั้น 
คนที่เป็นคนขายก็หลอกลวงไม่ได้ คนที่เป็นคนซื้อก็ได้รับรู้ สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าจะมีผลในทางปฏิบัติได้มาก
พอสมควร นอกเหนือจากสิ่งที่ทางส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยได้ท าอยู่ เช่น ท าความชัดเจนลงพ้ืนที่ ลงเว็บไซต์ แล้วก็แถลงข้อมูลเป็นระยะๆ 

 ค าถามที่ ๒) ขอเรียนว่า ในการที่ไปประชุมที่เวิลด์แบงก์ (World bank) เมื่อต้นตุลาคมนี้ 
ก็เป็น Show case ของประเทศไทยที่ว่าอัตราแรกเกิดของเรานี้ต่ ามากแล้ว Life Expectancy คืออัตรา
การตายก็ต่ าเช่นเดียวกัน คือหมายความว่าคนทั้งผู้หญิง ผู้ชายของคนไทยสูงอายุมีอายุยาวมากขึ้น  
ตรงกลาง ก็คือ คนวัยท างานจะน้อยลง ในขณะที่ประเทศเพ่ือนบ้านนั้นจะมีวัยที่ท างาน คนท างาน
มากกว่าเราเยอะ เพราะฉะนั้นในอนาคตก็จะเป็นประเด็นที่จะมีการอพยพหรือเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ของประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตั้งรับ จะต้องท าอะไรบ้างมีมากมาย
หลายประการ นอกจากว่าจะต้องฝึกแรงงานฝีมือแล้วจะต้องดูแลคนที่อพยพเข้ามาอย่างไร โดยเฉพาะ  
ในเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยนั้น อายุเป็นเกณฑ์ตัวหนึ่ง ในธุรกิจประกันภัย ก็ถือว่า 
ยังมีช่องอีกเยอะที่จะเข้าไปถึงผู้บริโภค ถึงแม้ว่า ทุกวันนี้ทุกคนก็มีสิทธิที่จะใช้สิทธิที่พึงมี ในส่วนของตน  
เช่น ถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้สิทธิของข้าราชการ ถ้าเป็นแรงงานก็ใช้สิทธิอีกอย่างหนึ่ง หรือว่าถ้าเป็น
ประชาชนทั่วไปก็ใช้บัตรทอง แต่ว่าการซื้อประกันภัยด้วยความสมัครใจนี้เป็นความต้องการทีจ่ะใชบ้รกิาร
ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับฐานานุรูปของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงของชีวิตแล้ว 
ก็จะเป็นการส่งเสริมการออม จึงเรียนว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนในเรื่องนี้ 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 
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๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

 กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาความแออัดของผู้ปว่ยนอกที่เข้ารับการรักษา   
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

 วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๒/๒๕๕๙ 
วันศกุร์ที ่๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายเจตน์  ศิรธรานนท ์ เปน็ผู้ตั้งถาม  
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 ผู้ตอบกระทู้ถาม นายปิยะสกล  สกลสัตยาทร  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๖๘ วนั)                  

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายเจตน์  ศิรธรานนท์   

ด้วยปัจจุบันระบบสาธารณสุขในประเทศไทยมีการพัฒนาไปอย่างมาก เมื่อเทียบกับระบบ
สาธารณสุขในอดีต เนื่องจากมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการแพทย์ บุคลากร เวชภัณฑ์ 
หรือสถานที่ในการรักษา อย่างไรก็ตาม หลายปีที่ผ่านมาหนึ่งในปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขพยายาม
แก้ไขมาโดยตลอด คือ การลดความแออัดของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจาก
พบว่า ตั้งแต่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
หรือยูเอสซี (USC) หรือ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค หรือบัตรทอง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีจ านวนผู้ป่วยนอก
ท่ีเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการ จ านวน ๑๑๑.๙๕ ล้านครั้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการ 
เพิ่มเป็น ๑๕๓.๖๑ ล้านครั้ง โดยพบว่าปริมาณผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น ๔๑.๖๖ ล้านครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๑) 
หรือเพ่ิมขึ้นจาก ๒.๔๕ ครั้งต่อคนต่อปี เป็น ๓.๑๗ ครั้งต่อคนต่อปี และเมื่อมีผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษา
เพ่ิมมากขึ้น แต่จ านวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ การขาดงบประมาณ
ที่จะขยายห้องตรวจโรคของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ย่อมส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุขที่แย่ลงตามไปด้วย โดยผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ 
จะมารอคิวตรวจตั้งแต่เช้า แต่เนื่องจากจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมสูงขึ้น จะท าให้ผู้ป่วยแต่ละคนมีเวลาพบแพทย์
เพียงไม่นาน อาจส่งผลเสียในด้านการวินิจฉัยโรคตามมา ท าให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติที่แผนก
ผู้ป่วยนอก (OPD) ตกต่ าและไม่ดีเท่าที่ควร ในขณะที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
พยายามหาแนวทางลดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยโดยการให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ส่งแพทย์และ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขออกไปให้บริการผู้ป่วยตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือแผนก



- ๑๑๐ - 

 

ผู้ป่วยนอก (OPD) ที่โรงพยาบาลเหล่านี้ก็พอแก้ไขปัญหาไปได้บางส่วน แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาหรือลด
จ านวนผู้ป่วยเหล่านี้ได้ทั้งหมด  

ส านักงานหลักประกันสุขภาพได้แบ่งหน่วยบริการออกเป็น ๓ ประเภท คือ  
-  หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มีจ านวน 

๑๑,๕๑๑ แห่ง (เป็นของกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๙)  
-  หน่วยบริการประจ า เช่น โรงพยาบาลต่าง ๆ มีจ านวน ๑,๒๑๒ แห่ง (เป็นของกระทรวง

สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๔)  
-  หน่วยบริการรับส่งต่อ มีจ านวน ๑,๐๖๙ แห่ง (เป็นของกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 

๘๔.๑๙)  

อย่างไรก็ตาม หน่วยบริการดังกล่าวยังไม่สามารถรองรับจ านวนผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ตามที่สถาบันประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะมีผู้สูงอายุ
ประมาณ ๑๒.๙ ล้านคน ซึ่งแนวทางในการลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหน่วยบริการ
ประจ า คือ คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ประกอบด้วย คลินิกชุมชนอบอุ่นของเอกชนที่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีจ านวน ๑๕๒ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจ านวน ๒๐๐ แห่ง 
และคลินิกชุมชนอบอุ่นของท้องถิ่น ที่จะสามารถพัฒนาการให้บริการต่อไป  

จึงขอเรียนถามว่า 

๑) รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหรือลดความแออัดของผู้ป่วยนอกที่เข้า
มารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร  

๒) ถ้าอนาคตประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จ านวนผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นและ
อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมสูงขึน้อีก รัฐบาลมีการเตรยีมความพร้อมที่จะแกไ้ขเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ค าถามที่ ๑) รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับประเด็น
ดังกล่าวอย่างจริงจัง แต่ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้จัดพ้ืนที่การให้บริการทั่วประเทศแบ่งเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิ มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จ านวน ๑๒๕ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพสต.) จ านวน ๙,๗๗๗ แห่ง หน่วยบริการทุติยภูมิมีโรงพยาบาลชุมชน จ านวน ๗๘๐ แห่ง 
และหน่วยบริการตติยภูมิ คือ โรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย โรงพยาบาลประจ าจังหวัดหรือ
โรงพยาบาลศูนย์ จ านวน ๑๑๖ แห่ง รวมถึงโรงพยาบาลสังกัดกรมต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน ๔๗ แห่ง ซึ่งให้การบริการรองรับประชาชนทั้งประเทศประมาณ ๖๕ ล้านคน หรือประมาณ  
๕ ล้านคนต่อเขตสุขภาพ ทั้ง ๑๒ เขตสุขภาพ รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย  



- ๑๑๑ - 

 

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อัตราการใช้บริการของผู้ป่วย
นอกประมาณ ๑๑๘ ล้านครั้งต่อปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประมาณ ๑๒๕ ล้านครั้งต่อปี โดยกระทรวง
สาธารณสุข ได้ออกมาตรการลดความแออัดของผู้ป่วยนอกมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น อัตราการใช้บริการของผู้ป่วยนอกต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน มีอัตราค่อนข้างคงที่  
ไม่เพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นในหน่วยบริการระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
ในขณะที่ระยะเวลารอคอยที่แผนกผู้ป่วยนอกก็ลดลงตามล าดับ ดังนั้น มาตรการลดความแออัดซึ่งมี 
กลยุทธ์ที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ 

กลยุทธ์ที่ ๑  ลดการเข้าสู่หน่วยบริการของผู้ป่วยนอกที่ไม่เหมาะสม และเพ่ิมการกลับสู่
หน่วยบริการผู้ป่วยนอกที่เหมาะสม คือ การลงพ้ืนที่เพื่อให้บริการในชุมชน เพ่ือที่ประชาชนจะได้ไม่ต้อง
เดินทางเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลใหญ่ในเขตของจังหวัด โดยประกอบด้วยมาตรการที่ส าคัญ  
๓ ประการ คือ  

ประการที่ ๑ การเพ่ิมศักยภาพชุมชน มีระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่เรียกว่า  
District Health System เป็นการเพ่ิมศักยภาพการดูแลสุขภาพโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
สร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้นได้ ในรูปแบบเครือข่ายทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งมีความส าคัญมากในการลดการเข้าสู่หน่วยบริการสาธารณสุขและ  
ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  

ประการที่ ๒ การมีทีม “หมอครอบครัว” หรือที่เรียกว่า Family Care Team 
ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกครอบครัวทั้งในหน่วยบริการและที่บ้านมีองค์ประกอบของทีม  
เช่น แกนน า ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา นักโภชนาการ และแพทย์ เป็นต้น ตามระดับของทีมหมอ
ครอบครัว โดย ๑ ทีมจะรับผิดชอบประชากรในพ้ืนที่ประมาณ ๑,๒๕๐ คน ปัจจุบันมีทีมหมอครอบครัว
ระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน ประมาณ ๖๖,๐๐๐ ทีม เป็นการท างานเชิงรุกในชุมชนและหมู่บ้าน 

ประการที่ ๓ การมีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นหน่วยบริการร่วมกับชุมชนที่มี
แพทย์ ร่วมปฏิบัติงานประจ า ให้บริการสาธารณสุขครบทุกมิติ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล ด้านการ
ส่งเสริมป้องกันโรค โดยให้บริการสาธารณสุขในเขตเมือง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
สะดวกไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลใหญ่ ลดความแออัดของผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลศูนย์ ปัจจุบันมีศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองทั้งหมด ๒๕๒ แห่ง  

จากนั้นได้มีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของหน่วยบริการ คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและให้บริการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยนอก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับยาเรื้อรังไม่ต้องเดินทางเข้าไปในโรงพยาบาลของอ าเภอ
หรือโรงพยาบาลของจังหวัด เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น สามารถรับ
บริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งมีจ านวน ๙,๗๗๗ แห่ง ท าให้ลดจ านวนผู้ป่วยที่จะ
เดินทางไปโรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัดได้ และมีการให้บริการประมาณปีละ ๙๙ ล้านครั้ง ประชาชนเริ่ม
เห็นความส าคัญโดยเป็นการประหยัดเวลาและค่าเดินทาง ยกเว้นในกรณีที่หมอนัดตรวจ ซึ่งมีระยะ
เวลานานเป็นเดือนจึงจะเดินทางไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลใหญ่  ๆ รวมทั้ งมีการจัดระบบ  



- ๑๑๒ - 

 

นัดหมายล่วงหน้า ซึ่งแต่เดิมผู้ป่วยต้องเดินทางมารอตั้งแต่เช้ากว่าจะได้ตรวจตอนเที่ยง ขณะนี้มีระบบ  
นัดหมายคือมาในระยะเวลาที่พอดีไม่ต้องมารอกันอย่างแออัดในช่วงเช้า โดยได้เริ่มด าเนินการ 
ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ ทั่วประเทศแล้ว และมีการเพ่ิมเวลาการ
ตรวจรักษานอกเวลาราชการ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ทุกโรงพยาบาลให้เปิดคลินิกนอกเวลา 
เช่น ช่วงเช้าหรือช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ –๐๘.๓๐ นาฬิกา หรือตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ 
นาฬิกา เป็นต้น ดังนั้น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่จะมีแพทย์ตรวจรักษา จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา 
และหน่วยบริการขนาดเล็กก็เช่นเดียวกัน ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนั้นจะมีการดูแลฟ้ืนฟู
สุขภาพ จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา  

นอกจากนี้ โรคที่สามารถท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยน้อยลง อาทิ โรคหัวใจและ  
โรคหลอดเลือดสมอง ขณะนี้โรงพยาบาลชุมชนประมาณร้อยละ ๗๑ สามารถที่จะให้ยาละลายลิ่มเลือด
เพ่ือเป็นการรักษาโรคดังกล่าวได้ ส าหรับคลินิกแพทย์แผนไทย ซึ่งกระทรว งสาธารณสุขนั้นได้เปิด
ให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ เพ่ือเป็น
บริการทางเลือกส าหรับผู้ป่วยนอก ท าให้ลดความแออัดของผู้รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกได้เช่นเดียวกัน  

กลยุทธ์ที่ ๒ ศูนย์บริการส่งต่อ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการบริการส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเป้าหมาย โดยการใช้เทคโนโลยี การใช้โปรแกรมส่งต่อ การอ านวยความสะดวก
ในการท างาน ท าให้ระยะเวลาการรอคอยของการส่งต่อนั้นลดลง เป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยได้  

นอกจากนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดมาตรการส าคัญเพ่ิมเติมเพ่ือลดความ
แออัดของผู้ป่วยนอก โดยมาตรการในระยะสั้น คือ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จะจัดบริการดูแลผู้ป่วย
ที่ติดเตียงด้วยระบบสุขภาพอ าเภอ คือ District Health System ผ่านกลไกทีมหมอครอบครัวร่วมกับต าบล
ในการจัดการสุขภาพทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ให้การดูแลที่หมู่บ้าน และการเพิ่มศักยภาพในการ 
ส่งต่อกลับของผู้ป่วย โดยเพ่ิมศักยภาพระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้มีการส่งต่อ
จากโรงพยาบาลใหญ่กลับไปดูแลในชุมชนนั้น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดท า
ระบบค่าตอบแทนบุคลากรและค่าบริการนอกเวลาราชการ ซึ่งรัฐบาลได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และให้ความส าคัญกับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จึงต้องจัดสรรงบประมาณให้กับ
บุคลากรทุกสายงานที่ต้องท างานเพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการเ พ่ือลดความแออัดของผู้ป่วย
ในเวลาราชการ คือ การเพ่ิมเวลาการให้บริการกับผู้ป่วย แต่งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึงการ
พิจารณาหาแนวทางการเพ่ิมรายรับและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของรัฐบาล  

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขจะเพ่ิมศักยภาพของศูนย์ประสานการส่งต่อ
ผู้ป่วยให้ครอบคลุมและเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมระหว่างโรงพยาบาลที่สังกัด
กรมและโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ และร่วมมือกับสถานศึกษา 
อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ที่จะมีระบบเชื่อมต่อกับระบบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้เริ่มด าเนินการแล้ว
เช่น ภาคกลางได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ภาคใต้ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขจะพัฒนาการดูแลผู้ป่วยไตวาย 
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ซึ่งเป็นโรคที่เรื้อรังมาก ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการดูแลเป็นเงินจ านวนมาก  
โดยจะมีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยระบบสุขภาพระดับอ าเภอ เพ่ือเป็นต้นแบบ  
ในการด าเนินงานและลดจ านวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังตั้งแต่ในชุมชนทั่วประเทศ เช่น ผู้ป่วยที่เป็น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หากมีการดูแลสุขภาพให้ดีจะไม่เป็นไตวาย ซึ่งผู้ป่วยไตวายต้องดูแล
ในเรื่องของอาหาร การออกก าลังกายเพ่ือไม่ให้เข้าสู่ไตวายเรื้อรังถึงขนาดที่ต้องมาฟอกโลหิต ซึ่งถ้าฟอกโลหิต
จะท าให้คุณภาพชีวิตแย่ลง และยังต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท า Pilot 
project กระจายไปทั่วประเทศ ที่เรียกว่า “คลินิกชะลอไตเสื่อม” ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อลด
จ านวนผู้ป่วยไตวายที่จะเข้าสู่ระยะที่รุนแรงให้น้อยลง  

ส าหรับมาตรการในระยะยาว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และต่อไปอีก ๒๐ ปี  
มีแนวโน้มที่ชัดเจนในการ “มุ่งเน้นสร้าง น าซ่อม ป้องกัน และเสริมสร้างสุขภาพ” คือ สิ่งที่กระทรวง
สาธารณสุขและรัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพดี และมีอายุประมาณ ๗๒ - ๘๐ ปี จึงมุ่งเน้น
ในเรื่องของการป้องกันและในการสร้างเสริมสุขภาพ แต่เมื่อประชาชนเจ็บป่วยต้องซ่อมสุขภาพ  
ซึ่งโรงพยาบาลจะเป็นหน่วยให้การบริการที่ดีที่สุดให้เทียบเท่านานาประเทศ  

ค าถามที่ ๒) ในอนาคตประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จ านวนผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้สูงอายุจะ
เพ่ิมขึ้นและอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยนอก ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวง
สาธารณสุขได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในจ านวนผู้สูงอายุ 
๑๐ ล้านคน จะมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน หรือผู้สูงอายุที่ติดเตียงไม่สามารถลุกจากเตียงได้ ประมาณ 
๑ ล้านคน จ าเป็นต้องเข้ารับบริการรักษาพยาบาลทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลอื่น ซึ่งเป็นการเพ่ิมความแออัดของผู้ป่วยนอก ดังนั้น 
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วยนอก โดยการ
จัดบริการสาธารณสุขเชิงรุก ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๖๐๐ ล้านบาท 
เพ่ือจัดให้มีผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ในโครงการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน 
หรือติดเตียง จะได้รับการดูแลรักษาสุขภาพที่บ้านให้สามารถฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจจากภาวะติดเตียง 
เพ่ือให้สามารถท ากิจกรรมส่วนตัวภายในบ้านได้ และพัฒนาให้สามารถออกจากบ้านเพ่ือมาช่วยเหลือ
สังคมได้ ซึ่งครอบครัวและชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ รวมทั้งผู้สูงอายุต้องร่วมกัน  
ในการดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการด าเนินการแล้ว โดยจะมี Care giver และ  
Care manager ที่เข้าไปดูแลในปีนี้ ประมาณ ๑ แสนคน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐) ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 
ที่จ าเป็นต้องเข้ารับบริการในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีระบบส่งต่อไปยังหน่วยบริการ
เพื่อดูแลต่อเนื่องโดยมีการนัดหมายล่วงหน้า ท าให้ลดความแออัดได้  

การสร้างเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ อีก ๙ ล้านคน ให้สามารถอยู่ในสังคมได้ 
ด้วยตนเองอย่างสมศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับจากสังคมตามบริบทในแต่ละชุมชนตามวิถีไทย และมีสุขภาวะ
ที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยการให้บริการเชิงรุกในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ 
การตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น การให้
ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การให้วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การดูแล
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สุขภาพช่องปาก การใส่ฟันเทียม ซึ่งจะเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลได้อีกวิธีหนึ่ง 
ส่วนการจัดบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุนั้น ได้จัดช่องทางด่วนส าหรับผู้สูงอายุ
ให้เข้ารับบริการรักษาพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ .ศ. ๒๕๔๖ โรงพยาบาลได้
ด าเนินการตามมาตรการระยะสั้น เช่น การนัดหมายล่วงหน้าส าหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่จ าเป็นต้อง
เข้ารับบริการในโรงพยาบาล การจัดคลินิกพิเศษผู้สูงอายุ สามารถลดการรอคอยและลดความแออัดของ
ผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐได้ การเตรียมความพร้อมในด้านบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดเตรียมทั้งในส่วนของการดูแลเสริมสร้างสุขภาพ การลงชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน จะเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลได้ และประเทศไทยน่าจะเป็นตัวอย่าง
ให้กับอีกหลาย ๆ ประเทศในโลกที่ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

   - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

   - 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ                      
ให้คนไทย 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔/๒๕๕๙                        
วันศกุร์ที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ ์ เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลเอก ดาว์พงษ ์รตันสวุรรณ   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๕๘ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์   

ตามที่หนังสือพิมพ์ได้เสนอข่าวผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมปลายจาก ๗๓ 
ประเทศทั่วโลก ปีนี้ประเทศสิงคโปร์อันดับ ๑ ประเทศเวียดนามอันดับ ๑๒ ส่วนประเทศไทยอันดับ ๔๗ 
และผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษา ๑๐ ประเทศอาเซียนล่าสุด ประเทศสิงคโปร์อันดับ ๑ ประเทศ
มาเลเซียอันดับ ๒ ประเทศลาวอันดับ ๖ ประเทศกัมพูชาอันดับ ๗ ประเทศไทยอันดับ ๘ คุณภาพ
การศึกษาไทยจึงน่าเป็นห่วง กระผมมีความสนใจในเรื่องคุณภาพการศึกษาจึงได้ท าการตรวจสอบข้อมูล
ตามที่คอลัมน์นั้นกล่าวถึง ท าให้ทราบว่าข้อมูลที่หนังสือพิมพ์น ามาอ้างถึงนั้น มาจากข้อมูลที่สื่อมวลชน
ได้รับจากอดีต รายงานขององค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือโออีซีดี  (OECD)  
ซึ่งเป็นองค์การร่วมมือของประเทศที่พัฒนาแล้ว ๓๔ ประเทศ ด้วยการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว หรือเมื่อปี ๒๕๕๕ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบจากการประเมินความรู้และ
ทักษะของนักเรียนที่มีอายุ ๑๕ ปี ซึ่งเป็นการประเมินทุกๆ ๓ ปี โดยการสุ่มตัวอย่างนักเรียนกระจายไป
ทั่วประเทศ ส าหรับการประเมินผลเมื่อปี ๒๕๕๕ มีผลออกมาไม่ดี ส าหรับประเทศไทยเป็นเพราะตัวชี้วัด
ของโออีซีดีไม่ได้เป็นตัวชี้วัดของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ โรงเรียนและนักเรียน จึงไม่ได้ให้ความส าคัญ อีกทั้งการประเมินของโออีซีดีนี้เป็นการประเมิน
ดว้ยการสอบแบบอัตนัยหรือวิธีการอธิบายค าตอบด้วยเหตุด้วยผล แต่การเรียนการสอนของโรงเรียนไทย 
ใช้การสอบแบบปรนัยหรือการเลือกขีดถูกขีดผิดค าตอบที่ให้มา ซึ่งเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบ
คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของไทย นักเรียนจึงไม่คุ้นเคยในการสอบแบบอัตนัยของโออีซีดี  (OECD)  
ผลการประเมินจึงไม่ได้สะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียนไทย แต่ผลการประเมินเหล่านี้ได้  
ถูกน าไปอ้างอิงในบางหน่วยของราชการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยหน่วยงานนานาชาติต่างๆ  
เช่น ธนาคารโลก ในการเปรียบเทียบศักยภาพของคนไทยกับประเทศต่างๆ จึงเป็นผลปรากฏออกมา 
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เป็นข่าวไปทั่วโลกว่าคุณภาพการศึกษาของไทยด้อยกว่าประเทศต่างๆ ท าให้คนไทยเสียขวัญดังที่  
ได้กล่าวมาแล้ว แต่ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่า คือ ครูทั่วประเทศเป็นหนี้จ านวนมากท าให้ครูไม่มีสมาธิ สติปัญญา
จะทุ่มเทในการสอนได้อย่างเต็มความสามารถ ปัญหาหนี้ของครูก าลังวิกฤตรุนแรงที่สุด ครูทั่วประเทศ  
๔ แสนคนเป็นหนี้เงินกู้ธนาคารออมสินรวมกันถึง ๕ แสนล้านบาท  ผลส ารวจข้าราชการครูสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ๑.๒ แสนคน พบว่า ครูกว่า ๔.๒ หมื่นคน ต้องหักเงินเดือนเกินร้อยละ ๗๐ ไปผ่อน
หนี้เงินกู้ เหลือเงินไม่ถึงร้อยละ ๓๐ ส าหรับไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ครูอีก ๓ หมื่นคน ถูกหักเงินเดือนร้อย
ละ ๕๐ ไปใช้หนี้ ปัญหาหนี้ของครูเป็นฝันร้ายของธนาคารออมสินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
กับธนาคารออมสินก าลังหาทางแก้ไขปัญหานี้กันอยู่ ปัญหาหนี้ครูจึงเป็นปัญหาที่หมักหมมสืบเนื่องมาจาก
รัฐบาลก่อนๆ จึงขอเรียนถามว่า 

๑) คุณภาพการศึกษาระดับมัธยมปลายของไทยตกต่ า มีสาเหตุมาจากครูเป็นหนี้ ท าให้ไม่มี
สมาธิ สติปัญญา ไม่มีก าลังใจทุ่มเทสอนวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มที่หรือไม่ ประการใด 

๒) ผลการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา ที่หนังสือพิมพ์และหน่วยงานระดับนานาชาติ 
เช่น ธนาคารโลก น ามากล่าวถึงในวาระต่างๆ ว่า คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ านั้น เป็นตัวชี้วัดคุณภาพ
การศึกษาของนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ให้ความส าคัญหรือไม่ ประการใด 

๓) กระทรวงศึกษาธิการมีแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ให้นานาชาติเข้าใจคุณภาพการศกึษา
ของไทยที่ถูกต้องหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ค าถามที่ ๑) เรามีแหล่งเงินกู้อยู่ ๕ แหล่ง ๔ แหล่งเป็นของราชการ แหล่งที่ ๕ เป็นหนี้ 
นอกระบบ สรุปขณะนี้ครูเป็นหนี้อยู่ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บัญชี แต่ไม่ใช่ครูอย่างเดียว รวมบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วย รวมหมดลูกจ้าง พนักงานทั้งหลาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ผมรับผิดชอบดูแลอยู่มีทั้งหมด ๘๘๐,๐๐๐ คน แต่เป็นหนี้ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บัญชี แสดงว่า ๑ คนกู้หลายที่ 
ในจ านวน ๘๘๐,๐๐๐ คนนี้ เป็นครูทั้งในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน 
เงินเดือนไม่ใช่น้อย แต่มียอดหนี้รวม ๑.๑๖ ล้านล้านบาท เงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่ผมน ามาแสดงตัวนี้ 
คือตัวปัญหาหนึ่ง เพราะการปล่อยกู้ง่าย วงเงินกู้บางแหล่งเงินกู้ วงเงินเป็นล้านบาท หลายล้านบาท  
แต่ใช้ผู้ค้ าประกันคนเดียว ถึง ๕ คน ตัวนี้อันตราย แล้วเปิดโอกาสให้ครูกู้กันมากมายส่งผลกระทบมาถึง
ทุกวันนี้ ส่วนสินเชื่อที่ ๕ ล้านบาท แต่ว่าใช้หลักทรัพย์ อันนี้ไม่ห่วง แต่พวกใช้คนค้ า ๕ คนก็มี ๑ คนก็มี 
นี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินนี้ผมต้องแก้ ๒ ที่ ที่แรก ผมต้องเรียกคนปล่อยกู้มาหารือ
กันใหม่ บอกไคร์ทีเรีย (Criteria) เงื่อนไขในการปล่อยกู้หลวมเกินไป กับธนาคารออมสินต้องมีการพูดคุย
กันให้ชัดเจน เพราะเปิดช่องเหลือเกิน สหกรณ์ครูอีกที่หนึ่งซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศแย่งกันหาลูกค้า แย่งกัน  
ลดเงื่อนไขการกู้ ครูทั้งหลายก็กู้กันมากมาย จึงต้องคุยกับทุกฝ่ายเพ่ือหารือร่วมกัน ปัญหาอยู่ที่เรื่อง 
การรีเช็ค (Recheck) ต้องมียอดรายรับคงเหลือประจ าเดือนตามเงื่อนไข แต่กลับไม่ตรง ไม่เชื่อมโยง  
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ถ้าปฏิบัติตามกติกาว่ายอดเงินคงเหลือ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ก่อนจึงจะปล่อยกู้ แต่นี่ไม่ท าตามกัน ท าเป็น 
มองไม่เห็นปล่อยกู้ออกไปถึงเกิดภาระ การแก้ปัญหาระยะยาว ผู้อ านวยการโรงเรียนกับผู้อ านวยการ 
เขตพ้ืนที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบ ผมก็ต้องเอาระบบทหารมาใช้ ถ้าจะให้นายสิบ นายร้อยกู้ ผู้พันต้องมี  
ส่วนรับผิดชอบ ถ้าคุณไปเซ็นอนุญาตสุ่มสี่สุ่มห้า คุณต้องรับผิดชอบอาจจะก าหนดวงเงิน วงเงินนี้  
ท่านผู้อ านวยการโรงเรียน วงเงินนี้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ การจะห้ามกู้เลยเป็นไปไม่ได้เพราะเขามี  
ความเดือดร้อน คุณครูมีภาระส่งลูกเรียนหนังสือ คุณพ่อ คุณแม่ป่วยมีทุกคน เราจะไปหยุดการกู้เขาไม่ได้ 
ทุกกระทรวงมีการกู้หมด แต่ระบบเท่านั้นเองที่ผมต้องไปแก้ มาตรการในการแก้หนี้สินครูเรามีอยู่ ๓ ส่วน 
จริงๆ แล้วสถานภาพครูที่เป็นหนี้เยอะๆ มีอยู่เพียงเท่านี้ ครูกลุ่มที่ ๑ ที่เป็นขั้นวิกฤติ มี ๑,๗๐๐ ราย  
เราก็มีกระบวนการและมาตรการ ครูที่ใกล้วิกฤติอีก ๑,๙๐๐ ราย จาก ๑ ล้านกว่าราย ลูกหนี้ที่ค้างช าระ
ไม่เกิน ๒ งวด คือถ้าปล่อยนานไปเดี๋ยวอาจจะวิกฤติอีก ๑๘,๐๐๐ ราย ที่เหลือเขาส่งได้ เพราะฉะนั้น  
นี่คือกลุ่มเป้าหมายที่ผมจะต้องดูแลและมีมาตรการช่วยเหลือ แต่ในการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น  
เขาต้องรับผิดชอบตัวเองด้วย  

ค าถามที่ ๒) ขออนุญาตตอบในภาพรวม ปัญหาของการศึกษาไทย ที่เรารวบรวมไว้ 
เป็นปัญหาย่อย รวมกันได้ ๓๑ ปัญหา จัดเป็น ๖ กลุ่ม นั่นคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขและเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ 
ปัญหาที่เราพบอันแรกเลย เรื่องภาษาอังกฤษใน ๖๓ ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ไทยอยู่
อันดับที่ ๔๘ เป็นอันดับ ๕ ของอาเซียน (ASEAN) ท่ี ๑ เป็นประเทศสิงคโปร์ ท่ี ๒ เป็นประเทศฟิลิปปินส์ 
ท่ี ๓ ประเทศบรูไน ที่ ๔ ประเทศมาเลเซีย และที่ ๕ คือ เป็นประเทศไทย คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อยู่
ที่ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร ประเทศสิงคโปร์ ๗๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ประเทศฟิลิปปินส์ ๔๐ 
กว่าเปอร์เซ็นต์ เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาเราต้องยอมรับตัวนี้ ส่ วนผลการทดสอบคณิตศาสตร์ คือพิซ่า 
(PISA) เขาจะทดสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แล้วก็การอ่าน อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง คะแนนเฉลี่ย  
ของประเทศไทยจะอยู่ต่ ากว่าของอียู  (EU) ต่ ากว่าของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด 
ทุกโรงเรียน ประเทศไทยก็มีถ้าเป็นโรงเรียนในกลุ่มสาธิตก็จะสูงกว่ามาตรฐานด้วยถ้าเป็นโรงเรียนในกลุ่ม
ของพวกจุฬาภรณ์ ๑๒ แห่ง ซึ่งคัดเด็กเก่งๆ มาก็เหนือกว่าเขา แต่ที่เราคะแนนยังไม่ดีเพราะว่าการคิดนั้น
เขาจะสุ่ม เขาไม่ได้เอาทุกโรงเรียนนะครับ เอาระดับมัธยมไปแล้วอย่างที่ท่านสมาชิกได้กรุณาพูดว่า  
เราสอนเด็กให้จ าให้เข้าใจ แต่ข้อสอบพิซ่าคิดวิเคราะห์เลยไปอีกชั้นหนึ่ง นี่คือจุดอ่อนของเรา อันนี้ต้อง
ยอมรับ อีกปัญหาหนึ่ง จ านวนครูที่ไม่ครบชั้น สาเหตุหนึ่งก็คือว่าเรามีโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ถึง ๑๒๐ คน  
อยู่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง ๒๐ คน อยู่ที่ประมาณ ๑,๐๐๐ เศษ จ านวน
โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเขาก็ไปประเมิน 
เขาพบว่ามีโรงเรียนยังไม่ผ่านการประเมินอยู่ประมาณ ๗,๐๐๐ แห่ง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ผมกราบเรียนไป โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองโรงเรียนประจ าอ าเภอ โรงเรียนประจ าจังหวัดไม่ห่วงเขา 
เขาไปได้ และไปได้ดีด้วย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาออกแบบการ
ประเมินแบบเดียวกันแล้วใช้ประเมินทุกโรงเรียนอาจจะสมเหตุสมผล (Reasonable) เราควรจะมาคุยกัน
ใหม่กลุ่มโรงเรียนแบบไหนควร จะประเมินแบบไหน เพ่ือให้เขามีก าลังใจ อาจจะมีดิวิชั่น (Division)  
ดิวิชั่น ๑ ก็ว่าไป ดิวิชั่น ๒ ดิวิชั่น ๓ ถ้าโรงเรียนขนาดเล็กเขาอาจจะเป็นท็อป  (Top) ของดิวิชั่น ๓  
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เพื่อจะได้ไต่เต้าขึ้นสู่ดิวิชั่น ๒ เราคุยกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งดูจะ
เป็นปีแรกที่คุยกันค่อนข้างจะดีมาก 

ค าถามที่ ๓) การผลิตและพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการ ที่เวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรัม 
(World Economic Forum) จัดอันดับให้เราต่ าเพราะผลิตบัณฑิตได้ไม่ตรงกับความต้องการของ
ภาคเอกชน ดูอันดับไทยปี ๒๐๑๕ ลาวอยู่เหนือไทย เวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรัม เขาจัดอันดับโดยการส ารวจ
วิธีนี้ครับ เขาจะไปสอบถามผู้ประกอบการว่าคุณพอใจหรือไม่กับบัณฑิตหรือเด็กที่จบออกมา แล้วบัณฑิต
เหล่านี้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของภาคเอกชนหรือเปล่า ค าถามเขานะครับ คราวนี้สเกล  
(Scale) เศรษฐกิจของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ไทยกับลาวสเกลเศรษฐกิจไม่เหมือนกัน ความต้องการ
ของภาคเอกชนในการเข้าไปสู่วงการเศรษฐกิจของลาวแคบกว่าเราเยอะมากก็ต้องแก้หลายเรื่องเลยครับ 
เราขาดก าลังแรงงานสายอาชีพ มาตรฐานฝีมือไม่ถึงผลิตบัณฑิตในสาขาไม่ตรงความต้องการ งานวิจัย  
ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้สิ่งเหล่านี้ก็จะถูกแก้ อย่างล่าสุด คณะกรรมการประสานพลังประชารัฐ
เรื่องอาชีวศึกษา เมื่อวานนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักฝ่ายรัฐ เอกชน ๑๓ บริษัทใหญ่ ๆ 
มาร่วมกันในการผลิตนักเรียนอาชีวศึกษา ส่วนเรื่องของไอซีที  (ICT) เพ่ือการศึกษา ปัญหาหลัก คือ 
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐานของเราไม่พอครับ โรงเรียนเรา
เกือบ ๘ ,๐๐๐ แห่ง ยังเข้าไม่ถึง ตอนนี้ผมสบายใจแล้วเพราะไอซีทีได้รับอนุมัติงบประมาณ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทในการพัฒนาอินเทอร์เน็ต (Internet) ความเร็วสูงทั่วประเทศจะเสร็จภายในปี 
๒๕๖๐ แล้วจะครอบคลุมโรงเรียน ๘,๐๐๐ แห่งที่ขาดไปด้วย จะช่วยแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียว นโยบาย
ระยะยาวโรด แม็ป (Road map) กว้างๆ ผมจะต้องผลิตนิวเจเนอเรชัน (New generation) ที่เก่ง ดี  
มีวินัยภายใน ๒๐ ปี เพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระทรวงอยู่อย่างน้อย ๔ กระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้อง 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักที่รับช่วงยาวที่สุด กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข จากปัญหา ๓๐ ปัญหาแล้วผมย่อยมาเป็น ๖ กลุ่ม ผมถือเป็น
ยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่ผมต้องแก้ มีเรื่องหลักสูตร มีเรื่องการผลิตและพัฒนาครู มีเรื่องการทดสอบมีเรื่อง
การผลิตคนให้ตรงความต้องการ ไอซีที (ICT) เพื่อการศึกษาและบริหารจัดการ 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

 - 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง นโยบายการบริหารจัดการและดูแลรักษาแหล่งมรดกโลก                        
ของประเทศไทย 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔/๒๕๕๙                        
วันศกุร์ที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายศรศีักดิ์ วอ่งส่งสาร  เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรฐัมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวรีะ โรจน์พจนรตัน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓๙ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายศรีศักด์ิ ว่องส่งสาร 

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรวม ๕ แห่ง                    
ซึ่งแบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓ แห่ง ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร       
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นต้น ตลอดจนมีแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งที่บรรจุในบัญชีรายชื่อ เบื้องต้น (Tentative List) เพ่ือรอ
การน าเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคต แต่กลับพบว่าปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ยังขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น                             
นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ความนิยมในการ
ท่องเที่ยวที่มากขึ้น ก็ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาบางประการเช่นกัน สาเหตุเนื่องจากขาดการบริหาร
จัดการ  ที่เป็นระบบ ท าให้ภูมิทัศน์โดยรอบเกิดความเสื่อมโทรม เกิดมลภาวะ การสร้างสิ่งปลูกสร้าง  
รุกล้ าหรือบดบังทัศนียภาพ การเกิดภัยธรรมชาติ การขาดการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและบริการ
โดยรอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยว การขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษา การขาดทักษะ ความช านาญ
ของช่างฝีมือ ในการบูรณปฏิสังขรณ์ และการขาดการบูรณาการในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงท า
ให้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นมรดกโลกเปลี่ยนแปลงไป และที่ส าคัญที่สุดในการประชุมของ
คณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ณ กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี เมื่อปี ๒๕๕๘ ประมาณเดือน
กรกฎาคม ได้ก าหนดเงื่อนไขให้ประเทศไทยรายงานโครงการหลักที่จะด าเนินการในอนาคต พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานสถานภาพการอนุรักษ์ข้อมูลทั้ งหมดเสนอไปยังยูเนสโก (UNESCO) ภายในวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาต่อไป ซึ่งจะด าเนินการประมาณต้นปี 
๒๕๖๐ คณะกรรมการมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาสาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
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(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) 
ได้มีข้อท้วงติงขอให้ประเทศไทยด าเนินการฟื้นฟูโบราณสถานแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
๖ ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ ๑ รายงานแผนฟื้นฟูโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา 
ประเด็นที่ ๒ ระงับการก่อสร้างพร้อมทั้งรายงานสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรอยต่อของแหล่งมรดก

โลกอยุธยา 
ประเด็นที่ ๓ ปรับปรุงฝีมือและทักษะความรู้ ความช านาญของช่างฝีมือที่รับผิดชอบ                

โดยมีการอบรมเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับสากล 
ประเด็นที่ ๔ จัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออภิปรายในเรื่องของปรัชญา

การอนุรักษ์ 
ประเด็นที่  ๕ จัดส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฟ้ืนฟูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

การด าเนินงานภายหลังน้ าท่วม 
ประเด็นที่ ๖ รายงานโครงการหลักที่จะท าในอนาคตพร้อมจัดท ารายงานสถานภาพ 

การอนุรักษ์ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะต้องเสนอไปยังศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ปี ๒๕๕๙  
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๔๑ ปี ๒๕๖๐  

ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกให้คงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม อันสะท้อนวิถีชีวิต ความรุ่งเรือง และภาพลักษณ์ของชาติ โดยจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการและดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกเหล่านี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงขอเรียนถามว่า 

รัฐบาลมีนโยบายและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามข้อท้วงติงของคณะกรรมการมรดกโลก
ทั้ง ๖ ประเด็น ที่สงผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นมรดกโลกของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือให้ทันก าหนดเวลาการน าเสนอรายงานไปยังศูนย์มรดกโลกภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หรือไม่ อย่างไร ตลอดจนมีแนวทางที่จะน าข้อท้วงติงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการแหล่ง
มรดกโลกแห่งอื่นๆ ในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

เนื่องจากมรดกโลกทั้ง ๓ แห่งที่ได้กล่าวถึงนั้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก ากับดูแล และ
บริหารจัดการโดยกรมศิลปากร โดยเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร คือ ศรีสัชนาลัยและ
ก าแพงเพชร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองโบราณและเป็นเมืองที่มีพ้ืนที่กว้างขวาง    
จึงจ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลของคณะกรรมการอ านวยการและควบคุมการด าเนินโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก ากับการบริหาร
ราชการของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน แล้วก็ด าเนินการตามแผนแม่บทที่เคยขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี ประธานกรรมการคนปัจจุบัน คือ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 
ส าหรับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งเกิดอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ แล้วส่งผลกระทบต่อ
โบราณสถานขออนุญาตชี้แจงเป็นรายประเด็น ดังนี้ 
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ประเด็นที่ ๑ การรายงานแผนฟ้ืนฟูโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา อันนี้ขออนุญาต
รายงานว่า หลังจากเกิดน้ าท่วม สิ่งที่กรมศิลปากรได้ด าเนินการท า ๓ ระยะ คือ ในระยะที่เป็นสิ่งที่ต้อง
ท าทันทีเลยก็คือเรื่องของการค้ ายันแล้วเข้าไปพยุงโครงสร้างของโบราณสถานต่างๆ ไม่ให้พังทลายลงมา 
ระยะที่ ๒ คือได้ด าเนินการซ่อมแซมบูรณะโบราณสถานที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมีอยู่ถึงจ านวน ๙๙ แห่ง 
แล้วได้ใช้งบประมาณของทางราชการไป ๓๐๐ กว่าล้านบาท แล้วได้จัดท ารายงานการด าเนินงาน
เรียบร้อยแล้ว แผนระยะยาวก็คือแผนการจัดการความเสี่ยงเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตหากแม้น
จะต้องมีอุทกภัยเกิดขึ้นโดยในแผนระยะยาวนี้องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผน
รับภัยพิบัติจากน้ าท่วมมาช่วยจัดท าแผนด าเนินงานและแผนขณะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นที่ ๒ ก็คือการระงับการก่อสร้างพร้อมทั้งรายงานสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรอยต่อของ
แหล่งมรดกโลก เรื่องนี้กรมศิลปากรประกาศพ้ืนที่โบราณสถานของพระนครศรีอยุธยาทั้งเกาะเป็น
โบราณสถาน แล้วมีการก าหนดความสูงของอาคารที่จะก่อสร้างได้ รูปแบบของอาคาร แล้วได้พิจารณา
ความจ าเป็นและความเหมาะสมในการใช้สอยอาคารที่จะเกิดขึ้นด้วยภายในเกาะทั้งหมดโดยมี
คณะกรรมการวิชาการก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 

ประเด็นที่ ๓ เรื่องการปรับปรุงฝีมือและทักษะความรู้ ความช านาญของช่างที่รับผิดชอบ คือ 
ทางหน่วยงานกรมศิลปากรก็ได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกที่ส่งมาร่วม 
โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมามีการประชุมและอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง ๒ ครั้ง 
เนื่องจากว่าภายหลังจากเกิดน้ าท่วมจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยู่ในวัดวาอารามต่างๆ ก็ได้รับความ
เสียหายเป็นจ านวนมาก แล้วในปีนี้เดือนตุลาคมนี้ก าหนดให้มีการอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะความ
ช านาญของช่างฝีมือ และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
โบราณสถาน โครงการนี้กรมศิลปากรได้รับความร่วมมือจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
และองค์การยูเนสโก 

ประเด็นที่ ๔ การจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านเพื่ออภิปรายเรื่องปรัชญาของ
การอนุรักษ์ ที่ผ่านมาอยุธยาก็เป็นจังหวัดที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประชุมในระดับนานาชาติบ่อยที่สุด
เนื่องจากอยู่ใกล้ แล้วก็มีแหล่งมรดกโลกให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทัศนศึกษา ก็จะมีการจัดประชุมที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์โบราณสถานที่ผ่านมาเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ก็คือการประชุมของ
องค์การมรดกโลกประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพ่ือการพัฒนาเมืองมรดกโลก แล้วก็มีผู้แทนและ
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศในอาเซียนและเอเชียเข้าร่วมประชุม ๙ ประเทศ ในปีนี้มีก าหนดการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการนานาชาติร่วมกับยูเนสโกและสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ เรื่อง หลักการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมที่สร้างด้วยอิฐซึ่งเรื่องนี้จะมีการจัดในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ 

ประเด็นที่ ๕ เรื่องการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฟ้ืนฟูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการ
ภายหลังน้ าท่วม ซึ่งต้องบอกว่าภายหลังน้ าท่วมมีวัดวาอารามที่เราต้องเข้าไปดูแลและบูรณะจ านวนถึง 
๙๙ แห่ง แล้วทุกแห่งก็จะต้องท ารายละเอียดของการบูรณะโบราณสถานตั้งแต่สภาพความเสื่อมโทรม 
สาเหตุของการพังทลาย แล้วก็รูปแบบของการบูรณะ ขณะนี้ ขอกราบเรียนว่าจ านวน ๙๙ แห่งนี้ได้ท า
รายงานเรียบร้อยแล้ว แล้วขณะนี้ก็ก าลังสรุปเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือจะส่งให้ยูเนสโกต่อไป ก็ขอยกตัวอย่าง
ให้ดูก็คืออันนี้ก็จะเป็นแต่ละวัดก็ต้องท ารายงาน ๑ เล่มอย่างนี้ แล้วก็ทุกเล่มเราก็จะแปลเป็น
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ภาษาอังกฤษ แต่ฉบับที่เราเตรียมส่งให้ยูเนสโกจะท าเป็นสรุปในภาพรวม ๙๙ แห่งนี้ก็จะสรุปเป็น ๑ เล่ม
ประมาณนี้ 

ในประเด็นที่ ๖ คือรายงานโครงการหลัก หรือแผนที่เราจะท าในอนาคตพร้อมจัดท ารายงาน
สถานภาพการอนุรักษ์ โครงการที่จะต้องท าในอนาคตแล้วขณะนี้ได้เริ่มแล้ว ก็คือ เรื่องที่ ๑ จะต้องมี
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ดูแลรักษาโบราณสถานอย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ เรื่องที่ ๒ ก็คือเนื่องจากเราได้มีแผนแม่บทแล้วก็มีแผนปฏิบัติการ 
แผนแม่บทนี้เคยน าเข้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ หลังจาก ๕ ปีแล้วก็จะมีการปรับแผน
แม่บทและเมื่อมีการปรับแผนแม่บทแล้ว แผนปฏิบัติการที่ เป็นกรอบการบริหารจัดการเมือง
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็จะต้องปรับด้วย อันนี้ก็อยู่ในแผนที่จะต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน เรื่อง
ท่ี ๓ ก็คือเรื่องของการพัฒนากลไกในการควบคุมสิ่งก่อสร้างใหม่ที่จะมีผลกระทบต่อโบราณสถาน ก็คิด
ว่าขณะนี้เราก าหนดพ้ืนที่สิ่งก่อสร้างที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งก าหนดความสูงไว้ในระดับ ๘ เมตรไม่เกิน ๑๐ 
เมตร แล้วก็ไม่เกิน ๑๒ เมตรตามพ้ืนที่ในเกาะเมือง ซึ่งอันนี้ก็คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนสิ่งที่เราเคย
ท าไปแล้ว แล้วเคยอนุญาต แล้วก็คงจะต้องเข้าไปดูในเรื่องของการก่อสร้างของทั้งหน่วยราชการ แล้วก็
ของประชาชนที่มีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย 

   

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

 - 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

 กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาสัญญาด าเนินการกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
  (สัมปทานดาวเทียมไทยคม) 

 วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

 วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๑๓/๒๕๕๙  
วันศกุร์ที ่๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม พลเรือเอก ทววีุฒ ิ พงศ์พิพัฒน ์ เป็นผูต้ั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

 ผู้ตอบกระทู้ถาม นายอุตตม  สาวนายน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้   
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๔๔ วนั)                  

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์ 

ตามที่กระทรวงคมนาคมได้ท าสัญญาเป็นประเภทสัญญาสัมปทานโครงการของประเทศ 
(National Project) กับบริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ต่อมาได้มีการโอนอ านาจหน้าที่ในการดูแลการประกอบกิจการดาวเทียม
สื่อสารจากกระทรวงคมนาคมให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ก ากับและดูแลแทน 
ซึ่งให้สัมปทานเอกชนจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรของรัฐที่ได้จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(International Telecommunication Union – ITU) อายุสัมปทาน ๓๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ และสัญญาระบุชัดเจนว่าบริษัทได้รับสัมปทานการด าเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ๘ ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา 
ซึ่งเป็นระยะเวลาคุ้มครองสิทธิของบริษัทนั้น ตลอดระยะเวลาตามสัญญามีประเด็นปัญหาในหลายกรณี 
เช่น กรณีที่ ๑ หลังจากหมดอายุสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัมปทาน
ดาวเทียมไทยคม) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และดาวเทียมที่คาดว่าจะยังคงมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ เช่น 
ดาวเทียมไทยคม ๕ ซึ่งจะมีอายุการใช้งานเหลือประมาณ ๑ – ๒ ปี และดาวเทียมไทยคม ๖ จะมีอายุ
การใช้งานเหลือประมาณ ๗ – ๘ ปี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแผนด าเนินการรองรับกรณีดังกล่าว 
กรณีที่ ๒ การด าเนินการเพ่ือรักษาสิทธิวงโคจรที่ประเทศไทยได้รับอนุญาตใช้งานจากสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ ในต าแหน่ง ๕๐.๕ , ๕๑ , ๗๘.๕ , ๑๑๙.๕ , ๑๒๐ , ๑๒๖ และ ๑๔๒ 
องศาตะวันออก ให้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่ง ๑๑๙.๕ ซึ่งปัจจุบันเป็นต าแหน่งของ
ดาวเทียมไทยคม ๔ ที่คาดว่าจะหมดอายุในอีกประมาณ ๓ ปีข้างหน้า กรณีที่ ๓ สัญญาด าเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัมปทานดาวเทียมไทยคม) ซึ่งเป็นโครงการของประเทศ (National 



- ๑๒๔ - 

 

Project) โดยอยู่บนหลักการ Build-Transfer-Operate : BTO คือ เอกชนก่อสร้างแล้วส่งมอบให้รัฐ 
และรัฐมอบให้เอกชนรับไปด าเนินการ จากประเด็นนี้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการกิจการ
ดาวเทียมทั้งหมด ได้แก่ สถานีควบคุมดาวเทียม อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงตัวดาวเทียมถือว่าเป็นทรัพย์สิน
ของรัฐที่ควรต้องตรวจสอบและจัดท าบัญชีทรัพย์สินให้เรียบร้อย กรณีที่ ๔ การดูแลผลประโยชน์ของชาติ
ในด้านกิจการอวกาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการดาวเทียมเพ่ือการสื่อสารถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ
เนื่องจากเกี่ยวพันถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ที่มีมูลค่ามหาศาลจึงควรประสานความร่วมมือกั บ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรณีที่ ๕ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะต้องเป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในต าแหน่งวงโคจรดาวเทยีมทีก่ระทรวง
เป็นผู้จัดหาตามกฎเกณฑ์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และเป็นผู้ที่มีสิทธิ ให้บริษัท 
ใช้ต าแหน่งวงโคจรเพ่ือด าเนินกิจการดาวเทียม มิใช่ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ให้ใบอนุญาต ในระหว่างระยะเวลาสัญญา
สัมปทาน การที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ด าเนินการในลักษณะใบอนุญาตนั้น 
หมายความว่า ใบอนุญาตของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนา
คมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นเพียงใบอนุญาตประกอบกิจการเท่านั้น มิใช่ใบอนุญาตให้บริษัทจัดส่งดาวเทียม
ขึ้นสู่วงโคจรแต่อย่างใด ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นเกิดจากข้อสัญญา เงื่อนไขเพียงบางข้อที่ควรมีการปรับ
ข้อความเพ่ือให้เกิดความกระชับ รัดกุม และมีความชัดเจนในการใช้บังคับต่อไป และการแก้ไขปัญหา
เรื่องกิจการดาวเทียมของประเทศ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการด าเนินการอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง   

จึงขอเรียนถามว่า 

๑) รัฐบาลจะมีแนวทางด าเนินการอย่างไรหลังจากหมดอายุสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ (สัมปทานดาวเทียมไทยคม) ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ และดาวเทียมที่คาดว่าจะยังคงมี
อายุการใช้งานเหลืออยู่ เช่น ดาวเทียมไทยคม ๕ ซึ่งจะมีอายุการใช้งานเหลือประมาณ ๑ – ๒ ปี และ
ดาวเทียมไทยคม ๖ จะมีอายุการใช้งานเหลือประมาณ ๗- ๘ ปี  

๒)  รัฐบาลมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไรเพ่ือรักษาสิทธิวงโคจรที่ประเทศไทยได้รับ
อนุญาตใช้งานจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในต าแหน่ง ๕๐.๕, ๕๑, ๗๘.๕, ๑๑๙.๕, 
๑๒๐, ๑๒๖ และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ให้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่ง ๑๑๙.๕  
ซึ่งปัจจุบันเป็นต าแหน่งของดาวเทียมไทยคม ๔ ที่คาดว่าจะหมดอายุในอีกประมาณ ๓ ปีข้างหน้า รัฐบาล
ได้มีแผนในการด าเนินการแล้วหรือไม่ ประการใด 

๓) จากสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัมปทานดาวเทียมไทยคม) 
ซึ่งเป็นโครงการของประเทศ (National Project) โดยอยู่บนหลักการ Build-Transfer-Operate : BTO 
คือ เอกชนก่อสร้างแล้วส่งมอบให้รัฐ และรัฐมอบให้เอกชนรับไปด าเนินการ จากประเด็นนี้ทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการกิจการดาวเทียมทั้งหมด ได้แก่ สถานีควบคุมดาวเทียม อุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงตัวดาวเทียมถือว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดท า
บัญชีทรัพย์สิน ตลอดจนตรวจสอบสถานภาพหรือไม่ ประการใด  
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๔) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ในการ
ดูแลผลประโยชน์ของชาติในด้านกิจการอวกาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการดาวเทียมเพื่อการสื่อสารถือได้
ว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญเนื่องจากเกี่ยวพันถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ที่มีมูลค่ามหาศาล และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานใน ในลักษณะใด เพ่ือให้
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๕) จากการที่ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ ๓ ให้กับบริษัท 
ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการใช้งานดาวเทียมไทยคม ๘ ที่ต าแหน่ง ๗๘.๕ องศาตะวันออก นั้น 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มากน้อยเพียงใด ตลอดจน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการใช้วงโคจรได้หรือไม่ 
เนื่องจากสิทธิเหนือวงโคจรดังกล่าวเป็นของรัฐ   

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายอตุตม  สาวนายน 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ค าถามที่ ๑) แนวทางการด าเนินงานหลังจากสัญญาสัมปทานกับเอกชนได้สิ้นสุดลง แต่ว่า
ดาวเทียมสื่อสารบางดวง เช่น ดาวเทียมไทยคม ๖ ก็ยังมีอายุใช้งานต่อไปอีกถึง ๘ ปี หลังจากที่สัญญาจะ
หมดลงในปี ๒๕๖๔ โดยสัญญาด าเนินการกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดูแล ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔๘ วางหลักไว้ว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องจัดท าแนวทางการด าเนิน
กิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง โดยเปรียบเทียบการด าเนินกิจการของรัฐใน ๓ กรณี 
คือ กรณีที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการเอง กรณีให้เอกชนร่วมลงทุน และกรณีที่ให้เอกชนรายเดิมร่วม
ลงทุน ซึ่งการด าเนินการพิจารณาแนวทางนี้จะต้องด า เนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่สัญญาร่วมทุนหมด
สิ้นสุด ซึ่งมาตรา ๔๘ ก าหนดไว้ที่  ๕ ปี โดยให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและความต่อเนื่อง 
ในการด าเนินกิจการของรัฐ โดยให้หน่วยงานเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือพิจารณาแล้วเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ระหว่างพิจารณาด าเนินการ 
เช่น ดาวเทียมไทยคม ๖ ที่ยังไม่หมดอายุ โดยได้เริ่มพิจารณาเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ และต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะมีทั้งข้อกฎหมายและกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องที่จะผูกพันต่อไปในอนาคต 
อีกทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ท าการศึกษา
ในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องของแนวทางในการที่รัฐจะบริหารจัดการเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสารที่ยังมี
อายุอยู่หลังสัมปทานได้เสร็จสิ้นสุดลง ซึ่งจะได้น าผลการศึกษามาประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ เพ่ือการ
พิจารณาด าเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 
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ค าถามที่ ๒) การรักษาสิทธิในวงโคจรที่ประเทศไทยได้รับอนุญาตจากสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union - ITU) ซึ่งตัววงโคจรดาวเทียมไม่ได้
เป็นสิทธิของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ประเทศไทยสามารถที่จะได้รับสิทธิที่จะมีดาวเทยีมใน
ต าแหน่งนั้น ๆ ในวงโคจรหนึ่ง ๆ ได้โดยการด าเนินการตามกฎเกณฑ์ ระเบียบของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU) ที่ก าหนดกฎเกณฑ์ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) ต้องด าเนินการตั้งแต่การยื่นเอกสารเพ่ือจองสิทธิ การใช้คลื่นความถี่ เพ่ือที่จะเอา
ดาวเทียมขึ้น ในขั้นตอนของการเจรจาประสานงานกับประเทศอื่นที่อาจจะมีความสนใจ    ในต าแหน่ง
ดาวเทียมหรือมีต าแหน่งอื่นแล้วต้องประสานว่าคลื่นจะรบกวนกันหรือไม่ จนกระทั่งน าไปสู่การขึ้น
ทะเบียนความถี่วิทยุหลักที่จะใช้กับดาวเทียมนั้น ๆ  ซึ่งข้อมูลความถี่ที่ได้รับการจดทะเบียนก็จะเป็นข้อมูล
ทางเทคนิคที่น ามาใช้ในการก าหนดคุณสมบัติของดาวเทียมที่จะขึ้นไป โดยที่ผ่านมากระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้มีส่วนในการประสานงานยื่นเอกสารเพ่ือน าดาวเทียมขึ้นใช้งานที่วงโคจร 
๕๐.๕ , ๗๘.๕ , ๑๑๙.๕ และ ๑๒๐ องศาตะวันออก ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวที่มี
ดาวเทียมอยู่ ดังนั้น สิทธิในวงโคจรต าแหน่งนั้นยังเป็นมีสิทธิของประเทศไทย สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนที่
ดาวเทียมจะหมดอายุลง ซึ่งมีเวลา ๓ ปี ในการวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการที่จะรักษาสิทธิ
ไว้หลังจากดาวเทียมหมดอายุ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในส่วนวงโคจรกลุ่มที่ ๒ คือ ๕๑ 
, ๑๒๖ และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ประเทศไทยได้จองสิทธิเพ่ือที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยยังไม่ได้
น าดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ซึ่งในหลายประเทศก็ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ด าเนินการตามข้อบังคับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ(ITU) ในการ
จองสิทธิมีการส่งเอกสารชุดใหม่เพ่ือทดแทนเอกสารเดิมเป็นการรักษาสิทธิไว้ และเมื่อมีความพร้อม
สามารถที่จะน าดาวเทียมขึ้นใช้งานในต าแหน่งดังกล่าวได้ ส่วนต าแหน่งว งโคจรที่ ๑๑๙.๕ องศา
ตะวันออก ที่เป็นต าแหน่งของดาวเทียมไทยคม ๔ ซึ่งยังมีเวลาใช้งานอีก ๔ ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา
แนวทางที่จะรักษาสิทธิและการใช้ประโยชน์ต่อไป 

ค าถามที่ ๓) ในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการดาวเทียมภายใต้สัญญา
สัมปทานที่มีอยู่กับเอกชน ในอดีตการด าเนินกิจการ เช่น การสร้างถนน การสร้างทางรถไฟ เป็นต้น เป็น
การด าเนินการในลักษณะของสัญญาสัมปทาน กิจการดาวเทียมสื่อสารก็เช่นเดียวกัน มีการลงนามเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๓๔ มีการก าหนดข้อตกลงว่าเป็นแบบการสร้างโอนและให้บริการหรือ Build Transfer 
Operate (บิลด์ ทรานสเฟอร์ โอเปอเรท) ซึ่งกระทรวงและบริษัทเอกชนคู่สัญญาได้ลงนามในหนังสือโอน
กรรมสิทธิ์ดาวเทียม และการครอบครองดาวเทียมตามสัญญา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ระบบบัญชีทรัพย์สิน ประกอบไปด้วย สถานีดาวเทียมไทยคมที่สถานี 
แคราย อุปกรณ์ควบคุมดาวเทียมไทยคม ๑ ถึงดาวเทียมไทยคม ๖ ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
ประจ าปี ท าการตรวจนับครุภัณฑ์ ตรวจสอบสถานที่สถานีแครายให้เป็นไปตามสัญญา และมีการพร้อม
ส่งมอบ โดยได้น าข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานตามสัญญากิจการดาวเทียม 
ตามมาตรา ๔๓ ของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ. ๒๕๕๖ สถานี
ดาวเทียมที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศมี ๒ ลักษณะ คือ สถานีควบคุมดาวเทียมในอวกาศ หรือ Space 
segment (สเปซ เซคเมนต์) เช่น สถานีแคราย ที่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล และสถานีควบคุม
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สื่อสารผ่านดาวเทียม คือ สถานีภาคพ้ืนดิน หรือ Ground segment (กราวด์ เซคเมนต์) สถานีแคราย 
ก็เป็นไปตามข้อสัญญาที่ตกลง โดยตั้งอยู่บนถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี และได้มีการส่งมอบแล้ว
เป็นของรัฐตามสัญญา  

แต่ข้อสังเกตอีกประเด็นหนึ่ง คือ สถานีภาคพ้ืนดินไทยคมที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งเป็นการด าเนินการตามข้อตกลงระหว่างผู้แทนกระทรวงกับผู้แทนบริษัทที่ได้ท าสัญญาใน
อดีต ตามรายงานการประชุมปรากฏว่า ได้มีเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๗ ที่ระบุว่า ภายใต้การให้
สัมปทานของโครงการดาวเทียมระหว่างรัฐกับเอกชนฉบับนี้ บริษัทเอกชนจะด าเนินการได้เฉพาะสถานี
ควบคุมดาวเทียมในอวกาศซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ แต่หากต้องการด าเนินการสถานีให้บริการภาคพ้ืนดนิ 
บริษัทต้องด าเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งใน
อดีตมีการด าเนินการในลักษณะนี้ แต่ต่อมาได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นที่ว่าสถานีภาคพ้ืนดินไทยคมที่
อ าเภอลาดหลุมแก้ว ควรมีการตรวจสอบว่าสถานีดังกล่าวอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดความรอบคอบและรัดกุม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้มีหนังสือสอบถามไป
ยังส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แล้ว 
โดยขอให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากผลตรวจสอบปรากฏว่า สถานีภาคพ้ืนดินไทยคมที่อ าเภอลาด
หลุมแก้ว เป็นสถานีส ารองหรือ Backup (แบคอัป) ของสถานีแคราย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจะพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจน และเรียกคืนเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ 

ค าถามที่ ๔) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความพร้อมในการดูแล
ผลประโยชน์ในด้านกิจการอวกาศ ซึ่งได้ด าเนินการมาโดยตลอดทั้งในส่วนของการดูแลสัมปทาน
ดาวเทียมไทยคม ๑ ถึงดาวเทียมไทยคม ๖ การประสานงานกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU) ในการรักษาสิทธิและการน าดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร รวมถึงการด าเนินการในเชิงนโยบาย ซึ่ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายอวกาศ
แห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายเรื่องกิจการอวกาศของประเทศ รวมถึงดาวเทียมประเภทต่าง ๆ ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียม
สงวนทรัพยากรและอื่น ๆ ที่ใช้ในภารกิจต่างกัน โดยมีคณะอนุกรรมการที่ด าเนินการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น กรอบโครงการอวกาศแห่งชาติในการท าสนธิสัญญากับต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้น กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีความพร้อมในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกิจการ
อวกาศ รวมถึงดาวเทียมสื่อสารและการประสานงานกับองค์กรทั้งในและนอกประเทศ 

ค าถามที่ ๕) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้วงโคจรดาวเทียมไทยคม ๘ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนโยบาย ขณะที่ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานอิสระในการก ากับ
ดูแลและพิจารณาออกใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติ ซึ่งรวมถึงการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ครอบคลุมถึงดาวเทียมด้วย โดยในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิทธิในการใช้คลื่น
ความถี่ของดาวเทียมและต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งในวงโคจร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันเรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องทั้งเชิงนโยบายและกรอบของกฎหมาย 
ซึ่งแตกต่างไปจากในอดีต โดยรัฐธรรมนูญได้ระบุว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ ใช้เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ และต้องมีองค์กรอิสระที่ดูแลในเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ ประกอบกับได้มีการ



- ๑๒๘ - 

 

ประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ การประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ
โทรคมนาคม ดังนั้น การประกอบกิจการดาวเทียมต้องด าเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมซึ่งก ากับดูแลโดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมในการพิจารณาจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้
คลื่นความถี่ส าหรับต าแหน่งวงโคจร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้มีหนังสือหารือ
ประเด็นเกี่ยวกับก าหนดสิทธิไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าประเด็นสอบถามเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท าการศึ กษาแนว
ทางการด าเนินงานหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ซึ่งในการศึกษาจะครอบคลุมไปถึงแนวทางการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม การให้สิทธิการใช้ต าแหน่งในวงโคจร ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ต าแหน่งวงโคจรให้เหมาะสม ซึ่ง
จากการที่คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ได้มีข้อสังเกตในประเด็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้มีหนังสือเพ่ือแจ้งข้อสังเกตและประเด็นที่เกี่ย วข้องไปยังส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือที่จะเป็น
ข้อมูลประกอบพิจารณาใบอนุญาตการจัดส่งดาวเทียมไทยคม ๘ ขึ้นสู่วงโคจร ในส่วนของกระทรวงก็จะ
ด าเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุม ดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐในการด าเนินกิจการอวกาศ
ดาวเทียมสื่อสารต่อไป 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

-  

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

   - 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มีราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต 
ที่แท้จริง 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๖/๒๕๕๙ 
วันศกุร์ที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พันต ารวจโท พงษ์ชัย   วราชิต  เปน็ผู้ตัง้ถาม   
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นางอภิรดี  ตนัตราภรณ์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๑๕ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พันต ารวจโท พงษ์ชัย   วราชิต 

ด้วยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่ส าคัญในภูมิภาค มีการผลิตรถยนต์เพ่ือใช้
ภายในประเทศและเพ่ือการส่งออกไปต่างประเทศจ านวนมาก จึงส่งผลให้มีอัตราการใช้ยางรถยนต์
จ านวนมาก และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นทุกปี จากสถิติพบว่า ประเทศไทยมีรถยนต์จดทะเบียนประมาณ 
๑๘ ล้านคัน เฉลี่ยใช้ยางรถยนต์ ๓ เส้นต่อคัน คือประมาณ ๖๐ ล้านเส้นต่อปี และผลิตรถยนต์เพ่ือการ
ส่งออกไปต่างประเทศ จ านวน ๑.๒ ล้านคันต่อปี ซึ่งเป็นรถยนต์ผลิตใหม่จึงใช้ยางรถยนต์ ๕ เส้นต่อคัน 
คือประมาณ ๖ ล้านเส้นต่อปี รวมกันแล้วใช้ยางรถยนต์ประมาณ ๖๖ ล้านเส้นต่อปี โดยประเทศไทย 
เป็นประเทศที่ผลิตยางรถยนต์มากติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก ประกอบกับในปัจจุบันราคาน้ ามันดิบ 
ในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงจาก ๑๐๐ ดอลลาร์ต่อบาเรลล์ เหลือประมาณ ๓๐ – ๓๕ ดอลล่าร์ต่อบาเรลล์ 
และราคาน้ ายางสดปรับตัวลดลงจากกิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท เหลือเพียงกิโลกรัมละ ๑๐ กว่าบาท  
ถึง ๓๐ กว่าบาท ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและปิโตรเลียมซึ่งเป็นราคาที่ต่ ามากอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่า  
ยางรถยนต์มีราคาเท่าเดิม ซึ่งผู้แทนกรมการค้าภายในได้ให้ข้อมูลว่ายางรถยนต์ส่วนบุคคล หรื อ 
รถสาธารณะทั่วไปประกอบด้วยยางธรรมชาติร้อยละ ๒๐ – ๓๐ และยางสังเคราะห์ร้อยละ ๑๐ – ๒๐ ใน
กรณีที่ราคาน้ ายางสดปรับตัวลดลง จะมีผลให้ต้นทุนการผลิตยางรถยนต์ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และมักอ้างว่าการผลิตยางรถยนต์ระหว่างยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ของ
ผู้ผลิตแต่ละรายค่อนข้างจะเป็นความลับทางการค้า ผู้ผลิตจึงอาจแจ้งข้อมูลสัดส่วนยางที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของตนเองต่อกรมการค้าภายในซึ่งอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงที่ราคายางพารามีราคาสูงทางบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ได้ปรับราคาขึ้นตาม โดยอ้างว่า
วัตถุดิบคือยางพารามีราคาสูง กรณีดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่เป็นเหตุที่ไม่สามารถ
ลดราคายางรถยนต์ได้  



- ๑๓๐ - 

 

จึงขอเรียนถามว่า 

- รัฐบาลจะมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ 
จากยางพารา โดยเฉพาะยางรถยนต์ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับประชาชนผู้บริโภคหรือไม่  
ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ยางรถยนต์เป็นสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์ควบคุมจึงได้มีการติดตามตรวจสอบราคาจ าหน่าย
เป็นประจ า เพื่อให้ราคาจ าหน่ายสอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้น ยางรถยนต์เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการ
แข่งขันสูงมาก และยางรถยนต์มีหลายเกรด (Grade) หลายระดับตามความต้องการใช้ของผู้เป็นเจ้าของ
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เพราะฉะนั้น ราคาจึงมีความแตกต่างกันไปตามชั้นคุณภาพของสินค้า ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้ว ยางรถยนต์ ๑ เส้นนั้น โครงสร้างประกอบด้วยยางธรรมชาติ ๑๘ เปอร์เซ็นต์ เป็นยาง
สังเคราะห์ ๑๗ เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นประกอบด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ เช่น คาร์บอน แบล็ค  (Carbon black) 
ผ้าใบ ลวดเหล็ก จ านวนอีก ๒๘ เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็นค่าแรง ค่าไฟฟ้า และค่าโฆษณา เพราะฉะนั้น
ยาง ๑ เส้น จึงมีต้นทุนทั้งที่ลดลงและที่เพ่ิมขึ้นจากราคายางพาราและยางสังเคราะห์ลดลง ซึ่งได้
ตรวจสอบแล้วว่า เมื่อต้นทุนลดลงจึงไปก ากับดูแล และพบว่า ต้นทุนนั้นมีการลดลงประมาณไม่เกิน ๑๕ 
เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังได้มีการหารือกับผู้ประกอบการ โดยมีการปรับราคาจ าหน่ายลงประมาณตั้งแต่ ๕ 
เปอร์เซ็นต์ ถึง ๓๙ เปอร์เซ็นต์ และร้านจ าหน่ายยางรถยนต์ทั่วไปก็มีการแข่งขันกันโดยมีการจัดโปรโมชั่น 
(Promotion) เช่น การให้ผ่อน ๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน หรือบางร้านก็ซื้อ ๓ แถม ๑ ซึ่งก็
เท่ากับลดลงไปอีก ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ส่วนในปี ๒๕๕๙ กระทรวงพาณิชย์ได้มีการหารือกับทางสมาคมผู้ผลิต
ยางรถยนต์และผู้ประกอบการทุกรายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มว่าน่าจะมีการลดราคาเพิ่มได้อีก ต่อไป 

 

๔. ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

 - 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

 กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาข้าราชการระดับสูงที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
ในองค์การของรัฐหรอืรัฐวสิาหกิจได้รับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จากบริษัทเอกชน 

 วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ 

 วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๑๕/๒๕๕๙    
วันศกุร์ที ่๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

 ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้ 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๒๙ วนั)                  

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยในปัจจุบันการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงไปด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการต่าง ๆ  
หรือการปลดข้าราชการออกจากต าแหน่งในคณะกรรมการของหน่วยงานต่าง ๆ ออกพร้อมกันหลายคน
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนในสังคม และมักเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปในรูปแบบของ  
การที่ข้าราชการเหล่านั้นมีปัญหาในเรื่อง “ประโยชน์ทับซ้อน” กับการด าเนินงานในต าแหน่งที่ตนได้รับ
แต่งตั้งหรือมอบหมาย ซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความสงสัยและความไม่เข้าใจในการบรหิารจดัการแตง่ตัง้
บุคคลของภาครัฐว่ามีหลักการหรือแนวทางเช่นใดในการเลือกบุคคลให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๓ (๖) ได้ก าหนดว่า ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวมิได้ห้าม หากเข้าเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัท
หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน โดยมิได้เข้าไปบริหารจัดการงานแต่อย่างใด ตลอดจนมิได้หมายรวมถึง
ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือต าแหน่งอื่นใดในองค์การของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ส่วนราชการรวมทุนหรือให้เงินอุดหนุนหรือด าเนิน
กิจการ เพราะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยหน้าที่
ราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้บัญญัติขึ้น 
โดยมีเจตนาที่จะป้องกันมิให้ข้าราชการด าเนินการทุจริตหรือได้รับผลประโยชน์ที่มิควรได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือจากการได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการในหน่วยงานใด ๆ  
ที่มิใช่ส่วนราชการ แต่จากข้อเท็จจริงกลับพบว่า มีข้าราชการระดับสูงบางคนที่ได้รับแต่งตั้งและ
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มอบหมายให้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนแห่งใดแห่งหนึ่ง และมักจะเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเกี่ยวพันกับ 
การได้ผลประโยชน์จากองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ข้าราชการระดับสูงผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่ 
ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่ในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรณีการแต่งตั้งหรือมอบหมาย  
หรือการปลดข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการปิโตรเลียม 
คณะกรรมการบริหารบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือบอร์ด ปตท. คณะกรรมการส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นต้น 
โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงที่ไปเป็นคณะกรรมการด้านการเงินหรือด้านพลังงานบางราย และยังเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชนที่ด าเนินกิจการด้านพลังงานควบด้วย จึงยิ่งเพิ่มความสงสัยให้แก่สังคมอีกว่า 
ก าไรจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นนั้นมีผลโดยตรงต่อเบี้ยประจ าเดือน เบี้ยประชุมและโบนัสของกรรมการ 
จึงดูเหมือนว่าข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้รับผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการดูแลผลประโยชน์
ของรัฐและการได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนจากบริษัทเอกชนนั่นเอง ดังนั้น รัฐบาลจึงควรหาแนวทาง
ที่ชัดเจนที่จะแสดงถึงการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการแต่งตั้งหรือมอบหมายข้าราชการ
ระดับสูงให้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและ
อุดช่องว่างของกฎหมายที่เปิดช่องให้มีการรับผลประโยชน์ทับซ้อน อันเป็นการทุจริตในเชิงนโยบายและ
ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล     

จึงขอเรียนถามว่า 

๑) ข้าราชการระดับสูงโดยเฉพาะด้านการเงินและพลังงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยที่ยังคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษัทเอกชนในขณะเดียวกันนั้นมีมากน้อยเพียงใด และจะมีผลกระทบหรือจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ อย่างไร   

๒) รัฐบาลมีแนวทางหรือนโยบายที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายข้าราชการระดับสูงให้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจและ
อาจถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเช่นที่ผ่านมาอย่างไร  

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวสิทุธิ์  ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลัง 

ค าถามที่ ๑) โดยทั่วไปแล้วหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้แทนที่ไปท าหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการรั ฐวิ สาหกิ จนั้ น  ต้ องปฏิ บั ติ ตามกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อง  คื อ  กฎหมายจั ดตั้ ง 
ของรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งมีการก าหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม รวมทั้งต้องเป็นไปตามกฎหมายกลาง 
คือ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. ๒๕๑๘ และ
ต่อมาได้มีการเพ่ิมเติมว่า กรรมการ นอกจากจะเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการอื่น โดยเฉพาะกรรมการอื่นในพระราชบัญญัติได้ก าหนดว่าจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ หรือ Expert 
(เอ็กซ์เพิร์ท) อย่างน้อย ๑ ใน ๓ หากเป็นบริษัททั่วไป คือ ๑ ใน ๓ ของกรรมการอื่น เช่น กรรมการอื่น 
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มี ๖ คน ต้องมีอย่างน้อย ๒ คนที่มาจาก Directors’ Pool (ไดเร็คเตอร์ส พูล) ซึ่งมีกระบวนการคัดกรอง 
แต่หากเป็นบริษัท จ ากัด (มหาชน) กรรมการอื่นมี ๑๕ คน จะมีกรรมการอื่น ๑ ใน ๓ ก็ต้องมี ๕ คน 
ดังนั้น จึงเป็นช่องว่างของกฎหมาย ซึ่งไม่ผิดกฎหมาย เนื่องจากเป็นเรื่องที่กฎหมายได้เปิดช่องว่างไว้ให้ 
เช่น บุคคลที่จะเป็นกรรมการในบริษัทในเครือ คือ เป็นกรรมการอยู่ในรัฐวิสาหกิจแล้ว และรัฐวิสาหกิจ
นั้นได้มีบริษัทลูก ซึ่งบุคคลที่จะเป็นกรรมการต้องได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือแม้แต่คู่สัญญา  
หรือคู่สัมปทานนั้นก็เช่นเดียวกัน หรือบริษัทแม่ที่ไปถือหุ้นนั้น บุคคลที่จะไปเป็นกรรมการได้นั้นต้องได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่งหากไม่ได้รับมอบหมายต้องถือว่าหลุดพ้นจากการเป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

ในกรณีที่ข้าราชการระดับสูงไปท าหน้าที่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการใน  
บริษัทลูกนั้น ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้วินิจฉัยตามเรื่องเสร็จที่ ๘๐/๒๕๓๙ เรื่อง การ
มอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นเป็นกรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรของรัฐ 
จึงย่อมมีระบบการควบคุมเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ด าเนินงานสนองประโยชน์และนโยบาย 
ของรัฐ การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นก็ดี การแต่งตั้งข้าราชการเข้าไปเป็นกรรมการก็ดี ล้วนเป็นวิธีการควบคุม
อย่างหนึ่ง ดังนั้น การที่ข้าราชการเข้าไปเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
ตามกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจึงมี ๒ บทบาท หรือ ๒ ฐานะในขณะเดียวกัน คือ (๑) เป็น
กรรมการที่มีส่วนในการบริหารรัฐวิสาหกิจนั้น และ (๒) เป็นการปฏิบัติงานของรัฐบาลในการเข้าไปควบคุม
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งในฐานะที่ ๒ นั้น ถ้ามีการแต่งตั้งให้ข้าราชการเข้าไปปฏิบัติงานแล้วก็เป็น “ราชการ” ของ
ข้ าราชการต าแหน่ งนั้ น  ส่ วนอี ก  ๑  ต าแหน่ ง  คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ เคยก าหนดว่ า  
การที่ข้าราชการเข้าไปด ารงต าแหน่งนั้นถือว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นการเชื่อมต่อหรือส่งต่อนโยบาย
เข้าไปควบคุมก ากับ ทั้งนี้ เพ่ือผลประโยชน์ของรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งประเด็นบทบาทของข้าราชการ และ
บทบาทของหน่วยงานที่ดูแลในรัฐวิสาหกิจนั้น เช่น กรณีของกระทรวงพลังงาน ที่มีคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ท าหน้าที่ควบคุม Regulator (เรกกูเลเตอร์) ซึ่งกฎหมายห้ามโดยชัดเจนไม่ให้ 
ผู้ที่เป็นพนักงานหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการก ากับหรือก าหนดราคาพลังงาน อีกส่วนหนึ่ง คือ 
กระทรวงพลังงาน หากพิจารณาในแง่กฎหมาย ถือเป็นผู้ก าหนดนโยบาย Policy Maker (โพลิซี เมกเกอร์) 
แต่หากพิจารณาอีกมุมหนึ่งถือเป็นผู้ท าหน้าที่ควบคุม Regulator (เรกกูเลเตอร์) เช่นกัน เนื่องจากมี
ลักษณะเป็นการส่งต่อนโยบาย และอาจมีการก ากับดูแลบางส่วน แต่การก ากับดูแลตามกฎหมายนั้นคือ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานหรือ กกพ. อีกส่วนหนึ่ง คือ เจ้าของ Owner (โอนเนอร์) โดยรัฐบาล
มอบให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ ฉะนั้นในแง่ของผู้ท าหน้าที่ควบคุม  Regulator  
(เรกกูเลเตอร์) นั้น กฎหมายก าหนดโดยชัดเจนแล้วว่าห้าม แต่ในแง่ของผู้ก าหนดนโยบาย Policy Maker 
(โพลิซี เมกเกอร์) ซึ่งกระทรวงพลังงานถือว่าเป็นผู้ ก าหนดนโยบาย Policy Maker (โพลิซี เมกเกอร์)  
ซึ่งกฎหมายไม่ห้าม แต่เป็นเรื่องจริยธรรม ความเหมาะสม หรือเป็น  Conflict of interest (คอนฟลิคท์ 
ออฟ อินเทอร์เรสท์) หรือ Conflict of duties  (คอนฟลิคท์ ออฟ ดิวตี้ส์) คือ หนึ่งคนมีหลายบทบาท 
ในต่างหน่วยงาน 

ค าถามที่ ๒) รัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้
ความส าคัญในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถือว่ามีทรัพย์สินรวมกันใกล้เคียงกับจีดีพี (Gross Domestic 
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Product : GDP) ของประเทศ ๑๑ ล้านล้านกว่าบาท โดยได้เข้ามาก ากับดูแลในระยะแรก และมี
ความเห็นว่าสิทธิประโยชน์ที่มากเกินความจ าเป็นก็ควรลดลงให้เหมาะสมกับภารกิจของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  
ต่อมาได้เข้าไปดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล Corporate Governance - CG (ซีจี) ในเรื่องความโปร่งใส 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ให้นโยบายกับกระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้ยกร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. .... 
Holding (โฮลดิ้ง) ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักการแล้ว และรอปรับแก้ไขเล็กน้อยเพ่ือเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อน
การ พิจารณาในชั้ นคณะกรรมการกฤษฎีก าต่ อ ไป  ซึ่ ง ร่ า งพระราชบัญญั ติ ฉบั บดั งกล่ า ว  
มีกระบวนการแยกแยะหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของผู้ท าหน้าที่ควบคุม  
Regulator (เรกกูเลเตอร์) หรือผู้ก าหนดนโยบาย Policy Maker (โพลิซี เมกเกอร์) หรือเจ้าของ Owner 
(โอนเนอร์) เพ่ือให้มีบทบาทหน้าที่ที่ไม่ซ้ าซ้อนและมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีกระบวนการ
สรรหากรรมการ ซึ่งในร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีกรรมการสรรหาที่ถือว่าเป็นกรรมการกลาง Body (บอดี้) 
โดยมีที่มาจากอดีตข้าราชการระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ มีที่มาจาก Directors’ Pool 
(ไดเร็คเตอร์ส พูล) และจาก Head Hunter (เฮด ฮันเทอร์) หรือส่วนหนึ่งมาจากการหยิบยกของ
คณะกรรมการ เมื่อคัดเลือกได้แล้วจะต้องส่งไปให้ผู้มีอ านาจ อาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือคณะรัฐมนตรี 
เช่น มีต าแหน่งว่าง ๓ ต าแหน่ง ก็ต้องเสนอไป ๖ คน ดังนั้น กระบวนการสรรหาเพ่ือให้ได้กรรมการที่มี
ความเหมาะสม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนต่าง ๆ ก็จะมีการคัดกรองหรือมีการกลั่นกรองให้มากขึ้น  

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

- 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

   - 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

 กระทู้ถามเรื่อง มาตรการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยในอาคารสงู   

 วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๒๓/๒๕๕๙   
  วันศกุร์ที ่๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม  เปน็ผูต้ั้งถาม  ถามนายกรฐัมนตรี 

 ผู้ตอบกระทู้ถาม นายสุธ ี มากบญุ   
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้ 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๕๗ วนั)                  

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม 

ด้วยปัจจุบันมีอาคารสูงทั่วประเทศประมาณไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ อาคาร เป็นอาคาร 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมากกว่า ๑๐,๐๐๐ อาคาร โดยมีรายงานการจัดล าดับให้กรุงเทพมหานคร 
เป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ ๑๒ ของโลก ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 
มีความสูงที่สุดประมาณ ๓๐๐ เมตร และขณะนี้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มความสูงไปอีกกว่า ๖๐๐ เมตร 
อย่างไรก็ตามอาคารสูงในพ้ืนที่ต่าง ๆ มีทั้งอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน  
โรงมหรสพ โรงแรมขนาดใหญ่ โดยอาคารที่มีความสูงอาคารตั้งแต่ ๒๐ ชั้นขึ้นไป มีความสูงประมาณ  
๖๐ เมตร กว่า ๗๐๐ อาคาร ซึ่งหากเกิดอัคคีภัยจะมีความยากล าบากต่อการเข้าระงับเหตุ เนื่องจาก  
บางอาคารอาจมีการก่อสร้างต่อเติมผิดแบบ รวมถึงอาคารที่สร้างก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ยังไม่มี
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาคารสูง โดยเฉพาะอาคารสูงบางแห่งยังอยู่ในพื้นที่ที่ถนนแคบ 
ในซอย หรือใกล้ย่านชุมชนหนาแน่น สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเข้าระงับเหตุ เพ่ือลดความ
สูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากกรณีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ นาฬิกา 
ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยสูง ๑๐ ชั้น ในซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๑๘ แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ลึกเข้าไปประมาณ ๑๐๐ เมตร ซึ่งเหตุดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรคต่อการ
เข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทั้งจากเป็นอาคารสูง ซอยเกิดเหตุคับแคบและเป็นซอยตัน อีกทั้ง
การเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ์ในการดับเพลิงไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความล่าช้า  
ในการระงับเหตุ จึงท าให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน คือ มีผู้เสียชี วิต ๑ คน และมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บหลายราย นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ต้องตรวจสอบ
และให้ความส าคัญ เนื่องจากพบว่าหลังระงับเหตุได้ตรวจพบว่าในถุงมือดับเพลิงด้านขวาของเจ้าหน้าที่
อาสาบรรเทาสาธารณภัยรายหนึ่ง มีนาฬิกายี่ห้อดังมีมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นนาฬิกาของ
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ผู้เสียชีวิตอันท าให้เกิดข้อสงสัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รายนี้ว่ามีเจตนาที่จะลักทรัพย์ดังกล่าว
หรือไม่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ภาครัฐต้องให้ความส าคัญและต้องมีมาตรการในการป้องกันและเตรียมความ
พร้อมเพ่ือระงับเหตุ โดยเฉพาะที่เกิดจากอัคคีภัยในอาคารสูง ทั้งนี้ เพ่ือลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และสร้างความมั่นใจต่อผู้อาศัยในอาคารสูง   

จึงขอเรียนถามว่า 

๑) ภาครัฐมีมาตรการและแผนในการเข้าระงับเหตุ จากกรณีการเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่อาคารสูง 
ทั้งนี้ เพ่ือลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือไม่ ประการใด    

๒) ภาครัฐมีมาตรการในการป้องกันจากกรณีมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปในพ้ืนที่เกิดเหตุ
กระท าการลักทรัพย์ที่อยู่ในอาคารหรือบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว อันเป็นการซ้ าเติมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้ประสบภัยเป็นอย่างมากหรือไม่ ประการใด 

๓) ภาครัฐได้มีนโยบายการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ รวมถึงก าหนดมาตรการ  
ทั้งในด้านบุคคลที่มีความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน
และระงับเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ภัยตึกถล่มที่เกิดจากแผ่นดินไหว อุทกภัย ทั้งในพ้ืนที่
ต่างจังหวัดและโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่ ประการใด    

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายสธุี  มากบุญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ค าถามที่ ๑) มาตรการเตรียมการป้องกัน มาตรการขณะเกิดเหตุ มาตรการเสริมกรณี
อาคารเก่าที่สร้างก่อนมีกฎหมายก าหนด ซึ่งในส่วนนี้ต้องท าความเข้าใจว่า อาคารสูง คือ อาคารที่มีความสูง
ตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป ส่วนอาคารขนาดใหญ่พิเศษ คือ อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ส าหรับมาตรการในการป้องกันในเรื่องผังเมืองและการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการทั้งเรื่องของกฎหมายและ
กฎกระทรวง รวมทั้งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานีดับเพลิง เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย รถดับเพลิงที่จะเข้าถึงจุดเกิดเหตุหลังจากที่รับแจ้งเหตุ โดยสถานีดับเพลิง
ของกรุงเทพมหานครมี ๓๕ สถานี และมี ๑๒ สถานีย่อย มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการท างานและเจ้าหน้าที่
มีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งเหตุหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้
แล้วประมาณ ๒๗ นาที และหน่วยสถานีดับเพลิงหน่วยใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้เข้าด าเนินการเพ่ือให้
ทันเวลาท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่ง ดังนั้น ในการท างานมีการก าหนดกติกา หลักเกณฑ์ตาม
กฎหมาย และการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ในส่วนของท้องถิ่นหรือในต่างจังหวัดที่อยู่ในรูปแบบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการก าหนดเวลา เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมทั้งยานพาหนะ ในการดับเพลิงที่มี
มาตรฐานใกล้เคียงกับในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้สถานีดับเพลิงมีการ
เตรียมเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
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กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแผนบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ กรุงเทพมหานครมีการบูรณาการหลายหน่วยงานที่จะด าเนินการ
ร่วมกัน เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น โดย
รัฐบาลมีความห่วงใยต่ออาคารสูง มีหลายหน่วยเข้าไปด าเนินการตรวจสอบโดยตลอดเพ่ือให้เป็นไปตาม
กรอบของกฎหมาย ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้มีการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับการ
เกิดอัคคีภัยอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีความกังวลในเรื่องของอาคารสูง และเกรงว่าการเกิดอัคคีภัยในอาคาร
สูงจะเป็นปัญหา จึงได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ส าหรับมาตรการเตรียมการป้องกันในเรื่องของการ
ควบคุมอาคาร ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และอาคารที่มีการด าเนินการหลังปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา จะต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนของอาคารสูงตามที่ได้ก าหนดไว้ มีการตรวจสอบการด าเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการตรวจสอบที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งอาคารที่สูงเกินกว่า 
๒๓ เมตรขึ้นไป มีประมาณ ๑,๗๐๐ กว่าแห่ง ได้มีการตรวจสอบ รวมทั้งมีการซักซ้อมแผนการป้องกัน
และระงับการเกิดอัคคีภัยทุกปี และมีการตรวจสอบใหญ่ทุก ๕ ปี ซึ่งเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย แต่
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยต้องไม่ประมาท การเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ แม้กระทั่งการ
ควบคุมภายในตัวอาคารจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ไฟฟ้าส ารอง 
หรือในส่วนของท่อที่จะต้องรับน้ าเข้ามาจากภายนอกต้องเป็นไปตามที่ก าหนด ฉะนั้นสิ่งต้องให้
ความส าคัญอย่างยิ่ง คือ การด าเนินการขอใช้อาคารต้องเป็นไปตามกฎหมาย 

ส่วนมาตรการขณะเกิดเหตุ โดยเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในอาคารสูง อาคารจะต้องมี
ระบบอัตโนมัติในเรื่องของการแจ้งเตือนภัย ระบบน้ าของ Sprinkler system (สปริงเกอร์ ซิสเทม) อุปกรณ์
อื่น ๆ เช่น ไฟฟ้าส ารอง ในเรื่องของทางส่องสว่าง ในเรื่องของป้ายบอกทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ที่อยู่ภายใน
อาคารจะต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น ภายใน ๓๐ นาที ก่อนที่รถดับเพลิงจากสถานี
ดับเพลิงหรือหน่วยกู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่จะเข้าไปช่วยเหลือภายในอาคาร อีกส่วนหนึ่ง คือ 
จะต้องมีระบบการอพยพออกนอกอาคารได้ ภายใน ๑ ชั่วโมง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักและให้
ความส าคัญโดยไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การให้ความช่วยเหลือจาก
ภายนอกและพร้อมเข้าระงับเหตุจะเข้าไปในเวลาไม่เกิน ๓๐ นาที นับแต่ที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งการ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส าหรับมาตรการเสริมกรณีอาคารเก่าที่สร้างก่อนมีกฎหมายก าหนด ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 
๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายที่ปรับปรุง
เพ่ือความปลอดภัยของอาคารที่สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกรุงเทพมหานครมีอยู่ ๑,๔๐๐ แห่ง 
กรุงเทพมหานครจะต้องเข้าไปดูแล และด าเนินการตรวจสอบในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองจะด าเนินการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานครและใน
ต่างจังหวัดจะต้องด าเนินการในเรื่องอาคารสูงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ 
การติดตั้งเครื่องมือดับเพลิง การสร้างบันไดหนีไฟเพ่ิมเติม ซึ่งอาคารบางส่วนได้ด าเนินการแล้วเพ่ือให้
เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหารัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก  
และให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ส่วนกรณีอาคารเก่าที่สร้างก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หากเกิดแผ่นดินไหว 



- ๑๓๘ - 

 

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร 
และพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มี ๒๒ จังหวัด ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ พ้ืนที่
หรือบริเวณที่ที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว จ านวน ๑๐ จังหวัด ส่วนที่ ๒ 
พ้ืนที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล มีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวม ๕ จังหวัด และส่วนที่ ๓ พ้ืนที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว (เฝ้า
ระวัง) ๗ จังหวัด  

ค าถามที่ ๒) กรณีที่มีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุกระท าการลักทรัพย์ที่อยู่ใน
อาคารหรือบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และประมวลกฎหมายอาญา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ ส าหรับ
มาตรการในการป้องกัน ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานดับเพลิงเป็นเวลา ๖ 
เดือน มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในต่างจังหวัดได้ตระหนักในเรื่อง
ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะต้องมีความเสียสละและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนซ้ าเติมให้กับ
ผู้ประสบภัย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกส่วนหนึ่งเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีอยู่ประมาณ 
๑,๔๐๐,๐๐๐ คน กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคัญในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ต้องท างานด้วย
ความเสียสละและเป็นอาสาสมัครในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

ค าถามที่  ๓) ภารกิจหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการจัดท า
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘ และนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ าให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติลงไปสู่ระดับพ้ืนที่ โดย
ก าหนดแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนระดับชาติด้วย ใน
การปฏิบัติต้องเป็นการบูรณาการร่วมกัน การฝึกอบรมและบรรเทาสาธารณภัยที่ต้องฝึกซ้อมอย่างมาก 
เพ่ือให้มีความช านาญในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
การสูญเสียจะน้อยลง นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคัญในด้านการ
ดับเพลิงและการกู้ภัยแห่งชาติ ซึ่งในส่วนนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเพราะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก 
โดยให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการด าเนินการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการตรากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องในการปฏิบัติงาน ในส่วนของเครือ่งมอื
เครื่ อ งจั กรกล  พ้ืนที่ ก รุ ง เ ทพมหานครทั้ ง  ๓๕ ศูนย์ สถานีดั บ เพลิ ง  และ  ๑๒ สถานี ย่ อย  
มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือในการดับเพลิงและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือค่อนข้างมาก ในต่างจังหวัดมี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๘ เขต มีเครื่องมืออุปกรณ์เช่นเดียวกัน และมีการบูรณาการ
ร่วมกับท้องถิ่นต่าง ๆ ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด ส่วนการด าเนินการในเรื่องของ
อาคารสูง กระทรวงมหาดไทยได้รับความร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในการที่จะ  
ช่วยสนับสนุนการตรวจสอบอาคารตามหลักวิชาการ ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ 
กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย และในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่มีความพร้อม
สมบูรณ์  
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๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

- 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

  - 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง นโยบายเรียกค่าเสียหายในโครงการจ าน าข้าว                                       
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔๘/๒๕๕๙                        
วันศกุร์ที ่๕ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายสมชาย แสวงการ  เปน็ผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๑๗๖ วัน) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายสมชาย แสวงการ 

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งหนังสือ  
ที่ ปช. ๐๐๑๒/๐๘๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้ด าเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือ                         
ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายชดใช้ค่าเสียหาย โดยส่งถึงปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้รับความ
เสียหายและผู้ค้ าประกัน เพ่ือให้ด าเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายในโครงการรับจ าน าข้าวจาก                           
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
นายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และพวก รวม ๒๑ ราย โดยค่าความเสียหาย
ซึ่งมาจากการปิดบัญชีโครงการรับจ าน าข้าว ครั้งที่ ๓ ประมาณ ๓.๒ แสนล้านบาท และต่อมา
คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจ าน าข้าวที่มีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ในขณะนั้น เป็นประธาน ได้สรุปค่าเสียหายเบื้องต้นว่ามีมูลค่ากว่า ๖ แสนล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมถึง  
ความเสียหายที่เกิดจากข้าวเสื่อมคุณภาพอีกต่างหาก บัดนี้เวลาผ่านมาเป็นเวลา ๑ ปี แล้วนั้น ค าถาม           
ที่ผมจะถามท่านรัฐมนตรีนั้นก็ด้วยความมุ่งหวัง ๒ ประการ ประการแรก ก็คือเป็นการติดตามความ
คืบหน้า เหตุผลประการที่ ๒ ก็คือว่า ผมได้ตั้งกระทู้ถามเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อย่าง                         
มีนัยส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐบาลจะตัดสินใจฟ้องคดีแพ่ง หรือจะด าเนินการในการเรียกทางละเมิด                    
ก็ตาม มีเรื่องของอายุความ ท าไมผมถึงตั้งกระทู้เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผมให้เวลาข้าราชการ
ประจ าและทางท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้มีเวลา ๑ ปี ผมให้เกียรติในการท างาน แต่ที่ผมต้องรีบและต้อง
ตามมา เพราะว่าเดือนสิงหาคมนี้ใกล้จะหมดเวลาครับ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อีกไม่กี่เดือน
ข้างหน้านี้ ถ้ารัฐบาลยังไม่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดครบอายุ ๒ ปี ผมเกรงว่าท่านนายกรัฐมนตรี   
ที่ตั้งใจท างานให้กับบ้านเมือง ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายจะโดนด าเนินคดีเสียเองในข้อหาละเว้นการปฏิบัติ
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หน้าที่ กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่า ส่วนใดที่ท่านรัฐมนตรีท าไปแล้วเสร็จแล้ว ในทางคดีตอบได้ท่านตอบ 
ในส่วนไหนที่ท าแล้วยังตอบไม่ได้ ตอบแล้วมีผลเสียต่อทางคดีที่ก าลังอยู่ในศาลก็ดี มีผลต่อการ                        
ที่ข้าราชการหรือท่านรัฐมนตรีจะไปถูกฟ้อง ผมก็ไม่เห็นว่าท่านต้องตอบ จึงขอเรียนถามว่า  

๑) ตามที่ ป.ป.ช. สรุปว่าต้องฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ฐาน ละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจ าน าข้าวและต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งนั้น ขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้วอย่างไร 
และผลการปิดบัญชีขาดทุนในโครงการรับจ าน าข้าวดังกล่าว มีจ านวนเท่าใด และจะด าเนินการอย่างไร
ต่อไป 

๒) มูลค่าความเสียหายกรณีทุจริตการระบายข้าวแบบจีทูจี ซึ่งมีอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ และนายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ และพวก รวม ๒๑ ราย มีความเสียหายเป็นจ านวนเท่าใด และจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

ค าถามที่ ๑) มีช่วงเวลาในเรื่องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าความเสียหายต่อรัฐต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าความเสียหายนั้น มีกรณีที่เกิดขึ้นก่อนมีศาลปกครอง และกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ
จัดตั้งศาลปกครองแล้ว กรณีที่เกิดก่อนมีการจัดตั้งศาลปกครอง เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น หน่วยงานที่ได้รับความ
เสียหายจะด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง พ .ศ. ๒๕๐๓ แล้ว  
ก็จะส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ เมื่อกระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วก็จะแจ้งผลการ
พิจารณาว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด หน่วยงานที่เสียหายก็จะมีหนังสือทวงถามให้ช าระหนี้  หากผู้ต้องรับ
ผิดไม่ยอมชดใช้ หน่วยงานของรัฐก็จะฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลยุติธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหาย
ทดแทน อันนี้ก็เป็นการฟ้องแพ่งตามธรรมดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๒๐  
ในเรื่องละเมิด ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดไม่ช าระหนี้ตามค าพิพากษาหน่วยงานก็จะบังคับคดี หากไม่มี
ทรัพย์สินมาช าระหนี้ หน่วยงานก็จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย อันนี้เป็นกรณี ที่เกิดขึ้นก่อนตั้งศาล
ปกครอง ส าหรับกรณีที่เมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองแล้วเช่นกรณีนี้ เมื่อหน่วยงานที่ได้รับความเสียหาย
ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วก็จะส่งส านวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
แล้วจึงจะแจ้งผลการพิจารณาว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด หน่วยงานที่จะต้องรับผิดหรือไม่ แล้วหน่วยงาน
ของรัฐ ถ้าหากมีกรณีที่ต้องรับผิด หน่วยงานของรัฐก็จะออกค าสั่งทางปกครองเรียกให้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด ไม่ยินยอมชดใช้และไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่
ได้รับค าสั่ง หน่วยงานที่เสียหายก็จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
ผู้ต้องรับผิดขายทอดตลาดเพื่อเป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดใช้สิทธิอุทธรณ์ 
และหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งยืนยันค าสั่งเดิม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดนั้นสามารถที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองเพื่อให้เพิกถอนค าสั่งได้  
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ส าหรับกรณีที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี เป็นกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐท าให้ เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ. ๒๕๓๙ เช่นเดียวกัน 
เนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินั้น                  
ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ. 
๒๕๓๙ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เช่นเดียวกัน และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทางการเมือง พ .ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพราะฉะนั้นนี่ก็คือองค์ประกอบหนึ่งที่ว่าแสดงถึงว่านายกรัฐมนตรี ท่านก็เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนหน่วยงานที่เสียหายนั้น ในเรื่องนี้ เนื่องจากว่า ป.ป.ช. ได้ชี้มูลในโครงการรับจ าน าข้าวว่า 
อดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ และในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด        
อย่างหนึ่ง ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๒๓/๑ 
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ และในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง                          
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๒๓/๑
เนื่องจากกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ใน
การจัดสรรเงินงบประมาณให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) รวมถึงการกู้
และการค้ าประกัน ดังนั้น จึงครบองค์ประกอบความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้จึงต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด                 
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ                     
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งแต่อย่างใด แต่หากได้                 
มีการพิจารณาและมีค าสั่งตามกระบวนการของกฎหมายและระเบียบดังกล่าวจนแล้วเสร็จแล้ว และมีผล
ให้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วย                      
ก็สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์และฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือให้เพิกถอนค าสั่งได้ ส าหรับผลการด าเนินงานความ
คืบหน้านั้นตั้งแต่กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ด าเนินการจนแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่าง                   
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ซึ่งมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธาน 
คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งได้มีการประชุมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และได้รับทราบว่า    
จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้  คือปี ๒๕๕๙ ขั้นตอนต่อไป                              
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เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งมีมติแล้ว ก็จะน าเสนอกระทรวงการคลัง ทั้งในฐานะที่มี
หน้าที่ตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งผลการ
พิจารณาให้กระทรวงการคลังอีกฐานะหนึ่งในฐานะหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายด าเนินการต่อไป กรณี
มีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด กระทรวงการคลัง ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายก็จะออกค าสั่ง
ทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป ส าหรับผลการปิดบัญชีโครงการ  
รับจ าน าข้าวเปลือกสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ มีผลขาดทุนสุทธิ 
๗๔๕,๑๙๙.๙๙ ล้านบาท 

ค าถามที่ ๒) กรณีการทุจริตการระบายข้าวแบบ จี ทู จี กระทรวงพาณิชย์ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามค าสั่งกระทรวงพาณิชย์ ลับ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว 
พบว่ามีเจ้าหน้าที่ ๖ ราย คือ ข้าราชการการเมืองจ านวน ๓ รายและข้าราชการประจ าอีก ๓ รายต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจ านวน ๒๐,๐๕๗,๗๒๓,๗๖๑,๖๖ ล้านบาท ขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่
กระทรวงพาณิชย์จะออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมต่อไป ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไม่ยินยอมชดใช้และไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งหน่วยงาน 
ที่เสียหาย ก็สามารถที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง คือ ยึดอายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด
ขายทอดตลาดเพ่ือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป ซึ่งเป็นกรณีเช่นเดียวกันกับกรณีแรก ส าหรับคดีอาญา
อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งได้ฟ้องนายภูมิ สาระผล กับพวกรวม ๒๑ คน 
เป็นคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขด าที่ อม ๒๕/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้พนักงานอัยการยังได้ยื่นค าร้องในส่วนแพ่งเพ่ือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนจากเอกชนเข้าไปในคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ .ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ 
ทั้งหมดนี้ก็คือความคืบหน้าของทั้ง ๒ คดี 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีรัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

- 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

- 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาการค้างช าระหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๒๗/๒๕๕๙  
วันศกุร์ที ่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงการคลัง 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู ้
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๕๑ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๓๘ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๙  ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคลมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจนถึงระดับปริญญาตรี โดยมีเงื่อนไขให้ยืมโดยช าระดอกเบี้ยในอัตราต่ า กองทุนนี้จึงมีความส าคัญ
ที่เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพ่ือให้เยาวชนได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยหลายปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาว่าเมื่อครบก าหนดช าระหนี้คืนแล้ว นักเรียน 
นักศึกษา ที่ได้กู้ยืมเงินไปจากกองทุนไม่ยอมช าระหนี้เงินกู้คืนแก่กองทุน จนท าให้ต้องมีการด าเนินการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาล ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ พบว่า จ านวนผู้กู้ยืมเงิน  
ที่ถึงก าหนดช าระเงินคืนนั้น มีผู้ที่ด าเนินการช าระหนี้คืนเพียงร้อยละ ๔๐ และมีผู้ไม่ช าระเงินคืนถึงร้อย
ละ ๖๐ แม้ต่อมาส านักงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะขอความร่วมมือกับองค์กรนายจ้างซึ่ง
ลูกหนี้ของตนติดหนี้กองทุนอยู่ให้หักเงินเดือนลูกจ้างส่งให้ส านักงานกองทุนแล้วก็ตาม แต่แนวทาง
ดังกล่าวก็ยังมิได้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะระบบการกู้ยืมเพื่อการศึกษานี้ เป็นระบบที่
มีก าหนดเวลาช าระเงินคืนเป็นเงื่อนไข คือ ผู้กู้ยืมเงินต้องเริ่มช าระคืนภายใน ๒ ปี นับจากปีที่ส าเร็จ
การศึกษาหรือเลิกศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี้) ซึ่งในสภาพสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน นักเรียน 
นักศึกษา ที่เรียนจบอาจจะยังไม่สามารถหางานท าได้ในทันที หรือหากมีงานท าก็อาจมีรายได้ที่ยังไม่เพียง
พอที่จะด ารงชีพได้ภายในระยะเวลา ๒ ปี และเมื่อผู้กู้ช าระเงินคืนไม่ทันตามก าหนดก็จะถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดี อันน าไปสู่การถูกปรับหรือการยึดทรัพย์ ทั้ง ๆ ที่การให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นการให้กู้ยืม
เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสเล่าเรียนเพ่ือน าไปประกอบอาชีพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ แต่กลายเป็นว่าบุคคลเหล่านี้ยังมิได้น าความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไปหารายได้เพ่ือเลี้ยงชีพ 
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กลับถูกบังคับทางคดีให้ช าระหนี้คืนเสียก่อน ด้วยเหตุนี้ หากยังไม่หาทางแก้ไขระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา รัฐอาจยังต้องเสียงบประมาณจ านวนมากไปกับการติดตามทวงถามหนี้ และยังจะมีภาระทาง
คดีที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลเพ่ิมมากขึ้นอีก ดังนั้น การช าระหนี้เงินคืนของกองทุนจึงควร
ค านึงถึงความสามารถในการช าระหนี้คืนและภาระค่าใช้จ่ายของผู้กู้ยืมเงินเป็นพ้ืนฐานด้วย อย่างไรก็ตาม 
ที่ผ่านมามีการเร่งรัดให้ส่วนราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจร่วมมือในการตรวจสอบรายชื่อว่ามีข้าราชการ  
และพนักงานของรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดของตนเองเป็นบุคคลที่ค้างช าระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือไม่ 
เพ่ือจะได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามาท าข้อตกลงในการช าระหนี้ รวมถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยัง
เห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกองทุน กยศ. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทวงถามเงินคืนได้มากขึ้น 
แต่ก็ยังมิใช่การปฏิรูปการบริหารจัดการกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาทั้งระบบ รัฐบาลจึงควรหาแนวทาง
ป้องกันตั้งแต่การคัดกรองและการอนุมัติให้แก่ผู้กู้ยืมเงินให้มีการความเหมาะสม การปรับปรุงการทวงหนี ้
หลักเกณฑ์การผ่อนผันช าระหนี้ ช่องทางในการช าระหนี้ และที่ส าคัญ คือ การสร้างจิตส านึกและวินัย
ทางการเงินที่ดีให้แกผู้กู้ยืม อันจะเป็นสิ่งที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ในอนาคต 

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้ให้นักเรียน นักศึกษา กู้ยืมเ งินจาก
กองทุนไปแล้วจ านวนกี่ ราย และเป็นเงินจ านวนเท่าใด ตลอดจนมีผู้น าเงินมาช าระหนี้คืน 
ทั้งหมดแล้วเท่าใดและคงเหลือจ านวนเงินที่ยังไม่ได้รับช าระหนี้คืนรวมทั้งหมดเท่าใด 

๒. การฟ้องร้องด าเนินคดีในกรณีเรียกเงินกู้ยืมคืน มีปริมาณคดีที่ยังค้างอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาของศาลจ านวนเท่าใด  และในแต่ละปีต้องเสียงบประมาณในการทวงหนี้ผู้กู้ไปมากน้อยเพียงใด 

๓. รัฐบาลจะมีนโยบายหรือมาตรการในการบังคับหรือทวงเงินกู้ยืมคืนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายวสิุทธิ์  ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

๑. ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้ให้นักเรียน นักศึกษา กู้ยืมเงินจาก
กองทุนไปแล้วจ านวน ๔,๖๒๕,๒๑๐ ราย ในจ านวนนี้มีการช าระหนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว ๔๒๗,๓๕๒ ราย และ
มีหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระเนื่องจากว่ายังเป็นนักเรียนอยู่ หรือว่าอยู่ในระหว่างการปลอดช าระหนี้ หรือ
เรียกว่าเกรซ พีเรียด (Grace period) ๒ ปี จ านวนประมาณ ๑.๐๙ ล้านราย และมีหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ
แล้วเป็นเงิน ๑๐๒,๐๕๐.๓๐ ล้านบาท จ านวนทั้งหมด ๓ ล้านรายเศษ ซึ่งค้างช าระเป็นจ านวน ๑.๙๑ 
ล้านราย คิดเป็นเงินประมาณจ านวน๕๖,๔๗๓ ล้านบาท  

๒. การฟ้องร้องด าเนินคดีในการเรียกเงินกู้ยืมคืน กองทุนฯ ได้ด าเนินคดีกับผู้กู้ยืมจ านวน 
๗๙๕,๑๐๔ ราย  ศาลได้มีค าพิพากษาให้ผู้กู้ยืมหรือว่าผู้ค้ าประกันช าระหนี้ แต่ผู้กู้ยืมยังไม่มาช าระหนี้
ตามค าพิพากษาจ านวน ๗๔๗,๕๑๖ ราย ทั้งนี้ยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอีก ๓๓ ราย  
โดยมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ในปี ๒๕๕๖ ๙๐.๑๕ ล้านบาท ปี ๒๕๕๗ ๘๕.๑๑ ล้านบาท  
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ปี ๒๕๕๘ ๒๗๑.๑๗ ล้านบาท โดยในปี ๒๕๕๘ มีปริมาณสูงขึ้น เนื่องจากได้มีการว่าจ้างเอกชนติดตาม
หนี้เพิ่มเติม 

๓. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการบังคับหรือทวงเงินกู้ยืมคืนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๑) การสร้างแรงจูงใจและเพ่ิมช่องทางการช าระหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยการสร้างระบบแรงจูงใจใครมาช าระหนี้ก่อน ช าระหนี้ภายในก าหนดก็จะมี
รางวัล ลด ปลดหนี้ ค่าปรับอะไรต่าง ๆ ให้ไป มีการขอความร่วมมือจากองค์กรนายจ้างให้มาท าเอ็มโอยู 
(MOU : Memorandum of Understanding) แล้วถ้าผู้กู้ยืมนั้นเข้ามาอยู่ในกระบวนการแล้ว และยอมรับ
ช าระหนี้ กองทุนฯก็จะงดเบี้ยปรับ หรือว่าลดเบี้ยปรับ อันนี้จะเป็นมาตรการจูงใจ นอกจากนั้นก็จะมีการ
สร้างกระบวนการช่องทางในการช าระหนี้นอกจากเป็นทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม แล้วก็จะ
เป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้กู้ยืมในการช าระหนี้ 

๒) การสร้างจิตส านึก กองทุนก็ได้ร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาในการอบรมบ่ม
เพาะนักเรียนทั้งหลายให้มีกิจกรรม ให้มีการบรรยาย เพื่อจะสร้างความรับรู้หรือสร้างจิตส านึกที่จะส่งต่อ
ให้รุ่นน้อง เช่น ถ้ามีการช าระหนี้ตรงเวลารุ่นน้องก็จะมีโอกาสเรียน ภาระรัฐบาลก็จะน้อยลง ปัญหา
เหล่านี้ยังเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไข  

๓) การปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพโดยรัฐบาลได้สั่งการไปทางกระทรวงการคลัง
ให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะรวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษากับกองทุน
เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เข้าด้วยกันเพ่ือให้มีเอกภาพในการจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคณะกรรมการ ๓ ชุด กรรมการนโยบาย กรรมการคัดกรอง
สถานศึกษาให้มีคุณสมบัติที่ถูกต้อง พิจารณาหลักสูตร ให้เหมาะสมว่าเป็นการเปิดขึ้นมาเพ่ือให้มีการศึกษา
โดยแท้จริง มีกระบวนการ มีคณะกรรมการติดตามหนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ส าคัญ 
ในการแก้กฎหมายฉบับนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ซึ่งทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นขอข้อมูล
จากส่วนราชการ หรือจากส านักงานประกันสังคมนั้นเป็นเรื่องที่ยังท าไม่ได้ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
เพราะฉะนั้นในกฎหมายฉบับนี้ก็จะขอให้สามารถที่จะขอข้อมูลได้ แล้วเปิดเผยได้ ทั้งนี้บนความยินยอม 
ของผู้กู้ โดยขั้นตอนการท าสัญญาจะต้องให้ความยินยอมไว้ก่อนเป็นการล่วงหน้า  

๔) การผ่อนช าระให้ส าหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ ในกรณีที่ผู้กู้ยืมนั้ น 
เมื่อจบการศึกษาแล้วยังไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ ระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี นั้นอาจจะไม่เพียงพอ
เพราะฉะนั้นก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาต่อไป  

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

แนวทางการรายงานตัวของลูกหนี้ต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ยังไม่มีความสามารถช าระหนี้  
ได้ตามสัญญา 
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๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ติดตามข้อสังเกตไปยังกระทรวงการคลัง และกองทุนเงิน  
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้มีหนังสือที่ กค ๕๑๑๐/๒๙๓๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชี้แจงกรณีที่ผู้กู้ยืม 
ไม่มีความสามารถช าระหนี้ได้ตามสัญญา ผู้กู้ยืมสามารถยื่นขอให้กองทุนฯ พิจารณาด าเนินการ ๒ กรณี 
ดังนี้ 

๑. ขอผ่อนผันช าระหนี้ ซึ่งผู้กู้ยืมสามารถยื่นขอผ่อนผันการช าระหนี้ได้หากมีเหตุหนึ่งเหตุใด 
ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นผู้ ไม่มีรายได้ ผู้กู้ยืมสามารถยื่นผ่อนผันการช าระหนี้ ได้ที่  บมจ. 
ธนาคารกรุงไทยซึ่งการผ่อนผันการช าระหนี้กรณีไม่มีรายได้ ผู้กู้ยืมสามารถขอผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน 
๖ เดือน รวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่เสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมการจัดการ 

๒) กรณีเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือต่ ากว่าเดือน ๔,๗๐๐ บาท ผู้กู้ยืมสามารถยื่นผ่อนช าระ
หนี้ไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ บาท ต่อเดือน หรือ ๒,๔๐๐ บาทต่อปี แต่ต้องไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยหรือประโยชน์ 
อื่นใดที่เกิดในงวดนั้น ๆ  และหากจ านวนที่ครบก าหนดช าระต่ ากว่า ๒,๔๐๐ บาท ให้ช าระเต็มตามจ านวน 
ผู้กู้ยืมสามารถยื่นผ่อนผันการช าระหนี้ได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

๓) กรณีเป็นผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือจากภัยธรรมชาติอื่น ๆ รวมถึง
ภัยจากสงครามหรือจลาจล ซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ผู้กู้ยืมสามารถยื่นผ่อนผันการ
ช าระหนี้ได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึ่งการผ่อนผันการช าระหนี้กรณีไม่มีรายได้ผู้กู้ยืมสามารถ 
ขอผ่อนผันได้ คราวละไม่เกิน ๖ เดือน รวมระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่เสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียม
การจัดการ 

๒. ขอระงับการเรียกให้ช าระหนี้ ในกรณีผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ กองทุนฯ จะระงับการเรียกให้ช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕๖  วรรคสอง  โดยผู้กู้ยืมต้องยื่นหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือกองทุนฯ 

๑) ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้พิการ (ต้องไมห่มดอายุ) 

๒) หนังสือรับรองแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน  ออกไว้ไม่เกิน ๙๐ วัน  โดยโรงพยาบาล  ซึ่งรับรอง
ความบกพร่องของร่างกาย ทั้งนี้ ให้ระบุอาการ/ลักษณะความพิการโดยละเอียด  

๓) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยมื 

๔) หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผูพิ้การหรอืทุพพลภาพ 
และส าเนาบัตรประจ าต าแหน่งผู้รบัรอง 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

 กระทู้ถามเรื่อง ความปลอดภัยของการจราจรทางบก   

 วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๒๓/๒๕๕๙   
วันศกุร์ที ่๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ  เป็นผูต้ั้งถาม  ถามนายกรฐัมนตรี 

 ผู้ตอบกระทู้ถาม นายสุธ ี มากบญุ    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู ้
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๒๓ วนั)                  

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักด์ิ  รัตนวราหะ 

ด้วยปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนไปเป็นจ านวนมาก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก จ านวนกว่า ๖๙,๐๐๐ 
คดี มีผู้เสียชีวิต จ านวนกว่า ๖,๐๐๐ คน มีผู้บาดเจ็บสาหัส จ านวนกว่า ๒,๕๐๐ คน และมีมูลค่าทรัพย์สิน
เสียหาย จ านวนกว่า ๒๖๐ ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกมาจากพฤติกรรม
ของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟหรือ
เครื่องหมายจราจร ขาดความรู้ความช านาญในการขับรถ ขาดประสบการณ์ในการใช้ถนน ขับรถด้วย
ความประมาท ขับรถในขณะเมาสุราหรือเสพยากระตุ้นประสาท ใช้เครื่องมือสื่ อสารในขณะขับรถ  
มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ขาดจิตส านึกในความปลอดภัยต่อตนเองและสังคม 
รวมถึงการขาดความระมัดระวังและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้โดยสารหรือคนเดินเท้า สาเหตุ
รองลงมา คือ สภาพของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานสูง อุปกรณ์ประจ ารถช ารุดหรือขัดข้อง มีการดัดแปลง
สภาพรถ รวมถึงการไม่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งไมส่ามารถใช้
งานได้จริง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากถนนและสภาพแวดล้อม เช่น พ้ืนผิวถนนเสื่อมเป็นหลุมเป็นบ่อ ทาง
โค้งที่ขาดเครื่องหมายเตือน ทางแยกที่ไม่เหมาะสมและไม่มีสัญญาณไฟจราจร และวัตถุข้างทางที่ปิดกั้น
ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ เป็นต้น อย่างไรก็ดี อุบัติเหตุจราจรทางบกสามารถป้องกันได้ ภาครัฐจึงควร ให้
ความส าคัญกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก และมีแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยบูรณาการ
การท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของ
การจราจรทางบกและลดความเสียหายในร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุจราจรทางบก    

จึงขอเรียนถามว่า 
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- รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกทั้งระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่ 
ประการใด     

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม :  นายสุธี  มากบุญ  รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้ด าเนินงานด้านความปลอดภัย  
ทางถนนตามปฏิญญามอสโก โดยแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เรื่อง การด าเนินการในเรื่องแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยทางจราจร ซึ่งประกอบด้วย ๕ เสาหลัก ดังนี้  

๑. การบริหารจัดการ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงที่เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก   

๒. ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย กระทรวงคมนาคมและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการโดยให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก   

๓. ยานพาหนะปลอดภัย กระทรวงคมนาคมและกระทรวงที่เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยให้
กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก   

๔. การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ส านักงานต ารวจแห่งชาติและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ โดยให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก  

๕. การตอบสนองหลังเกิดเหตุ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก  

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมได้สนับสนุนทุกภารกิจเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบก 

รัฐบาลได้น าเสนอเรื่องดังกล่าวในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา  
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ข้อ ๕.๔ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการ
ตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญและต้องการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจังโดยก าหนดไว้ในกรอบการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับ  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อนุมัติให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
สอดคล้องกับแนวทางสากลด้านการจัดการความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม  



- ๑๕๐ - 

 

รวมทั้งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 
๒๕๕๔ ต่อมามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบข้อเสนอเพ่ือขับเคลื่อนด้าน 
ความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย ๑) การด าเนินการด้านกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่าง
เข้มข้นจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งมีการด าเนินการมาโดยตลอด ๒) การปลูกฝัง สร้างจิตส านึกวัฒนธรรม
ความปลอดภัยโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการสร้างวินัยให้เด็กมีความตระหนักในเรื่องดังกล่าว  
๓) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกการติดตามประเมินผล 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักและด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ส าหรับข้อห่วงใยเรื่องอุบัติเหตุทางถนน นายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญในเรื่องความ
ปลอดภัย Safety Thailand (เซฟตี้ ไทยแลนด์) ซึ่งด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และปัจจุบัน 
ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามกรอบและทิศทางที่ก าหนดไว้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยการติดตั้งเครื่องมือจีพีเอส  (GPS : Global Positioning System) กับรถโดยสารต่าง ๆ ท าให้
สามารถลดอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่ง รวมทั้งศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนได้ขอความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการด าเนินการตามกรอบการขับเคลื่อนและป้องกันอุบัติเหตุเพ่ือลดอุบัติเหตุให้ได้มาก
ที่สุด และเกิดการสูญเสียในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด การสร้างความตระหนกั
ในเรื่องของวินัยจราจร การสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส าคัญที่มี
วันหยุดต่อเนื่อง รัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากข้าราชการและอาสาสมัครเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน
เพ่ือลดอุบัติเหตุ ขณะที่ในส่วนของจังหวัด และท้องถิ่น ได้ประสานงานและก าหนดแนวทางตรวจสอบ
ข้อมูลพ้ืนที่จุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายต่าง ๆ เพ่ือความปลอดภัย โดยมอบหมายให้จังหวัด อ าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น านโยบายประชารัฐของรัฐบาลมาเป็นกลไกด าเนินงาน และให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ ทั้ง ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน การขอความ
ร่วมมือรถขนส่งสินค้าให้หยุดส่งสินค้าในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง การตรวจตรารถโดยสารเพ่ือ
ป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์และความพร้อมของผู้ขับขี่ การตรวจสภาพเครื่องยนต์และรถยนต์ให้มีความ
พร้อม อีกทั้งรัฐบาลได้มีมาตรการพิเศษ เช่น การตั้งด่านตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือลดอุบัติเหตุในถนนสายรอง 
การใช้ทีมประชารัฐในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการท างาน การสร้าง
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนน การตรวจจับความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น ประกอบกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการ
แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ โดยเคร่งครัดเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

    - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

   - 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง โครงการเกษตรครบวงจรในสถานการณ์ภัยแล้ง 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๒๕/๒๕๕๙  
วันศกุร์ที ่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกติติศกัดิ ์รตันวราหะ  เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลเอก ฉตัรชัย  สาริกัลยะ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้ 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถามจ านวน ๓๗ วัน) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายกิตติศักด์ิ รัตนวราหะ   

ตามข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  
ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
(ภัยแล้ง) แล้ว จ านวน ๑๕ จังหวัด แยกเป็นภาคเหนือ ๖ จังหวัด คือ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย 
นครสวรรค์ น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม 
บุรีรัมย์ ภาคกลาง ๒ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี และภาคตะวันออก ๓ จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว 
จันทบุรี และชลบุรี  รวมถึงแม่น้ าสายหลักในภาคเหนือมีปริมาณน้ าอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก และภาคอื่นๆ 
แม่น้ าสายหลักก็มีปริมาณน้ าน้อยเช่นกัน ส่งผลให้ปริมาณน้ าในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ ามีปริมาณน้ าลดลง 
ส าหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง แม้จะสามารถสนับสนุนน้ าเพ่ือการบริโภค
อุปโภคในช่วงฤดูแล้งได้ แต่อาจไม่เพียงพอส าหรับใช้เพื่อการเกษตร โดยพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ ามีจ านวนถึง 
๔๓ จังหวัด ซึ่งการเกิดภัยแล้งอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ท าให้ผลผลิตด้านการเกษตรลดลง ท าให้
กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ส าคัญในตลาดโลก แต่ที่ผ่านมาผลผลิตสินค้าเกษตรของ
ประเทศลดลงเพราะปัญหาภัยแล้งที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของผลิตผลด้าน
การเกษตร อย่างไรก็ตามขณะนี้ทราบว่ารัฐบาลได้ให้หน่วยงานราชการด าเนินการประสานงานในระดับ
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความ
เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่ พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ า  
ให้เหมาะสม โดยวางแผนการใช้น้ าที่มีปริมาณจ ากัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่สิ่งส าคัญที่จะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน คือ การพัฒนารูปแบบการท าการเกษตรของเกษตรกรให้เป็นรูปแบบของ 
“การเกษตรครบวงจร” ให้มากขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนท าการเกษตร โดยค านึงถึง
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สถานการณ์ด้านการตลาด ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิต สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเชื่อมโยง
การผลิตให้ครบวงจร และการรวมกลุ่มเพ่ือใช้อ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  
ซึ่งการเกษตรครบวงจรนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรได้ แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะปัญหาภัยแล้ง
ก็ตาม ประกอบกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้วางแนวทางที่จะ
เสนอ “โครงการจังหวัดน าร่องเกษตร-สหกรณ์เข้มแข็งยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง และส่งเสริมการ
บริหารจัดการระบบการท าการเกษตรของเกษตรกร สร้างคู่มือการบูรณาการ โดยปรับใช้ในจังหวัดใด
จังหวัดหนึ่งเพ่ือเป็นจังหวัดน าร่องให้กับจังหวัดอื่น ๆ ตลอดจนส่งเสริมการด าเนินการร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง แต่โครงการนี้จะขับเคลื่อนไม่ได้ หากมิได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้น โครงการเกษตรครบวงจรจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการริเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนที่เกี่ยงข้องท างานร่วมกับเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่อย่างบูรณาการ เพ่ือเป็นแนวทางที่จะ
แก้ปัญหาทางการเกษตรและสร้างความมั่นคงในการท าอาชีพเกษตรกรรรมต่อไปในอนาคต 

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลมีแนวทางที่จะด าเนินการบูรณาการการเกษตรให้ครบวงจรเพื่อประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะในสถานการณ์ภัยแล้งที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ 
ในขณะนี้หรือไม่ อย่างไร 

๒. หากมีการ เสนอ “โครงการเกษตรครบวงจร -สหกรณ์ เข้มแข็ งยั่ งยืน” ของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
รัฐบาลจะมีแนวทางในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนจะมีข้อเสนอแนะต่อ
โครงการนี้อย่างไร 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทูถ้าม  :  พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการการเกษตร  
ให้ครบวงจรด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดด้ าเนนิการ 
ดังนี้  

๑) การจัดการข้อมูล (Data) โดยการจัดท าแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ อะกรี แมป (Agree 
map) ที่จะสามารถระบุได้ว่าในแต่ละจังหวัดพ้ืนที่ไหนเหมาะสมแก่การปลูกพืชใด พื้นที่ไหนไม่เหมาะสม
ควรจะต้องไปปรับเปลี่ยน แล้วจะปรับเปลี่ยนนี้ปรับเปลี่ยนเป็นพืชอะไรและในแต่ละพื้นที่นั้นมีน้ าส าหรับ
การเพาะปลูกหรือไม่ โดยมีการน านโยบายและยุทธศาสตร์น้ ามาผนวกเข้าไว้ใน แผนที่เกษตรเชิงรุก 
(Agree map)  พร้อมทั้งน าไปเป็นแผนขับเคลื่อนในการท าเกษตรในทุกจังหวัด  

๒) การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ ทุกอ าเภอ จ านวน ๘๘๒ ศูนย์ เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agree map) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
พืช (GAP : Good Agricultural และองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร  
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๓) ส่งเสริมให้มีการรวมตัวท าเกษตรแปลงใหญ่ เช่น โครงการประชารัฐ เป็นความร่วมมือ
ของทั้งภาครัฐ เอกชนและทุกภาคส่วน โดยมีประโยชน์ในเรื่องของการลด รวมซื้อ รวมขาย รวมใช้
เครื่องมือ และการรวมใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัดการ ซึ่งภาคเอกชนนั้นมีความช านาญ  
ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรแปลงใหญ่แล้วทั้งประเทศ ๒๖๓ แปลง 

๔) การยกระดับมาตรฐาน การท าให้สินค้าเกษตรนั้นมีมาตรฐานที่เป็นไปตามทิศทางของ
โลกที่ถูกต้องจะเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน เช่น เรื่องการปรับปรุงสหกรณ์ (Rebrand)  ได้มอบนโยบาย
ให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ยกระดับสหกรณ์ การปรับปรุงสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง โดย ณ ปี ๒๕๕๙ 
มีสหกรณ์เข้มแข็งประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าสหกรณ์ และมีตั้งเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ สหกรณ์ที่เข้มแข็งต้องมี
ประมาณ ๔,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ จากสหกรณ์ทั้งหมดประเทศ ๘,๐๐๐ กว่าสหกรณ์  

๕) นโยบายซิงเกิล คอมมานด์ (Single command) การบูรณาการงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในพ้ืนที่ที่จะต้องท างานร่วมกับเชิงบูรณาการทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ ประมง เกษตร 
สหกรณ์ ในหลาย ๆ เรื่อง  

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้มีมาตรการ ๒ มาตรการ ได้แก่ ๑) มาตรการการบริหาร
จัดการน้ า ซึ่งได้ก าหนดไว้ ๔ ระดับ ระดับที่ ๑ ก็คือน้ าบนดิน น้ าผิวดิน เขื่อนและอ่างเก็บน้ า ระดับที่ ๒ 
คือใช้ระบบชลประทานและน้ าที่อื่นเอาไปเติม ระดับที่ ๓ คือใช้น้ าบาดาลเพ่ิมเติมเข้าไป ระดับที่ ๔  
ถ้าน้ าบาดาลไม่พอก็ใช้วิธีการ ขนน้ าเอาไปแจก ๒) มาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอีก
มาตรการหนึ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือเป็นการบรรเทา บรรเทานี้มี ๑๗ มาตรการจ าแนกเป็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ๘ มาตรการกระทรวงมหาดไทย ๔ มาตรการ กระทรวงการคลัง ๓ มาตรการ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ๑มาตรการ  กระทรวงกลาโหม ๑ มาตรการ คิดเป็นเงินประมาณ ๒ แสนล้านบาท  

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

    - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

   - 

 

 

……………………………………….. 

 

 

 

 



- ๑๕๔ - 

 

๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง เหมืองแร่ทองค าในจังหวัดพิจิตร 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๓๓/๒๕๕๙                        
วันศกุร์ที ่๓ มิถนุายน ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกติติศกัดิ ์รตันวราหะ  เป็นผู้ตัง้ถาม  ถามนายกรัฐมนตร ี

ผู้ตอบกระทู้ถาม นางอรรชกา สบีุญเรือง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                               
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๗๑ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายกิตติศักด์ิ รัตนวราหะ 

สืบเนื่องจากกรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) กับประชาชน
ที่อาศัยโดยรอบพ้ืนที่โครงการเหมืองแร่ทองค าชาตรี ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์                   
ของบริษัท อัคราฯ ที่ประชาชนกล่าวอ้างว่า การด าเนินกิจการเหมืองแร่ทองค าก่อให้เกิดผลกระทบ                      
ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนรอบพ้ืนที่โครงการเหมืองแร่มาโดยตลอด ทั้งเสียงดัง                  
ฝุ่นละออง การปนเปื้อนของสารเคมีและโลหะหนักในแหล่งน้ า ซึ่งปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดี     
ที่ผู้ได้รับผลกระทบไว้เป็นคดีพิเศษแล้ว และเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะแพทย์และนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยรังสิตได้รายงานผลการตรวจโลหะหนักในร่างกายของประชาชนที่อาศัยรอบเหมือง
จ านวน ๑,๐๐๔ คน ระหว่างสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๘ พบว่าประชาชนมีค่าแมงกานีส ค่าสารหนู 
และค่าไซยาไนด์ในร่างการเกินมาตรฐาน แต่บริษัท อัคราฯ ได้โต้แย้งและไม่ยอมรับผลการตรวจดังกล่าว 
และได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือขอต่ออายุประทานบัตรเหมืองแร่ทองค าและใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม นอกจากนี้กลุ่มพนักงานบริษัท อัคราฯ ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพ่ือ
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาต่ออายุประทานบัตรและใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ซึ่งหาก
ไม่ได้ต่ออายุจะส่งผลให้พนักงานจ านวนมากซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ตกงานและขาดรายได้ และมีกรณีกลุ่ม
ประชาชน ในพ้ืนที่ จ านวนกว่า ๑๐๐ คนรวมตัวกันคัดค้านการต่ออายุประทานบัตร การที่คู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายและประชาชนในพ้ืนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อาจส่งผลให้ข้อพิพาทบานปลายอาจก่อให้เกิด
ความเสียหาย สมควรที่รัฐบาลจะให้ความส าคัญต่อกรณีข้อพิพาทดังกล่าวเพ่ือให้ข้อพิพาทยุติลงโดยเร็ว 
จึงขอเรียนถามว่า 

๑) ท่านมแีนวทางแกไ้ขฟ้ืนฟูด้านมลพิษ โดยเฉพาะการก าจัดสารเคมี เพื่อรักษาระบบนิเวศ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร 



- ๑๕๕ - 

 

๒) ในด้านสังคมท่านจะฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งฝ่ายคัดค้านแล้วก็ 
ฝ่ายสนับสนุน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นางอรรชกา สีบุญเรือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ค าถามที่ ๑) ในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูและการก าจัดสารที่ตกค้างที่อยู่ในเหมือง ดิฉันก็ขอ
เรียนว่า การฟื้นฟูพ้ืนที่ประทานบัตรเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ได้มี
การก าหนดขั้นตอนและวิธีการฟื้นฟูไว้แล้วในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการฟ้ืนฟูบ่อเหมือง 
การจัดการกองเก็บมูลหินและบ่อกักเก็บกากแร่ เป็นต้น ซึ่งบ่อกักเก็บกากแร่นี้มีความส าคัญ เนื่องจากจะ
มีสารเคมีหรือสารไซยาไนด์ (Cyanide) ที่ได้มีการก าจัดแล้วจะเก็บไว้ ณ บ่อเหล่านี้ ซึ่งหลักการในการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองก าหนดว่า พ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้วจะต้องไม่สร้างมลภาวะให้กับ
สิ่งแวดล้อมและควรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต อีกทั้งจะต้องท าการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องอีก ๓ ปี ภายหลังการฟ้ืนฟูเหมืองสิ้นสุดลง อันนี้บริษัทจะต้องดูแล แต่
แน่นอนทางราชการยังจะต้องติดตามเฝ้าระวังและดูแล ในเรื่องของสุขภาพและมลภาวะต่อไปในระยะ
ยาวด้วยและในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่ครบถ้วน ภาครัฐจ าเป็นจะต้อง
ฟ้องร้องบังคับคดีให้ผู้ประกอบฟ้ืนฟูหรือเรียกค่าเสียหายในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ทั้งนี้ในกรณีของบริษัท อัครา 
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ภาครัฐก าหนดให้มีการจัดตั้งเงินกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนประกันความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ไม่ด าเนินการ
หรือด าเนินการไม่ครบถ้วนภาครัฐสามารถน ากองทุนดังกล่าวมาใช้ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ได้ 

ค าถามที่  ๒)  ส าหรับในเรื่องของการดูแลผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบทั้ ง ๒ ฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ได้ประโยชน์และในส่วนที่ได้รับผลกระทบในผลลบนั้น ดิฉันขอเรียนว่าพนักงานบริษัท 
ครม. และ ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบแล้วว่าทางกระทรวงแรงงานจะต้องเข้ามาช่วยดูแล  
ในเรื่องของการช่วยให้พนักงานที่อาจจะถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากการยุติการท าเหมืองแร่นั้นก็ดูแลที่จะ
หางานให้ด้วย ส่วนในเรื่องของด้านสุขภาพและในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ก็ขอเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุข
เอง ก็จะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจริงๆ แล้วก็ยังมีประเด็น
ค าถามว่า ในพ้ืนที่ที่อยู่รอบเหมือง ปัญหาที่มีโลหะหนักในร่างกาย ของชาวบ้านนั้นเกิดจากเหมืองหรือไม่                         
ซึ่งคณะท างานด้านสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ก็ได้วางแผนที่จะมีการไปตรวจสอบสุขภาพ
ของประชาชน ในพ้ืนที่เรฟเฟอเรนซ์ แอเรีย (Reference area) ซึ่งได้มีการก าหนดไว้ ๒ พ้ืนที่ ที่อ าเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกและอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อันนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการวางแผน
และคาดว่าจะเริ่มด าเนินการได้ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมนี้ อันนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
มากขึ้นว่าการที่มีการศึกษาว่าโลหะหนักมีอยู่ในบริเวณพ้ืนที่หลายๆ จังหวัดอยู่ทั่วไปอยู่แล้วจะมี
ผลกระทบ ต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนด้วยหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะ
ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้พิจารณาน ากองทุน เราเรียกว่ากองทุนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ 
มีเงินอยู่ประมาณ ๔๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการ 



- ๑๕๖ - 

 

ของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) มาช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งชาวบ้านที่
ได้รับผลกระทบได้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นเงินกองทุนอีกก้อนหนึ่ง ซึ่งเราได้ส่งไปให้จังหวัด ๓ จังหวัดพิจารณา
ที่จะใช้ ซึ่งอาจจะทั้งดูแลสุขภาพในการที่จะฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือที่จะช่วยให้แรงงานมีรายได้เพ่ิมหรือ
ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ในส่วนเหล่านี้สามารถใช้เงินกองทุนเหล่านี้ได้ 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

    - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

   - 

 

 

……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๕๗ - 

 

๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๒๗/๒๕๕๙  
วันศกุร์ที ่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายเจตน์  ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลเอก ไพบูลย ์คุ้มฉายา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุตธิรรม 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓๑ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์

ด้วยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาของประเทศไทยเท่านั้น 
แต่ยังเป็นปัญหาของทุกประเทศทั่วโลก ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีข่าวการจับกุมยาเสพติดจ านวนมาก โดยเฉพาะการจับกุมยาเสพติด
ประเภท ยาบ้าและยาไอซ์ ซึ่งยาไอซ์ คือสารเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทที่มีคือทางเคมีว่า “เมทแอฟ
เฟตามีน” (Meteamphetamine) อยู่ในรูปผลึกใสเหมือนน้ าแข็ง ไม่มีสี หรือหากมีสีก็จะเป็นสีขาว ไม่มี
กลิ่น มีความเข้มข้นสูงเกือบ ๑๐๐ % ยาไอซ์เป็นสารเสพติดชนิดเดียวกับยาบ้า แต่ยาบ้าจะมี
ส่วนประกอบของเมแอฟเฟตามีนน้อยกว่าและอยู่ในรูปแบบเม็ด โดยเมทแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติด ให้
โทษประเภท ๑ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น บางคนจะเรียกยาไอซ์ว่า  
“หัวยาบ้า” นั่นเอง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามักพบว่า การจับกุมครั้งหนึ่ง ๆ จะสามารถยึดยาเสพติด
เหล่านี้ได้มากกว่า ๑ ล้านเม็ดและดูเหมือนว่ายิ่งด าเนินการจับกุมมากเท่าใด ก็ยังไม่สามารถปราบปราม
ผู้ค้าหรือผู้เสพให้หมดไปได้เสียที อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีจ านวนคดีและปริมาณ
ยาเสพติดที่ถูกจับกุมได้ลดลงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็ตาม  แต่เนื่องจากแหล่งผลิตยาเพสติดทั้งหมดอยู่นอก
ประเทศ แม้ว่าประเทศไทยจะห้ามน าเข้าซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) ที่เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้า 
ยาไอซ์ และ อาเซติคแอนไฮไดรต์ (Aceticanhydride) สารตั้งต้นที่น าไปไปผลิตเฮโรอีนอย่างเด็ดขาด 
โดยเฉพาะซูโดอี เฟรดีนที่ เป็นส่วนผสมอยู่ ในยาแก้หวัด ที่มีการควบคุมให้ยาชนิดนี้มี เฉพาะ  
ในสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายห้ามไว้  
แต่หลายประเทศก็ไม่ได้มีกฎหมายห้าม ท าให้ยังคงมีการผลิตและจ าหน่ายยาเสพติดเหล่านี้อีกเป็น
จ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดมากขึ้น ท าให้สร้างปัญหาต่อเนื่องจนมี
นักโทษแน่นคุก ซึ่งเป็นนักโทษคดียาเสพติด ถึงร้อยละ ๖๐ – ๗๐ ก่อปัญหาให้ผู้คุมมีไม่เพียงพอดูแล
นักโทษได้ไม่เต็มที่ ทั้งนี้ ตามข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
เปิดเผยว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ านวนถึง ๑.๔  ล้านคน นับเป็นกลุ่มคนที่มากและเป็นการยาก 
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ในการเข้าไปแก้ปัญหา ตลอดจนนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศนั้น จะได้แถลงว่า ในระยะเร่งด่วนรัฐบาล  
ได้ก าหนดให้ยาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เข้มงวดเช่นเดียวกับปัญหาการค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากล 
และอาชญากรรมข้ามชาติ แต่การที่เจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อย ผู้ค้ามีจ านวนมากขึ้น ยาเพสติดสามารถผลิต
ได้ง่าย สามารถท าก าไรได้ดีเพราะสารตั้งต้นมีราคาถูกและขายราคาไม่แพง ท าให้ดูเหมือนว่าแนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่รัฐบาลเคยวางนโยบายไว้ จะไม่สอดคล้องและไม่ทันสถานการณ์กับ
ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันเท่าที่ควร 

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. สถานการณ์ยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าในขณะนี้เป็นอย่างไร รัฐบาลมีแนวทางหรือ
มาตรการอื่น ๆ มาเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร นอกเหนือจากมาตรการ  
ในการปราบปรามอย่างปัจจุบันนี้ 

๒. การใช้ประโยชน์จากการด าเนินการผ่านช่องทางประชาคมอาเซียนหรือการเจรจา
ระหว่างประเทศได้มีการหารือถึงปัญหาดังกล่าวบ้างหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนได้รับความร่วมมือในเวที
การเจรจาเพ่ือแก้ปัญหามากน้อยเพียงใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม 

การพิจารณากระทู้ถาม เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยเป็นการประชุมลับ 
(คณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ร้องขอให้เป็นการประชุมลับ ตามข้อบังคับการ
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๓) 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

    - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

   - 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบการศึกษากลางคัน 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๓๗/๒๕๕๙                        
วันศกุร์ที ่๑๗ มิถนุายน ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ ตังคณานรุักษ ์ เป็นผู้ตัง้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์   
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตั้งกระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓๗ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยการศึกษาถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็ง คนไทยมีคุณภาพในการ
พัฒนาได้เต็มศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ถ้าเราดูรัฐธรรมนูญ
ปี ๒๕๔๓ และรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๙ บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงรัฐธรรมนูญปี 
๒๕๕๙ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และการจัดให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพโดย  
ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้เด็กของเราได้อยู่ในระบบการศึกษานานขึ้น จะได้มีโอกาส
พัฒนาตนมากขึ้น แต่แม้เราจะพยายามใช้รัฐธรรมนูญหรือมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาออกมาจ านวน  
ไม่น้อย เราพบว่าเด็กจ านวนหนึ่งออกจากการศึกษากลางคันอยู่เช่นกัน อย่างไรก็ตามขณะนี้พบว่า  
มีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระบบ ได้มีการออกจากระบบการศึกษากลางคันเป็นจ านวนมาก โดยมีสาเหตุ 
ที่แตกต่างกันออกไปทั้งจากปัญหาความยากจน ปัญหาครอบครัว การย้ายถิ่นที่อยู่ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้
ส่งผลให้เด็กต้องออกนอกระบบการศึกษา ทั้งกรณีออกด้วยความจ าเป็นและออกด้วยความสมัครใจ การ
ออกจากการศึกษากลางคันนี้ ถ้าเราไปดูตัวเลขที่กระทรวงศึกษาธิก ารได้ให้ไว้ก็คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี ๒๕๕๕ ออกกลางคัน ๓๒,๗๙๙ คน ปี ๒๕๕๖ ออกกลางคัน 
๑๒,๑๖๕ คน ปี ๒๕๕๗ ออกกลางคัน ๘,๘๑๔ คน  ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ ามาก ต่ าจนน่าสงสัยว่าจริง
หรือไม่ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบอย่างไร ระบบฐานข้อมูลเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งจะได้เชื่อมโยง
กับการได้ตัวเลขที่เป็นจริงของจ านวนเด็กออกกลางคัน กระทรวงศึกษาธิการจึงจ าเป็นต้องตระหนักและ
ให้ความส าคัญ ต่อปัญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบการศึกษารวมถึงออกกลางคัน และจ าเป็นต้องมี
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ฐานข้อมูลที่เป็นระบบและมีการบริหารจัดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวกลายเป็นปัญหาทางสังคมต่อไป จึงขอเรียนถามว่า 

๑) ภาครัฐมีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการด าเนินการจัดการปัญหาเด็กนักเรียนออกนอก
ระบบการศึกษาหรือออกกลางคัน อีกทั้งมีการพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นระบบเพ่ือใช้ในการวางแผนแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประการใด 

๒) ภาครัฐมีนโยบายหรือแนวทางในการบูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงาน                    
ด้านต่างๆ ทั้งส่วนภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพและสร้างความ
เข้มแข็งของระบบการศึกษา รวมถึงการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบการศึกษาหรืออกกลางคัน
หรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ค าถามที่ ๑) รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญต่อ
ปัญหา เด็ กนั ก เ รี ยนออกระบบการศึกษา  จึ ง ได้ มี ข้ อสั่ งการ ในการประชุมคณะรั ฐมนตรี   
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาโดยมีนโยบายให้เร่งรัดติดตามนักเรียนเหล่านั้นกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาให้มากที่สุด ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้ก าหนดนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ า
ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น ๑๐ ยุทธศาสตร์ ส าหรับการแก้ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศึกษานั้น 
อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๘ ก็คือการสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ก็คือระบบการบริหารจัดการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและประสานงาน 
การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ส าหรับการด าเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ส ารวจข้อมูลรายบุคคล ด าเนินการติดตามให้เด็ก 
เข้ารับการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จากการท างานที่ผ่านมาเราพบว่าสาเหตุของการออกกลางคันนั้น  
ก็ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลแล้ว ก็คือการมีปัญหาการอพยพตามผู้ปกครองเป็นสาเหตุหลักของการออก
กลางคัน ซึ่งจากข้อมูลปี ๒๕๕๘ สพฐ. ได้ท าข้อมูลไว้ประมาณถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ในส่วนของ
ปัญหาอื่นๆ ก็คือปัญหาของการปรับตัว ปัญหาความยากจนส าหรับข้อมูลนี้ ในปัจจุบันก็คือปีการศึกษา
๒๕๕๙ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการด าเนินการอย่างชัดเจนสมบูรณ์  
ผมขอเรียนว่าตั้งแต่เปิดเทอมของปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ท่านให้เวลาโดยประมาณ ๑ เดือน ก็คือ 
ในห้วงของที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการสรุปข้อมูล ณ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่อย่างไรก็ตามได้
ข้อมูลแล้วก็น ามาดูว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จึงให้ท าซ้ า ขณะนี้ได้ก าหนดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้จะได้ข้อมูล
อย่างครบถ้วนชัดเจนที่สุดกับการที่จะวางแผนครอบคลุมทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะมีเรื่องที่จะต้องเข้มงวดเร่งรัด
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ด าเนินการให้เสร็จโดยเร็วเพื่อจะน าข้อมูลที่ส าคัญดังกล่าวไปด าเนินการต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศึกษาไว้ ๓ มาตรการ ดังนี้ คือ มาตรการที่ ๑ 
การค้นหากลุ่มเป้าหมายนั้นได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกหน่วยที่จัดการศึกษา  
แล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลประชากรของกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงานมาตรการที ่๒ 
ก็คือการติดตามเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษานั้นการติดตามเด็กให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจะด าเนินการติดตามเด็กให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยอาศัย
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ติดตามเด็กให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาดังกล่าว ผมขอเรียนว่ามีข้อเท็จจริงที่เป็นกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมา ก็คือที่จังหวัด
สตูล โดยจังหวัดได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุกคนในจังหวัด รวมถึงการสร้างโปรแกรม (Program) 
ติดตามเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา ซึ่ งครูในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยหรือที่เรียกว่าครู กศน. ต าบลทุกคนจะรับผิดชอบในการติดตามเด็กเป็นรายบุคคล 
ในต าบลที่ตนเองรับผิดชอบ แล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้สถานศึกษา เรียกว่า สตูลโมเดล  (Satun model) 
มาตรการที่ ๓ ก็คือมาตรการป้องกัน กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการมาตรการดังกล่าวเพ่ือไม่ให้เด็กออก
กลางคันในหลายๆ มาตรการด้วยกัน ได้แก่ การสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง มีการเยี่ยม
บ้านนักเรียนเพื่อรับทราบปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไขร่วมกัน การสนับสนุนเงินอุดหนุนต่าง ๆ 

ค าถามที่ ๒) ในเรื่องของการบูรณาการการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบ
การศึกษานั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป็นการร่วมมือกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งได้ด าเนินการโดยมี
เป้าหมายครอบคลุมทุกต าบลทั่วทั้งประเทศ เป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งในระดับส่วนกลาง บูรณาการ
กับระดับพ้ืนที่หรือระดับจังหวัด ซึ่งมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
ส าหรับเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีความรับผิ ดชอบ
ร่วมกันใน ๒ ส่วน ส่วนแรก ส่วนที่ต้องรับผิดชอบในอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายได้ก าหนดให้สถานศึกษา 
หน่วยงานทางการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ. ๒๕๔๕ ที่ได้
กล่าวไปแล้ว และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ร่วมกันท างานเป็นส่วนแรก ส่วนที่ ๒ ก็คือส่วนภาค
ประชารัฐ ซึ่งได้แก่ส่วนราชการในระดับจังหวัดภาคเอกชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ก าหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขการป้องกันไม่ให้นักเรียนออกกลางคัน โดย
ให้แต่ละจังหวัดน าแนวทางของสตูลโมเดลที่ผมได้กราบเรียนแล้วไปปรับใช้ ในการด าเนินงาน ซึ่งโมเดล
ดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการร่วมกันในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

๑. ประเด็นระบบฐานข้อมูลไม่สอดรับกัน ในกรณีที่เด็กนักเรียนออกจากระบบการศึกษา
กลางคันแล้วต่อมาเข้าเรียนต่อที่ กศน. ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาในนักเรียน 
รายเดียวกันท าให้ตัวเลขมีปัญหา  

๒. การพิจารณาจัดการศึกษาโดยค านึงถึงวิธีการใช้จังหวัดเป็นตัวตั้ง ควบคู่กับวิธีการใช้
กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง 
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๓. การให้ กศน. ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการดูแลกลุ่ มนักเรียนที่ออกกลางคันหรือ 
กลุ่มด้อยโอกาส 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม  

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ  
และกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๒๑/๓๒๑๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ประเด็นระบบฐานข้อมูลไม่สอดรับกัน ในกรณีที่เด็กนักเรียนออกจากระบบการศึกษา
กลางคันแล้วต่อมาเข้าเรียนต่อที่ กศน. ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาในนักเรียนราย
เดียวกันท าให้ตัวเลขมีปัญหานั้น ส านักงาน กศน. ได้ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องดังกล่าวถึงสาเหตุที่ข้อมูลเด็กนักเรียนที่ออกนอก
ระบบการศึกษากลางคันแล้วมาต่อที่ กศน. ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษา เนื่องจาก
หน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษาเอกชน ไม่น าส่งข้อมูลนักเรียนให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน ามาตรวจสอบร่วมกับข้อมูล
เด็กนักเรียนที่ออกนอกระบบการศึกษากลางคันและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง  
ท าให้ตัวเลขมีปัญหา ซึ่งมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบกลางคันนั้น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สพฐ. โดยส านักนโยบายและแผน สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินงานและอยู่ระหว่างการด าเนินงานโดยในกรณีดังกล่าว ส านักงาน กศน. จะด าเนินการเพ่ิม
รายละเอียดในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายใน IT ซึ่งต่อไปข้อมูลจะปรากฏในระบบฐานข้อมูล IT ส านักงาน 
กศน. 

 ๒. การพิจารณาจัดการศึกษาโดยค านึงถึงวิธีการใช้จังหวัด เป็นตัวตั้ง ควบคู่กับวิธีการใช้
กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง นั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๘ เป็นยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา คือ 
การสร้างโอกาสทางการศึกษาและยุทธศาสตร์ที่ ๗ คือระบบการบริหารจัดการเป็นกลไกในการขับเคล่ือน
และประสานงานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบ
นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้ศึกษาธิการภาค เรื่อง เด็กออกนอกระบบ ในการวางแนวทางและระบบการ
แก้ไขปัญหาให้ชัดเจนโดยบูรณาการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในพ้ืนที่ ด าเนินการศึกษาข้อมูลจากสตูลโมเดล วิเคราะห์และก าหนดนโยบาย
วางแผนการด าเนินงานแก้ไขเด็กออกนอกระบบโรงเรียนกลางคันให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
โดยในส่วนส านักงาน กศน. มีศูนย์การเรียน กศน.ต าบล เป็นฐานในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา  
ในพ้ืนที่  

๓. การให้ กศน. ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการดูแลกลุ่มนักเรียนที่ออกกลางคันหรือ  
กลุ่มด้อยโอกาสนั้น ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ในการจัดและส่งเสริมความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และการเรียนรู้



- ๑๖๓ - 

 

ให้กับกลุ่มเป้าหมายเด็กออกนอกระบบกลางคันและกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส 
ทางการศึกษาในชุมชน ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียน ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๓/๖๗๐๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กออกกลางคันและหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๒๑/๕๓๓๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
เรื่อง เผยแพร่เอกสารการด าเนินงานและคู่มือการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน 
ส านักงาน กศน. จังหวัดสตูล ดังนี้ 

๑) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ รับเด็กนอกระบบกลางคัน
ขึ้นทะเบียนเรียนได้ทุกวัน 

๒) จัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสะสมหน่วยกิตเทียบโอน ขณะที่รอเข้าเรียนภาคเรียนต่อไป 

๓) มีการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่ผ่านแล้ว 

๔) วิธีเรียนที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม  
การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 

๕) พัฒนาระบบโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเด็กออกกลางคัน สตูลโมเดล ให้สามารถใช้ได้อยู่
กับทุกจังหวัด 

๖) ส านักงาน กศน.จังหวัด น าเสนอโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันสตูลโมเดล 
ในที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลบริหารจัดการวางแผนแก้ไขปัญหา
เด็กออกนอกระบบกลางคันในพ้ืนที่ร่วมกันกับเครือข่ายให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย 
ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ซึ่งปัจจุบันพบว่า จ านวนเด็กออกกลางคัน จ านวน ๙,๑๙๙ คน กลับเข้าศึกษาต่อ กศน. 
จ านวน ๗๗๑ คน กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน จ านวน ๑๘๕ คน ไม่ต้องการศึกษาต่อ ๗๑๑ คน อยู่ระหว่าง
การตัดสินใจของผู้เรียน ๗,๕๓๒ คน จากโปรแกรมสตูลโมเดล (ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนออกกลางคัน  
กลุ่มแผนงาน ส านักงาน กศน. ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง นโยบายการจัดเก็บเงินประกันและค่าบริการการใช้ไฟฟ้า 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๓๗/๒๕๕๙                        
วันศกุร์ที ่๑๗ มิถนุายน ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกติติศกัดิ ์รตันวราหะ  เป็นผู้ตัง้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายสุธ ีมากบุญ   
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓๖ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายกิตติศักด์ิ รัตนวราหะ 

ด้วยการยื่นขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องจ่ายเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเพ่ือเป็นหลักประกันการช าระค่าไฟฟ้า เบี้ยปรับและ/
หรือหนี้อื่นอันเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ไฟฟ้า และจะได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนต่อเมื่อมีการยกเลิก
การใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวนมาก กฟน. และกฟภ. จึงได้รับเงินประกันการ
ใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงมาก ทั้งยังได้ดอกผลของเงินประกันดังกล่าวด้วย และแม้ว่าคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) จะเห็นชอบให้ กฟน. และ กฟภ. จ่ายคืนผลประโยชน์หรือดอกผลที่ได้รับจากเงิน
ประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า แต่ยังคงมีประเด็นค าถามว่า กฟน. และกฟภ. มีการบริหารจัด
การเงินประกันการใช้ไฟฟ้าอย่างไร มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 
ต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้หรือไม่ ทั้งยังมีข้อสังเกตว่า การขอขยายเขตไฟฟ้า 
ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเอง ซึ่งในบางกรณีค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นจ านวน
เงินที่สูงมาก หากผู้ขอใช้ไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายได้ ก็จะไม่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า นอกจากนี้   
ในใบแจ้งค่าไฟฟ้ามีการระบุถึงค่าบริการ การคิดค่าบริการรายเดือน ๓๘.๒๒ บาทต่อเดือน ไม่ทราบว่า
ตรงนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ขณะนี้มีจ านวน ๑๗ ล้าน ๙ แสนกว่าครัวเรือน คูณออกมา เดือนละ ๖๔๙ 
ล้านบาท ปีละ ๗,๗๐๐ ล้านบาท เหล่านี้ชาวบ้านสงสัยว่าน าไปท าอะไร ค่าบริการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ าหน่ายและการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยเป็นค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่าย  ในการเดินทาง  
และการจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการจดหน่วการใช้ไฟฟ้า ซึ่งการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกเดือน
ย่อมท าให้ กฟน. และ กฟภ. ได้รับเงินจากค่าบริการเป็นจ านวนมาก สมควรที่จะมีการพิจารณาทบทวน
การจัดเก็บค่าบริการดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า 
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๑) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าสวนภูมิภาคได้รับเงิน
ประกันการใช้ไฟฟ้ามาแล้วเป็นจ านวนเงินเท่าใด และน าไปใช้ในกิจการใด อีกทั้งมีนโยบายที่จะคืนเงิน
ดังกล่าวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าหรือไม่ ประการใด 

๒) การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินค่าบริการเป็นจ านวนเงินเท่าใด
ต่อเดือนและต่อปี และมีนโยบายที่จะเลิกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ไฟฟ้าหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายสุธี มากบุญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   

ค าถามที่  ๑)  เงินประกันการใช้ ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการใช้ ไฟฟ้า 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น ผมขอเรียนครับ ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสาธารณะเราไม่สามารถที่จะปิดบัง
และอยู่ในการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว 
ผมขอกราบเรียนอย่างนี้ว่าข้อมูล ผมขออนุญาตใช้ค าว่า ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตรงนี้การไฟฟ้า
นครหลวงมีเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่เก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า จ านวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ ราย เป็นเงิน ๑๔,๐๕๔ 
ล้านบาท ตัวเลขนี้ชัดเจนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเงินประกันที่เก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า จ านวน ๑๗ ล้าน  
๕ แสนราย เป็นเงิน ๒๓,๖๕๔ ล้านบาท ตัวเลขนี้ชัดเจน ส าหรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของทั้ง ๒ หน่วยนี้ 
ผมเรียนว่าเราปฏิบัติตามคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้ก าหนด เราไม่ได้น าเงินต้นมาใช้  
ย้ าว่า มิได้น าเงินต้นมาใช้ แต่ดอกผลที่เกิดจากการประกันนั้นการไฟฟ้าน ามาจ่ายคืนผลประโยชน์ให้กับ  
ผู้วางเงินประกันตามอัตราผลตอบแทนที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก าหนดหรือ กกพ . อันนี้
ท่านคงชัดเจนว่าเรามีการจ่ายคืน และขณะเดียวกันมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตลอดเวลาเราไม่ได้
มีการปิดบัง และมีการตรวจสอบ   ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี 
อีกส่วนหนึ่งส าหรับนโยบายเรียกเงินประกันนั้น ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็นไปตามที่ กกพ . ก าหนดแล้วนี้ 
เราจะคืนเงินประกันนั้นก็เป็นไปตาม ที่ กกพ. ก าหนดเช่นกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทาง 
ที่เหมาะสมเพื่อที่จะคืนเงิน ณ วันนี้ เห็นว่าในส่วนของหลัก ๆ  เราได้คืนเงินบางส่วนแล้ว เฉพาะกิจการ
ใหญ่ ๆ  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา และในส่วนของโครงการที่เป็นส่วนของราษฎรนั้น เราจะด าเนินการ
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ แต่มีกรอบระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งเราจะคืนเงิน ซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ราษฎร 
จะพึงได้รับหรือพ่ีน้องประชาชนและก็ภาคเอกชนจะพึงได้รับครับในเรื่องนโยบายตรงนี้ ผมกราบเรียน
ตั้งแต่ต้นแล้วว่าการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็น ไปตามที่คณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ก าหนดนะครับ ณ วันนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางที่เหมาะสม ต้องกราบเรียน
ตรงนี้ครับว่า ทั้งรัฐบาลเอง ทั้ง กกพ. เอง และทาง ๒ หน่วยงานคือ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคพิจารณาในกรอบตรงนี้ แล้วก็รับข้อเสนอของท่านไว้เพ่ือที่การไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้พิจารณาในตรงนี้ร่วมกัน เพราะว่า ณ วันนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน 

ค าถามที่ ๒) ส่วนที่ ๒ เงินค่าบริการการใช้ไฟฟ้า การเก็บค่าบริการการใช้ไฟฟ้านี้ เป็นการ
เก็บตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน จะเห็นได้ว่า กกพ . 
เป็นผู้ก าหนดเราทั้งนั้น แต่เราปฏิบัติตามกรอบกติกา หลักเกณฑ์ของเราที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันถึงสิ้นปีก็คือ
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ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีรายได้จากการใช้บริการไฟฟ้าของแต่ละหน่วยดังนี้ ๒.๑  
การไฟฟ้านครหลวงมีผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยส าหรับบ้านอยู่อาศัย จ านวน ๒,๙๖๐,๐๐๐ ราย เป็นเงิน ๑,๑๙๒ 
ล้านบาทต่อปี เดือนละ ๙๙.๔๑ ล้านบาท อันนี้เป็นข้อมูลตรงที่มีการตรวจสอบแล้ว๒.๒ การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคมีผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยส าหรับบ้านอยู่อาศัย จ านวน ๑๗ ล้าน ๔ แสนราย เป็นเงิน ๓,๘๘๐  
ล้านบาท หรือเดือนละ ๓๒๓.๓๖ ล้านบาท ทั้ง ๒ หน่วยงานนี้ต้องรับไฟฟ้ามาจากหน่วยงานของอีแกตต์ 
(EGAT) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจะผ่านมาทาง ๒ หน่วยงานนี้ แล้วขณะเดียวกันเรา 
ถูกก าหนดโดย กกพ. ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามกรอบอยู่แล้ว ในขณะเดียวกันเราก็มีระเบียบ หลักเกณฑ์
ของเราที่จะต้องปฏิบัติตามกรอบของเราด้วยซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบของแต่ละ
หน่วยงานที่ก าหนด เพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนด้วยความเคารพ ณ ปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวง และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บเงินค่าบริการการใช้ไฟฟ้า ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
และการก ากับของคณะกรรมการกิจการพลังงานที่ก าหนดอยู่เพ่ือลดความเสี่ยง แต่อย่างไรกต็ามในสว่นนี้
ผมเชื่อว่ารัฐบาลเองหรือทางการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พยายามท าที่จะให้  
เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนในส่วนที่ลดภาระกับพี่น้องประชาชนอย่างมาก 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

    - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

   - 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง แนวคิดการยกเลิกสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔๑/๒๕๕๙                        
วันศกุร์ที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ ตังคณานรุักษ ์ เป็นผู้ตัง้ถาม  ถามนายกรัฐมนตร ี

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลต ารวจเอก อดุลย ์แสงสงิแกว้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง                     
ของมนุษย์  
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๔๔ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

เนื่องจากในอนาคตประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
มีประวัติความเป็นมาอยู่พอสมควร ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ท่านได้ริเริ่มในปี ๒๕๓๖    
มอบให้กับผู้สูงอายุจ านวน ๔ แสนคน คนละ ๒๐๐ บาท ต่อมาในปี ๒๕๔๙ ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี  
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ปรับจาก ๒๐๐ บาท เป็น ๕๐๐ บาทต่อคน แล้วที่ไปไกลกว่านั้นก็คือค าว่า
๕๐๐ บาทต่อคน เป็น ๕๐๐ บาท ส าหรับคนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องจ าแนกว่าบุคคล
นั้นเป็นคนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส แต่ก่อนยุคนี้คือ พ .ศ. ๒๕๔๖ ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาในปี ๒๕๕๓  
ก็พยายามจะไปแก้ไข พ.ร.บ. ผู้สูงอายุใหม่ แก้ไขมาตรา ๑๑ (๑๑) เพ่ือรองรับว่าจะต้องจ่ายทุกคน แต่ค าว่า 
“ทุกคน” จะมีข้อยกเว้นว่าคนที่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ จากรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เช่น บรรดาผู้รับบ านาญทั้งหลายจะไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพอันนี้ ต่อมาในยุคของอดีตนายกรัฐมนตรี 
น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้มีการเพ่ิมเบี้ยยังชีพเขาเรียกแบบขั้นบันได ซึ่งขณะนี้ก าลังใช้รูปแบบนี้อยู่ใน
สังคมไทย งบประมาณปี ๒๕๕๙  ใช้งบประมาณส าหรับผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปประมาณ ๖๓,๐๐๐ ล้านบาท                   
โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ ๑๐ ล้านคน ในปี ๒๕๖๓  
จะเพิ่มขึ้นเป็น ๑๑ ล้านคน ปี ๒๕๖๔ จะเป็น ๑๑.๓ ล้านคน ปี ๒๕๖๘ จะเป็น ๑๒.๙ ล้านคน ปี ๒๕๗๓ 
จะเป็น ๑๔.๖ ล้านคน และในปี ๒๕๗๘ ประมาณ ๑๖ ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดดมาก ฉะนั้น
งบประมาณที่เราจะรองรับเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุก็จะกระโดดตามตัวเลขประชากรที่เพ่ิ มขึ้น และ                 
ในปี ๒๕๗๓ คาดว่าทุกประชากร ๕ คน จะมีผู้สูงอายุ จ านวน ๑ คน และมีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับมีข่าวสารเผยแพร่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาว่า กระทรวงการคลังมีแผน                        
ที่จะทบทวนนโยบายการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่รายได้เกินเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท หรือ                
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มีทรัพย์สินสูงเกินกว่า ๓ ล้านบาท โดยจะเลือกจ่ายให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ า หรือต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือจริงเท่านั้น เพ่ือต้องการลดภาระงบประมาณด้านสวัสดิการของภาครัฐ จึงเห็ นได้ว่า
แผนการทบทวนดังกล่าวอาจสร้างความไม่เข้าใจแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการทบทวนยกเลิกเบี้ยยังชีพ เนื่องจากหากมีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวจริง                  
อาจเป็นการเลือกปฏิบัติจนเกินไป ตลอดจนงบประมาณที่น ามาจัดสรรเป็นเบี้ยยังชีพส่วนหนึ่งก็มาจาก
ภาษีของประชาชน ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ก็ควรมีสิทธิที่จะได้สวัสดิการองรัฐซึ่งจัดสรรจากงบประมาณ
ของรัฐด้วย แม้ว่าจะมีการออกมาชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น แต่ประชาชนโดยทั่วไป    
ก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวคิดนี้ ส่งผลให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด ดังนั้น รัฐบาลควรต้องชี้แจงท าความ
เข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการสวัสดิการของรัฐในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน           
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป จึงขอเรียนถามว่า 

๑) รัฐบาลมีแนวทางหรือเงื่อนไขในการด าเนินการเกี่ยวกับแนวคิดการทบทวนนโยบายการ
จ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร (หากไม่มีการยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุแล้ว ไม่ติดใจ
ค าถามในข้อถัดไป) 

๒) ในอนาคต หากต้องมีการยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุจริงส าหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า ๙,๐๐๐ บาท 
หรือมีทรัพย์สินสูงเกินกว่า ๓ ล้านบาท รัฐบาลจะมีสวัสดิการทางสังคมส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อทดแทนให้แก่
กลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร  

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ค าถามที่ ๑) ในฐานะกระทรวงที่มีภารกิจดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ขอเรียนว่า ในขณะนี้ รัฐบาล
ยังไม่มีนโยบายที่จะทบทวนหรือตัดการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุแต่ประการใด รวมทั้งรัฐบาลนี้ ที่ผ่าน
มา ๒ ปีให้ความส าคัญต่อสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสอย่างมากนะครับ จะเห็นได้ว่า ในปีที่แล้วเราได้มีการ
เพิ่มเบี้ยผู้พิการจาก ๕๐๐ บาทเป็น ๘๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งเบี้ยเดิมนี้มีการจ่ายกว่า ๒๐ ปีแล้วนะ
ครับ แล้วนอกจากนั้น เราได้ด าเนินการต่อครอบครัวแม่ที่ด้อยโอกาสนะครับ ที่คลอดบุต รในปีที่แล้ว
จ านวน ๔๐๐ บาท ต่อครอบครัว ซึ่งมีเป้าหมายในจ านวน ๑๒๘,๐๐๐ ราย เป็นการลงทุนต่อเด็กต่อ
ครอบครัวที่ด้อยโอกาสเนื่องจากว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมากเป็นการตอบรับทางสังคม 
รวมทั้งยูนิเซฟ (UNICEF) สหประชาชาติ รัฐบาลนี้เห็นว่าการเติบโตของเด็กนั้นมีความส าคัญครับ ก็ได้
ปรับโครงการเป็นจ่าย ๖๐๐ บาทต่อแม่ต่อเดือนเป็นเวลา ๓ ปี นี่ก็เป็นสวัสดิการที่รัฐบาลให้ความส าคัญ
ต่อผู้ด้อยโอกาส แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องเบี้ยยังชีพยืนยันว่าไม่มีนโยบายที่จะทบทวนครับ ผมขออนุญาต
เรียนถึงสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ แล้วก็ยุทธศาสตร์ส าคัญที่รัฐบาลนี้ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมานะครับ สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยขณะนี้ ตามตัวเลขที่ท่านสมาชิกได้พูด
ตรงกันครับ ขณะนี้เรามีอยู่ประมาณ ๑๐ ล้านคน ใน ๑๐ ล้านคนนี้ ถ้าแยกเป็นว่าติดเตียงอยู่ที่ประมาณ 
๑๕๐,๐๐๐ คน หรือประมาณ ๑.๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าอยู่ติดบ้าน 
จ านวน ๑ ล้าน ๙ แสนคน อยู่ที่ประมาณ ๑๙ เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้อยู่ที่
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ประมาณ ๗.๙ ล้านคน หรือประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ อันนี้เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วก็จากที่
คาดการณ์ว่าในอีกประมาณ ๑๓ ปีตัวเลขค่อนข้างตรงกันคือ ปี ๒๕๗๐ จะมีผู้สูงอายุอยู่ที่ประมาณ ๑๖ 
ล้านคนครับ หรือประมาณ ๑ ใน ๔ ของประชากรทั่วประเทศ ซึ่งจากอัตราที่งบประมาณตั้งไว้ในการจ่าย
เฉลี่ยปีละประมาณ ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีผู้ที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการอยู่ที่ประมาณ ๗.๖ ล้านคน
ครับ หรือประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ครับ 

ค าถามที่ ๒) ส าหรับแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายส าคัญ ที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนเพ่ือให้
ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง และมีคุณค่าทางสังคมนั้น เราได้พยายามขับเคลื่อนผ่าน
ไปยังท้องถิ่นให้ท้องถิ่น สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งโดยใช้กลไกของท้องถิ่น ในประการแรกเราได้มีการ 
เร่งพัฒนาศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุ จ านวน ๘๗๘ แห่งทั่วประเทศ เพ่ือที่จะรองรับในการออกก าลังกาย 
แล้วก็ให้มีกิจกรรมผู้สูงอายุซึ่งสามารถรองรับได้กว่า ๗๐,๐๐๐ คน เราได้ให้ความเข้มแข็งต่อชุมชน  
มีการตั้งเป็นชมรมของผู้สูงอายุจ านวนถึง ๒๕,๐๐๐ ชมรมทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ได้มีการฝึก
อาสาสมัครไว้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงกว่า ๘๐,๐๐๐ คน ในส่วนของศูนย์ผู้สูงอายุที่เรามีทั่วประเทศนั้น  
๑๒ ศูนย์สามารถรองรับผู้สูงอายุได้ไม่มากครับ น้อยมากคือ ๑,๕๐๐ คน นอกจากนั้นเรายังให้ผู้สูงอายุ 
ซึ่งมาเคลื่อนไหวเป็นคลังปัญญาของสังคมกว่า ๒๑,๖๙๒ คน แล้วก็มีการให้ท้องถิ่นจัดตั้งเป็นโรงเรียน
ผู้สูงอายุ วันนี้มีเคลื่อนไหวกว่า ๔๓ แห่ง รองรับได้ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คนเพ่ือให้มีกิจกรรมต่าง ๆ 
เกี่ยวกับผู้สูงอายุในท้องถิ่นนะครับ นอกจากนั้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาท างานหลังเกษียณ  
อันนี้เป็นกฎ ก.พ. ที่ได้เปิดกว่า ๗ อาชีพนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย เรื่องทางการแพทย์  
ทันตแพทย์ ช่างศิลป์และดุริยางค์ นอกจากนั้นเรายังริเริ่มโครงการเป็นบ้านกตัญญู บ้านกตัญญู  
คือ เป็นผู ้สูงอายุที ่มีรายได้ปานกลาง รัฐบ าลก าลังคิดโครงการนี ้ขึ ้นมาบูรณาการทั้งเรื ่องของ
กระทรวงการคลังและการเคหะแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีฐานะปานกลางเข้ามาอาศัย 
โดยมีโมเดล (Model) เหมือนสวางคนิวาส นี่ก็คาดว่าจะด าเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ หน่วยในปีต่อไป 
แล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีโครงการให้ความรู้กับผู้สูงอายุเพ่ือเตรียมตัวในการที่จะอยู่ในสังคม ที่มีคุณค่า
ในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาต้องการให้ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนด้วยความมั่นคง มีความสุข มีสุขภาพที่ดี
อย่างยั่งยืนตลอดไปครับ 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 ๑. ประเด็นการส่งเสริมกองทุนการออมทรัพย์ผู้สูงอายุ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น  

 ๒. ประเด็นการพิจารณาขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรจะพิจารณาขึ้นให้เฉพาะคนที่ยากไร้โดย
ค านึงถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอเป็นหลัก  

 ๓. ประเด็นการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมผู้สูงอายุ
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
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๕. การติดตามผลกระทู้ถาม  

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ไปยังกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีหนังสือ ที่ พม ๐๔๐๒/๓๐๐๖ ลงวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ประเด็นการส่งเสริมกองทุนการออมทรัพย์ผู้สูงอายุ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน นั้น รากฐานเดิมของสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลมีชุมชน
เป็นศูนย์กลาง มีศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงพาในการแก้ปัญหาเป็นระบบสวัสดิการชุมชนแบบ
ธรรมชาติ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ 
เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของชุมชนในการดูแลกันก็ลดลง แต่หลังจากสังคมไทยประสบภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ ๒๕๔๐ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ส่วนหนึ่งได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพ่ือร่วมกันฟ้ืนฟูระบบ
คุณค่าเดิม ทุนทางสังคมที่มีอยู่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการจากฐานทุนด้านต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ของชุมชน เช่น สวัสดิการจากฐานกลุ่มออมทรัพย์ องค์กรการเงิน วิสาหกิจชุมชน ความเชื่อทางศาสนา  
การจัดการธรรมชาติ ฯลฯ  จากประสบการณ์การจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานทุนที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน  
ได้น ามาสู่การสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนในปี ๒๕๔๗ ท าให้ได้พัฒนารูปแบบ
สวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลที่มุ่งให้เป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคง
ของคนในชุมชนบนพ้ืนฐาน “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” โดยให้มีการสมทบงบประมาณจาก 
สามฝ่าย (๑:๑:๑) คือทุนจากการออม/สมทบจากสมาชิกในชุมชน ทั้งในรูปแบบออมทรัพย์เดิม หรือสัจจะ 
ลดรายจ่ายวันละบาท การสมทบจากรัฐบาลกลางและการสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเป็นการจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยตั้งแต่ ทารก เด็ก เยาวชน  วัยท างาน ผู้สูงอายุ 
หลากหลายประเภท เช่น เกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษาสาธารณประโยชน์ อาชีพ อื่นๆ ซึ่งการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐได้เริ่มจากงบประมาณศูนย์อ านวยการต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจน (ศตจ.) ในปี ๒๕๔๘  
รัฐบาลมุ่งมั่น ผลักดันท าให้เกิดเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลขึ้น จากนั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาและสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนจากรัฐบาลในช่วงที่นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  
เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รวม ๒๐๐ ล้านบาทต่อจากนั้น รัฐบาลได้เริ่มสนับสนุนสวัสดิการโดยสมทบงบประมาณตามจ านวนการสมทบ
จากสมาชิกไม่เกิน ๓๖๕ บาท/คน/ปี โดยในปี ๒๕๕๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๗๒๗.๓ ล้านบาท 
เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพในสัดส่วนการออมของสมาชิกไม่เกิน ๓๖๕ บาท/คน/ป ี
ต่อเนื่องในปี ๒๕๕๔ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๕ ได้รับงบสนับสนุนรวม ๗๔๓.๕๘ ล้านบาท  
และในปี ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวม ๗๐๑.๖๖ ล้านบาท  

ในปี ๒๕๕๗ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล ในปี ๒๕๕๗ คณะกรรมการสถาบันได้อนุมัติใช้เงินทุนของสถาบันในการในการ
สนับสนุนงบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนรอบแรก จ านวน ๒๗๓ กองทุน วงเงิน ๒๑.๗๗ ล้านบาท เนื่องจาก
เป็นกองทุนที่ตั้งใหม่เพ่ิงครบ ๑ ปี ซึ่งหากไม่ได้รับงบสมทบจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการขายฐาน
สมาชิก และในปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสถาบัน ให้มีการบริหารเงินอุดหนุนคงเหลือของสถาบัน โดยใช้
งบประมาณอุดหนุนคงเหลือของโครงการบ้านมั่นคงที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้กรอบ
วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท มาใช้ส าหรับการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามแผนการอนุมัติและเบิกจ่ายเงิน
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สนับสนุนที่สามารถด าเนินการได้จริงภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘  โดยใช้เงื่อนไขการสมทบงบประมาณ 
ครั้งนี้ น าไปสู่การปรับหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้มข้นขึ้น 

ในปี ๒๕๖๐ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุน
ประจ าปีเพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๖๙.๕๘๖ ล้านบาท ซึ่งจะมีการใช้เงื่อนไข
การสมทบงบประมาณครั้งนี้น าไปสู่การปรับหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้มข้น
ขึ้นและใช้แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการชุมชนปี ๒๕๖๐ โดยอ้างอิงแนวทางและหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปี ๒๕๕๘ เป็นหลัก ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาโครงการกองทุน
เพ่ือขอรับการสนับสนุนแต่ละภาค 

การส่งเสริมการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙  
มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล/เมืองไปแล้ว ๖,๐๖๖ กองทุน สมาชิกกองทุนรวมทั้งหมด 
๕,๒๐๔,๖๐๐ ราย เงินกองทุนรวม ๑,๑๗๒.๓๔ ล้านบาท แยกเป็นเงินจากสมาชิก ๗,๔๐๓.๒๗ ล้านบาท หรือ
ร้อยละ ๖๓ ของเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๗๙.๓๘  ล้านบาทหรือร้อยละ ๖ (อปท.สมทบ
ตามความสมัครใจ/ สถานการณ์คลังและส่วนหนึ่งสนับสนุนด้านอื่นที่ไม่เป็นเงินสมทบ) เงินสมทบจากรัฐบาล
ผ่าน พอช. ๒,๗๕๔.๗๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๓ นอกจากนั้นเป็นเงินจากแหล่งอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน  
เงินบริจาค ฯลฯ ๘๘๘.๑๗ ล้านบาทหรือร้อยละ ๘ สัดส่วนสมาชิกกองทุนแยกเป็นคนวัยท างาน ๒๐๘,๖๕๓ 
ราย เด็ก ๗๙๒,๔๗๙ ราย ผู้สูงอายุ ๑,๔๗๘,๗๒๙ ราย ผู้ด้อยโอกาส ๑๙๐,๑๕๓ ราย โดยมีผู้ได้รับสวัสดิการ
ตรงประมาณ ๑,๕๒๖,๐๖๖ ราย เงินจ่ายสวัสดิการรวม ๑,๙๒๐.๓๑ ล้านบาท จ านวนผู้รับสวัสดิการ
รักษาพยาบาล มากที่สุด ๗๒๘,๐๔๓ ราย แต่จ านวนเงินจ่ายเงินสวัสดิการผู้เสียชีวิตมากที่สุด ๙๙๖.๒๓ 
ล้านบาท  และยังมีการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสมทบงบประมาณ อาทิ การขับเคลื่อนงานจัดท า
ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมสถาบันการจัดสวัสดิการชุมชน การขับเคลื่อนงานโครงการประกวดรางวัลองค์กร
สวัสดิการชุมชน ผู้สร้างสรรค์ความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ และต่อเนื่องในปี ๒๕๖๐ 
และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ฯลฯ ในส่วนของการช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนมีการส่งเสริมในเรื่องการดูแล รักษาสุขภาพ อาชีพที่เหมาะสม การถ่ายทอดความรู้
ภูมิปัญญา วัฒนธรรมจากผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน ส่งเสริมผู้สูงอายุเรียนรู้ IT กับชีวิตประจ าวัน 

๒. ประเด็นการพิจารณาขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรจะพิจารณาขึ้นให้เฉพาะคนที่ยากไร้ 
โดยค านึงถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอเป็นหลัก นั้น การด าเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในระยะที่ผ่านมากระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ  
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกันหารือทิศทางแนวทางการด าเนินงาน
ในเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 

๒.๑ จากการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับ เงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างแก้ไข
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และเสนอให้คณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย  ช่วยตรวจพิจารณา 
ในรายละเอียดของระเบียบดังกล่าว 
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๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๐ นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ได้ออกมาแถลงถึงนโยบาย ปี ๒๕๖๐ รัฐบาลมีแผนการจ่ายเงินเพ่ิมแก่ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเป็นผู้ที่ 
มีรายได้น้อยเพ่ือรับสวัสดิการของรัฐ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอ หรือมีฐานะดี  
ไม่เดือดร้อนด้านการเงินสามารถสละสิทธิ์รับเงินดังกล่าว เพ่ือน าก้อนเงินนั้นมาให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะ
ยากจนจริงๆ ซึ่งรัฐบาลจะอนุญาตให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดี หรือไม่ขัดสนทางการเงิน สามารถสละสิทธิ์ไ ม่
ขอรับเบี้ยยังชีพได้ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด 

๒.๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ๔ มาตรการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเห็นชอบในหลักการมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
คือ ให้มีการออมภาคบังคับส าหรับแรงงานในระบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับร่าง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้กระทรวงการคลังด าเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงาน กพร. และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปพิจารณาด้วย 

๓. ประเด็นการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมผู้สูงอายุ
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นั้น    กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้เริ่มด าเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔)  
๔ มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยบูรณาการ 
MOU ๑๘ หน่วยงานแล้วได้แก่ การเคหะแห่งชาติ  สถาบันพัฒนาองค์กรเอกชน(องค์กรมหาชน) กองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (ส.ส.ส.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมอนามัย กรม
สุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการจัดหา
งาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมกิจการผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ในส่วน
ของกระทรวงมหาดไทย ที่ก ากับดูแล สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด าเนินการความร่วมมือ 
ในประเด็น ดังนี้ 

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่ให้อ านาจไว้ 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ในการรองรับกระบวนการสร้าง
สุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน 

๓.๓ ส่งเสริมให้มีระบบบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานให้กับผู้สูงอายุ
อย่างทั่วถึง 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการสวนลุมพินี 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๗ มถิุนายน ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔๓/๒๕๕๙                        
วันศกุร์ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พลต ารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์  เป็นผู้ตัง้ถาม   
ถามนายกรฐัมนตร ี

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายสุธ ีมากบุญ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓๒ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พลต ารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ 

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์  ภายในปี  ๒๕๖๘ ประเทศไทยจะมีจ านวนผู้สู งอายุประมาณ ๑๔.๔ ล้านคน   
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระยะยาวจึงเป็นเรื่องส าคัญ ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ                       
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยจัดให้มีสวนสาธารณะและพ้ืนที่ออกก าลังกายอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่มีผู้มีอายุหกสิบปีขึ้นไปจ านวน
ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลายแห่ง โดยมีสวนลุมพินี                   
เป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนนิยมเข้าใช้บริการจ านวนมาก กระผมได้รับการร้องเรียน จากผู้สูงอายุที่ใช้
บริการสวนลุมพินีซึ่งปกติแล้ววันเสาร์และวันอาทิตย์ ตัวผมเองก็จะไปออกก าลังกายที่สวนลุมพินี 
บ่อยครั้งจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ประมาณ ๑๐ ปีเศษ มีพ่ีน้องประชาชนได้ฝากเรื่องร้องเรียน ขอความเป็น
ธรรมในเรื่องการบริการรวมถึงการอ านวยความสะดวก ณ สวนลุมพินี ไม่ว่าจะเรื่องอุปกรณ์ ที่พัก หรือว่า
เครื่องออกก าลังกาย เรื่องของห้องสุขา แล้วก็สิ่งที่จะเกื้อกูลต่อการเข้าถึงการใช้บริการในสวนลุมพินี   
แม้ว่าสวนลุมพินีจะมีสโมสรพลเมืองอาวุโส ซึ่งจัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนออกก าลังกาย ท ากิจกรรม
นันทนาการ และฝึกอาชีพของผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการเข้าใช้บริการสวน
ลุมพินี เนื่องจากขาดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ ไม่มี การติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าในซุ้มส าหรับบริการประชาชน สถานที่ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย สัตว์เลี้ยง                 
ที่ผู้ใช้บริการน าเข้ามาก่อความเดือดร้อนร าคาญให้แก่ผู้ใช้บริการอื่น ห้องน้ าขาดการบ ารุงรักษาและดูแล
ความสะอาด และไม่มีเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพ่ือรับเรื่องร้องเรียน อีกทั้งเมื่อมีการร้องเรียน 
หรือมีข้อเสนอแนะไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ไม่ได้รับความสนใจหรือเร่งรัดติดตามด าเนินการแก้ไข 
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การให้บริการของสวนลุมพินีจึงไม่ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมนันทนาการและการออกก าลังกาย 
ของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะท าให้
สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะที่ยั่งยืน มีคุณภาพมาตรฐาน ติดอันดับโลก ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เมื่อท่านแถลงแล้ว 
จึงขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขปัญหา และก าหนดนโยบายและบริหารงานเพ่ือให้  
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษา  
ความปลอดภัย ตลอดจนการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการโดยเฉพาะผู้สูงอายุ จึงขอเรียนถามว่า 

๑) ภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายในการจัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการสวนลุมพินีอย่างทั่วถึงหรือไม่ ประการใด 

๒) ภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการรับและด าเนินการต่อ 
ข้อร้องเรียนของผู้เข้าใช้บริการสวนลุมพินีหรือไม่ ประการใด  

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายสุธี มากบุญ   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ค าถามที่ ๑) นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องสวนสาธารณะนั้นเป็น
ส่วนส าคัญของการด าเนินการ ณ วันนี้ต้องยอมรับว่าสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครนั้น  
ต้องเรียนว่า ๓๒ แห่ง ซึ่งยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลมากยิ่งขึ้น ผมให้ความส าคัญครับ เพราะว่า
อย่างที่ท่านได้กรุณาสอบถาม ผมได้เข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยให้ผมลงไปดูที่สวนลุมพินี ผมต้องเรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาใน
บางส่วน แล้วก็พยายามด า เนินให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ จะต้ องด า เนินการต่อไป  
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์  ต้องบอกว่าได้พระราชทานให้กับพ่ีน้อง  
ชาวกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราได้ตระหนักก็พยายามจะท าให้ดีที่สุดในทุกเรื่องในจ านวน
พ้ืนที่ ๓๖๐ ไร่ ในเรื่องของสุนัขจรจัดนั้น ได้ไปดูแล้ว ณ วันนี้รวมทั้งในเรื่องของตัวเงินตัวทอง ทาง กทม. 
ได้พยายามจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของสุนัขจรจัดซึ่งไปอาศัยอยู่ มีอยู่ครับ แต่ว่าสุนัขเลี้ยงที่เข้าไปในสวน
ลุมพินีอาจจะไม่มี ในส่วนที่ ๒ คือห้องน้ า ๙ แห่งนั้น มีช ารุดอยู่ ๑ แห่ง ซึ่งผมได้เข้าไปตรวจดูแล้ว  
กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งของ กทม. มีช ารุด ๑ แห่ง ซึ่งแห่งที่ช ารุดนั้นจะพยายามด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ในส่วนอื่นก็พยายามรักษาความสะอาด ในส่วนที่ ๓ ก็คือเรื่องการขอใช้
กระแสไฟฟ้า จริง ๆ แล้วกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้อยู่ ๑๑๔ กลุ่มที่ตรวจสอบอยู่ มี ๓ กลุ่มที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างด าเนินการขอ เพราะส่วนที่ได้ไปแล้วนั้นมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของ กทม. แล้วก็ส่วนของการไฟฟ้าที่พิจารณาอนุญาตไฟฟ้ามิเตอร์ส ารองนะครับ ผมได้เข้าไปพบ
เจ้าหน้าที่ระดับข้างล่างว่า ทั้งในซุ้มประตูต่างๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้งซีซีทีวี (CCTV) 
๑๓๐ ตัวนั้น ณ วันนี้ได้ท างานอย่างเต็มศักยภาพ แต่ในส่วนของบุคลากรอาจจะขาดตกบกพร่อง หรือ
อาจจะมีส่วนไหนที่จะต้องแก้ไข เดี๋ยวเราจะพยายามด าเนินการให้ในส่วนนั้นเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ 
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ค าถามที่ ๒) ส าหรับในส่วนของข้อร้องเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด ๔๕ ข้อร้องเรียนที่ผ่านทาง
เจ้าหน้าที่ ระดับล่างที่สวนลุมพินี เราได้ดูข้อมูลแล้ว เพราะฉะนั้นในช่องทางของการร้องเรียนนั้นหรือว่า
การขอความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ เพราะว่าอย่างวันธรรมดา ๘,๐๐๐ ท่านโดยประมาณที่เข้า
ไปใช้สวนลุมพินี ถ้าวันเสาร์ วันอาทิตย์ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ราย เพราะฉะนั้นแน่นอน ผมอาจจะมองว่า 
อาจจะมีข้อที่จะต้องพิจารณากับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าท างานให้หนักมากขึ้น เพื่อที่จะได้บรหิาร
จัดการได้ ก็คงจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่คงจะต้องดูอยู่ ส าหรับในเรื่อง ประเด็นของการร้องเรียนที่มีอยู่ 
ในจ านวน ๔๕ เรื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ทางกทม. ได้กรุณารับทราบ
ทั้งในเรื่องของลานจอดรถ รถสุขาช ารุด ห้องสุขาช ารุด เครื่องออกก าลังกายบางส่วน เจ้าหน้าที่พูดจา  
ไม่สุภาพ ไฟฟ้าส่องสว่าง อันนี้ทางผู้บริหารได้กรุณารับทราบ ประเด็นว่าสวนลุมพินีจะครบ ๑๐๐ ปี  
ในปี ๒๕๖๙ ซึ่ง กทม. ได้ตั้งคณะท างานอยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้จึงขอน าเสนอเพ่ือทราบ ซึ่งรัฐบาลกับ
กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความส าคัญเรื่องการออกก าลังกายในสวนสาธารณะเป็นอย่างมาก 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีรัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

    - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

   - 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง นโยบายเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม                           
ของธนาคารพาณิชย์ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔๓/๒๕๕๙                        
วันศกุร์ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ ตังคณานรุักษ ์ เป็นผู้ตัง้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๒๓ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ของไทยมีผลประกอบการโดยรวมมีมูลค่าสูง อาทิ                        
ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ มีผลปรกอบการรวมอย่างไม่เป็นทางการ ประมาณ ๔.๙ หมื่นล้านบาท                
ซึ่งปกติธนาคารพาณิชย์จะมีรายได้หลักจากการด าเนินงานจากธุรกิจด้านการรับฝาก เงิน ธุรกิจด้าน 
ให้กู้ยืมเงินหรือด้านสินเชื่อและธุรกิจจากค่าธรรมเนียม ซึ่งสัดส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยและรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการของธนาคารส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ ๖๐ : ๔๐ รายได้จากค่าธรรมเนียม 
จะมาจากบริการบัตรเครดิต บริการบัตรเอทีเอ็ม บริการบัตรเดบิต และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีในส่วนการบริการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน ซึ่งรายได้ทั้งหมดของธนาคารเป็นการ
เรียกเก็บจากลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไปที่จ าเป็นต้องท าธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร ในขณะเดียวกัน
ประชาชนยังคงต้องแบกรับภาระในส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ปัจจุบัน
พบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากส าหรับบุคคลธรรมดาอยู่ในระดับต่ ามาก เช่น ข้อมูลประจ าวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (ต่ าสุด-สูงสุดของธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียน 
ในประเทศ) จะอยู่ในช่วง ๐.๐๕ – ๒.๕๐ ซึ่งเกิดความกังวลของประชาชนว่าต่อไป ในอนาคตดอกเบี้ย
เงินฝากอาจลดลงเหลือ ๐% หรืออาจลุกลามถึงขั้นติดลบ แต่ขณะที่ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเฉลี่ย (ธนาคาร
พาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ) MOR เท่ากับ ๗.๘๓๖๑ MLR เท่ากับ ๘.๒๖๔๔ ผมเทียบเคียงกับ
นานาชาติว่าประเทศอื่นเขาเป็นแบบบ้านเราหรือไม่ ญี่ปุ่นส่วนต่าง ๑.๑ เปอร์เซ็นต์ อาเจนติน่า ซึ่งเป็น
ประเทศที่ล้มละลายไปแล้ว ๑.๔ เปอร์เซ็นต์ เกาหลีใต้ ๑.๗ เปอร์เซ็นต์ แคนาดา ๒.๖ เปอร์เซ็นต์ 
สวิตเซอร์แลนด์ ๒.๗ เปอร์เซ็นต์ อิสราเอล ๒.๙ เปอร์เซ็นต์ ออสเตรเลีย ๓.๑ เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทย 
๗.๑๒ เปอร์เซ็นต์ ส่วนต่างที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
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กับสินเชื่อค่อนข้างมาก ในขณะที่ต้นทุนของธนาคารพาณิชย์เมื่อเทียบกับรายได้ถือว่าต่ ามาก นอกจากนี้ 
ธนาคารพาณิชย์ยังมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมต่างๆ กับประชาชนอีกเป็นจ านวนมาก 
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งบางกรณีประชาชนเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการที่ต้องแบกรับภาระจากค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เป็นค่าใช้จ่าย    
ส่วนหนึ่งในการท าธุรกรรมกับธนาคาร ดังนั้น ภาครัฐต้องให้ความส าคัญและเข้ามาควบคุมดูแล เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนจ านวนมากที่ไม่มีทางเลือกมากนัก ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากกรณีดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงขอเรียนถามว่า 

๑) รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการด าเนินการควบคุมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้า ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อประชาชนหรือไม่ ประการใด 

๒) รัฐบาลมีมาตรการในการลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนจากสภาวะผลต่างของอัตรา
ผลดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์
รวมทั้งมีมาตรการการควบคุมการลงทุนด้านการออมของประชาชนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมหรือไม่ 
ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

ค าถามที่ ๑) ในเรื่องของการควบคุมอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดนั้น  
ในปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้อยู่หลายฉบับ ฉบับแรก เป็นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๖๕๔ บัญญัติว่าห้ามมิให้คิดอัตราดอกเบี้ยเกิน ๑๕ เปอร์เซ็นต์ และพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๓ ได้ก าหนดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินว่า หากมีการให้
บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้จะต้องถูกลงโทษตามที่บัญญัติไว้ 
ในกฎหมาย นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๘ ได้ก าหนดเกี่ยวกับ
เรื่องความโปร่งใส เกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ย โดยให้ธนาคารต้องเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ถึงข้อมูลถูกต้อง 
ชัดเจน ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทั้งในส่วนของอัตราเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราส่วนลด 
ค่าบริการต่างๆ และรวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน  
ของธนาคารอีกด้วย ในกฎหมายฉบับเดียวกัน มาตรา ๔๖ ได้ก าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถ
ก าหนดอัตราต่าง ๆ  หากมีเหตุอันควร โดยอัตราเหล่านี้รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงิน
ให้สินเชื่อ ค่าบริการ เงินมัดจ าและเบี้ยปรับที่ธนาคาร อาจเรียกเก็บได้ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยปกติแล้วธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ต้นทุน  
เงินฝาก ค่าบริหาร การส ารองเพ่ือความมั่นคงในระบบสถาบันการเงิน นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึง  
เรื่องอัตราเงินเฟ้อ ในเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับการช าระหนี้จากลูกหนี้ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่อง
ของก าไร ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการท าธุรกิจโดยทั่วไป ในการพิจารณาส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนั้น 
คงมิได้พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่เพียงประการเดียว คงจะต้องดูจาก
สัดส่วนของรายรับที่เกิดจากดอกเบี้ยรับทั้งหมดและหักด้วยรายจ่าย และคงจะต้องค านึงถึงสินทรัพย์  



- ๑๗๘ - 

 

ทั้งระบบด้วย หรือที่เรียกว่าเน็ต อินเตอร์เรท มาร์จิน (Net Interest Margin) ชื่อย่อก็เรียกว่า เอ็นไอเอ็ม 
(NIM) หรือ ว่านิม อันนี้จะเป็นส่วนต่างกันเรียกว่า เงินที่รับทั้งหมดหักด้วยเงินที่จ่าย แล้วก็หารด้วย
สินทรัพย์ ตรงนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์ที่แท้จริงมากกว่าแค่ ส่วนต่าง
ระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝาก หรือที่เรียกว่า สเพรด  (Spread) ขออนุญาตน าเสนอเพ่ิมเติม
ว่า ค่านิมของประเทศไทยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ คือประมาณร้อยละ ๒.๕ - ๒.๖ 
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน เร าใกล้เคียงกับมาเลเซียแต่ต่ ากว่า
อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ แต่ก็สูงกว่าสิงคโปร์ ผมขออนุญาตน าเรียนสิงคโปร์นั้นจะมีเน็ต อินเตอร์เรท 
มาร์จิน ประมาณ ๑.๗ มาเลเซียประมาณ ๒.๓ ของเราประมาณ ๒.๕ ฟิลิปปินส์ ๓.๓ อินโดนีเซีย ๕.๑ 
ส าหรับเรื่องค่าธรรมเนียมช่วง ๓ ปีที่ผ่านมารายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก 
ในปัจจุบันรัฐบาลมีแนวทางในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยที่จะมีส่วนช่วยท าให้สเพรด หรือว่า
ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากนั้นแคบลง เช่น มาตรการเพ่ิมการแข่งขันโดยอนุญาต
ให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือผู้ที่เป็นน็อนแบงก์ (Non - bank) โดยที่มี
จ านวนเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังให้ความส าคัญกับความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการเงินโดยรวมด้วย อันที่ ๒ 
คือมาตรการในเรื่องของการลดต้นทุนด้านเครดิต (Credit) หรือที่เรียกว่าเครดิต คอสท์ (Credit cost) 
โดยเฉพาะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น การเพ่ิมประเภทสินทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกัน
ทางธุรกิจ ในส่วนที่ ๓ ก็คือเรื่องการพัฒนาข้อมูลเครดิตของประชาชน ธนาคารก็สามารถที่จะให้อัตรา
ดอกเบี้ยโดยที่ค านึงถึงความเสี่ยงที่แท้จริง เรื่องมาตรการส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ิมประสิทธิภาพ 
เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน อันนี้ ก็คือส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์นั้นใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งการ
ให้บริการลูกค้าและระบบท างานภายใน ซึ่งโดยทั่วไป วันนี้ระบบของธนาคารก็จะมีระบบคอลแบงก์กิ้ง  
(Call Banking) เกือบทั้งหมดแล้ว ในเรื่องของการดูแลค่าธรรมเนียมนั้น ปัจจุบันรัฐบาลได้เปิดตัวบริการ
โอนเงินแบบใหม่ที่เรียกว่าพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหลักที่รัฐบาลพยายาม
ผลักดันภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ คือช่วยในการลดค่าธรรมเนียมการโอนแก่ผู้บริโภคและลดการใช้เงินสด ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุน
ของระบบการช าระเงินโดยรวม 

ค าถามที่ ๒) ส่วนเรื่องมาตรการลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในสภาวะที่ผลต่าง 
ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นยังมีความแตกต่างกัน รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ  
ได้ลงมาดูแล เช่น ในเรื่องของการให้สินเชื่อผ่อนปรนหรือที่เรียกว่าซอฟต์โลน  (Soft loan) ให้กับธุรกิจ
เอสเอ็มอี ๒ รอบ ส่วนที่ ๒ ก็คือเรื่องโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ๙๕ – ๙๖ 
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ยังมีโครงการโพลิซี โลน (Policy loan) ที่ให้กับเอสเอ็มอี ๑๕,๐๐๐ บาท อันนี้ก็ยัง
ด าเนินอยู่  การให้สินเชื่อผู้ประกอบการใหม่ พวกสตาร์ทอัพ  (Startup) แล้วก็พวกที่มีนวัตกรรม  
หรือที่เรียกว่ามีอินโนเวชัน (Innovation) วงเงิน ๑ ล้านบาท ซึ่งผ่านมติ ครม. ไปเมื่ออังคาร ที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้ผู้ประกอบการใหม่แล้วก็กลุ่มที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้นได้สามารถ เข้าถึงแหล่ง
เงินทุน    ในระบบมากขึ้น ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ าโดยเฉพาะกลุ่มระดับล่างหรือระดับกลาง 
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนหรือพรีไฟแนนซ์ (Pre Finance) และโพสต์ไฟแนนซ์ (Post Finance)  
จะท าให้ช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความสามารถน้อยนั้นได้รับการบริการหรือได้รับ
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อัตราดอกเบี้ยในลักษณะที่ผ่อนปรน แล้วก็สามารถที่จะช าระได้ในตามความสามารถของตนเอง  
ส่วนเรื่องการลงทุนหรือการออม เรามีทางเลือกในการออมหลายด้าน ทั้งตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้  
ซึ่งก็มีความเสี่ยงต่ า ฟิกซ์ อินคัม (Fix income) ก็ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ตรงนี้ก็แล้วแต่ความสามารถ หรือว่าแล้วแต่ภาวะของแต่ละท่าน รัฐบาล
มิได้นิ่งนอนใจที่จะสนับสนุน โดยเฉพาะช่วยเหลือประชาชนรายย่อยให้ได้รับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้
ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นธรรม แล้วก็ได้พยายามที่จะด าเนินการทุกช่องทางเพ่ือที่จะลด
ผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งนี้ทางรัฐบาล ก็จะได้
พิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

    - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

   - 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ                   
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ                
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔๓/๒๕๕๙                        
วันศกุร์ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายเจตน์ ศิรธรานนท ์ เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวิษณ ุเครอืงาม 
รองนายกรฐัมนตรี 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๑๙ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 

ตามที่เกิดปัญหาว่ากฎหมายว่าด้วยการอนุญาตในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อประกอบ
กิจการของประชาชนจากส่วนราชการมีจ านวนมาก และกฎหมายหลายฉบับก็มีส่วนเชื่อมโยงกัน  
ทั้งกฎหมายบางฉบับก็มิได้มีการก าหนดระยะเวลา รายละเอียดของหลักฐานหรือขั้นตอนการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน จนท าให้เป็นอุปสรรคและสร้างภาระให้ประชาชนในการด าเนินการ  
ขออนุญาตกับส่วนราชการ ดังนั้น เพ่ือให้ระบบการพิจารณาอนุญาตของส่วนราชการเกิดประสิทธิภาพ
และมีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ในคราวการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่  ๒๕/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้พระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่ 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นับว่าเป็นกฎหมายที่ดี 
ออกมาบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสม มีสาระส าคัญเพ่ือใช้บังคับกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐกับ
ประชาชน จะเห็นว่าครอบคลุมตั้งแต่ชาวบ้านระดับล่างไปจนถึงนักลงทุนจากต่างประเทศ มีผลกระทบ
เป็นวงกว้าง รวมกันแล้วใบอนุญาตต่างๆ เหล่านี้อาจจะมีถึง ๓,๐๐๐ เรื่อง ผมจึงให้น้ าหนักว่ากฎหมาย
ฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่ส าคัญที่สุดในกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้แล้ว ๑๖๐ ฉบับ หัวใจของกฎหมายฉบับ
นี้ก็คือคู่มือประชาชน แต่พบว่าปัจจุบันยังมีบางหน่วยงานที่ยังจัดท าคู่มือไม่เสร็จสมบูรณ์  ทั้งที่กฎหมาย 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ขณะที่รายงานผลการศึกษาเพ่ือจัดอันดับความยาก-ง่าย 
ในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ หรือ Doing Business ของธนาคารโลก อันดับของไทย 
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ตกต่ าลงเรื่อยๆ จากอันดับที่ ๑๘ ในปี ๒๐๑๔ ลงมาเป็นอันดับที่ ๒๖ ในปี ๒๐๑๕ และตกลงมา 
เป็นอันดับที่ ๔๙ ในปี ๒๐๑๖ ซึ่งมีผลบางส่วนมาจากความล่าช้าของการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ในการ
ขออนุญาตประกอบธุรกิจจากหน่วยงานราชการ ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก  
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวโน้ม               
Doing Business ของประเทศจะดีขึ้น และคาดหวังว่าในอนาคตเมื่อรัฐบาลมีความพร้อมแล้วก็สามารถ                  
ที่จะตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือออกกฎหมายล าดับ
รองและคู่มือให้สมบูรณ์ ถึงจะเป็นการบูรณาการระบบให้บริการของหน่วยงานราชการให้ เป็นไปตาม
กฎหมายดังกล่าวอย่างแท้จริง จึงขอเรียนถามว่า 

๑) ขณะนี้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมหรือมีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน
คืบหน้าไปมากน้อยเพียงใด 

๒) ภายหลังที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ รัฐบาลมีแนวทางการประเมินการขอ
อนุญาตของหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร และพบปัญหาหรืออุปสรรคประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี 

ค าถามที่ ๑) เรื่องของการจัดท ากฎหมายลูกหรือคู่มือนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้
ก าหนดให้ต้องมีการจัดท ากฎหมายลูกเท่าใดนัก ก็แปลว่าไม่ได้มีการ ต้องไปออกพระราชกฤษฎีกาหรือ
กฎกระทรวงมากเหมือนกับกฎหมายอื่น ในส่วนของกฎหมายลูกจึงไม่มีอะไรที่จะน่าวิตก ถ้ายังจะ  
ไม่ออก เช่น พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกนั้น ซึ่งอาจจะต้องตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๔ นั่น 
เป็นเพราะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะตั้ง ไม่ใช่เพราะว่า ยังไม่ออกกฎหมายลูก จึงท าให้การด าเนินการชะงัก
หรือล่าช้า แต่สิ่งที่เป็นหัวใจของกฎหมายฉบับนี้ และเป็นสิ่งที่ต้องท าและผมเชื่อว่าอยู่ในใจของผู้ตั้งกระทู้ 
นั่นก็คือ การจัดท าคู่มือ เพราะหัวใจของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือต้องการสร้างความสะดวก  
ความสะดวกใด ก็ไม่ส าคัญเท่ากับความสะดวกในการรู้ ความไม่รู้นั้น เป็นต้นตอของทุกปัญหาฉันใด 
ความรู้เสียแล้วก็จะเป็นต้นตอของการแก้ปัญหาทุกปัญหาฉันนั้น เพราะฉะนั้นท าอย่างไรที่จะให้
ประชาชนได้รู้ว่าถ้าเขาจะต้องติดต่อขออนุญาต อนุมัติ จากทางราชการนั้น เขาจะต้องติดต่อกับใคร  
ที่ไหน ใช้เวลาเท่าใด เสียเงินโดยถูกกฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียมเท่าใด เขาจะต้องเตรียมเอกสารอะไร  
ไปบ้าง แล้วถ้าไม่อนุญาต อนุมัติเขาจะสามารถอุทธรณ์ต่อไปได้ที่ไหน อย่างไร ใช้เวลาเท่าใด ทั้งหมดเป็น
สิ่งที่ต้องถามแล้วก็จะต้องมีค าตอบให้ประชาชน พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกก าหนดให้ต้อง
ตอบค าถามทั้งหมดนี้ ด้วยการให้ส่วนราชการทั้งหลายจัดท าคู่มือ พระราชบัญญัติหรือกฎหมายทั้งหลาย
ในประเทศไทย ได้ส ารวจเบื้องต้น ในขณะนี้ พบว่ามีพระราชบัญญัติที่ก าหนดให้ประชาชนจะต้องไป  
ขออนุญาตจากทางราชการ ประมาณ ๔๕๐ ฉบับ ถ้าเอากิจกรรมที่จะต้องมีการขออนุญาต ซึ่งแตก
ออกมาจาก ๔๕๐ ฉบับนั้น ตอบว่ามี ๒,๕๐๐ กิจกรรมที่จะต้องไปขออนุญาต แปลว่าประชาชนชาวไทย
ทั้งหลายจะติดต่อกับทางราชการ มีอยู่ ๒,๕๐๐ เรื่องที่เราต้องไปขออนุญาต เป็นกิจกรรมที่อาจจะ 
ไปเกิดขึ้นที่เทศบาล เกิดขึ้นที่ อบต . ที่ อบจ. ที่จังหวัด ที่กรม แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาท าคู่มือขึ้นมา
จะต้องท าคู่มือ ๗ แสนเล่ม หรือ ๗ แสนฉบับ ถามว่าแล้วท ากันแล้วหรือยัง ๗ แสนคู่มือนี่ ตอบว่าท าแล้ว
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เสร็จด้วย จบครบถ้วนด้วยครับ เพราะว่าเมื่อเราก าหนดให้ท าเป็นความกรุณาที่สภานี้ ให้กฎหมาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วก็ทอดเวลาไว้ ๖ เดือนกว่าจะใช้บังคับเขาใช้เวลา ๖ เดือนนั่นแหละ
ครับท า เมื่อท าเสร็จ ก็ให้ส่งโดยวิธีออนไลน์ (Online) เข้ามาที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ให้ตรวจ ตรวจเสร็จ เห็นชอบ ก็ส่งกลับคืนไป แล้วก็ไปประกาศแก่ประชาชน แต่แค่นั้น
คงไม่พอครับ ท าแล้วก็ส่งเข้ามาให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตรวจแล้ว  
แต่การตรวจของ ก.พ.ร. ที่จะส่งกลับออกไปว่าเห็นชอบ แล้วก็อนุญาตให้เผยแพร่ได้นั้น ยังไม่ได้ทั่วถึงทั้ง 
๗ แสนฉบับ ตรงนี้ ก็เลยต้องเรียนตามตรงว่า มาติดขัดที่การตรวจของส่วนกลาง เมื่อตอนที่กฎหมายมีผล
ใช้บังคับ ๒ – ๓ เดือนแรก การตรวจ ๗ แสนคู่มือนั้น ได้ท าเสร็จไปประมาณ ๕,๐๐๐ คู่มือ ต่อมาจนถึง
ล่าสุดเมื่อมีกระทู้ถามเข้ามา ผมสอบถามไปได้ความว่าได้ตรวจสอบเสร็จไปแล้วประมาณ ๒๐,๐๐๐ คู่มือ 
จาก ๗ แสนคู่มือ เพราะเหตุว่า ๑. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกนั้นเองไปก าหนด บังคับว่า
เมื่อส่วนราชการได้จัดท าคู่มือแล้ว ให้ส่งให้ทาง ก.พ.ร. ตรวจเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผล 
ความจ าเป็น ความจริงหรือไม่จริง แล้วเมื่อเห็นชอบก็ส่งกลับไปให้ประกาศใช้ได้ การตรวจหรือไม่ตรวจ  
ก็เลยเป็นหน้าที่ของ ก.พ.ร. ช้าหรือไม่ช้าก็อยู่ที่ตรงนี้ข้อหนึ่ง เมื่อตรวจลงไปแล้วก็พบความบกพร่อง
เกิดขึ้นเป็นอันมากก็ต้องตีกลับไปให้เขาท าใหม่ ในฐานะที่ผมเป็นประธาน ก .พ.ร. ได้สั่งแล้วว่าเมื่อตรวจ
กันแล้วยังค้างอีกเป็นแสนคงไม่เสร็จได้ง่ายๆ ประชาชนเขาก็รอคู่มืออยู่ ให้เอาที่เขาส่งเข้ามานั้นส่งกลับ
ออกไปทันที แปลว่าแทนที่เราจะใช้ค า อย่างภาษาอังกฤษว่า พรี ออดิท (Pre audit) คือ ตรวจก่อนที่จะ
เอาไปประกาศใช้ ให้ประกาศใช้แล้วท าเป็นโพสต์ ออดิท (Post audit) คือตามไปตรวจทีหลัง ระหว่างนี้    
ก็ใช้ไปก่อน แต่คู่มือเหล่านั้นให้พิมพ์ปรากฏไว้ที่หน้าปกว่า ใช้ไปชั่วคราวอยู่ระหว่างการตรวจสอบแก้ไข 
นั่นคือวิธีที่จะแก้ไข ซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ต้องใช้เวลามาก 

ค าถามที่ ๒) วันนี้ เราประเมินโดยการประเมินว่าในการปฏิบัติ ในการใช้กฎหมาย                
มีปัญหาอะไร แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหานั้นขึ้นก็จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเสีย ซึ่งพบครับ จากการประเมิน                  
เมื่อ ๑ ปีที่แล้ว รัฐบาลได้ตั้งศูนย์ขึ้นศูนย์หนึ่งอยู่ที่อาคารส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
เดิมเรียกว่า ศูนย์อ านวยความสะดวกในการขออนุญาตจากทางราชการ ตรงนี้ เป็นศูนย์กลาง  
ในระยะเวลา ๑ ปี มีผู้ร้องมา ๑๐๐ กว่าราย ผมสุ่มลงไปพบเมื่อไม่กี่วันว่ามีคนมาร้องเขาไปขออนุญาต
น าเข้าของอย่างหนึ่งจากต่างประเทศ ๒ ปีแล้ว ยังหายเงียบไม่ได้ค าตอบ ศูนย์นี้ก็จัดการประสานแก้ไขให้ 
จนกระทั่งสุดท้ายจบเสร็จเรียบร้อย นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน เร าประเมินจากเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติ เราประเมินจากเจ้าหน้าที่ ก .พ.ร. ลงไปสุ่ม อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อธนาคารโลกหรือเวิลด์แบงก์  
(World Bank) เป็นการส ารวจครั้งสุดท้ายเพ่ือปิดบัญชีแล้วน าไปสู่การประเมิน เขาปิดบัญชีเมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นผลประเมินของ ปี ๒๕๕๙ ณ วันที่เขาปิดบัญชี คือประมาณเดือน
มิถุนายนนั้น พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกยังไม่มีผลใช้บังคับ ครบ ๑ ปี ปีที่ ๒ นั้นสิ่งที่ตั้งใจ
จะท าต่อจากนี้คือจะตั้งศูนย์บริการที่เรียกกันว่า วัน สต็อป เซอร์วิส  (One Stop Service) ให้มากขึ้น 
โดยเริ่มตั้งขึ้นในระดับกระทรวง เกือบทุกกระทรวงเสียก่อน แปลว่า ถ้าจะติดต่ออะไรในกระทรวงนั้น  
มายื่นที่ศูนย์นี้ แล้วศูนย์นี้ จะแจกจ่ายเรื่องราวค าขอโดยการเชื่อมโยงไปที่กรมต่างๆ ในกระทรวงเดียวกัน
ให้เอง 
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๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

   - 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔๖/๒๕๕๙                        
วันศกุร์ที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ ตังคณานรุักษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลเอก สุรศักดิ ์กาญจนรัตน์   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓๐ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่าเป็นประเด็นเร่งด่วนและเกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับประเทศไทยซึ่งเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางของการค้า
สินค้าท าจากสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เนื่องจากการลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่าก่อให้เกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบั่นทอนความมั่นคงต่อประเทศชาติ ไม่น้อยไปกว่ า
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า มีการลักลอบจ าหน่ายสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากสัตวป์า่ 
ซึ่งประชาชนสามารถพบเห็นกันเป็นประจ าและหาซื้อได้ง่ายในบริเวณตลาดนัด ศูนย์การค้า สถานที่ค้า
สัตว์เลี้ยง และร้านอาหารป่า แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย ก็คือปรากฏการณ์มีการประกาศขายสัตว์ป่า
ในเฟสบุ๊ค (Facebook) หากสนใจสามารถอินบ๊อก (INBOX) ได้ทันที นอกจากการค้าสัตว์ป่าแล้วยังพบ
การค้าเขาสัตว์ป่า หนังสัตว์ป่าชนิดต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท าจากหนังสัตว์ป่า หรือการลักลอบ
เลี้ยงสัตว์ป่าดังกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสาเหตุส าคัญของปัญหาคือการขาด
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย และกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมสัตว์
ป่าไม่ถูกด าเนินการอย่างจริงจัง รัฐบาลจึงควรมีนโยบายเร่งด่วนเพ่ือหยุดล่าและค้าสัตว์ป่า ลดความต้องการ
ซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าทุกชนิด เนื่องจากอัตราการล่าสัตว์ในปัจจุบันเพ่ิมสูงขึ้นจากการตอบสนองความ
ต้องการของตลาดเอเชียที่นิยมซื้อชิ้นส่วนของเสือ นอแรด และงาช้าง ส่งผลให้ประชากรสัตว์ป่า  
ลดจ านวนลงจนใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงการสนับสนุนข้อกฎหมายทีเอื้อให้เกิดการปกป้องเจ้าหน้าที่พิทักษป์า่
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย จึงขอเรียนถาม 

๑) รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามผู้ที่ลักลอบค้าสัตว์ป่าหรือไม่
ประการใด 



- ๑๘๕ - 

 

๒) รัฐบาลมีมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเพ่ิมจ านวนของสัตว์ป่าอย่างเป็น
รูปธรรมหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์   
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค าถามที่  ๑) ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการ 
ยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า ก าลังจะเสนอเข้าสู่ ครม . แล้วมาสู่สภาแห่งนี้ต่อไปในอนาคต  
ในเบื้องต้นผมขออนุญาตที่จะขอบคุณท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้ผ่านกฎหมายดีๆ ไปให้
กระทรวงของเราใช้ในปัจจุบันนี้ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มด าเนินการตรากฎหมายล าดับรองแล้ว ๓ ฉบับ ก็ได้คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลได้เพ่ิมมากขึ้นและก าลังจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ และพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขณะนี้ก็เริ่มที่จะบังคับใช้ แล้วก็มีผลอย่างก้าวหน้ามากขึ้น และอีก
หลายฉบับก็ต้องขอความกรุณาเราจะทยอยส่งเข้ามาเรื่อย ๆ  ก็คิดว่าสภาได้ท าประโยชน์ให้กับ  
ชาติบ้านเมืองอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะด้านกฎหมาย เรื่องของสัตว์ป่านี้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่กฎหมาย
ก่อนว่า เมื่อ ๗ – ๘ เดือนที่แล้วนี้เขาได้ร่างไว้เรียบร้อยแล้ว เตรียมจะเสนอ แต่เนื่องจากต้องท าความ
เข้าใจกับหลายฝ่ายที่ต้องหารือกัน หากได้ข้อยุติ และเห็นตรงกันแล้วก็เตรียมจะเสนอเข้ามา และในเรื่อง
การลักลอบค้าขายสัตว์ป่า คงไม่ปฏิเสธว่ามีการค้าขายทางอินเทอร์เน็ต  (Internet) เป็นหลักตามที่ 
ท่านได้อภิปราย อันนี้ได้พยายามด าเนินการมา แต่ก็เป็นความยากพอสมควร แต่มิใช่ไม่ท า เราก็มีทีมงาน
เป็นโซเชียล มีเดีย ทีม (Social media Team) โดยทีมนี้ พยายามติดตาม แล้วก็ยังไล่กันไม่ทันเท่าที่ควร 
แต่ส าหรับพ้ืนที่เปิดอย่างสวนจตุจักร วันนี้ เจ้าหน้าที่ไปตรวจทั้งนอกเครื่องแบบ ในเครื่องแบบ  
เราก็เชื่อมั่นได้ว่าจากมาตรการที่ เข้มข้นขณะนี้น่าจะไม่มี เราก็พยายามสร้างเครือข่ายพ่ีน้องประชาชน เรา
มีสายด่วนพิทักษ์ป่า ๑๓๖๒ แจ้งได้ ๒๔ ชั่วโมงในการดูแลเรื่องสัตว์ป่า ก็หวังว่า ผู้ที่ได้ไปพบเห็นที่ยังมีการ
ขายค้าขายก็จะแจ้งเข้ามา ตอนนี้อาจต้องปรับทัศนคติการท างานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของทั้ง ๓ กรม วันนี้
ผมพยายามปรับทัศนคติ เรื่องเดียวที่ผมอยากจะเรียนชี้แจงเพ่ือทราบนะครับว่า เจ้าหน้าที่เราเรียนรู้
กฎหมายแต่เดิมนั้น เรียนรู้เพ่ือบังคับใช้กฎหมาย ผมได้ดูข้อมูลสถิติมาแล้ว วันนี้เราเพ่ิมจ านวนผู้ท าผิด
กฎหมายมากขึ้น ๆ  ไปเรื่อย ๆ แต่เราก็รักษาป่าได้ยากเต็มทน ก าลังกลับความคิดทั้งหมด และได้
ด าเนินการแล้ว ผมเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่าที่จังหวัดแพร่ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเลที่ภูเก็ต
และจังหวัดตราด ตรงนี้เราจะเน้นสอนให้คนของเรารู้กฎหมายมากพอที่จะสามารถไปแนะน าประชาชน
ไม่ให้ท าผิดกฎหมาย ยุทธศาสตร์ก็คือลดจ านวนผู้ท าผิดกฎหมายและขยายเครือข่ายในการดูแลรักษาป่า 
ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต 

ค าถามที่ ๒) วันนี้ประเทศไทยเราประสบภาวะกับเรื่องของสัตว์ป่าที่เพ่ิมขึ้นเรื่องของช้างป่า 
ซึ่งในอดีตเราบอกช้างน้อยลดลงไปเรื่อยๆ ก็ห่วงใยกัน เราก็มีการอนุรักษ์ ตอนนี้ช้างป่าที่กุยบุรีเพ่ิมขึ้น 
ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดเพิ่มขึ้น ช้างในปราจีนบุรีและเขาใหญ่เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้นเกือบทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย 
เรียนว่าต้องใช้งานวิชาการน าหน้า แต่เนื่องจากรัฐบาลนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 



- ๑๘๖ - 

 

เข้ามาท างานนี้  เราไม่ได้มุ่งหวังแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เราก าลังมองไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต  
และได้วางยุทธศาสตร์แก้ปัญหาสัตว์ป่า ๒๐ ปีในอนาคต และได้วาดภาพว่าคนไทยในปี ๒๕๗๙  
จะมีสภาวะแวดล้อมรอบตัวในเรื่องสัตว์อย่างไร ผมขออนุญาตยกตัวอย่างสัตว์อะไรที่เรามีความเร่งด่วน 
ที่ต้องคุ้มครองสูงสุด ในวันนี้ ผมก็บอกว่าเรามี ๔ ประเภท คือช้าง เสือโคร่ง ลิง และตัวเงินตัวทองที่ 
เริ่มเพ่ิมขึ้นจนถ้าเราไม่มีมาตรการควบคุมหรือมีแผนปฏิบัติการที่ดีพอก็จะกระทบต่อวิถีชีวิตของคน  
และระบบสมดุลของระบบนิเวศ ตอนนี้เรามีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่ ๕๘ แห่งทั่วประเทศ เราก าลัง 
ท าฐานข้อมูลว่าใน ๕๘ แห่งนั้นควรจะมีสัตว์ป่าชนิดอะไรบ้างที่อยู่ในนั้น จ านวนเท่าไรที่เหมาะสม  
ณ ปัจจุบันนี้ แล้วก็มองไปสู่อนาคต มองถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนป่า มองความอุดมสมบูรณ์ 
ของอาหารและน้ าในแต่ละแห่งว่าจะรองรับสัตว์ป่าได้เท่าไร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ก็จะมีแผน 
ปฏิบัติการ เช่น อาจจะต้องมีแผนในการเคลื่อนย้ายโขลงช้างจากแห่งหนึ่งที่ก าลังเต็มล้นอยู่หลายพ้ืนที่ 
ไปอยู่ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพขณะเดียวกันก็ต้องดูวิถีของชุมชนที่ควบคู่กันไปด้วย อันนี้เป็นแผนที่เ ราก าลัง
ด าเนินการอยู่ และเมื่อเราจัดสมดุลได้ว่าควรจะมีจ านวนเท่าไร แล้วเราก็ต้องมีระบบในการควบคุม
ประชากร วันนี้เรามีช้างอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ เชือกในป่านี้ ในอนาคตเราควรมีเท่าไร  
แต่อย่างลิงนี้ผมบอกท่านได้ว่า วันนี้เรามีลิง ๔,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ที่ลพบุรี ที่เพชรบุรี 
ที่ใดก็ตาม เราก็ประเมินว่าในปี ๒๕๗๙ เราควรจะมีลิงประมาณ ๕,๕๐๐ ตัว จะพอเหมาะพอสมกับคน 
ในยุคนั้นว่าไม่กระทบกันมากเกินไป วันนี้ลิงที่ลพบุรีมีเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ตัว ก็ยังเดินหน้าท าหมันต่อไป  
ก็เชื่อมั่นว่าปี ๒๕๗๙ เราจะมีลิงไม่เกิน ๕,๕๐๐ ตัว เสือโคร่งเช่นเดียวกัน วันนี้ทั่วโลกมี ๑๓ ประเทศ
เท่านั้นในโลกนี้ที่มีประชากรเสือโคร่ง วันนี้เรามี ๒๕๐ ตัวในป่า เขาก็อยากให้เรามีสัก ๓๐๐ ตัว เพ่ือจะ
รักษาเสือโคร่งของโลกนี้ไว้ ส่วนตัวเงินตัวทอง อันนี้เป็นสัตว์สงวน แต่ก็เพิ่มประชากรมาก ขณะเดียวกัน
ก าลังได้รับการเรียกร้องว่าให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ต้องเพาะเลี้ยงเพราะหนังท ากระเป๋าแล้วราคาแพงกว่า
หนังจระเข้ ก็ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบก็คงจะอยู่ที่กฎหมาย อยู่ที่ความยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่าย
เรื่องช้าง เรื่องเสือ เรื่องลิง   เรามีแผนขอให้มั่นใจ แผนวันนี้พยายามท าโดยใช้ฐานข้อมูล ใช้คอมพิวเตอร์ 
ใช้องค์ความรู้ ขอให้ท่านผู้มีเกียรติได้เชื่อมั่นว่าเรามีแผนที่จะจัดการในทุกเรื่อง เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรี
เข้มข้นกับทุกกระทรวง เข้มข้นกับทุกแผนงาน เราต้องมีแผนปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ทุกเรื่องเราต้องมี
แอคชั่นแพลน (Action plan) ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  
ในทุกเรื่อง 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

 ความคืบหน้าของมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้ที่ลักลอบค้าสัตว์ป่า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งก่อนหน้านี้  
ได้ด าเนินการมาแล้วเป็นเวลา ๗ – ๘ เดือน และเตรียมเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและเสนอมายัง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่เนื่องจากมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ไปในทางเดียวกัน และหากมีความเห็นตรงกันแล้วจะได้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
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๕. การติดตามผลกระทู้ถาม  

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ไปยังกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ที่ ทส 
๐๙๐๙.๓๐๑/๑๔๒๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผลการด าเนินการ ร่างพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ลงมติอนุมัติ
หลักการร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมเสนอและส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นชอบ
ของกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงบประมาณ และส านักงานอัยการ
สูงสุด ไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้พิจารณาความเชื่อมโยงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และ  
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อไป 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๕๓/๒๕๕๙                        
วันศกุร์ที ่๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ ตังคณานรุักษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลต ารวจเอก อดุลย ์แสงสงิแกว้  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๒๕ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้ ป่าสงวน ที่ดินอุทยานแห่งชาติ ที่ดินที่รัฐบาลจัดสรรให้ประชาชน
บางกลุ่มเพ่ือใช้ในการครองชีพ และที่ดินที่จัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม ถูกภาคเอกชนบุกรุกเพื่อน าไปหา
ประโยชน์ทางธุรกิจ ส่งผลให้การบริหารจัดการพ้ืนที่เหล่านั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
โดยเฉพาะที่ดินที่รัฐบาลจัดสรรให้ประชาชนน าไปท าประโยชน์ในการครองชีพ หรือพ้ืนที่ชุมชนที่เรียกว่า 
“นิคมสร้างตนเอง” โดยสมาชิกในนิคมสร้างตนเองจะมีหนังสือแสดงการท าประโยชน์ หรือ น.ค.๓  
ซึ่งออกให้เพ่ืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในนิคมสร้างตนเอง เป็นการออกให้กับบุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสมาชิกของนิคม ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ  
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งเมื่อสมาชิกของนิคมได้ท าประโยชน์เกินกว่า ๕ ปี ทั้งได้ช าระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไป 
และช าระหนี้สินเกี่ยวกับกิจการนิคมให้ทางราชการแล้ว ก็จะได้รับหนังสือ น.ค. ๓ เป็นหลักฐาน  
โดยสามารถน า น.ค.๓ ไปขอออกโฉนดที่ดินได้ต่อไป รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์อื่นอีกหลายด้าน 
ทั้งนี้ จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า สมาชิกนิคมสร้างตนเองมีอยู่ประมาณ ๔ แห่ง ใน ๓๒ จังหวัด ซึ่งบางแห่ง
ปรากฏกลายเป็นพ้ืนที่ประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ทั้งธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา หรือแม้กระทั้งเป็นที่พักอาศัยของผู้มีฐานะดีบางกลุ่ม การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ในลักษณะ
เช่นนี้ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ดังกล่าว และเมื่อตรวจสอบก็พบปัญหาว่า ที่ดิน
บางส่วนที่น ามาใช้ประกอบธุรกิจนั้น ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินหรือเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชัดเจน  
จึงท าให้สังคมตั้งข้อสงสัยถึงการจัดสรรพื้นที่ของรัฐ และการโอนสิทธิ์ในพื้นที่  ว่ามีการด าเนินการเป็นไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพียงใด อย่างไรก็ตาม มิใช่แต่ที่ดิน น.ค. ๓ ที่ประสบปัญหาการถูกบุกรุก  
แต่ยังรวมไปถึงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส. ๒, น.ส. ๓, ส.ค. ๑ และ ส.ป.ก. ด้วยเช่นเดียวกัน  
หากรัฐมิได้เข้าไปตรวจสอบให้เข้มงวดมากกว่าที่ผ่านมา ปัญหาการบุกรุกที่ดินดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่
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ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งรีบ ตลอดจนมีนโยบายที่ชัดเจนชี้แจงให้ประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจได้
เข้าใจและตระหนักถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการจัดสรรพ้ืนที่ในรูปแบบต่างๆ ของรัฐ รวมถึงมี
มาตรการ ที่จะเตรียมความพร้อมเพ่ือรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย จึงขอเรียนถามว่า 

๑) นิคมสร้างตนเองจ านวน ๔๓ แห่ง รัฐบาลมีข้อมูลการบุกรุกพ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง                       
ที่ภาคเอกชนน าไปหาประโยชน์ หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาดังกล่าวอีกหรือไม่ หากมีพบว่ามีมากน้อย
เพียงใด             

๒) จากปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่นิคมสร้างตนเองของภาคเอกชน ท าให้การใช้ประโยชน์
ในที่ดินไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของการจัดสรรพ้ืนที่ตามกฎหมาย รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้
หรือไม่ อย่างไร           

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ค าถามที่ ๑) ส าหรับนิคมสร้างตนเองนั้นได้มีการก่อตั้งมาทั้งหมด ๗๔ ปีนั้น จ านวน ๕๙ 
แห่ง แต่วันนี้เราได้มีการผ่อนคลาย ๑๖ แห่ง เหลือจ านวน ๔๓ แห่ง ในพ้ืนที่ของ ๓๕ จังหวัด มีพ้ืนที่
ทั้งหมด จ านวน ๖,๒๕๐,๕๕๔ ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่จัดสรรได้ จ านวน ๔,๐๘๒,๔๕๘ ไร่ แล้วก็เป็นพ้ืนที่ที่ยัง 
ไม่สามารถจัดสรรให้อยู่ที่ประมาณ ๒,๑๖๘,๐๙๖ ไร่ อันนี้เป็นข้อมูลที่เรามี แล้วก็เราพบว่า ในจ านวนนี้
เป็นที่ดินที่ถูกบุกรุก หรือไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน ๒๘,๒๘๑ ไร่ ตามที่ท่านสมาชิกท่านได้สงสัย 
ส าหรับสาเหตุของการที่ที่ดินไม่สามารถด าเนินการได้หรือถูกบุกรุกนั้น มีอยู่ ๒ สาเหตุใหญ่ ๆ ด้วยกัน 
สาเหตุแรกเนื่องจากอาจจะมาจากผู้ที่ครอบครองเดิมครอบครองอยู่แล้ว และก็มีการขายไป ท าให้เรา  
ไม่สามารถด าเนินการได้ ในตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ ๒๘,๒๘๑ ไร่ สาเหตุที่ ๒ เกิดจากการทับซ้อนของที่ดินเดิม
ก่อนออกประกาศ ซึ่งในการด าเนินการนั้นก็ต้องมีกฎหมาย กฎหมายในทางปฏิบัตินั้นตามพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีอ านาจออกค าสั่งให้รื้อถอน 
ขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินภายในเวลาที่ก าหนด อันนี้กฎหมายให้อ านาจตามมาตรา ๑๕ แล้วก็
หากมีการฝ่าฝืน กรมก็มีหน้าที่จะด าเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้ อันนี้ตามมาตรา ๑๘ แล้วก็หากผู้บุก
รุ กนั้ น ยั ง ฝ่ า ฝื นอยู่ ก็ มี อ า น า จที่ จ ะด า เ นิ นคดี ต ามมาต ร า  ๑๑  ซึ่ ง ผู้ ที่ บุ ก รุ ก มี โ ทษจ า คุ ก  
๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ อันนี้ก็เป็นอ านาจตามกฎหมายที่เราด าเนินการ  
ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวิลด์ พีซ วัลเลย์  (World Peace Valley) ที่ปากช่องที่เรา
ด าเนินการอยู่เป็นขั้นตอน อันนี้คือประการแรกที่เรามีเครื่องมือ ในประการที่ ๒ ที่มีการบุกรุก อันนี้ที่เรา
มีข้อมูลอยู่ที่ประมาณ ๒๑๑,๘๘๖ ไร่ สาเหตุของการที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าเกิดจากพ้ืนที่ที่ครอบครอง
เดิม แล้วรัฐประกาศเป็นนิคมสร้างตนเอง ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของหลักฐานทางที่ดิน 

ค าถามที่ ๒) การเกิดความซ้ าซ้อนของหลักฐานทางที่ดิน รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ 
โดยแนวทางคือขับเคลื่อนรูปแบบให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน คือ ใช้วันแม็ป  (One map) ซึ่งอันนี้
คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ ก าลังขับเคลื่อนอยู่ในการแก้ปัญหา อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ผมจะเรียน   
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๒ ประเด็น อย่างไรก็ตามเรื่องเกี่ยวกับนิคมสร้างตนเอง ในพระราชบัญญัติเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ก าหนดว่าให้นิคมสร้างตนเองทุกแห่งประกาศสิ้นสภาพเมื่อได้ด าเนินการตามภารกิจเสร็จสิ้น มีแผนที่จะ
ถอนสภาพต่อไปเมื่อภารกิจเสร็จ อันนี้ตามกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการถอนสภาพไปแล้ว จ านวน ๑๖ 
แห่ง วันนี้เหลือ ๔๓ แห่ง หมดภารกิจนี้ ก็จะมีการถอนสภาพ ซึ่งก็ต้องกลับสู่สภาพปกติต่อไป อันนี้ผมขอ
อนุญาตกราบเรียนท่านสมาชิกได้กรุณาทราบว่ารัฐบาลก าลังด าเนินการ ซึ่งจะได้น าข้อมูลนี้ไปเพ่ือจะ
ขับเคลื่อนต่อไป เพ่ือให้มาตรการต่างๆ ในการที่จะดูแลประชาชนเรื่องที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
ส่วนกรณีที่ภูทับเบิกไม่ใช่ที่นิคมสร้างตนเอง เป็นที่ของกรมป่าไม้ที่ อนุญาตให้กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการเข้าไปดูแลชาวเขา อันนี้เป็นของกรมป่าไม้ ซึ่งปัญหาที่ดินเป็นปัญหาที่ต้องบูรณาการหลาย
หน่วยงานมาก ทั้งกระทรวงมหาดไทย ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งวันนี้ความแน่นแฟ้นในการปฏิบัติเราจะมีการด าเนินการ
อย่างใกล้ชิด 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

- 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

- 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๗๓/๒๕๕๙                        
วันศกุร์ที ่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ ตังคณานรุักษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลเอก ศริิชัย ดิษฐกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๖๐ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

เนื่องจากปัญหาแรงงานต่างด้าวเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบต่อสังคมไทย  
มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางสังคม ซึ่งได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือ
ผลกระทบด้านความมั่นคง เนื่องจากแรงงานต่างด้าวไม่มีถิ่นที่อยู่แน่ชัด สามารถแทรกซึมได้ทุกพ้ืนที่จนท า
ให้คนไทยเกิดความหวาดกลัว หวาดระแวงต่อคนต่างด้าวที่อยู่ในชุมชน และผลกระทบด้านสาธารณสุข 
เกิดโรคระบาด เช่น วัณโรค หรือโรคติดต่ออุบัติซ้ า เช่น ไข้กาฬหลังแอ่น เป็นต้น โดยปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมายนั้น จะน าไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งนานาชาติให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ที่กระผมตั้ง
กระทู้ถามเรื่องนี้ขึ้นมาก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ ๒ – ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน จากรายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ ประจ าปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยถูกเลื่อนอันดับจากบัญชีกลุ่มที่ ๓ สถานการณ์การค้ามนุษย์
ระดับเลวร้ายที่สุด (Tier ๓) เป็นบัญชีกลุ่มที่ ๒ ซึ่งต้องจับตามอง (Tier ๒ watch List) ซึ่งเป็นผลมาจาก
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังของรัฐบาล อันนี้ถือเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีและก็หวังว่าจะได้
ขยับไปสู่ล าดับที่ ๑ ในโอกาสต่อไป และส่วนหนึ่งก็คือการตราพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าว 
มาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งพระราชก าหนดฉบับนี้จะส่งผลให้มีแรงงานต่างด้าว 
ที่ถูกกฎหมายจ านวนมากเข้ามาท างานในประเทศไทย เรื่องที่ ๒ ก็คือจากสถานการณ์จริงผมเองก็ได้ท า
โครงการกับบรรดาเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมไทยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่ท างานที่จะดูแล
บรรดาเด็ก ลูกหลานชาวต่างด้าว รวมทั้งพยายามจะคลี่คลายปัญหาสถานะบุคคลที่มีปัญหาผูกติดมากับ
บรรดาลูกหลานแรงงานต่างด้าวค่อนข้างมาก และมีลูกของแรงงานต่างด้าวติดตามมาจ านวนมากเช่นกัน 
เรื่องแรงงานต่างด้าวในไทย แบ่งเป็น ๒ กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย  
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ในสถิติเดือนมีนาคม ปี ๒๕๕๙ นี้ มีคนเข้าเมืองถูกกฎหมาย คือ 
๑,๓๙๔,๔๔๖ คน สิ่งที่น่าพิจารณาในจ านวนดังกล่าว เป็นแรงงานที่มีฝีมืออยู่เพียง ๒๖,๔๓๘ คน เท่านั้น 
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เมื่อจ าแนกแรงงานไร้ฝีมือ จ านวนประมาณ ๑,๓๗๑,๐๐๘ คนออกมาเป็น แรงงานเมียนมาหรือพม่า 
มีจ านวนถึง ๑,๐๔๗,๖๔๓ คน มากที่สุด รองลงมาก็เป็นกัมพูชา ๒๓๙,๖๐๒ คน และเป็นลาวเพียง 
๘๓,๗๖๓ คน และจากข้อมูลสถิติปี ๒๕๕๖ พบว่าลูกแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย ขณะนี้มีอยู่ 
๒๕๐,๐๐๐ คน และมีลูกที่ติดท้องมากับแรงงานผู้หญิง ๑๔๐,๐๐๐ คน อาจเกิดปัญหาเด็กพลัดหลงกับ
ผู้ปกครอง ปัญหาเด็กเร่ร่อน ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง หรือปัญหาเด็กไร้สถานะ ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็น
เด็กไทยหรือไม่ สถิติที่เพิ่มขึ้นจ านวนมากเช่นนี้จะสร้างปัญหาพอสมควรในสังคมไทย จึงขอเรียนถามว่า 

- รัฐบาลมีมาตรการในการแก้ไข และป้องกันปัญหาลูกของแรงงานต่างด้าวติดตามมา
จ านวนมากดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

ค าถามดังกล่าว  รัฐบาลรับทราบแล้วก็ ไม่ ได้นิ่ งนอนใจให้ความส าคัญในเรื่องนี้                       
ได้มีการก าหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงาน                   
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณเป็นประธาน                        
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ติดตามของแรงงานต่างด้าว และบุตรของแรงงานต่างด้าวที่
เกิดในประเทศไทย คณะอนุกรรมการนี้ก็มีเลขาธิการส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน
อนุกรรมการ เราถือว่าปัญหานี้เป็นปัญหาความมั่นคง ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวนี้ มี
อ านาจหน้าที่โดยตรงในการที่จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ
และแก้ไขปัญหาผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรของแรงงงานต่างด้าวและเด็กแรกเกิดให้เหมาะสมและก็สอดคล้อง                              
กับสถานการณ์ เราได้มีมาตรการในการด าเนินการในเรื่องนี้ ๓ – ๔ ประการด้วยกัน  

ประการแรกได้ก าหนดให้บุตรของแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เท่ากับ
ระยะเวลาที่บิดา มารดาได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจะต้องเดินทาง
กลับประเทศไปพร้อมกัน ส าหรับแรงงานและบุตรที่อยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ประการที่ ๒ ในเรื่องของการเก็บข้อมูลบุตรของแรงงานที่เกิดใหม่ในประเทศไทยกระทรวง
สาธารณสุข โดยสถานพยาบาลจะมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ เพศ สัญชาติ สถานะของทางทะเบียน
ของบิดา มารดา รวมถึงเอกสารแสดงตนต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ก็จะถูกส่งผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทย                     
โดยกรมการปกครองจะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ก าหนดสถานะและออกสูจิบัตรให้ไว้เป็นหลักฐาน                      
ในส่วนของกระทรวงแรงงานนั้นก็จะรับข้อมูลมาบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของแรงงาน และส่งต่อให้กับ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมทั้งประสานกับประเทศต้นทางเพื่อที่จะร่วมกันบริหารจัดการในการส่ง 
ตัวแรงงานและบุตรกลับประเทศเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างต่อไปเราก็จะมีการพิจารณาท าข้อตกลงด้าน
ประกันสังคมระหว่างประเทศ โดยให้ประเทศต้นทางนั้นเข้ามาร่วมรับผิดชอบดูแลหรือสงเคราะห์บุตร
ให้กับคนของตน 
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ประการที่ ๓ คือ ต่อจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการเปิดจดทะเบียนให้กับแรงงานต่างด้าว 
ที่หลบหนีเข้าเมืองอีกต่อไป แต่จะเป็นการน าเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายตามบันทึกความตกลง
ระหว่าง ๒ ประเทศ เราก็มีการท าความตกลงกับ ๓ – ๔ ประเทศด้วยกันตอนนี้ ในห้วง ๒ ปีที่ผ่านมานั้น 
เราได้มีการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานที่ท าไว้กับรัฐบาลกัมพูชา ลาว แล้วก็เมียน
มาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งตามเอ็มโอยู (MOU) ก็จะก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่อนุญาตให้
แรงงานน าผู้ติดตามหรือบุตรเข้ามาในประเทศ และในโอกาสต่อไปก็อาจจะก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น 
กรณีตั้งครรภ์ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาท างานนั้นเราจะถือว่าบุคคลผู้นั้นมีร่างกายที่ไม่พร้อมที่จะท างาน ก็คือ
ไม่สามารถที่จะเข้ามาท างานในประเทศไทยได้ 

ประการที่ ๔ จะมีการใช้มาตรการเสริมอื่นๆ อย่างเช่น การจัดโซนนิง (Zoning) ที่พักอาศัย
ให้กับแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล ง่ายต่อการควบคุม แล้วก็จะมีการรณรงค์ให้แรงงานต่างด้าว
นั้นมีการคุมก าเนิด ซึ่งนอกจากว่าจะเป็นการควบคุมจ านวนบุตรของแรงงานต่างด้าวไม่ให้เพ่ิมขึ้นแล้ว  
ก็ยังจะเป็นประโยชน์ในด้านของการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปด าเนินการ 

- 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

- 

 

 

……………………………………….. 
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๒๕๖๐ 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง มาตรการในการควบคุมการผ่านแดนรถยนต์มือสองจาก
ต่างประเทศไปยังประเทศท่ีสามอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๘/๒๕๖๐                        
วันศกุร์ที ่๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๖๔ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร 

ในห้วงเวลาที่ผ่านมาภาครัฐได้มีมาตรการในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ทุกมิติ  โดยทุกภาคส่วนได้ด าเนินการอย่างเต็มที่ภายใต้การด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลท าให้ตัวเลข
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดปัญหาการประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วนมีแนวโน้มไปในทาง 
ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามมีกรณีการร้องเรียนจากผู้ประกอบการน าเข้ารถยนต์มือสองเพ่ือปรับสภาพแล้ว
ส่งออกในการประกอบกิจการในพ้ืนที่ปลอดอากรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็น
สินค้าที่ได้รับการควบคุม โดยกระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการอนุญาตให้น ารถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งสินค้าซึ่งได้รับผลกระทบทางการค้าจากกลุ่มทุนที่น ารถยนต์มือสองผ่านแดนจาก
ต่างประเทศไปยังประเทศที่สามโยขนส่งผ่านแดนไปยังพื้นที่ชายแดนด้านแม่สอด จังหวัดตากผ่านพิธีการ
ศุลกากรซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีจากข้อตกลงระหว่างประเทศ ในกรณีที่ประเทศนั้น ๆ ไม่มีทางออกทะเล
หรือข้อตกลงกับบางประเทศเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรเรื่องการผ่านแดน ซึ่งมีหลักการว่าการปฏบิตัพิิธกีาร
ศุลกากรเพื่อขนส่งของผ่านราชอาณาจักรจะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ  ซึ่งของนั้นในราชอาณาจักร  
แต่รถยนต์มือสองจากต่างประเทศดังกล่าวได้น ามาจอดในพ้ืนที่เขตประเทศไทยและน าข้ามเขตแดน  
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าว คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและ  
การแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ด าเนินการการลงพื้นที่เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ การขนส่งรถยนต์
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มือสองผ่านแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อร้องเรียน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ประกอบ
การศึกษาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง  
การพิจารณาศึกษาผลกระทบมาตรการถ่ายล า-ผ่านแดนของประเทศต่อการจัดเก็บสินค้า เมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์มือสองผ่านแดนยังตกค้างอยู่ในเขตประเทศ
ไทยเป็นจ านวนมาก มีการน ามาจอดพักในพื้นที่ที่มีลักษณะเหมือนคลังสินค้าในหลาย ๆ คลังในพื้นที่ตาม
แนวชายแดน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้ง ๆ ที่จะต้องผ่านแดนไปยังประเทศเพ่ือนบ้านโดยเร็ว จะเห็น
ได้ว่าผู้ประกอบการอาจใช้การปฏิบัติการทางศูลกากรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ การน าไปสู่การค้า
รถยนต์มือสองโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพ่ือไม่ต้องเสียภาษีและอาจมีการท าเป็นกระบวนการค้ารถ  
ผิดกฎหมาย มีการลักลอบซื้อขาย ประมูล สวมสิทธิ หรือน าอะไหล่ออกมาขาย จากกรณีดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศและผู้ประกอบการน าเข้ารถยนต์มือสองมาปรับสภาพ  
ที่ท าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้น าสินค้ารถยนต์มือสองผ่านแดนด าเนินการไม่ถูกต้องและไม่สุจริต 
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงาน  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นครั้งที่ ๒ เพ่ือขอทราบผลการ
ด าเนินการต่อรถยนต์มือสองผ่านแดนสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ อีกทั้งภาครัฐยังต้องมี
มาตรการในการด าเนินการควบคุมไม่ให้มีการลักลอบท าผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย
อย่างไม่ถูกต้องโดยควบคุมผู้น ารถยนต์มือสองผ่านแดนที่จะไม่เสียภาษีให้แก่ภาครัฐ หรือเรียกว่าการผ่าน
แดนเทียม  

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. ภาครัฐมีนโยบายหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์
ของกลุ่มทุนที่น ารถยนต์มือสองจากต่างประเทศผ่านแดนไปยังประเทศที่สามที่กระท าผิดกฎหมายโดย
อาศัยค าว่าสินค้าผ่านแดน โดยการใช้ช่องว่างของกฎหมายเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศท าให้รัฐต้องสูญเสียรายได้เป็นจ านวนมาก จะด าเนินการอย่างไร 

๒. ภาครัฐมีมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ ในการด าเนินการต่อรถยนต์มือสอง
ผ่านแดนโยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งพบว่ามีปัญหารถตกค้างอยู่ในพื้นที่ชายแดนเป็น
จ านวนมากโดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อนบ้านในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร 

๓. การด าเนินการน าเข้ารถยนต์มือสองผ่านแดน ข้อมูลภายในของกรมศุลกากรด้วยกันเอง 
ซึ่งไม่ตรงกัน อีกทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลรถยนต์มือสองผ่านแดนของรัฐบาลเพ่ือนบ้านไม่ตรงกับ
ศุลกากร จะด าเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และมีจุดบกพร่องอยู่ที่ใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายวสิุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลัง 

ค าถามที่ ๑) มาตรการทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ที่ทางกรมศุลกากรด าเนินการอยู่ 
ในขณะนี้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร ท่ี ๒๑๐/๒๕๕๘ คือมีการก าหนดให้ของผ่านแดนต้องส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่น าเข้าไปในราชอาณาจักร ถ้าไม่เอาของออกไปให้เสร็จ
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สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ให้ถือว่าของนั้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด และจะด าเนินการ
กับของผ่านแดนดังกล่าวโดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยของตกค้าง ส าหรับมาตรการทีจ่ะด าเนนิการตอ่ไป
ในเรื่องของกฎระเบียบ เนื่องจากว่าเราท าตามกฎกติกาที่ทางอนุสัญญาบาร์เซโลนาให้ไว้เต็มที่ถึง ๙๐ วัน 
จุดนี้อาจจะเป็นจุดล่อแหลม หรือจุดเปราะบางอีกอย่างหนึ่งว่าทิ้งสินค้าไว้ในแผ่นดินเราเป็นระยะเวลาอนั
ยาวนาน เพราะฉะนั้นได้หารือกับทางกรมศุลกากรแล้วที่จะท าให้สั้นลง  เช่น อาจจะเหลือสัก ๓๐ วัน 
แล้วก็หลังจากนั้นถ้าไม่เอาของออกไปต้องถือว่าก็จะท าตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ ของผ่านแดนนั้นมีทั้ง
ของที่ไม่ต้องอนุญาตและของที่ต้องอนุญาต ถ้าพ้นระยะเวลาแล้วไม่เอาออกไป ของไหนเสียภาษีได้ถ้าเขา
ไปเสียภาษีก็เสียไป ถ้าไม่เสียก็เอาออกมาขายทอดตลาด แต่ของที่ต้องขออนุญาต เช่น รถยนต์มือสองก็
เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีเจตนาที่มาปรับสภาพ แต่เจตนาที่จะผ่านแดน เพราะฉะนั้นจะต้องได้รับอนุญาต ถ้าจะ
เป็นการน าเข้าต้องได้รับอนุญาตก่อนน าเข้าถึงท่าหรือถึงด่าน เมื่อไม่ได้มีการอนุญาตมาก่อน ของพวกนี้
จะเป็นของที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็สามารถที่จะเอามาปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ ท้ายสุดก็
คือน าออกขายทอดตลาดได้  

ส่วนด้านการควบคุมโดยหลัก ๆ นอกจากว่าจะท าให้สินค้าอยู่ในแผ่นดินเราสั้นลงแล้ว ใน
ระยะยาวก็คือ เวลานี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร  ซึ่งนโยบายที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของรัฐบาลก็คือการที่เราต้องการจะเป็นโลจิสติกส์  ฮับ (Logistics hub) ก็คือเป็นที่พัก 
กระจาย บรรจุ ผสม ประกอบ แล้วก็สามารถที่จะส่งออกไปข้างนอก ตรงนี้เป็นการเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและจะเป็นการลดช่องทางที่จะน าสินค้าผ่านแดนลงด้วย  เพราะว่าเมื่อมาถึงท่าไม่ว่าจะเป็น
สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา หรือแหลมฉบัง ซึ่งเราอาจจะก าหนดเป็นเขตพ้ืนที่พิเศษพ้ืนที่เฉพาะ เมื่อ
เป็นการขนถ่ายตรงนี้ออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านหรือประเทศอื่น  ๆ แล้ว ความจ าเป็นที่จะมีการน า
สินค้าผ่านแดนก็จะลดน้อยลง  

ค าถามที่ ๒) มาตรการทางด้านการควบคุม กรมศุลกากรได้ประสานงานกับนายด่านที่อยู่
แม่สอด ได้รับรายงานว่ารถยนต์ที่ผ่านแดนทางด่านศุลกากรแม่สอดนั้น ในขณะข้ามแดนก็จะมีการ
บันทึกภาพยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะให้มีการถ่ายภาพและขูดหมายเลขตัวถังรถยนต์
เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานส าหรับการยืนยันและตรวจสอบ ส าหรับการควบคุมสินค้าที่อยู่ในคลังของด่าน
ศุลกากรแม่สอดนั้น ทางด่านก็จะให้ทางเจ้าของคลังสินค้านั้นท ารายงานการเข้า – ออก ของสินค้าเป็น
รายวันเพ่ือให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องได้ นอกจากนั้นทางด่านศุลกากรแม่สอด 
ก็ได้จัดชุดปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามเพ่ือท าการสอดส่องดูแล ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบน า
รถยนต์ออกจากคลังสินค้า มีจุดสกัดบริเวณบ้านห้วยหินฝนที่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานดา้นความมัน่คง
อื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีสินค้าลักลอบออกไปนอกพื้นที่ได้  

อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของเส้นทางอนุมัติ ซึ่งก าหนดให้เส้นทางอนุมัติคือการใช้เส้นทาง
ออกไปบนสะพาน เพราะฉะนั้นการเอาของออกจะไปได้ ๒ ทาง ก็คือไปตามเส้นทางบนสะพาน ซึ่ง
รัฐบาลพม่ากับเราก าหนดร่วมกัน แต่อีกเส้นทางหนึ่งก็เป็นเส้นทางอนุมัติเฉพาะคราวก็ไปอีกทางหนึ่ง 
เพราะฉะนั้นไปบนสะพานก็เสียภาษีแบบหนึ่ง ไปทางอนุมัติชั่วคราวก็อาจจะเสียภาษีอีกแบบหนึ่ง 
เพราะฉะนั้นถ้าทางฝั่งพม่าเลือกได้เขาก็เลือกที่จะไปทางที่อนุมัติเฉพาะคราว  และยังเป็นเรื่องของ
การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านที่มีชนกลุ่มน้อยที่ดูแลรักษาพื้นที่ในส่วนนั้นอยู่ 
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ส าหรับคลังสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทางด่านศุลกากรแม่สอดได้อนุญาต จริง ๆ แล้วมีอยู่
ประมาณ ๒๐ กว่าคลังแต่ว่าที่แอคทีฟ (Active) จริง ๆ มีไม่ถึง ๑๐ คลัง เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราก็จะมี
มาตรการก็คือ ๑. จะไม่อนุญาตให้ตั้งเพ่ิม ๒. ที่มีอยู่แล้วถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้
ก็อาจจะถอนใบอนุญาตยกเลิกไป เพราะฉะนั้นจ านวนคลังจะไม่เพิ่มขึ้น  

โดยสรุปแล้วมาตรการทางด้านการควบคุมคือ ระยะเวลาพักสินค้าท าให้สั้นลง เส้นทางที่จะ
ออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอยู่ ๒ เส้นทางนั้นก็จะให้ไปอยู่บนเส้นทางที่เป็นทางการนั้นให้มากเท่าที่
เป็นไปได้แต่ตรงนี้ก็ต้องดูตามสถานการณ์ด้วยเพราะจะมีเหตุปะทะกันอยู่ตามบริเวณชายแดนนั้น  อีก
ส่วนหนึ่งคือคลังสินค้า ซึ่งเป็นที่พักสินค้านั้นจะอนุญาตเท่าที่จ าเป็นแล้วก็อันไหนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ก็จะถอนใบอนุญาต เพราะฉะนั้นในระยะต่อไปก็จะด าเนินการตามนี้ 

ค าถามที่ ๓) เส้นทางที่จะออกไปอยู่ประเทศเพ่ือนบ้านได้นั้นมี ๒ เส้นทาง คือเส้นทางตาม
มาตรา ๕ คือเส้นทางอนุมัติ และอีกทางหนึ่งก็คือตามมาตรา ๕ ทวิ อันเป็นเส้นทางเฉพาะคราวซึ่งต้อง
อนุมัติเป็นคราว ๆ เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าประเทศพม่านั้นมีทั้งชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ เพราะฉะนั้น เส้นทาง
อนุมัติชั่วคราวนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่อยู่ในพ้ืนที่ของชนกลุ่มน้อย เพราะฉะนั้นต้นทุนในการน าเข้านี้ 
จะไม่ค่อยเท่ากัน เพราะฉะนั้นเท่าที่สอบถามในเบื้องต้น ๙๐ เปอร์เซ็นต์เศษนี้ก็จะไปในเส้นทางอนุมัติ
ชั่วคราว ส่วนทางอนุมัติที่เป็นทางที่อยู่บนสะพานนั้นก็จะเป็นตัวเลขที่ท่านอาจจะได้จากรัฐบาล  
ของประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่ เพราะว่าตัวเลขที่ 
ไม่เป็นทางการตรงเส้นทางอนุมัติชั่วคราวนั้นในฝั่งรัฐบาลพม่าคงไม่ได้เอามาก ากับหรือตรวจสอบ  
แต่ในฝั่งไทยเรานี้เมื่อมีการท าบัญชีรายวันแล้ว สต็อกของที่อยู่ในคลัง ของที่ออกเส้นทางปกติ ของที่ 
ออกเส้นทางอนุมัติชั่วคราวนี้ ตรวจสอบกระทบยอดแล้วต้องตรงกัน  เพราะฉะนั้นถ้าตรวจฝั่งไทย 
จะได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันมากกว่าที่จะไปตรวจฝั่งพม่าแล้วเอามากระทบยอดฝั่งไทย เพราะว่าฝั่งโน้นจะมี
ทั้งที่เป็นตัวเลขที่เป็นทางการและตัวเลขของที่ไปช่องทางอนุมัติชั่วคราวซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นทางการ  

  

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- 

  

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

- 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตามตัวชี้วัดของ
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔/๒๕๖๐ 
วันศกุร์ที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายโกศล   เพ็ชร์สวุรรณ์  เป็นผู้ตัง้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายธรีะเกียรต ิ  เจรญิเศรษฐศิลป์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๓๖ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายโกศล   เพ็ชร์สวุรรณ ์

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Co-operation and Development หรื อ  OECD) ในการประ เมิ น
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี ที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคบังคับ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓  
ซึ่งเป็นปีแรกของโครงการนี้โดย OECD ซึ่งได้ตกลงให้มีการสุ่มตัวอย่างนักเรียนจากสถานศึกษา 
ในทุกสังกัดของประเทศ คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (กศท.) โรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน (อศ.) และโรงเรียน
ในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) นั้น ปรากฏผลการประเมินคุณภาพร่วมกับนานาชาติ
นี้ นักเรียนไทยอยู่ในอันดับที่ต่ ามาก ซึ่งได้ท าให้คนไทยเสียขวัญ และได้สร้างภาพลักษณ์ที่เป็นลบให้กับ
คุณภาพการศึกษาของไทยในระดับนานาชาติ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงตลอดมา และต่อมาในปี ๒๕๕๕ 
ประเทศเพ่ือนบ้านประเทศหนึ่งได้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษากับ OECD ด้วย โดยได้ตกลง 
ให้สุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ ๑๕ ปี จากสถานศึกษาเพียงบางสังกัดประเทศของเขา ท าให้ผลประเมิน 
ของประเทศนั้น ทั้งเมื่อ ๔ ปีก่อนในปี ๒๕๕๕ และปีที่แล้วในปี ๒๕๕๘ อยู่ในอันดับที่ดีกว่าของ 
ประเทศไทยมาก  

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. ในการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษากับ OECD ในครั้งต่อ ๆ ไป ประเทศไทย
สามารถเปลี่ยนแปลงการสุ่มตัวอย่างของนักเรียนไทยให้ใกล้เคียงกับการสุ่มตัวอย่างของประเทศ  
เพ่ือนบ้านเพ่ือให้อันดับความสามารถของนักเรียนไทยใกล้เคียงกับความเป็นจริง ในอันที่จะสร้างขวัญ
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และก าลังใจให้กับคนไทยว่า คุณภาพการศึกษาภาคบังคับของไทยไม่ด้อยกว่าประเทศเพ่ือนบ้านหรือไม่ 
ประการใด 

๒. หากในการประเมินครั้งต่อไป ในปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการ 
สุ่มตัวอย่างจากนักเรียนในทุกสังกัด มาเป็นเพียงนักเรียนในบางสังกัด เพราะได้ตกลงกับ OECD  
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ แล้ว ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินผลการศึกษาของ OECD 
ในครั้งต่อไป ในปี ๒๕๖๑ ให้แตกต่างจากที่ผ่านมา เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการสังกัดส านั ก
นายกรัฐมนตรีด าเนินการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในสถานศึกษาในทุกสังกัดหรือไม่ ประการใด 

๓. ด้วยประเทศไทยอยู่ในสังคมนานาชาติ ประเทศไทยมีนโยบายที่จะใช้ตัวชี้วัดผลการ
ประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ มาเป็นตัวชี้วัดหลักของคุณภาพการศึกษาภาคบังคับ และใช้
เปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาระหว่างจังหวัดของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ าหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์    

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ค าถามที่ ๑ การเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษากับ OECD ในครั้งต่อ ๆ ไป ประเทศ
ไทยสามารถเปลี่ ยนแปลงการสุ่มตั วอย่างของนักเรี ยนไทย โดยจะมีการเจรจากับ  OECD  
ในสัปดาห์หน้า ซึ่งถ้ายังคงสุ่มแบบเดิมจะไม่ได้อะไรใหม่ อีกทั้งยังท าให้เสียชื่อประเทศ เช่น ครั้งที่แล้ว 
กรณีประเทศจีนได้ส่งเซี่ยงไฮ้เข้าประกวดปรากฏว่าได้ที่ ๑ พอครั้งนี้เอามณฑลอื่นเข้ามารวมปรากฏว่า
คะแนนตกลง ซึ่งเป็นที่เห็นได้ว่าการสุ่มตัวอย่างมีผลมาก ดังนั้น จะไม่ส่งนักเรียนเข้าสอบถ้าไม่ยอม  
ให้สุ่มใหม่ 

ค าถามที่ ๒ และ ๓ ประเทศไทยมีสิทธิจะเปลี่ยนวิธีการสุ่มตัวอย่าง และถ้าไม่เปลี่ยนการ
สุ่มตัวอย่าง หรือเปลี่ยนไม่ได้ก็จะไม่ส่งนักเรียนเข้าสอบ และจะมีการด าเนินการอย่างจริงจัง 
ในรูปคณะกรรมการหรือองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษา และเรื่องวิธีการประเมินของประเทศไทย  
O-Net นั้น ต้องการวัดพ้ืนฐานว่านักเรียนมีความรู้เพียงใด 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

 - 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม       

กระทู้ถามเรื่อง มาตรการด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมสถานบริการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๙/๒๕๖๐   
วันศกุร์ที ่๑๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม   
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายสุธ ี มากบญุ   
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผูต้อบกระทูถ้ามแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้ามถึงวันทีต่อบกระทูถ้าม จ านวน ๕๑ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 

ปัญหาการเปิดสถานบริการขายสุราในพ้ืนที่ต้องห้ามยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะในกรุงเทพมหานคร 
หรือพ้ืนที่ต่างจังหวัด และแม้ว่าจะมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการเปิดสถานบริการหลาย
ฉบับก็ตาม ทั้งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ประกอบกับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขการ
แข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ตลอดจนประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดสถานที่หรือ
บริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วย
การการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่มาตรการทางกฎหมายเหล่านี้อาจจะไม่
เพียงพอหากยังมีการปล่อยปละละเลยจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการอนุญาตให้ตั้ง
สถานบริการเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเพิกเฉยของผู้บังคับใช้กฎหมาย และการตั้งใจฝ่าฝืนของผู้ขอ
อนุญาต ดังนั้น รัฐบาลจะต้องหาแนวทางให้ผู้ขออนุญาตเปิดสถานบริการได้เข้าใจกฎหมายและ
ด าเนินการอยู่ในกรอบที่จะไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม พร้อมทั้งต้องตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเลยในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้น ผลักดันให้เยาวชนและสังคมทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยการสร้างจิตส านักร่วมกัน เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนในอนาคต  
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จึงขอเรียนถามว่า 

๑. บทบัญญัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมการเปิดสถานบริการ เช่น พระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี และ
ระเบียบกรมสรรพาสามิต กฎหมายเหล่านี้เพียงพอที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ อย่างไร และยังมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมบรรลุผลส าเร็จ
มากกว่าปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร  

๒. แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการจัดโซนนิ่ง เป็นวิธีการที่ดีวิธีการหนึ่งในการจ ากัดการ
เข้าถึงสถานบริการ  โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องมักจะบัญญัติข้อห้ามของการจัดตั้งสถานบริการไว้ว่าต้องไม่
ใกล้ชิดกับวัดหรือบริเวณวัด สถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานศึกษา โรงพยาบาล หอพัก 
หรือแม้กระทั่งจะต้องไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนร าคาญได้ ดังนั้น     
รัฐบาลจะมีนโยบายจัดโซนนิ่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดให้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม  โดยจ า
ก าหนดให้พ้ืนที่ใดสามารถเปิดสถานบริการได้ และพื้นที่บริเวณใดต้องห้ามเปิดสถานบริการอย่างเดด็ขาด
หรือไม่ อย่างไร 

  

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายสธุี  มากบุญ   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ค าตอบที่ ๑  

บทบัญญัติของกฎหมาย ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในอดีตที่กระทรวงมหาดไทยเคยมี
ประสบการณ์การท างานในภูมิภาค ๓๗ ปี ทั้งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นกฎหมายที่
ยังมีผลบังคับเป็นอย่างดีส าหรับในการปฏิบัติงาน รวมถึงประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ เมื่อวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๐๒ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๕  แม้จะเป็น
กฎหมายเก่า แต่ยังทันสมัยและมีสภาพบังคับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  ค าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ      
ท่ี ๔๖/๒๕๕๘ ค าสั่ง คสช.  ท้ัง ๒ ฉบับ เป็นส่วนที่ท าให้การท างานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
แก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างมาก รวมถึงระเบียบกรมสรรพสามิตในการด าเนินการในเรื่องนี้   จะเห็นว่า
กฎหมายดังกล่าวเหล่านั้น เป็นกฎหมายที่มีความทันสมัยสามารถปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันนี้ได้ ในการท างานนั้น ทุกหน่วยงานมีการท างาน
ในเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะของกระทรวงมหาดไทยพยายามที่จะแก้ไขในเรื่องของปัญหา มีนโยบายลด
อบายมุข สร้างสุขให้สังคม  

การด าเนินการ ในเรื่องของการตรวจของทุกจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร  ตรวจสถาน
บริการในช่วง ๑ ปี ที่ผ่านมา ๒๒,๓๔๔ ครั้ง เป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วน ตรวจร้านจ าหน่ายสุราที่
มีอยู่ทั้งหมด โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ๑๐๒,๓๐๙ ครั้ง มีการด าเนินการตามค าสั่ง 
คสช. ท่ี ๒๒/๒๕๕๘ ประกอบ เราปิดสถานบริการ ๕ ปี จ านวน ๒๔๕ แห่ง เพราะฉะนั้นคงจะเห็นว่านี่
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เป็นส่วนหนึ่งที่เราท างานเชิงบูรณาการ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ถึงแม้ว่าจะใช้มานานแล้ว วันนี้
เราสามารถด าเนินการปิดสถานบริการไป ๒ แห่ง และสถานประกอบการ ๙๔ แห่ง  

ในปี ๒๕๕๘  มี ๒,๙๙๑ แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค ใน กทม. มีทั้งหมด 
๔๗๐ แห่ง ในภูมิภาคมี ๒,๕๒๑ แห่ง  ป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ หลังจากที่เราเข้มข้นกับกฎหมายบูรณาการท างาน
ร่วมกัน ลดเหลือ ๒,๘๐๑ แห่ง ซึ่งจะมีทั้งการด าเนินการทางด้านข้อกฎหมายทั้ง ๖ ด้าน  

ค าตอบที่ ๒ 

การจัดโซนนิ่ง (Zoning) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ทั้ง ๗๖ จังหวัดยังไม่รวมจังหวัดบึงกาฬ          
มติคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการทบทวนเรื่องโซนนิ่ง โดยมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ       
ณ ปัจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ ๒๗ แห่ง ๑๓ แห่งของภูมิภาค คือ ๑๓ จังหวัด การจัดโซนนิ่ง
สถานบริการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ผ่านกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว ก าลังเสนอคณะรัฐมนตรี  
พิจารณา อีก ๑๔ จังหวัด คณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาว่าได้มีการปรับ
ถ้อยค าเล็กน้อยเพ่ือให้จังหวัดทบทวน เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จอีก ๑๔ แห่งก็จะเสนอคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือจะด าเนินการประกาศโซนนิ่ง  ในกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะอยู่ในความ
รับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจนครบาล แต่มีประสานงานอย่างใกล้ชิด และการท างานร่วมกันเป็น
อย่างดี ปฏิบัติงานร่วมกันทั้งพลเรือน ต ารวจ ทหาร กรุงเทพมหานครในพ้ืนที่ ๕๐ เขต พ้ืนที่เดิมที่เคยมี
อยู่แล้ว วันนี้ไม่มีการขอเปลี่ยนแปลงก็ยังคงใช้ตามโซนนิ่ง ที่เคยด าเนินการเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๕- ปี พ.ศ. 
๒๕๔๗  

ในพ้ืนที่ภูมิภาคมีการท าพับบลิก โอพิเนียน (Public opinion) ซึ่งจะมีคณะกรรมการออกไป
ส ารวจพ้ืนที่ ที่ควรจัดตั้งเป็นโซนนิ่งสถานบริการ โซนไหนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ประชาชนอาจจะรู้ใน
ส่วนที่ได้ด าเนินการแต่อาจจะรับทราบไม่หมด  

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

- 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การจัดการที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๐  
วันศกุร์ที ่๑๗ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ เป็นผู้ตัง้ถาม  
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายอาคม  เตมิพิทยาไพสิฐ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๒๓ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามีการตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือน า
ที่ดินไปใช้เพ่ือการอันเป็นสาธารณูปโภคหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น  ซึ่งกระทบต่อประชาชน  
ผู้ถูกพรากกรรมสิทธิ์เป็นอย่างมาก ภาครัฐจึงต้องน าที่ดินที่ได้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายเวนคืน อย่างไรก็ดี จากการติดตามการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เวนคืนจาก
ประชาชนพบว่ามีกรณี “ไม่ใช้ประโยชน์”  จากที่ดินที่เวนคืนจากประชาชนภายในก าหนดระยะเวลาตาม
กฎหมาย กรณีการน าที่ดินที่ได้จากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ประโยชน์อื่นที่แ ตกต่างจาก
วัตถุประสงค์เดิมของการเวนคืน รวมถึงกรณีที่ดินที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการ
เวนคืนถูกน าไปด าเนินการในลักษณะแสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน ทั้งที่ชุมชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
เวนคืน ทั้งยังไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือแสดงความคิดเห็นในการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น สมควรที่จะมีการพิจารณาทบทวนหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
ที่ดินที่เหลือจาการใช้ประโยชน์ทั้งการคืนที่ดินให้แก่เจ้าของเดิม หรือการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เหลือ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนในพ้ืนที่ที่ถูกเวนคืนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เหลือเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เวนคืนจากประชาชน
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง  

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. การทางพิเศษแห่งประ เทศไทยมีพื ้นที ่ที ่ เ หลือจากการก่อสร้า งทางพิเศษ  
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวนเท่าใด และได้มีการน าพ้ืนที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพ่ือสังคม
และสาธารณะมากน้อยเพียงใด 
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๒. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยน าพ้ืนที่ที่เหลือจากการก่อสร้างทางพิเศษไปด าเนินการ  
ให้เช่าพ้ืนที่จ านวนเท่าใด รายได้ที่ได้รับน าส่งคลังหรือไม่ หรือน ารายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่ไปใช้  
เพื่อการใดบ้าง 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

๑. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีพ้ืนที่ที่เหลือจากการก่อสร้างทางพิเศษในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และสามารถใช้ประโยชน์ได้ จ านวน ๑,๑๖๐,๓๖๙ ตารางวา คิดเป็นหรือเทียบเท่ากับ 
๒,๙๐๐ ไร่ ๓ งาน ๖๙ ตารางวา  

ปัจจุบันการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้น าพ้ืนที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพ่ือสังคมและ
สาธารณะไปแล้วทั้งสิ้น จ านวน ๓๙๒,๑๘๙.๕๖ ตารางวา หรือคิดเป็น ๙๘๐ ไร่ ๑ งาน ๘๙.๕๖ ตารางวา 
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดังนี้ 

๑) อนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์จ านวนเนื้อที่  ๒๐๖,๙๑๑.๗๔ ตารางวา  
โดยมีวัตถุประสงค์จัดท าสวนหย่อมลานกีฬา เส้นทางลัด เส้นทางจักรยาน สร้างสะพานลอยคนเดิน 
ทางเดินเท้า และรางระบายน้ า ก่อสร้างสถานีสูบน้ า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างที่พัก 
ดูแลอุปกรณ์และสถานที่  

๒) อนุญาตให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ใช้ประโยชน์ จ านวนเนื้อที่๑๐๔,๒๑๐.๑๒ 
ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์จัดท าสวนสาธารณะ สวนหย่อม ลานกีฬา เส้นทางลัด เส้นทางจักรยาน 
ก่อสร้างห้องสมุด ศูนย์สุขภาพชุมชน  

๓) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยด าเนินการปลูกต้นไม้จ านวนเนื้อที่ ๘๐,๐๖๗.๗๐ ตารางวา 
รวมพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษที่ถูกใช้เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรและสาธารณประโยชน์ ๓๙๒,๑๘๙.๕๖ 
ตารางวา  

๒. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการน าพ้ืนที่ที่เหลือจากการก่อสร้างทางพิเศษ  
ไปให้เช่าพ้ืนที่แล้ว จ านวน ๑๒๖,๑๐๘.๘๓ ตารางวา หรือคิดเป็น ๓๑๕ ไร่ ๑ งาน ๘.๘๓ ตารางวา  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๗ ของพ้ืนที่ทั้งหมด การให้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ เช่น การให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือจอด
รถยนต์ จัดท าสวนหย่อม ท าทางเข้า – ออกเชิงพาณิชย์ และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการให้เช่าพ้ืนที่ 
เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์และการให้เช่าติดตั้งป้ายแนะน าสถานที่  

ส าหรับรายได้จากการให้เช่าจะน าเข้าไปรวมเป็นรายได้ทั้งหมดของการทางพิเศษ  
แห่งประเทศไทย และน าส่งรัฐบาล ร้อยละ ๔๐ ตามข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ส่วนที่เหลือ 
จะน าไปใช้ในการบริหารจัดการตามแผนงบประมาณประจ าปีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ ๓๑๗.๖๙ ล้านบาท ซึ่งมาจากการให้เช่าพ้ืนที่ 
๒๒๑.๗๒ ล้านบาท และจากการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งป้าย ๙๕.๙๖ ล้านบาท  
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๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑.  การก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนราชการ องค์กรทางศาสนาและภาคส่วนต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณดังกล่าว  

๒. แนวทางการใช้ประโยชน์จากที่ดินรกร้างว่างเปล่าของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับคนยากจนในเมือง 

  

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ด าเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ไปยังกระทรวงคมนาคม  
และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ กทพ ๐๙/๒๗๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ชี้แจง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังกล่าว ดังนี้ 

๑. การก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้พ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ การทางพิเศษฯ ได้ค านึงถึง  
การมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนราชการ องค์กรทางศาสนา และภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาการทาง
พิเศษฯ ได้ให้หน่วยงานของรัฐใช้พ้ืนที่เพ่ือประโยชน์สังคมและสาธารณะ ได้จัดท าโครงการสร้างชุมชน
เครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง โดยการทาง
พิเศษฯ ได้อนุญาตให้ชุมชนเกาะกลางเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่การทาง
พิเศษฯ ในการดูแล รักษา ป้องกัน ทรัพย์สิน ความปลอดภัย ในพ้ืนที่สวน ๘๐ พรรษามหาราชินี ๑๐๐ ปี 
กระทรวงคมนาคม (ซอยสุขุมวิท ๔๘/๑) ในทางพิเศษฉลองรัช เนื้อที่ ๒,๔๐๐ ตารางวา 

๒. พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ บัญญัติให้ กทพ. 
เป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบ ารุงรักษา  
ทางพิเศษด าเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์
แก่ กทพ. และมาตรา ๑๐ บัญญัติให้ กทพ. มีอ านาจหน้าที่กระท ากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔๙/๒๕๖๐  
วันศกุร์ที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชติ เป็นผูต้ั้งถาม ถามนายกรฐัมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายอุตตม สาวนายน รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๙๖ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชิต 

ด้วยรากฐานทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศที่จะก่อให้เกิดความแข็งแกร่ง มั่นคง ยั่งยืน 
ส่งผลต่อการกินดีอยู่ดีของประชาชน  ลดความเหลื่อมล้ า รวมถึงการน าไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ สิ่งส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินการเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อม
และรายย่อย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและมีบทบาทส าคัญในการสร้างเสริมความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศในภาพรวมให้กับ
ผู้ประกอบการทั้งต่อยอดรายเก่าและรายใหม่  โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการตลอด  
และการเข้าสู่สากล ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีมูลค่า
ตลาดค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาภาครัฐมีมาตรการในการสนับสนุน ส่งเสริมในหลายส่วน  
ทั้งภาคการตลาด ภาคสินเชื่อ ซึ่งมีการบูรณาการการท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจฐานราก
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอย่างแท้จริง  โดยกระทรวงต่าง ๆ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวาง
ยุทธศาสตร์ก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุนอย่างชัดเจน เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย รวมถึง ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เป็นต้น ฉะนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และลดปัญหาอุปสรรค  
ที่จะท าให้การขับเคลื่อนไม่เต็มศักยภาพ  รวมถึงการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐถึงมือผู้ประกอบการ
อย่างแท้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับผู้ประกอบการ
รายย่อมและรายย่อย ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ทั้งในส่วนภาคการผลิต ภาคการค้าและซ่อมบ ารุง  
ภาคบริการ รวมทั้งต้องด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม   
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จึงขอเรียนถามว่า 

๑. ภาครัฐมีนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริม  สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายย่อย เพ่ือให้การช่วยเหลือดังกล่าวทั่วถึงและเพียงพอแก่ผู้ประกอบการ  
อย่างแท้จริง และท าให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประการใด 

๒. ในส่วนงบประมาณที่ภาครัฐจัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับเงินอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีอีกกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท จะมีแผนการบริหารจัดการเงินจ านวนดังกล่าวอย่างไร และจะ
น าไปสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายย่อยหรือไม่ ประการใด 

๓. ภาครัฐมีนโยบายเกี่ยวกับการรวมหน่วยงานของกระทรวงต่าง ๆ ที่รับงบประมาณ
ด าเนินการส าหรับวิสาหกิจรายย่อมและรายย่อย หรือบูรณาการเป็นหน่วยงาน เป็นองค์กรเดียวกัน  
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายอตุตม สาวนายน  รัฐมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  
ครอบคลุมทุกระดับ ทุกกลุ่ม และทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นความจ าเป็น เพราะเอสเอ็มอีไทยทุกกลุ่มย่อมต้องได้รับ
การสนับสนุนและการส่งเสริมในภาวะเช่นนี้ โดยเน้นการบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนเข้าด้วยกันผ่านเวทีของประชารัฐ มีคณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐที่ดูแลกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ ถือเป็นเวทีในการดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามา
ร่วมกันมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาเอสเอ็มอี และจากการก าหนดนโยบายดังกล่าวได้มีการร่วมกัน
พัฒนาชุดมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุนเอสเอ็มอี ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมท างานตรงนี้ 
แบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ได้แก่ มาตรการทางด้านการเงินและมาตรการที่ไม่ใช่เรื่องของการเงิน ซึ่งมาตรการ
ทั้ง ๒ ส่วนมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการเพ่ิมศักยภาพ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสมกับขนาดและกิจการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  
กลุ่มนั้น ๆ สรุปดังนี้ว่า  

ส าหรับมาตรการทางการเงินล่าสุด  ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  โดยเฉพาะ
วิสาหกิจรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจมีหลายสาเหตุ เช่น ขาดประสบการณ์
ในการบริหารจัดการธุรกิจก็ยังไม่ถึงมาตรฐานคุณภาพของสถาบันการเงินโดยปกติที่จะให้การสนับสนุน  
ขาดระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ขาดแผนธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงได้ก าหนดมาตรการ
และกลไกเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น และเมื่อมีความพร้อม
ก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบปกติได้ ประกอบด้วย  

กองทุนกลุ่มแรกเน้นการสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อยได้แก่  กองทุนพลิกฟ้ืนกิจการ
วิสาหกิจขนาดย่อม วงเงินที่มีอยู่ปัจจุบัน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้ดูแลให้วิสาหกิจขนาดย่อมสามารถได้รับเงินทุนไปใช้ในการพลิกฟ้ืนกิจการ  
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รายหนึ่งไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่มีขั้นต่ า โดยไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ก าหนดช าระคืนภายใน
เวลาไม่เกิน ๗ ป ี 

กองทุนที่ ๒ คือกองทุนฟ้ืนฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท 
โดย สสว. เช่นเดียวกัน เป็นเงินทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมไม่เกินรายละ ๑ ล้านบาท ช าระคืน
ภายในเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี และนอกจากนั้นเพ่ือเป็นการช่วยเหลือวิสาหกิจรายย่อยคือ  ขนาดเล็ก ให้
สามารถเข้าถึงเงินทุนได้อย่างแท้จริง  ยังได้มีการจัดสรรเงินจากกองทุนฟ้ืนฟูกิจการวิสาหกิจ 
ขนาดกลาง ขนาดย่อมไปเป็นพิเศษอีก ๕๐๐ ล้านบาท เพ่ือให้เงินทุนสนับสนุนแก่วิสาหกิจรายย่อย  
โดยเฉพาะที่เรียกกันว่า ไมโคร เอสเอ็มอี (micro SMEs) วิสาหกิจชุมชนรายละไม่เกิน ๒ แสนบาท  
ผ่อนปรนหลักประกันดอกเบี้ยระยะเวลา ๑๐ ปี เพ่ือให้มีโอกาสได้มีเงินทุนเพียงพอที่จะตั้งต้นที่จะฟ้ืนฟู
ตัวเองในกรณีที่มีความจ าเป็น  

๒. ส าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการการสนับสนุนทาง
การเงินในวงเงินที่สูงขึ้น รัฐบาลได้จัดกองทุนเพ่ือสนับสนุนและเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน 
ได้ เช่นเดียวกัน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐวงเงิน  ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทเป็นกองทุน 
ที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนจัดตั้งขึ้นเป็นการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารจัดการ ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต 
และมีเงินทุนเพียงพอในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และที่ส าคัญรวมทั้งเชื่อมโยง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง  มีเงื่อนไขพิเศษ อาทิ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑  
ผ่อนปรนหลักประกันปลอดช าระเงินต้น  ๓ ปี ระยะเวลากู้ ๗ ปี นอกจากนั้นยังมีโครงการสินเชื่อ 
เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนยกระดับธุรกิจวงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาทภายใต้งบประมาณของธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกว่าเอสเอ็มอี แบงก์ (SME 
Development Bank) เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับขยาย ปรับปรุงกิจการ ดอกเบี้ยสูงขึ้นมาที่ร้อยละ ๓ 
เพราะถือว่าท่านมีความเข้มแข็งพอ ถ้าจะขยายธุรกิจ  มีการพิจารณาเรื่องการค้ าประกัน การปลอด 
เงินต้นสั้นลงแค่ ๑ ป ีระยะเวลาปล่อยกู้ ๗ ปีเช่นเดียวกัน 

มาตรการที่ไม่ใช่ด้านการเงินที่จะเสนอต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  พร้อมกันไปอย่าง
ต่อเนื่อง ยกตัวอย่างโดยสังเขป เช่น การเพ่ิมศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการในทุกระดับ รวมถึง 
รายย่อย เติมองค์ความรู้ ทักษะด้านธุรกิจ มีการบ่มเพาะ มีระบบพี่เลี้ยง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่เพ่ิมขึ้นได้ นอกจากนี้ยังเน้นการต่อยอดองค์ความรู้การพัฒนาให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  
รายเดิมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง ณ จุดนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้พัฒนากลไกการสนับสนุน อาทิ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีวิสาหกิจชุมชนให้มีมูลค่าสูง  ตลอดจนส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ มาตรการเพ่ือเสริมศักยภาพทางด้านการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นสิ่งที่
จ าเป็นคือองค์ความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีวิสาหกิจ 
รายย่อยให้เรียนรู้ในการท าบัญชีที่ถูกต้อง ในอนาคตสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนระบบธนาคาร
พาณิชย์ปกติได้ ซึ่งต้องมีการบัญชีที่ได้มาตรฐาน รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
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สมัยใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะขยายตัวที่จะสามารถเข้าถึงตลาดในระดับ
ภูมิภาค ในระดับโลกได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็บริการทางการเงิน
ในระบบได้มากขึ้นด้วยตนเองต่อไป ยังมีมาตรการยกระดับมาตรฐานสินค้าส าหรับผู้ประกอบการ 
กลุ่มเอสเอ็มอีต่าง ๆ อาทิ การใช้กลไกคูปองที่น าเสนอให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไปใช้เพ่ือเข้าโครงการ
สนับสนุนการตรวจสอบการปลอดสารปนเปื้อนในอาหาร  รวมถึงการจัดสถานประกอบการให้ถูก
สุขลักษณะ ตลอดจนการเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองผ่านโครงการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และยังมีการใช้เครือข่ายอุตสาหกรรมจังหวัดของกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าบริการแล็บ (lab) ประชารัฐคือแล็บกลางลงพื้นที่ช่วยในเรื่องนี้ด้วย 

เรื่องของการตลาด มีการให้ความรู้ในเรื่องด้านการตลาด เน้นการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดใหม่  ๆ ได้เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา 
ว่าได้เงินทุนไปแล้วขยายก าลังการผลิตแต่ขายไม่ได้ซึ่งมีการร่วมมือกับหลายหน่วยงาน 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทโดยเฉพาะ สรุปได้โดยสังเขปว่ากองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอี (SMEs) แนวประชารัฐจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่มกราคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันนี้ 
ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มุ่งเน้นการสนับสนุนวิสาหกิจเอสเอ็มอี โดยท างาน 
ในพ้ืนที่ระดับชุมชนทั่วประเทศผ่านการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในพ้ืนที่   
โดยอาศัยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศให้เป็นเครือข่ายศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี 
เพ่ิมภารกิจไม่เพียงแต่ออกตรวจโรงงานเท่านั้น แต่พันธกิจงานที่เสริมเพ่ิมขึ้นมาคือเรื่องของผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี จึงเป็นศูนย์เครือข่ายสนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอีประจ าจังหวัด  ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค ๑๑ แห่งที่จะเป็นศูนย์ส่งเสริมเอสเอ็มอีระดับภาคเช่นเดียวกัน คือจะเป็นหน่วยงาน
ส าหรับรับค าขอการสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน แล้วประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละด้านต่อไป  

นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประจ าจังหวัดซึ่งแต่งตั้งโดยท่านนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การท างานในการน ามาตรการสู่
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนสอดรับกับการด าเนินงานสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ได้มากที่สุด  คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ร่วม
เป็นกรรมการ ด าเนินการในเรื่องนี้ โดยเครือข่ายศูนย์อุตสาหกรรมประจ าจังหวัดที่เป็นศูนย์ส่งเสริม 
สนับสนุนช่วยเหลือเอสเอ็มอีประจ าจังหวัด ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการท างานให้  

และนอกจากทางด้านการเงินกองทุนดังกล่าวยังด าเนินการการส่งเสรมิสิง่ทีจ่ าเปน็ทีไ่มใ่ช่
ตัวเงิน ควบคู่ไปอีก เช่น การช่วยเหลือในการปรับปรุงพัฒนากิจการต่าง  ๆ หลังจากที่ได้รับเงินทุน
สนับสนุนไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะดิจิทัล (digital) การค้าขายในระบบอี-คอมเมิร์ซ 
(e-commerce) ที่เหมาะสม การเพ่ิมผลิตภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านบัญชี การเงินและการตลาด 
ทั้งนี้ 

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐได้จัดกิจกรรมคลินิกสัญจร  เพ่ือสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์การด าเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกระดับในพ้ืนที่ 
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ประชาชนทั่วไป หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ พร้อมทั้งเปิดค าขอการช่วยเหลือสนับสนุนครบ 
เต็มรูปแบบ ส าหรับการด าเนินการโดยคลินิกเอสเอ็มอีสัญจร ขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้ว อาทิ จังหวัด
สงขลา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตาก  
และมีแผนทีจ่ะด าเนินการในลักษณะคลินิกสัญจรเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เข้าถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ 

๓. ปัจจุบันนี้การด าเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรมมีการประสานการขับเคลื่อน 
การพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคการศึกษา  
ภาคประชาชน ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการบูรณาการเริ่มจากการจัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมทั้งการจัดท างบประมาณ โดยให้จัดท างบประมาณ
ลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนดังกล่าว  มีการติดตามประเมินผล 
ในภาพรวมเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณมาจ านวนหนึ่ง ปี ๒๕๖๑ ก็ได้รับจัดสรร
งบประมาณต่อเนื่องมาเป็นการบูรณาการ  เช่น ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๙ กระทรวง  
๒๓ หน่วยงาน มีรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง  

ขณะเดียวกันการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเอสเอ็มอีในประเทศต่าง  ๆ ตามที่ได้รวบรวม
ข้อมูลมามีการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและแนวความคิดในการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  
ตลอดจนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด
ทางด้านธุรกิจ การผลิตการค้า การบริการ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไต้หวัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพอสมควร  พบว่ามีรูปแบบการบริหารงาน 
โดยหน่วยงานหลายแห่ง เพราะต้องการทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญจากหลายแห่ง แต่มีองค์กรกลางคล้ายกับ 
สสว. ท าหน้าที่วางแผนและบูรณาการการส่งเสริมงานเอสเอ็มอีของประเทศเช่นเดียวกัน 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- 

  

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

- 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การด าเนินการน าสายไฟฟ้าและสายสาธารณูปโภคต่างๆ ลงดิน 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ 
วันศกุร์ที ่๓๐ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม คุณหญงิทรงสุดา ยอดมณี เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายสุธ ีมากบุญ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๔๔ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณ ี

ด้วยช่วงที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
หลายจุด ส่งผลให้แต่ละเหตุการณ์มีทั้งผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย และคงปฏิเสธได้ยากว่า
ส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุนั้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่มีสายไฟและสายสาธารณูปโภคต่างๆ แขวน
อยู่บนเสาไฟฟ้าและพาดอยู่บนกิ่งไม้ในสภาพระเกะระกะ หรือบางครั้งหล่นลงมาบนฟุตบาทตามริมถนน 
ซึ่งนอกจากจะท าให้ทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครและเมืองต่าง ๆ ของประเทศ ลดความงดงามลงไป
แล้วยังเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง
มาช้านาน คณะรัฐมนตรีปัจจุบันรับทราบปัญหานี้เป็นอย่างดี และได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๘ 
ให้การไฟฟ้านครหลวงด าเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าใต้ดินเพ่ือรองรับการเป็นมหานคร
แห่งอาเซียนในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม ซึ่งแนวทางและนโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่การให้การ
ไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบในการจัดระเบียบระบบสายไฟอย่างเดียวอาจจะ  
ท าให้นโยบายไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสายที่แขวนอยู่บนเสาไฟฟ้ามิได้มีแต่เสาไฟที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น แต่ยังมีสายสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งสายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
สายสาธารณูปโภคอื่นๆ เหล่านี้ จะต้องให้หน่วยงานหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหา  
โดยน าสายต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนลงดินร่วมกับสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าด้วย ดังนั้น การที่
รัฐบาลให้ความส าคัญในเรื่องนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาด้านทัศนียภาพให้แก่ประเทศเท่านั้น 
ยังเป็นการเ พ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการรองรับนโยบายที่อยากให้ประเทศไทยกลายเป็นมหานคร  
แห่งอาเซียนได้อย่างแท้จริงอีกด้วย  
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จึงขอเรียนถามว่า 

๑. ปัจจุบันการด าเนินการน าสายไฟฟ้าและสายสาธารณูปโภคต่างๆ ลงดิน ได้ด าเนินการ  
ไปแล้วมากน้อยเพียงใด และจะมีการด าเนินการเฉพาะกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเทีย่ว
ส าคัญเท่านั้นหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีแผนการบูรณาการในการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร 

๒. ขณะนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าบนถนนหลายสาย และต้องมีการขุดเจาะถนนด้วยหากมี
การวางท่อส าหรับสายสาธารณูปโภคต่างๆ ไปด้วยเลย ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณและเวลาในการ
วางสายสาธารณูปโภคเหล่านั้น อยากทราบว่าได้มีการด าเนินการในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ค าถามที่ ๑)  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้า
นครหลวง มีแผนงานโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ ระยะทาง ๔๑.๙ กิโลเมตร ได้แก่ 
โครงการถนนสีลม โครงการปทุมวัน โครงการจิตรลดา โครงการพหลโยธิน โครงการพญาไท โครงการ
สุขุมวิท และโครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (เพ่ิมเติม)  ทั้งนี้รัฐบาลได้เร่งรัดด าเนินการอย่างเต็มที่
และแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙  ส่วนแผนงานโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการเป็นระยะทาง ๔๕.๔ กิโลเมตร 
รัฐบาลได้เร่งรัดโดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี  (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย  โครงการ
ปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (เพ่ิมเติม)  โครงการนนทรี โครงการถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการ
พระราม ๓ โครงการรัชดาภิเษก – อโศก  โครงการรัชดาภิเษก – พระราม ๙  

แผนงานการด าเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพ่ือรองรับ  
มหานครแห่งอาเซียน ระยะทาง ๑๒๗.๓ กิโลเมตร ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีการขยายการท างาน ๓๙ เส้นทาง เช่น โครงการรอบพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน
ได้ก่อสร้างไปแล้วประมาณ ๑๓ เปอร์เซ็นต์ โครงการรถไฟฟ้าสีน้ าเงิน ช่วงถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นต้น   

โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ ก่อสร้างเคเบิล 
(Cable) ใต้ดินส าหรับเมืองใหญ่ เช่น ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเสด็จนิวัติ จังหวัดบุรีรัมย์  
ถนนสุนทรวิจิตร จังหวัดนครพนม ถนนตรัง ถนนกระบี่ ถนนดีบุก และถนนเยาวราช จังหวัดภูเก็ต  
ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด 
คือ จังหวัดล าปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครพนม และจังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ
ออกแบบ และโครงการแผนงานที่จะด าเนินการในอนาคต คือ โครงการพัฒนาไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่
๒ ปี๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ในพ้ืนที่ ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนคร
นครสวรรค์ และเทศบาลนครขอนแก่น 

ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนงานระยะยาวก่อสร้างเคเบิล(Cable) ใต้ดิน ในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗  
เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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รวมทั้งเป็นการด าเนินการอย่างสอดคล้องและต่อเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกกระทรวง ซึ่งเป็นการบูรณาการการท างานอย่างต่อเนื่อง ต่อไป  

ค าถามที่ ๒) แนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
การไฟฟ้านครหลวงได้มีการบูรณาการโดยมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงาน
สาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นแนวทางในการท างาน และท างานเป็นทีมแบบบูรณาการร่วมกับ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิเช่น ด้านสาธารณูปโภค 
การร้อยท่อสายต่างๆโดยใช้วิธีน าท่อลอดใต้ผิวการจราจร (pipe Jacking) ซึ่งการไฟฟ้าและทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและด าเนินการร่วมกันอย่างสมบูรณ์ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน เป็นต้น         

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- 

  

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

- 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ความล่าช้าในการปรับปรุงและประกาศใช้ร่างกฎกระทรวง 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ 
วันศกุร์ที ่๓๐ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายมณเฑียร บุญตนั เป็นผูต้ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายสุธ ีมากบุญ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๔๐ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายมณเฑียร บุญตัน 

สืบเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการขยายตัวของเมืองในด้านการก่อสร้างอาคาร
เพ่ิมมากขึ้น ภาครัฐจึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น  
ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันรวมถึง
มีการประกาศใช้กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้ อย่างไรก็ดี กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว
และไม่ครอบคลุมถึงบุคคลทุกคน จึงสมควรที่จะปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable 
Development Goals (SDGs) ที่ ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
โดยก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของอาคารเพื่อให้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพ
ความพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่ากรมโยธาธิการและผังเมื องได้ยกร่าง
กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของอาคารที่คนพิการ ผู้สูงอายุ  
และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พ.ศ. .... มาหลายปีแล้ว แต่ยังมิได้มีการประกาศใช้ ซึ่งความล่าช้าในการ
ปรับปรุงและประกาศใช้ อาจกระทบต่อการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้า ถึง 
และใช้ประโยชน์ได้ และความพยายามในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในทุกมิติซึ่งเป็นนโยบายหลัก
ของรัฐบาล 
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จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก
และสภาพแวดล้อมของอาคารที่คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พ.ศ. .... หรือไม่อย่างไร 
หากมีจะใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากน้อยเพียงใด 

๒. รัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึง  
และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกมิติ (อาคารสถานที่ ขนส่งสาธารณะ ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 
เทคโนโลยี บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด) หรือไม่ อย่างไร 

๓. รัฐบาลมีมาตรการในการผนวกรวมนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ หรือไม่อย่างไร 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายสธุี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ค าถามที่ ๑) ความคืบหน้าในการเสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมของอาคารที่คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พ.ศ. .... ในขณะนี้ได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกรมโยธิการและผังเมืองแล้ว ซึ่งต่อมาได้เสนอคณะกรรมการควบคุม
อาคารตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  และปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้
เสนอต่อคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ใน
ต้นปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดด าเนินการควบคู่ไปด้วยคือ เพื่อที่จะให้ประกาศฉบับนี้มี
ผลใช้บังคับได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกใน
อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพลลภาพและคนชรา ให้สอดคล้องกัน 

ค าถามที่ ๒) แนวทางการพัฒนาบริการสาธารณะส าหรับพลเมืองทุกคนนั้น รัฐบาล 
ได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ในหมวด ๕  
และหมวด ๖ อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในเรื่องการสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ดังนี้  

ประการที่ ๑ การขนส่งสาธารณะที่มีผลเป็นรูปธรรมในขณะนี้คือ ยูนิเวอร์ซอล ดีไซด์ 
(Universal Design) เช่น กรุงเทพมหานครได้เร่งรัดติดตั้งลิฟต์โดยสารบริเวณสถานีรถไฟฟ้าให้ครบ  
ทั้ง ๒๓ สถานี ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ และมีบริการผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น เป็นต้น 

ประการที่ ๒ ด้านพลังงาน มีการพัฒนาโครงสร้างระบบไฟฟ้าเพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง  

ประการที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตาก อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และอ าเภอหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
ใช้งบประมาณ ๓,๑๔๐ บาท 
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ประการที่ ๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้มีการติดตั้งกล้องซีซีทีวี (CCTV) 
ประการที่ ๕ การให้บริการประชาชนในเชิงรุก เนื่องจากมีพระราชบัญญัติอ านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย  เช่น 
กรมที่ดิน กรมการปกครอง  ได้จัดท า Linkage Center ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชนได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ค าถามที่ ๓) รัฐบาลได้ด าเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
ของสหประชาชาติ ซึ่งด าเนินการตามเป้าหมายที่ ๙ การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความต้านทาน 
และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมยั่งยืน  และเป้าหมายที่ ๑๑  
ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมีความปลอดภัย และมีความสอดคล้องกับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยต้องท างาน 
ในเชิงรุกเพื่อที่จะให้ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔. ๐ ต่อไป       

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- 

  

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

- 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาการให้บริการรถยนต์ป้ายด าผ่านแอพพิเคชั่น (Uber) 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๓๙/๒๕๖๐  
วันศกุร์ที ่๒๓ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ เป็นผู้ตัง้ถาม  
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายพิชัย  อคัราทติย์  รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นผูต้อบกระทูถ้ามแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓๐ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 

ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ขับรถยนต์รับจ้าง
สาธารณะหรือผู้ขับรถแท็กซี่ กับขับรถยนต์ป้ายด าผ่านแอพพลิเคชั่น (Uber) หรือผู้ขับรถอูเบอร์โดยมี
กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ได้ปิดล้อมรถอูเบอร์กลางเมืองโดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยสารมาด้วย ซึง่เกดิขึน้ 
ในเมืองท่องเที่ยว เช่น พัทยา เชียงใหม่ เป็นต้น เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย สาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการให้บริการของผู้ขับรถแท็กซี่ ซึ่งมีผู้ร้องเรียนจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ผู้ขับแท็กซี่มักอ้างว่าต้องไปส่งรถ แก๊สหมด หรืออยู่นอกเส้นทาง รวมถึงการขับรถ
ไม่ถูกกฎจราจร ขับรถประมาท การพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่สุภาพกับผู้โดยสาร และความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร ประชาชนจึงมองหาทางเลือกที่ดีกว่าโดยเฉพาะอูเบอร์ (Uber) ซึ่งมีความสะดวกสบายรวดเร็ว 
สามารถเรียกรถผ่านบริการแอพพลิเคชั่นมีการก าหนดเส้นทาง และค่าบริการให้ทราบล่วงหน้าและเป็นที่
พอใจของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การที่กระทรวงคมนาคมไม่สามารถควบคุมการบริการรถแท็กซี่ให้มีคุณภาพ
ท่ีดีตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ แต่กลับห้ามรถอูเบอร์ให้บริการโดยอ้างว่าผิดกฎหมาย  
กรณีที่ผู้ขับขี่รถอูเบอร์ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์ไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนตร์บัจา้ง
ส่งผลให้ไม่มีการแข่งขันของผู้ประกอบการในด้านค่าบริการและคุณภาพการบริการ ประชาชน  
ขาดทางเลือกในการใช้บริการสาธารณะ 

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการให้บริการรถยนต์ป้ายด าผ่านแอพพิเคชั่น (Uber)  
ให้ถูกกฎหมายเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการรถยนต์สาธารณะหรือไม่ ประการใด 
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๒. กระทรวงคมนาคมมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน หรือความขัดแย้ง 
ที่อาจรุนแรงและบานปลายยิ่งขึ้นระหว่างผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะหรือผู้ขับแท็กซี่กับผู้ขับรถยนต์
ป้ายด าผ่านแอพพิเคชั่น (Uber) หรือผู้ขับรถอูเบอร์หรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม :  นายพิชยั  อัคราทิตย์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

๑) การด าเนินการเกี่ยวกับการท าให้ถูกกฎหมาย กระทรวงคมนาคมได้มีการจัดการประชุม
ร่วมกันโดยให้มีตัวแทนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของอูเบอร์มาพูดคุยด้วยและได้หารือกับผู้เกี่ยวข้อง   
ซึ่งได้แก่ กรมการขนส่งทางบก ผู้แทนกระทรวงคมนาคมซึ่งก ากับดูแล ตัวแทนจาก  คสช. ซึ่งดูแล 
เรื่องการจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องรถโดยสารสาธารณะซึ่งด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ มาหารือ
ร่วมกัน ในเรื่องนี้มีข้อตกลงกันว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างรอบคอบ  แล้วจึงมีมติว่าควรจะมีการ
ด าเนินการศึกษาและจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือท าการศึกษารูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการน า 
รถส่วนบุคคลมาให้บริการในรูปแบบรถแท็กซี่ผ่านการให้บริการโดยใช้แอพพลิเคชั่น  โดยมีขอบเขต 
ของการศึกษาดังนี้  

ข้อ ๑ เพ่ือศึกษาผลดี ผลเสีย ของการน ารถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการในรูปแบบรถ
แท็กซี่ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะ
เร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน 

ข้อ ๒ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบแท็กซี่เดิมจากการน ารถยนต์ส่วนบุคคล  
มาให้บริการในรูปแบบรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าว 

ข้อ ๓ เสนอแนะแนวทางปรบัปรุงกฎหมาย ข้อก าหนด และกฎระเบียบเพื่อให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลง โดยค านึงถงึประโยชน์สาธารณะและการยอมรับของประชาชน  

ซึ่งหากผลการศึกษาดังกล่าวแล้วเสร็จ กรมการขนส่งทางบกจะได้เร่งด าเนินการท าความ
เข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ขับรถยนต์รถรับจ้างสาธารณะเพ่ือจะได้ด าเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้เพ่ือลดความขัดแย้งของผู้ให้บริการและมีทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ
มากขึ้น  

๒) กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งในคณะกรรมการจัดระเบียบการจราจรในเรื่องเกี่ยวกับแท็กซี่ตามนโยบายของ  คสช. ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๗ ด าเนินการจัดระเบียบรถแท็กซี่เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถแท็กซี่และแก้ปัญหา
ร้องเรียนของผู้ใช้บริการโดยการควบคุมก ากับดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ได้ท าความเข้าใจ
กับผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างไม่ให้ท าการต่อต้านที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  และด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกใช้เรียกแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ได้ก าหนด
แนวทางในการพัฒนายกระดับรถแท็กซี่เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  ความปลอดภัย เน้นคุณภาพและ 
การเข้าถึงการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้โครงการแท็กซี่ โอเค (TAXI OK) กับแท็กซี่ วีไอพี (TAXI 
VIP) ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับโครงการแท็กซี่ โอเค เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถแท็กซี่ที่อยู่ 
ในระบบปัจจุบัน เ พ่ือสร้างความมั่นใจ  ความปลอดภัย โดยได้ออกแบบระบบเรียกใช้บริการ 



- ๒๒๐ - 

   

โดยแอพพลิเคชั่นผ่านระบบมือถือเพ่ือตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการเพ่ือความสะดวกป้องกันปัญหา
การปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ (meter) ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการ ไม่เอาเปรียบ
ผู้โดยสาร โดยมีแนวทางด าเนินการบริหารจัดการ ดังนี้  

ข้อ ๑ ได้เสนอกฎกระทรวง ๒ ฉบับให้แท็กซี่ที่อยู่ในระบบทุกคันต้องติดตั้งระบบจีพีเอส 
แทร็กกิง (GPS tracking) พร้อมเครื่องบ่งชี้คนขับที่ ใช้กับใบขับขี่  กล้องซีซีทีวี  (CCTV) ประเภท 
สแน็พ ชอต (snapshot) ปุ่มฉุกเฉินเตือนภัย เหล่านี้เป็นต้น เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้บริการ  

ข้อ ๒ แท็กซี่ตามโครงการทุกคันจะต้องเชื่อมข้อมูลเข้ากับศูนย์บริการจัดการเดินรถ
แท็กซี่ หรือว่าศูนย์จีพีเอสของกรมการขนส่งทางบก หรือที่เรียกว่าแท็กซี่ โอเค เซ็นเตอร์ (TAXI OK 
center) ผ่านศูนย์ของนิติบุคคลสหกรณ์ชมรมแท็กซี่ที่สังกัดอยู่ในปัจจุบัน โดยจะต้องส่งข้อมูลการเดินรถ
ผ่านระบบจีพีเอส แทร็กกิง ในลักษณะออนไลน์ (online) แบบเรียล ไทม์ (real time) ด้วย  

ข้อ ๓ ศูนย์ให้บริการข้อมูลรถแท็กซี่ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองจะท าหน้าที่
บริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ของกรมการขนส่งทางบกหรือว่าแท็กซี่  โอเค เซ็นเตอร์นี้  
กับผู้ประกอบการแท็กซี่เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ  

ข้อ ๔ ได้มีการพัฒนาระบบเรียกแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ  หรือเรียกว่า ดีแอลที 
(DLT) แท็กซี่ โอเค เพ่ือตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการเพ่ิมความสะดวก ป้องกันปัญหาการปฏิเสธ
ผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการเพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
แอพพลเิคชั่นนี้ยังสามารถร้องเรียนแล้วก็แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นภายในรถแท็กซี่ได้ด้วย 

นอกจากนั้นมีอีก ๑ โครงการ คือโครงการแท็กซี่ วีไอพี ของกรมการขนส่งทางบก  
ได้จัดท าโครงการแท็กซี่ วีไอพี ขึ้น เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการให้บริการของประชาชน โดยเป็นแท็กซี่
ชนิดพิเศษ ใช้รถที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป  เพ่ิมอุปกรณ์ส่วนควบ
ส าหรับให้บริการที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นเพ่ิมเติมจากข้อก าหนดของการติดตั้งเครื่องมือ  อุปกรณ์
ส่วนควบตามโครงการแท็กซี่ โอเค ซึ่งผู้ประกอบการต้องเป็นนิติบุคคล  มีความพร้อมทางธุรกิจ  
มีแผนการประกอบแบบมืออาชีพ 

จากโครงการแท็กซี่ โอเค และ แท็กซี่ วีไอพี ที่พัฒนาดังกล่าวข้างต้นจะท าให้ระบบ 
การบริหารจัดการด้วยดาต้าเบส (database) ที่เป็นระบบสามารถพัฒนาศูนย์ประวัติทั้งรถแท็กซี่ 
ที่จดทะเบียนในระบบทุกคันและประวัติผู้ขับรถทุกคน ตลอดจนการบันทึกติดตามการกระท าผิดจะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้ระบบการให้บริการแท็กซี่สาธารณะสามารถพัฒนาสู่คุณภาพการให้บริการ
ที่ยั่งยืนต่อไป 
 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- 
  

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

- 
……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ๕๖/๒๕๖๐  
วันศกุร์ที ่๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตร ี

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวรีะ  โรจน์พจนรัตน์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงวัฒนธรรม 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๖๔ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยโบราณสถานเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการในเชิงประวัติศาสตร์และเชงิโบราณคดี
และมีความงดงามทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม โบราณสถานในประเทศไทยจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทาง
จิตใจ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย การอนุรักษ์โบราณสถานและสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้อยู่ในสภาพ
มั่นคงแข็งแรง สวยงามอยู่เสมอ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าโบราณสถาน 
บ้านเรือนอาคารเก่าแก่หลายแห่งที่มีนัยส าคัญทางประวัติศาสตร์และผูกพันอยู่ในความทรงจ าทาง
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ซึ่งควรได้รับการอนุรักษ์หรือน าเสนอในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดก
วัฒนธรรมที่แสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น พบว่ายังไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐหรือเจ้าของท าให้บ้านเรือน
และอาคารหลายแห่งอยู่ในสภาพทรุดโทรมผุพัง ถูกท าลาย เสี่ยงต่อการสูญหายไปจากพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมโดยปราศจากความพยายามในการอนุรักษ์เพ่ือให้เยาวชนและคนรุ่นต่อไปได้ศึกษาเรียนรู้และ
ภาคภูมิใจ เช่น บ้านพะโป้ หรือบ้านห้างรัชกาลที่ ๕ ตั้งอยู่ที่จังหวัดก าแพงเพชร เป็นอาคารไม้สองชั้น
สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง รูปแบบไทยผสมตะวันตก ประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต และวังพระยาระแงะ
ตั้งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส เป็นอาคารเรือนไม้อายุกว่าร้อยปี มีลักษณะสองชั้นยกใต้ถุนสูง หลังคาจั่วมนิลา
หรือบลานอ มีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมมลายู โดยสมัยเป็นมณฑลปัตตานีถูกใช้เป็นที่ว่าราชการ
ของเจ้าเมือง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบ้านทั้งสองแห่งมีสภาพทรุดโทรมผุพัง เนื่องจากการขาดการดูแล 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาการรื้อถอนโบราณสถานที่ตั้งอยู่ตามวัดต่าง ๆ  เพ่ือสร้างศาสนสถาน  
สิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ หรือน าพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์ในการอื่น รวมถึงการสร้างอาคารบดบังทัศนียภาพ 
ของโบราณสถานตลอดจนขาดความรู้ความเข้าใจในการบูรณะโบราณสถานของผู้เป็นเจ้าของ ท าให้มีการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงโบราณสถานโดยผิดวิธี ใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้รูปลักษณ์และสัดส่วนอาคาร 
มีความผิดเพี้ยนซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่า ความส าคัญของโบราณสถาน ดังนั้น ภาครัฐจึงควรด าเนินการ
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ส ารวจโบราณสถานและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
ทั่วประเทศว่ามีจ านวนมากน้อยเพียงใด และมีสภาพอย่างไร เพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษ์ต่อไป  

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. หน่วยงานของรฐัได้มีการส ารวจและจัดท าข้อมูลโบราณสถานทั่วประเทศหรือไม่ อย่างไร 

๒. มีแนวทางอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีคุณค่าหรือไม่ อย่างไร   

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายวรีะ  โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

ค าถามที่ ๑)  หน่วยงานของรัฐได้มีการส ารวจและจัดท าข้อมูลโบราณสถานทั่วประเทศ 
โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ส ารวจท าข้อมูลโบราณสถานทั่วประเทศ ณ ปัจจุบันได้มีการ
จัดท าฐานข้อมูลโบราณสถานแล้วจ านวน ๙,๖๑๔ แห่ง ในจ านวนนี้ได้ประกาศเป็นโบราณสถานส าคัญ
ของชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๓,๑๓๔ แห่ง ที่ยังไม่ได้ประกาศอีกจ านวน ๖,๔๘๐ 
แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดประเมินคุณค่า ก าหนดขอบเขตที่ดินโบราณสถาน
และจะด าเนินการขึ้นทะเบียนในล าดับต่อไป  นอกจากนี้การจัดท าข้อมูลโบราณสถานและจัดล าดับ
ความส าคัญโบราณสถาน แล้วยังมีการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ ล าดับการอนุรักษ์และปัญหาการ
เสื่อมสภาพของโบราณสถานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนในการอนุรักษ์ ข้อมูลเหล่านี้ของกรม
ศิลปากรเป็นข้อมูลเปิดเผยแล้วก็มีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม เป็นฐานข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ (website) ของกรมศิลปากร 

ค าถามที่ ๒) มีแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมมีคุณค่าโดยที่
โบราณสถานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์และโบราณคดีอันเป็นทรัพย์
มรดกที่มีค่ายิ่งของชาติ บทบัญญัติมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจ
พิจารณาให้มีการบูรณะซ่อมแซมหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการอนุรักษ์ หรือรักษา และในการอนุรักษ์
โบราณสถาน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้ก าหนดแนวทางการอนุรักษ์โดยได้ออกเป็น
ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎบัตรระหว่าง
ประเทศ ว่าด้วยการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานและแหล่งที่ตั้งตามกฎบัตรเวนิส โดยน าแนวทางของ
กฎบัตรนี้มาปรับปรุงประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะและบริบทของประเทศไทย ทั้งนี้ได้ก าหนดแนวทางการ
อนุรักษ์ ตามลักษณะการใช้งานของโบราณสถานเป็น ๒ ลักษณะก็คือ 

ลักษณะที่ ๑ โบราณสถานที่มีการใช้สอยในปัจจุบัน การอนุรักษ์จะเน้นเรื่องของโบราณสถาน
เสริมความมั่นคงแข็งแรงให้คงรูปแบบดั้งเดิมที่มีคุณค่า  และอาจเสริมสร้าง ต่อเติมตามความจ าเป็น  
เพ่ือทดแทนความเหมาะสม และสอดคล้องกับการใช้งานแบบใหม่ แต่ต้องไม่ท าลายคุณค่าของ
โบราณสถานนั้น ๆ การอนุรักษ์ยังรวมถึงการดูแลรักษาโบราณสถานให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ  
เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและช่างฝีมือในอดีต 
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ลักษณะที่ ๒ โบราณสถานที่ไม่ได้ใช้สอยอย่างในอดีต  เช่น โบราณสถานที่ปรากฏตาม 
เมืองโบราณต่าง ๆ จังหวัดสุโขทัยหรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นต้น การอนุรักษ์จะเป็นไป 
ในลักษณะของการรักษาไว้ตามสภาพที่พบจริง เพ่ือป้องกันไม่ให้โบราณสถานเกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้น 
ทั้งนี้เพ่ือคงคุณค่าความเป็นของแท้และดั้งเดิมให้มากที่สุด  ในกรณีที่จะเสริมความมั่นคงหรือมีความ
จ าเป็นต้องท าชิ้นส่วนของโบราณสถานที่ขาดหายไปขึ้นใหม่ เพื่อรักษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรม จะท าได้
โดยวิธีการออกแบบให้แสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นของท าขึ้นใหม่  จะด้วยวิธีการใช้วัสดุต่างกันหรือ 
สีต่างกัน หรือการท าพ้ืนผิวให้ต่างกันกับของเดิม แต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่มีความผสมกลมกลืนกับ
ของเดิม 

กรณีเรื่องบ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร และโบราณสถานวังเจ้าเมืองระแงะ ซึ่งบ้านพะโป้
ซึ่งเป็นเรือนปั้นหยาประยุกต์ ๒ ชั้น แล้วสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ จริง ๆ แล้วบ้านหลังนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น
บ้านที่มีความส าคัญในอดีต เพราะว่าถ้านับจากปัจจุบันนี้ก็อายุ ๑๐๐ กว่าปีแล้ว แล้วก็บ้านหลังนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสต้นก็เคยมาที่บ้านหลังนี้เช่นเดียวกัน ณ ปัจจุบัน
อาคารและที่ดินบ้านพะโป้เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน เจ้าของบ้านคนปัจจุบันคือ นางวัฒนา อุดมรัตน์ศิริชัย 
แล้วบ้านนี้ก็ถูกปล่อยร้างไว้ในสภาพช ารุดทรุดโทรมอย่างที่จัดเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของ  แต่ยังไม่ได้
ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานส าคัญของชาติ หน่วยศิลปากรที่ ๖ สุโขทัยได้ส ารวจและจัดท า
รูปแบบรายการบูรณะแล้วเสร็จ แต่เมื่อเข้าไปประสานกับเจ้าของที่ครอบครองอาคารอยู่ตามกฎหมาย
ได้รับแจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้มีหน่วยงานราชการไปด าเนินการใด ๆ ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดาย ซึ่งขณะนี้ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะกรมศิลปากรเรามีกองทุนโบราณคดีซึ่งอาจจะจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ได้แล้ว
กองทุนนี้เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีบทบัญญัติที่เข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็เห็นชอบ  คือ ผู้บริจาคงานเพ่ือการบูรณะ
โบราณสถานสามารถน าไปหักภาษีได้ ๒ เท่า อันนี้ถ้าได้มีการประสานอย่างใกล้ชิดก็อาจจะท าให้เกิด 
ความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมต่อไปได้  

วังเจ้าเมืองระแงะ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ถือว่าเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
อย่างที่เห็นคือ ณ ปัจจุบันนี้ประเด็นปัญหาคือว่าเจ้าของผู้ครอบครองได้มีการขายที่ดินส่วนหนึ่งไปแล้ว
ที่ดินตรงนี้เหมือนกับว่าแบ่งครึ่ง อาคารไป จริง ๆ แล้วกรมศิลปากรเมื่อปี ๒๕๕๙  ได้จัดท ารูปแบบ
รายการที่จะเข้าไปบูรณะแล้วจ านวนเงิน ๗ ล้านบาท แล้วก็ตั้งงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ได้รับเรียบร้อยแล้ว 
แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของที่ดิน  ผู้ครอบครองก็คือผู้ที่ซื้ออาคารครึ่งหนึ่งของอาคารกับที่ดิน 
ส่วนหนึ่งไปเขาก็ไม่ประสงค์จะบูรณะ เขาต้องการที่จะขายอาคารของเขากับที่ดินตรงนี้ก็เป็น จ านวน  
๓๕ ล้านบาท เพราะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปด าเนินการนี้ได้ งบประมาณที่ขอมาได้ก็ต้องไปด าเนินการ
อย่างอื่น ก็รับท่านอาจารย์วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ไปว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปประสานในรายละเอียดดูว่า 
เขายินดีที่จะบริจาคหรือไม่ ถ้าสามารถท าได้ก็สามารถที่จะตั้งงบประมาณใหม่เข้าไปด าเนินการได้ 

เรื่องชุมชนเก่า จริง ๆ แล้วกระทรวงวัฒนธรรมได้ส ารวจชุมชนเก่า ถนนสายวัฒนธรรม
โบราณในประเทศไทยเรามีจ านวนประมาณ ๑๔๐ กว่าแห่ง ขณะนี้มีชุมชนต่าง ๆ ฟ้ืนฟูทั้งถนนก็ดี  
เป็นชุมชนก็ดี เพื่อฟ้ืนฟูของแท้และดั้งเดิมที่เป็นวิถีชีวิตก็ดี อาคารสถาปัตยกรรมทางกายภาพก็ดี หรือว่า 
ในเรื่องของการส่งเสริมนักท่องเที่ยวก็ดีเป็นชุมชนที่ประสบความส าเร็จ  เช่น ชุมชนที่สามชุก เป็นต้น 
กระทรวงวัฒนธรรมก็ทราบดีว่าบางชุมชนไม่มีศักยภาพเช่นนั้น  เพราะจากการที่เราไปส ารวจแล้ว  
๑๔๐ กว่าแห่งมีพัฒนาไปแล้วประมาณ ๔ – ๕ แห่งก็ประสบความส าเร็จ กระทรวงก็เข้าไปด าเนินการ
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โดยกรมส่งเสริมธรรมก็เข้าไปส ารวจแล้วประสานกับท้องถิ่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบต. อบจ. ที่มี 
ความประสงค์แล้วก็น าชุมชนเหล่านั้นมาอบรมพาไปดูงานกรณีศึกษาของชุมชนและถนนวัฒนธรรม  
ที่ประสบความส าเร็จ แล้วก็ขณะนี้เราเปิดชุมชนอย่างนี้ไปแล้ว ๒๗ แห่ง ค่อย ๆ ท า เพราะว่าการที่ 
จะไปเปิดทีเดียว ๑๔๐ แห่งคงเป็นไปไม่ได้ ก็คิดว่าต้องยั่งยืน เมื่อเปิดไปแล้วต้องสามารถขับเคลื่อนไปได้
อย่างยั่งยืน แล้วไม่ใช่เปิดปีดียวแล้วก็ปิด หลักการหลัก ๆ เลยก็คือการที่จะพิจารณาว่าจะเข้าท าอันดับ 
ท่ี ๑ ต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อันดับที่ ๒ ต้องมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่
ใกล้เคียงกับของเดิมหรือสามารถฟ้ืนฟู ได้ อันดับที่ ๓ ที่ส ารวจจากนักท่องเที่ยวที่ไปก็คือเขาต้องการ 
มีส่วนร่วม หรือจะต้องมีเรื่องของอาหารที่เป็นจุดขายของชุมชน  สุดท้ายเลยที่ส าคัญก็คือ  ต้องมี 
ความร่วมมือจริงของท้องถิ่น ทั้งประชาชนก็มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนชุมชนเขาให้เป็นชุมชนที่มี 
ความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม เพราะว่าอันนี้ จะเกิดผลกระทบ อย่างถนนสายหนึ่งเวลาช่วงวันเสาร์ 
วันอาทิตย์ เวลาเปิดเป็นถนนสายวัฒนธรรมนี้ ต้องมีการปิดถนน ชุมชนที่อยู่บนถนนเส้นนี้ทุกบ้านต้อง
พร้อมใจกันว่าโอเค พร้อมที่จะปิดถนนเพ่ือให้เกิดตลาดชุมชนนี้ขึ้นมา อันนี้เราก็ขับเคลื่อนไปแล้ว อย่างที่
จังหวัดอุทัยธานีก็เคยไปดูโรงหนังที่อาจารย์ว่า แล้วโรงหนังหลังนี้เราก็ส ารวจพบที่จังหวัดพิจิตร ที่ชุมชน
วังกรด ซึ่งเราไปเปิดเป็นชุมชนเก่าแล้ว แล้วที่จังหวัดอุทัยธานีเราก็ไปเปิดชุมชนตรอกโรงยา ซึ่งจะมี
โรงหนังอยู่ใกล้ ๆ รับข้อเสนอของท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ไปดูว่าจะด าเนินการอะไรให้เป็นรูปธรรม 
แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องชุมชนเก่าให้เกิดประโยชน์ แล้วก็เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชนและสังคมต่อไป 

ส่วนเรื่องวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ให้นโยบายว่าเราต้อง
เปิดใจกว้างรับข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งข้อคิดเห็นมาจากทางโซเชียล มีเดีย 
(social media) มีจากอาจารย์มหาวิทยาลัย จากเวที การสัมมนาต่าง ๆ เพราะฉะนั้นทางกรมศิลปากร 
ก็ประมวลประเด็นปัญหา และได้นัดทางวัดไว้ว่าจะเข้าไปมอนิเตอร์ (monitor) จากข้อมูลต่าง ๆ  
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ก็จะดูว่ามีประเด็นอะไรที่ที่จะปรับแก้ หรืออะไรที่มีข้อผิดพลาดก็ต้องสามารถ 
ที่จะปรับแก้ได้เพราะขณะนี้แม้ว่าจะมีการตรวจรับงานก็ยังอยู่ในช่วงของสัญญาที่สามารถจะแก้ไขได้ 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชสิภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- 

  

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

- 

 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุอยา่งสมบูรณ ์

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๕๑/๒๕๖๐  
วันศกุร์ที ่๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชติ เป็นผูต้ั้งถาม ถามนายกรฐัมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พล.ต.อ.อดุลย ์แสงสิงแก้ว  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย ์
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓๐ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชิต 

ด้วยประเทศได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘  และคาดว่าในปี  ๒๕๖๔ จะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากถึงประมาณ ๑๓ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๒๐ ของประชากรทั้งหมด  อีกทั้งในปี ๒๕๘๓ องค์การสหประชาชาติ ประเมินว่าประเทศไทยจะมี
ประชากรผู้สูงอายุ สูงที่สุดในอาเซียนถึงร้อยละ ๓๓ ทั้งนี้ จากข้อมูลได้มีการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น
กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง หรือแบ่งตามประเภททางเศรษฐกิจ คือ ฐานะดี ฐานะปานกลาง และ
ฐานะรายได้น้อย อย่างไรก็ตามเห็นว่าควรมีการเปลี่ยนนิยามผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีอายุ ๖๕ ปี เนื่องจาก
ผู้สูงอายุถือว่าเป็นผู้ที่ยังมีศักยภาพ ซึ่งควรให้อยู่ในระบบแรงงานและจัดสรรงานในรูปแบบทีเ่หมาะสมแก่
ผู้สูงอายุ และหากเป็นเช่นนี้แล้วภาครัฐจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มอายุ 
๖๐ - ๖๕ ปี ได้เป็นจ านวนมาก อีกทั้งสามารถน างบประมาณส่วนเกินนี้ไปบูรณาการเพ่ือสนับสนุน
ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  ที่จ าเป็นและเหมาะสม รวมถึงน าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มนั้นจ าเป็นต้องครบในทุกมิติ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริการสาธารณะ แม้ว่าขณะนี้หน่วยงานภารรั ฐ 
ได้เตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องตามนโยบายและมาตรการรองรับ
สังคมสูงวัยของรัฐบาลโดยใช้ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐแล้วก็ตาม แต่การด าเนินการดังกล่าว 
ต้องมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐต้องจัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือดูแลผู้สูงวัย 
เป็นจ านวนมูลค่าสูงมาก ในขณะที่ตัวผู้สูงอายุเองก็ต้องการให้ได้รับการสนับสนุนเพ่ือให้มีการด ารงชีพ
อย่างมีสุขภาวะที่ดี อยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีคุณค่า ไม่เป็น
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ภาระต่อสังคมภายใต้การเกื้อหนุนจากครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ จากข้อมูลพบว่าแหล่งรายได้หลัก
ของผู้สูงอายุ มาจากบุตร การท างาน เบี้ยยังชีพจากทางราชการ เงินบ าเหน็จ บ านาญ คู่สมรส ดอกเบี้ย
เงินออม และอื่น ๆ  ซึ่งรายได้ต่าง ๆ  ของผู้สูงอายุจะเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืน   
โดยสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้สูงอายุด ารงชีพอย่างมีสุขภาวะที่ดีและมีศักดิ์ศรี คือ การสร้างคุณค่าให้แก่
ผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้ท างานที่เหมาะสม การได้รับการสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างหลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ภาครัฐต้อ งมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนงานน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและคุณค่าผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. ภาครัฐมีนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริม  สนับสนุนสร้างศักยภาพและคุณค่าในทุกมิติ
ให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อาทิ การสร้างหลักประกันทั้งด้านรายได้ให้สูงขึ้น คุณภาพชีวิต
และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีหรือไม่ อย่างไร 

๒. ภาครัฐมีนโยบายในการดูแลสนับสนุนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อยรวมถึงกลุ่มที่ต้องการการภาวะพึ่งพิงสูง โดยผ่านความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  ในทุกมิติอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ  
กลุ่มทางสาธารณสุขดังกล่าวอย่างไร   

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ค าถามที่ ๑) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุนั้น  
ที่ผ่านมารัฐบาลได้ด าเนินการมา ๒ - ๓ ปี ซึ่งสถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทยขณะนี้มีประมาณ 
๑๐,๘๐๐,๐๐๐ คน และมีการคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๗๔ น่าจะมีประชากรผู ้สูงอายุประมาณ 
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ คน และคาดการณ์ต่อไปอีกในปี ๒๕๘๓ จะมีประชากรผู ้ส ูงอายุประมาณ 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งจะเป็นอันดับ ๑ ของอาเซียน  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลภายใต้การน าของ  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญโดยมุ่งเน้นในการลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกับผู้สูงอายุเป็นส าคัญภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ เป็นผู้ด าเนินการระดับนโยบาย และมอบหมายให้  พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ก ากับดูแล อีกทั้งยังมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
และภาคประชาสังคมรวมถึงมีข้อตกลงโดยมีการท า MOU ร่วมกันอีก ๑๗ องค์กร เพ่ือจะดูแลผู้สูงอายุ 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเร่งด่วนเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
๔ ประการ ดังนี้  
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ประการที่ ๑ ให้ความส าคัญต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ 
ประการที่ ๒ ให้ความส าคัญเรื่องการดูแลที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
ประการที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบสินเชื่อ 
ประการที่ ๔ บูรณาการเรื่อง บ าเหน็จบ านาญ 

ในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลต้องจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ๘,๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งใช้งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ 
ล้านบาทต่อปี นอกจากนั้นรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้ผู้สูงอายุ
สามารถกู้เงินเพ่ือประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ยรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท ในขณะนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า
๔๕๔ ล้านบาท และต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รัฐบาลได้อนุมัติหลักการให้
มีการจัดสรรเงินจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบในอัตราร้อยละ ๒ ซึ่งจะท าให้มีเงินกองทุนประมาณ 
๔,๐๐๐ ล้านบาท 

ทั้งนี้ การด าเนินงานที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนเรื่องการจ้างงาน เป็นการจ้างงาน  
เชิงประชารัฐทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีการจ้างงานผู้สูงอายุประมาณ ๓๕,๓๗๑ อัตรา  
และเรื่องที่พักอาศัยผู้สูงอายุนั้น การเคหะแห่งชาติได้มีแผนที่จะด าเนินการรองรับในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า 
จ านวน ๑๗๐,๐๐๐ หน่วย ในการก่อสร้างเพ่ือรองรับผู้สูงอายุ ส่วนกรมธนารักษ์มีแผนงานเรียกว่า 
Senior Complex ใน ๔ จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่  นครนายก และชลบุรี ประมาณ ๔๐,๐๐๐ หน่วย 
มีการด าเนินการคล้ายกับสวางคนิวาส โดยจะดูแลด้านที่อยู่อาศัย ด้านสังคม สุขภาพ  

ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ด าเนินการซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ ใช้งบประมาณ  
หลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได้ด าเนินการซ่อมแซมไปแล้ว ๕,๔๔๕ หลัง และโครงการประชารัฐร่วมกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ซ่อมแซมบ้านไปแล้ว ๗๓๗ หลัง ในอัตราหลังละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
ส่วนโครงการบ้านกตัญญู ได้ด าเนินการแล้วจ านวน ๓๖๐ หน่วย อีกทั้งล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ก าลังด าเนินการเกี่ยวกับ Senior Complex  ที่จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ อยู่ระหว่างยกร่างการขับเคลื่อน
โครงการ 

ค าถามที่ ๒ ) สินเชื่อที่ขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย รวมทั้งมาตรการที่จะให้
ด้านการบูรณาการ ด้านของบ านาญ อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาระดับชาติ  
ท่ีจะรองรับในการที่จะให้ผู้สูงอายุมีรายได้ เพ่ือที่จะมีเงินในการใช้จ่ายที่เหมาะสมในช่วงบั้นปลายของชีวิต 

รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญว่าการขับเคลื่อนผู้สูงอายุในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เหมาะสมมาก 
ขณะนี้มีศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว ๑๒ ศูนย์ รองรับได้ ๑,๑๐๐ คน และได้มีการ
ขับเคลื่อนไปที่ระดับอ าเภอ ๘๗๑ แห่ง เพ่ือรองรับกิจกรรมด้านสุขภาพ ด้านการออม อาชีพทางสังคม  
จ านวน ๘๑๑ แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุกว่า ๒๗,๐๐๐ ชมรมทั่วประเทศ  
ซึ่งที่ผ่านมาเกือบ ๓ ปีรัฐบาลได้ท างานอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป 

 



- ๒๒๘ - 

   

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชสิภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- 

  

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

- 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมขององค์กรขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ  (ขสมก.) 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๗  กนัยายน ๒๕๖๐ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ๖๑/๒๕๖๐  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชติ เป็นผูต้ั้งถาม ถามนายกรฐัมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายพิชิต  อัคราทติย์  รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓๕ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชิต 

ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง
รถโดยสารประจ าทาง (รถเมล์) รับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี
สมุทรสาคร และสมุทรปราการ นับว่าเป็นองค์การที่มีความส าคัญต่อระบบการบริการพ้ืนฐานของ
ประเทศเป็นอย่างมาก แต่ขณะนี้ ขสมก. ก าลังประสบภาวะการขาดทุนสะสมและการขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการกับสภาพรถโดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งภาวะการขาดทุนของ ขสมก. เกิดขึ้น
ต่อเนื่องมาหลายสิบปีโดยขาดทุนเฉลี่ยถึงปีละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งยังมีหนี้สะสมอยู่อีกประมาณกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และจากข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่มีการส ารวจความเพียงพอของรถเมล์
ในการให้บริการ พบว่า ขสมก. มีรถโดยสารประจ าทางที่ไม่รวมรถเอกชนร่วมบริการทั้งหมดเพียง 
๒,๖๗๑ คัน โดยแบ่งเป็นรถธรรมดา ๑,๕๔๓ คัน รถปรับอากาศ ๑,๐๑๑ คัน และรถเช่าปรับอากาศ 
๑๑๗ คัน ซึ่งรถเมล์แต่ละประเภทมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปี อีกทั้งบางคันสภาพรถ 
ก็ไม่สามารถน ามาให้บริการได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ภายใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔)  
ขสมก. ยังมีแผนที่จะซื้อรถเมล์ใหม่อีกจ านวนหนึ่ง  แต่เพียงแค่การจัดซื้อล๊อตแรกที่ผ่านมา จ านวน  
๔๘๙ คัน ก็พบปัญหาว่า บริษัทที่ชนะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบรถได้ทันตามระยะเวลา  
จนต้องเปิดยื่นประกวดราคาในรอบใหม่ ซึ่งท าให้ต้องเสียเวลาและเสียผลประโยชน์ที่ประชาชน  
ซึ่งเป็นผู้บริโภคจะได้รับจากการให้บริการเป็นอย่างมาก จึงเห็นได้ว่าปัญหาและอุปสรรคที่กล่ าวมา  
ขสมก. ควรปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อรถเมล์ใหม่ เป็นการหาแนวทางในการเช่ารถเมล์รุ่นใหม่  
ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย และมีบริการการซ่อมบ ารุงรักษาตลอดอายุสัญญาเช่าจากบริษัทเอกชนแทน 
น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่า เพราะจะท าให้ค่าใช้จ่ายลดลง เงินส่วนที่เหลือก็อาจน าไป พัฒนา
วางแผนต่อยอดเพ่ือเอาไปช าระหนี้ได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนการเช่ารถแทนการจัดซื้อ อาจเป็นการเริ่มต้น
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แก้ไขปัญหาการขาดทุนที่สะสมต่อเนื่องมานานหลายปี และเป็นช่องทางเพ่ิมรายได้เพ่ือน าไปช าระหนี้  
ที่มีอยู่ได้บ้าง  

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา 
การขาดทุนสะสมและปัญหาหนี้สินจ านวนแสนกว่าล้านบาทอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไร  

๒. แผนด าเนินการจัดหารถใหม่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยการจัดซื้อ
รถเมล์นั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนผู้บริโภคอย่างไร หากเทียบกับการจัด หารถใหม่ 
โดยวิธีการเช่า วิธีการใดจะก่อประโยชน์ เหมาะสม และเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด  

๓. แนวทางการบริหารจัดการในการด าเนินงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
ในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมา อาทิ การบริการของพนักงาน ความเพียงพอของจ านวนรถ สภาพรถ  
และการปรับปรุงเส้นทางเดินรถ ประชาชนผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้รับบริการตอบรับผลจากการบริหารจัดการ
ในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างไร 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายพิชิต  อัคราทิตย์  รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ค าถามที่ ๑ รัฐบาลและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก. มีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา
การขาดทุนสะสมและปัญหาหนี้สินจ านวนแสนกว่าล้านบาทอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร นั้น องค์การ  
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค มีหน้าที่จัดบริการ
รถโดยสารประจ าทางเพื่อรับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประกอบการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล ในปัจจุบัน ขสมก. มีรถโดยสารให้บริการ จ านวน 
๒,๖๑๒ คัน เป็นรถธรรมดา จ านวน ๑,๕๔๓ คัน เป็นรถปรับอากาศ ๙๕๒ คัน และเป็นรถเช่า 
ปรับอากาศ ๑๑๗ คัน ให้บริการกับประชาชนวันละ ๑.๕ ล้านคนโดยประมาณ โดยเป็นการเดินรถ
ประมาณ ๒๓,๐๐๐ เที่ยวต่อวัน เนื่องจากการเดินรถโดยสารประจ าทางเป็นสาธารณูปโภคประเภท ๑  
ที่รัฐจัดเป็นบริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางเป็นหลัก การด าเนินงานจึงมุ่งสนอง
นโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยโดยไม่หวังผลก าไร  การจัดเก็บค่าโดยสาร 
จึงอยู่ในอัตราที่ต่ ากว่าต้นทุนที่เป็นจริงตามที่รัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและการให้บริการ  
ของ ขสมก. ก็มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของผู้โดยสารเป็นหลัก ขสมก. ได้จัดตั้งขึ้นมาแล้วถึง ๔๑ ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๑๙ ภารกิจหลัก
ก็เป็นการให้บริการเดินทางด้วยรถสาธารณะแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
แต่ในอดีตที่ผ่านมาจากนโยบายภาครัฐและปัจจัยอื่น ๆ หลายประการ ท าให้ ขสมก. ประสบปัญหา  
การด าเนินงานที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง การขาดทุนขณะนี้ปีละประมาณ ๕ ,๐๐๐ ล้านบาท 
โดยประมาณ ปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาล่าสุดขาดทุนอยู่ ๔,๘๐๒ ล้านบาท ส่งผลให้มีหนี้สินทั้งหมด ณ ขณะนี้
เป็นเงิน ๑๐๖,๙๗๖.๗๑ ล้านบาท ประกอบด้วยพันธบัตรและเงินกู้ระยะสั้น อันนี้ เป็นหนี้ ๙๘,๑๑๒.๒๔๙ 
ล้านบาท และภาระผูกพันเป็นเงิน ๘,๘๖๔.๔๖๑ ล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละปี
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ประมาณ ๓,๘๓๒.๖๗ ล้านบาท ขณะนี้ ขสมก. อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดท าแผนฟ้ืนฟูองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทั้งนี้ภายในแผนฟ้ืนฟู ดังกล่าว ได้มีการขอปรับโครงสร้างหนี้โดยให้รัฐบาล
พิจารณารับภาระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน  โดยคาดว่าจะสามารถน าแผนฟ้ืนฟูเสนอผ่านขั้นตอน  
ผ่านกระทรวงคมนาคมได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ แผนการฟื้นฟูมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. การจัดหารถโดยสารเพ่ือประชาชน จ านวน ๓,๐๐๐ คัน แบ่งเป็น รถโดยสารเอ็นจีวี 
(Natural Gas for Vehicle : NGV) ๔๘๙ คัน จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าหรืออิเล็กทริก วีฮิเคิล (Electric 
Vehicles) ๒๐๐ คัน จัดหารถโดยสารส่วนที่เหลืออีก ๒,๓๑๑ คัน ในจ านวนนี้อาจจะเป็นรถไฮบริด 
(hybrid) เอ็นจีวี รีเพาเวอร์ริง (NGV repowering) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การศึกษาเพ่ือให้เกิดรูปแบบรถที่ดีที่สุด ในการด าเนินการเรื่องการจัดหารถโดยสารดังกล่าวนี้จะมีผล 
ในเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงกับการประหยัดการซ่อมบ ารุง การประหยัดเชื้อเพลิงนี้ประหยัดได้ถึง  
ปีละ ๑,๒๐๐ ล้านบาทโดยประมาณ แล้วก็ประหยัดเรื่องการซ่อมบ ารุงได้ถึงปีละ ๕๐๐ ล้านบาท รวม ๆ กัน
ก็ประมาณ ๑,๗๐๐ ล้านบาท จากนโยบายเรื่องการซื้อรถใหม่มาแทนรถเก่า ซึ่งมีต้นทุนสูงมาก 

๒. ในแผนฟ้ืนฟูดังกล่าวก็จะมีเรื่องการพัฒนาองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กรและการท า
โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด หรือ เออลี รีไทร์เมนต์ (Early retirement) มีการน าเอาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ ได้แก่ ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี – ทิคเก็ต (e-Ticket) การบริหารจัดการ
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ น าเอาระบบจีพีเอส (Global Positioning System : GPS) มาใช้  
น าระบบป้ายอัจฉริยะหรือโมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile Application) ต่าง ๆ แล้วก็การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรหรือว่าอีอาร์ พี (Enterprise Resource Planning : ERP) ในการพัฒนา
องค์กรและการน าเทคโนโลยีมาใช้จะสามารถท าให้ประหยัดต้นทุนในด้านบุคลากรได้ถึงประมาณปีละ 
๒,๐๐๐ ล้านบาท ในแผนฟ้ืนฟูดังกล่าวจะมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องรายได้และทางด้านการเงิน ท าให้มี
การวางแผนการบริหารจัดการหนี้สิน มีการจัดท าต้นทุนมาตรฐานจัดเก็บหนี้สินรถเอกชนร่วมบริการ 
แล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่อู่จอดรถเชิงพาณิชย์ การหารายได้จากจอภาพบนรถสัญญาณไวฟาย (wifi) ข้อมูล 
จีพีเอสต่าง ๆ ในการด าเนินการเรื่องนี้ รวมถึงเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ด้วย การด าเนินการอย่างนี้  
ก็จะท าให้สามารถประหยัดต้นทุนดอกเบี้ยได้โดยประมาณปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท หนี้สินประมาณ  
๑ แสนล้านบาท ดอกเบี้ยประมาณใกล้ ๆ ๓ เปอร์เซ็นต์ ในการด าเนินการแผนปฏิรูปทั้งหมด  
หากด าเนินการได้เต็มที่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จะท าให้สามารถประหยัดต้นทุนลงไปได้ถึงประมาณปีละ 
๖,๗๐๐ ล้านบาท การด าเนินการอย่างนี้ก็จะสามารถชดเชยการขาดทุนที่ได้ประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
โดย ขสมก. ก าลังอยู่ในช่วงการลงรายละเอียดหรือแอ็กชัน แพลน (action plan) ที่จะน าเสนอมาให้ทาง
กระทรวงคมนาคม แล้วก็จะผ่านทางส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้เป็นรูปธรรมต่อไป
ผมก็เชื่อว่าน่าจะสามารถแก้ปัญหาในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้ ขสมก. ไม่ขาดทุน เมื่อไม่ขาดทุน
แล้วก็จะสามารถดูแลในเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตได้การพัฒนาอย่างนี้ก็จะเป็นการ
ปฏิรูปที่ยั่งยืนกับตัว ขสมก. ต่อไป 

ค าถามที่ ๒ แผนด าเนินการจัดหารถใหม่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยการจัดซื้อ
รถเมล์นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนผู้บริโภคอย่างไร หากเทียบกับการจัดหาซื้อรถใหม่  
โดยวิธีการเช่า วิธีการใดจะก่อประโยชน์และมีความเหมาะสมและเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด เรื่องนี้  
ได้มีผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการนโยบายการจัดหารถโดยสารโดยใช้ก๊าซธรรมชาติของ ขสมก.  
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ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการก ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจหรือ กนร. ได้พิจารณาความเหมาะสมของการ
จัดหารถโดยสารเอ็นจีวีระหว่างการซื้อ และการเช่า โดยมีผลว่า การจัดหารถโดยสารเอ็นจีวีโดยวิธีการ
ซื้อจะมีความเหมาะสมมากกว่าการเช่า เนื่องจากธุรกิจหลักและการเดินรถของ ขสมก. เป็นเครื่องมือ  
ในการด าเนินนโยบายสาธารณะของรัฐ ขสมก. จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีรถโดยสารในการให้บริการ  
เป็นของตนเอง รวมทั้งผลการพิจารณาเปรียบเทียบความเสี่ยงในการจัดหารถโดยสารเอ็นจีวีและผลการ
วิเคราะห์ทางการเงินกรณีซื้อรถโดยสารจะมีต้นทุนต่ ากว่าการเช่า ซึ่งรัฐควรให้การสนับสนุนในการจัดหา
แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้กับ ขสมก. ในการเปรียบเทียบเรื่องการซื้อกับการเช่า โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ประการที่  ๑ ในกรณีการซื้อรถโดยสารใหม่ ถ้าซื้อรถใหม่รถนี้ก็จะเป็ นทรัพย์สิน 
ของทาง ขสมก. ก็ในยามฉุกเฉินก็สามารถน าไปใช้ได้ เช่น ในภาวะที่น้ าท่วมสูงในพ้ืนที่รถส่วนบุคคล  
ไม่สามารถวิ่งได้ แต่ถ้าหากในกรณีการเช่า ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินขึ้นมา เราไม่สามารถด าเนินการได้
เพราะว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของทาง ขสมก.  

ประการที่ ๒ การซื้อรถโดยสารโดยใช้เงินกู้โดยกระทรวงการคลังค้ าประกันจะเสียดอกเบี้ย
ต่ ากว่า ณ ขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ ๒.๓๑ ในการด าเนินการจัดซื้อก็จะสามารถลดราคาลงไปได้อีก เนื่องจากว่า 
ขสมก. จะไม่ด าเนินการผ่านนายหน้า แล้วก็เป็นการซื้อจ านวนมากเป็นล็อต ( lot) ใหญ่ ท าให้ราคา 
ของรถโดยสารมีโอกาสจะต่ าลงไปได้อีกถึง ๑๐ - ๑๕ เปอร์ เซ็นต์ อันนี้ เมื่อเทียบกับผู้ ให้ เช่า 
ซึ่งจะต้องกู้มาเหมือนกัน กู้ในการจัดหารถ ในการกู้ของผู้ให้เช่า ดอกเบี้ยจะสูงกว่า ขสมก. คือประมาณ
ร้อยละ ๖.๔ มีผลท าให้เรื่องของตัวรถมีราคาที่สูง ในขณะเดียวกันก็จะสะท้อนออกมาเป็นค่าเช่าที่สูงไปด้วย 

ประการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษารถโดยสาร ซึ่งถ้าเป็นรถของ ขสมก. เอง เราสามารถ
ที่จะให้ผู้ขายรับประกันใน ๕ ปีแรก แล้วก็ ขสมก. เองก็อาจจะซื้อสัญญาบ ารุงรักษาในอีก ๕ ปีหลังได้ อัน
นี้ก็จะประหยัดไปอยู่ ๕ ปี ในขณะที่ถ้าเป็นผู้ให้เช่าจะเริ่มคิดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษานี้ตั้งแต่ 
วันแรกที่วิ่งรถเลย 

ประการที่ ๔ ในกรณีที่ ขสมก. เป็นเจ้าของรถเองก็จะท าการบ ารุงรักษาตัวรถ ทั้งเรื่องการ
ซ่อมบ ารุง ทั้งการบ ารุงรักษา ในลักษณะของเชิงป้องกันหรือเป็นพรีเวนทีฟ เมนเทนแนนซ์ (preventive 
maintenance) ตามที่มีการก าหนดตรวจสอบเช็ก (check) อย่างแน่นอนถึงระยะเวลาก็จะด าเนินการ 
แต่ถ้าหากว่าเป็นการเช่า โดยปกติเราไม่สามารถจะควบคุมผู้ให้เช่าได้ ในทางปฏิบัติก็จะท าได้เพียงการ
บริหารจัดการในสภาพที่ท าให้รถวิ่งได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการซ่อมแซม การบ ารุงรักษานี้ก็เชื่อว่าจะด้อยกว่า 

ประการที่ ๕ เนื่องจาก ขสมก. ท าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันก็จะท าให้รถสามารถที่จะ 
ใช้งานได้เกินกว่าระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี ในประสบการณ์สามารถที่จะเดินรถได้นานกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป 
แต่ว่าในเรื่องของการเช่า ถ้าเผื่อครบก าหนด ๑๐ ปีแล้วก็ถือว่าจบ ในเรื่องนี้หลัก ๆ ก็คือจะท าให้เรื่อง
ของการใช้รถที่มีอยู่มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในระยะเวลาที่ยืดยาวกว่า 

ประการที่ ๖ หลังจากปีที่ ๑๐ ในกรณีที่ ขสมก. จัดซื้อเองจะมีมูลค่าซากเหลืออยู่โดยเฉลี่ย
ประมาณสัก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ หากขายสินทรัพย์ คือขายตัวรถนี้ไป แต่ถ้าเป็นการเช่ าจะไม่มีมูลค่า
สินทรัพย์เหลืออยู่เลยในบัญชี 
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ประการที่ ๗ เรื่องความเสี่ยงของการต่อสัญญาในปีที่ ๗ โดยปกติ ถ้าเผื่อว่ามีการเช่า เราก็
จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญา ในเรื่องนี้หากเกิดผลกระทบใด ๆ เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว  
ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับการจะมีรถใช้ต่อไป 

ประการที่ ๘ จะมีความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่อง ในกรณีที่ ขสมก.  ซื้อรถเอง การ
ช าระหนี้จะช าระเป็นรายปี ในขณะที่การเช่าต้องช าระเป็นรายเดือน การบริหารสภาพคล่องจะมีความ
เสี่ยงมากกว่า 

จากการเปรียบเทียบในการศึกษาดังกล่าวนี้ การจัดหารถโดยสารระหว่างการซื้อกับการเช่า
จึงพบว่า การจัดหารถโดยสารโดยวิธีการซื้อจะได้ประโยชน์มากกว่า ซึ่ง ขสมก.  ก็ได้น าผลการศึกษา
เปรียบเทียบอันนี้ในเรื่องความคุ้มค่าเรื่องการเดินรถมาพิจารณา อันนี้ก็จะได้ด าเนินการจัดหารถโดยสาร
ที่เหมาะสมคุ้มค่ามาด าเนินการต่อไป โดยสรุปผลการศึกษา การซื้อรถจะมีความคุ้มค่ามากกว่าในแง่ 
ของต้นทุน ในแง่ของการใช้งานในแง่การซ่อมบ ารุง แล้วก็ในแง่ของความเสี่ยงที่ต่ ากว่า 

ค าถามที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการในการด าเนินงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมา อาทิ การบริการของพนักงาน ความเพียงพอของจ านวนรถ สภาพรถและการ
ปรับปรุงเส้นทางเดินรถ ประชาชนผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้รับบริการตอบรับผลจากการบริหารจัดการในด้าน
ต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างไร  

การบริหารจัดการของ ขสมก. ในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ประการที่ ๑ การบริการของพนักงาน ขสมก. ได้มีการอบรมพนักงานขับรถและพนักงาน
เก็บค่าโดยสารทั้งของ ขสมก. และรถร่วมบริการ ในโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยมีหลักสูตรที่เป็น
มาตรฐานอยู่ คือหลักสูตรบริการดี ขับขี่ปลอดภัย ให้กับพนักงานทุกคน เพ่ือให้มีทักษะในการเป็นผู้มี  
จิตบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริการประชาชนของ ขสมก. ในปัจจุบัน ขสมก. มีพนักงานทั้งหมด 
๑๒,๘๕๗ คน เป็นพนักงานที่ให้บริการด้านเดินรถในต าแหน่งพนักงานขับรถ ๕,๒๗๑ คน พนักงานเก็บ
ค่าโดยสาร ๔,๘๘๗ คน และพนักงานสนับสนุน ๒,๖๙๙ คน ตัวเลข ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
ในจ านวนนี้มีความเพียงพอกับจ านวนรถโดยสารและผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ส าหรับในอนาคต ขสมก.  
อยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี - ทิคเก็ต (e – Ticket) และระบบเครื่อง
เก็บเงินหรือแคชบ็อกซ์ (cashbox) มาใช้เพื่อลดต้นทุนในการด าเนินการ อีกทั้งระบบดังกล่าวก็จะช่วยให้
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก  และรวดเร็วในการเดินทางด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพียงใบเดียว  
ไม่ต้องใช้หลายใบ ไม่ต้องทอนเงิน 

ประการที่ ๒ ในเรื่องความเพียงพอของจ านวนรถ ปัจจุบัน ขสมก. มีเส้นทางเดินรถ จ านวน 
๑๑๗ เส้นทาง มีรถโดยสาร จ านวน ๒,๖๑๒ คัน ในรถโดยสารดังกล่าวนี้มีอายุการใช้งานมานานกว่า ๑๖ ปี 
บางคันมีอายุถึง ๒๖ ปี มีสภาพเก่าและก็ทรุดโทรม และเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มี
มติอนุมัติให้ ขสมก. จัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติหรือเอ็นจีวี (NGV) จ านวน ๓,๑๘๓ คัน 
ในวงเงิน ๑๓,๑๖๒.๒ ล้านบาท เพื่อทดแทนรถเก่า รถเก่าเดิมใช้เชื้อเพลิงดีเซล ในขณะนี้อยู่ระหว่างการ
จัดซื้อ ระยะแรก จ านวน ๔๘๙ คัน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี ๒๕๖๑ ซึ่งจริง ๆ ตัวเลขล่าสุด 
คือตามก าหนดการประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน น่าจะได้รถประมาณไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ ขสมก. 
อยู่ในระหว่างการจัดซื้อรถโดยสารอีวี (Electric Vehicle : EV) หรือรถโดยสารไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล
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อีก ๒๐๐ คัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ ส าหรับรถโดยสารส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการศึกษา
เพื่อพิจารณาพลังงานทางเลือกและเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการซื้อและการเช่ารถโดยสารอย่างที่ได้
กราบเรียนไปเมื่อสักครู่ อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้พิจารณาเส้นทางเดินรถใหม่ตามแผนศึกษาแผนแม่บท
ในการพัฒนารถโดยสารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบกที่ก าหนดเส้นทาง  
ให้ ขสมก. เดินรถ จ านวน ๑๓๘ เส้นทาง ขสมก. ก าหนดกรอบจ านวนรถโดยสารที่เพียงพอกับจ านวน
ผู้โดยสารไว้ที่ ๓,๐๐๐ คัน ซึ่ง ขสมก. จะได้ด าเนินการปรับปรุงกรอบในการจัดหารถประมาณ ๓,๐๐๐ 
คัน แล้วก็จะได้ทยอยจัดหารถโดยสารตามกรอบดังนี้ในล าดับต่อไป 

เรื่องสภาพรถและการปรับปรุงเส้นทางเดินรถก่อนน ารถออกวิ่งให้บริการพนักงานขับรถมี
การตรวจสภาพรถโดยสารพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและน ารถโดยสาร  
เข้าตรวจเช็กสภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด ขสมก. ได้มีการจัดท าสัญญาจ้างซ่อมแซม และบ ารุงรักษารถ
โดยสารกับบริษัทผู้รับเหมาซ่อม ในการบ ารุงรักษารถโดยสารให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและใช้
บริการได้ตลอดเวลา เช่น การท าความสะอาดประจ าวัน การอัดฉีด  การเปลี่ยนถ่ายเติมน้ ามันหล่อลื่น 
ทุกชนิด รวมทั้งน้ ามันเบรก (break) น้ ามันเกียร์ (gear) น้ ามันเพลา และตลอดทั้งการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ที่จ าเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือตัวถังรถโดยสาร ในเรื่องการปรับปรุงเส้นทางเดินรถ ในอนาคตกรมการ
ขนส่งทางบกจะได้ก าหนดเส้นทางเดินรถ  จ านวน ๒๖๙ เส้นทาง โดยให้ ขสมก. ด าเนินการ ๑๓๘ 
เส้นทาง และรถเอกชนร่วมบริการอีก ๑๓๑ เส้นทาง ในการด าเนินการดังกล่าวอย่างนี้ ทาง ขสมก. เอง
ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยได้จัดจ้างนิด้า (NIDA) ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ในการส ารวจความพึงพอใจ ในการส ารวจพบว่าประชาชนผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ที่ ให้ความเห็นว่ามีความพึงพอใจบริการของ ขสมก. สิ่งที่พอใจ 
มากที่สุดก็คือ เรื่องราคา ถัดลงมาคือเรื่องบุคลากร เรื่องการส่งเสริมการตลาดเป็นอันดับที่ ๓ เรื่อง 
อู่ สถานที่ ป้ายระยะทาง เป็นอันดับที่ ๔ แต่ส่วนที่มีข้อท้วงติงค่อนข้างมากก็คือเรื่องตัวรถ เรื่องสภาพรถ 
ในการส ารวจนี้ก็ท าให้เราได้มีโอกาสได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจ ซึ่งทาง ขสมก. จะได้น าไป
ปรับปรุงต่อไป  

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

 - 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การเตรียมความพร้อมนักเรียนเพ่ือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยองค์กรเพ่ือความ
ร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๑  

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ๖๙/๒๕๖๐  
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐  

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ ์เปน็ผู้ตั้งถาม  
ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายธรีะเกียรต ิ เจริญเศรษฐศิลป ์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๑๐๐ วัน) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายโกศล  เพ็ชรส์ุวรรณ ์

ตามที่ประเทศไทยเข้าร่วมกับองค์กรเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า 
OECD ชื่อย่อของ (Organization for Economic Cooperation and Development) ที่มีสมาชิกเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ๓๕ ประเทศ ในการประเมินวัดคุณภาพการศึกษาของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี ที่เรียกว่า 
Programmer for International Student Assessment หรือ PISA และมีประเทศอื่นที่ไม่เป็นสมาชิก 
OECD อีก ๓๖ ประเทศเข้าร่วมด้วยนั้น    

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. การประเมินวัดคุณภาพการศึกษาร่วมกับนานาชาติของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี ที่จัดขึ้น 
โดย OECD นั้น เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ ๑๒ ปี ที่น าความรู้ 
ที่เรียนมาในสามวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ไปใช้ในชีวิตจริงของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี 
ที่นานาชาติถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้วหรือไม่ ประการใด 

๒. การประเมินวัดคุณภาพการศึกษาร่วมกับนานาชาติของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี เป็นการ
ประเมินทุกๆ ๓ ปี และครั้งต่อไป จะตรงกับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ หรือไม่ ประการใด 

๓. ถ้าการประเมินครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ที่นักเรียนอายุ ๑๕ ปี ส่วนใหญ่ 
จะเรียนอยู่ในชั้นมัธยมปีที่ ๔ แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ นักเรียนเหล่านี้ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมปีที่ ๓ 
ได้มีการเตรียมการให้ครูที่สอนในสามวิชาที่จะประเมินนั้น น าข้อสอบ OECD หรือ PISA ให้นักเรียน
เหล่านี้มีความคุ้นเคยกันบ้างแล้วหรือไม่ ประการใด 
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๔. ข้อสอบ OECD หรือ PISA เป็นการน าความรู้ที่เรียนในระดับมัธยมต้น มาสร้างเป็นโจทย์
ในสถานการณ์ของชีวิตจริง เป็นข้อสอบแบบอัตนัย และถ้าภายใน ๑๒ เดือน ก่อนถึงเวลาการประเมิน 
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ มีการฝึกให้นักเรียนที่ก าลังเรียนมัธยมปีที่ ๓ อยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้  
ในทุกโรงเรียนของทุกจังหวัด มีความคุ้นเคยกับข้อสอบแบบอัตนัย และข้อสอบ OEDC หรือ PISA กันบ้าง 
จะท าให้ผลคะแนนของประเทศไทย ในการประเมินครั้งต่อไป คือ PISA ๒๐๑๘ สูงขึ้นบ้าง ในอันที่จะ 
ท าให้นานาชาติเข้าใจคุณภาพการศึกษาที่แท้จริงของประเทศไทยดีขึ้นบ้างหรือไม่ ประการใด 

๕. ถึงแม้ในปัจจุบัน OECD เน้นที่การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับประเทศแต่วิธีการ
สุ่มตัวอย่าง ในอัตรา ๑ ใน ๑๐๐ ของโรงเรียน และนักเรียน โดยที่ทุกโรงเรียนหรือนักเรียนทุกคน 
มีโอกาสถูกสุ่มเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ผลคะแนนเฉลี่ย  
ของจังหวัดจะแสดงถึงคุณภาพการศึกษาของจังหวัด จะช่วยให้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
ในแต่ละจังหวัดหรือไม่ ประการใด 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป ์    
                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

               ค าถามที่ ๑) PISA จะประเมินที่เด็กอายุ ๑๕ ปี เป็นการน าเอาความรู้ไปใช้ ๓ วิชา ถือว่า
เป็นการจบการศึกษาระดับภาคบังคับได้ไหม ค าตอบก็คือ ไม่ได้ เพราะว่าการศึกษานั้นมีเป้าหมาย
มากกว่านั้น การศึกษามีเรื่องของการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่ดี  ในแต่ละประเทศจะมีเป้าหมาย 
ทางการศึกษาแต่ละอย่าง เพราะฉะนั้นPISA ไม่ได้มีความต้องการในการประเมินว่าคนนี้จบการศึกษา 
ในประเทศนั้น ๆ หรือเปล่า แต่ต้องการที่จะเปรียบเทียบในโลกยุคนี้ ซึ่ง ๓ วิชาหลัก คือ วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชาคณิตศาสตร์ เมื่ออ่านหนังสือ แล้วไปในชีวิตจริงได้หรือไม่ เด็กอายุ ๑๕ ปี เพราะฉะนั้นเป้าหมาย 
อันนี้ แล้วเปรียบเทียบในแต่ละประเทศโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยจะใช้ค าว่า ๔.๐ 
จะก้าวอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่มีการเปรียบเทียบ จะเป็นการเปรียบเทียบเชิงระบบ  

              ค าถามที่ ๒) ท่านถามต่อว่าครั้งต่อไปเมื่อไร ครั้งต่อไปก็คือปีหน้าประมาณเดือนสิงหาคม  
ซึ่งจะรู้ล่วงหน้าว่าโรงเรียนไหนถูกสุ่มจะล่วงหน้า ๒ เดือน  

              ค าถามที่ ๓)  กระทรวงศึกษาธิการมีการเตรียมความพร้อมแต่ยังไม่เป็นระบบ โดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้  

๑. มีการตั้งให้  PISA Center เกิดขึ้นที่ สพฐ.   
                ๒. ได้มีการเจรจากับประธาน PISA (Programme for International Student Assessment 
: PISA) ของโลก ของ OECD (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) 
ชื่อแอนเดรียส์ ชไลเชอร์ (Andreas Schleicher) เนื่องจากรู้จักเป็นการส่วนตัวในเวทีวิชาการหลายครั้งที่
น าเสนอ และล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นได้พบกับแอนเดรียส์มีการประชุม ๓ ชั่วโมงกับ OEDC เรื่องPISA 
โดยเฉพาะ มีการต่อรองหลายเรื่อง เช่น จะเป็นครั้งแรกที่จะได้อยู่ในบอร์ด (board) เป็นแอสโซซิเอท บอร์ด 
เมมเบอร์ (associate board member) ของ PISA และมี voting right คือทุกอย่างจะเข้าไปคุยนโยบาย 
และตอบท่านโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ว่าเรื่องการสุ่มของ PISA จะรู้ว่าระบบของประเทศไทย มีการจัดตาม
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ต้นสังกัด คือ ต้นสังกัดของกระทรวงที่อยู่โรงเรียนสาธิต  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนของ สพฐ. 
โรงเรียน สพฐ ทาง OECD จะรู้ละเอียดว่ามีโรงเรียนหลายประเภท มีโรงเรียนขยายโอกาส  ก็คือโรงเรียน
ประถมศึกษาแต่ขยายมามัธยมศึกษา ครูขาดแคลน นักเรียนก็มีน้อยในระดับ ๑๕ ปี  ประกอบด้วย
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ อบต. อบจ. และโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลในที่ประชุมนี้ คือ
การสุ่มที่เป็นตัวอย่าง random ไม่ใช่ว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากัน  stratify randomization ก็หมายถึงว่า 
ดูตามกลุ่ม ดูคะแนนเด็กขยายโอกาสคะแนนต่ ามาก เฉลี่ยของเด็กขยายโอกาส ประมาณ ๓๕๐ กว่า 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยขึ้นไปถึง ๕๕๐ โรงเรียนของ กทม. ซึ่งส่วนใหญ่คนที่เข้าเรียน 
ก็เป็นเด็กยากจน ขาดแคลนก็อยู่ระดับต่ าของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.)  
ก็อยู่ระดับต่ า uptake คือหมายถึงว่าเด็กนักเรียนเข้าร่วมเกือบทั้งประเทศประมาณ ๗๐ กว่า เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งอยู่ระดับสูงของโลก เวียดนามเข้าร่วมประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์  เรื่องของจังหวัด ทาง OECD ไม่ยอม 
เพราะไม่ได้จัดล าดับตามจังหวัด แต่จัดตามล าดับตามต้นสังกัด และที่ส าคัญมีข้อมูลของ PISA ครั้งแรก  
ซึ่งถ้ามีการท าใหม่จะท าให้เปรียบเทียบกับของเก่าไม่ได้ จึงได้เจรจาว่าขอเป็นโรงเรียนขยายโอกาส  
จะไม่เอาเข้าไปค านวณ เพราะว่าถือว่าไม่ใช่โรงเรียนจริง ๆ จะท าให้ประเทศไทยคะแนนต่ า    

ดังนั้น จึงขอยืนยันได้ว่าจากการสุ่มอย่างเดียวปีหน้าคะแนนPISA ของประเทศไทยจะต้องดี
ขึ้นอย่างแน่นอน  

ค าถามที่ ๓) และค าถามที่ ๔) กระทรวงศึกษาธิการมีการเตรียมการ ดังนี้  
๑. สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดส์ (Cambridge) กับหน่วยงานของไอที (IT) ไทย  

คือสอบในคอมพิวเตอร์ สอบในระบบ IT ท าให้คะแนนต่ าลงมาอีก เหมือนกันทุกประเทศ ในการสอบเด็ก
ยังไม่คุ้นเคยกับ PISA และไม่ต้องการจะให้ข้อสอบเขาติวได้ เพราะว่าเป็นการน าไปใช้ ไม่ควรจะ 
ติวแบบท่องจ าได้ แต่ PISA สามารถเพิ่มคะแนนได้โดยการท าให้เด็กคุ้นเคย เรียกว่า familiarzation คือ 
การคุ้นเคยกับแบบข้อสอบ และค าถามยาวมาก เด็กไทยไม่คุ้นกับค าถามยาว ๆ เพราะเป็นอัตนัย 
เด็กไทยไม่เคยสอบอัตนัยมีแต่ multiple choice ปรนัยมาตลอด เพราะฉะนั้นมีความจ าเป็นที่ไม่ใช่ 
การติว แต่ต้องท าให้เด็กคุ้นเคย เตรียมตัว ก็มีการ PISA write ซึ่งท ากันมาก่อนแต่คุณภาพจะเพ่ิมขึ้น
เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเคมบริดส์จะมาช่วยท าข้อสอบ PISA ในแง่ของคลังและพัฒนาการท า ซึ่งเป็น
โครงการใหญ่ของ สพฐ.  
               ๒. ต้องเตรียมความพร้อมให้เด็กด้วย ท าไมเด็กต้องเข้าสอบด้วย เด็กต้องถามตัวเอง  
อยู่ ๆ ไปบอกเขาให้ไปสอบปิซาแล้วเขาได้อะไรในชีวิตต้องไปสอบ  เด็กที่ถูกสุ่มอย่างเพ่ือนบ้าน 
บางประเทศพอถึงเวลาสอบ ไม่สอบก็แพ้ฟาวล์ไป เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมเรื่องเขาเรียกว่า 
motivation ของเด็กว่าตอนสอบสิ่งเหล่านี้ท าไมจะต้องสอบ  มีความจ าเป็นอย่างไรกับประเทศ 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องเตรียมตัว อีกแง่มุมหนึ่งซึ่งไม่เคยพูดกันมาก่อน แต่ต้องมีการเตรียมตัวมาก 
คือ PISA ตอนออกเป็นภาษาอังกฤษ พอมีการแปลผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย ไปวิเคราะห์ว่ามีการแปล 
ซึ่งโดยเนื้อหาถูกแต่รูปร่างประโยคคล้าย ๆ กูเกิล (Google) แปลประมาณนี้ ท าให้เด็กเวลาอ่านแล้ว 
ยิ่งข้อสอบยาว ๆ ไม่สามารถที่จะคิดแบบไทย ๆ ได้ ยิ่งเสียเวลา เพราะฉะนั้นการแปลไม่ใช่เป็นภาษาไทย 
แบบภาษาไทยจริง ๆ ทางกระทรวงฯ หลังจากวิเคราะห์เสร็จก็มีการเตรียมตัว คราวนี้เรื่องการแปล 
เป็นภาษาไทยอีก เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่ารัฐบาลนี้ตอนนี้ด าเนินการกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง  ในทุกจุด 
ของการประเมินผลในรูปแบบของ PISA  ไม่ใช่เพียงเพ่ือให้มีคะแนนสูงขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามระดับ
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คะแนนที่ต่ าสามารถสะท้อนปัจจัยที่เกิดขึ้นหลายประการ เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส 
การเข้าร่วมในเวทีโลก การสุ่มล าดับ และแม้กระทั่งการวัดที่ไม่เคยวิเคราะห์อย่างจริงจัง และก็มีการขอ
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมพัฒนาด้านนี้ และสุดท้ายเข้าไปถึงระดับนโยบาย ระดับบอร์ด 
(board) ของ PISA ด้วย ซึ่งก็จะเข้าไปคุมดูแลผลประโยชน์ของ PISA เพราะฉะนั้นสรุปว่าในการประเมิน
ครั้งหน้าในปีหน้า ประเทศไทยคะแนนสูงขึ้นแน่นอน  

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 - 

 

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

 - 
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๑. สารบบกระทู้ถาม 

กระทู้ถามเรื่อง การแก้ไขปัญหามลพิษขยะในทะเล 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๒  ตุลาคม ๒๕๖๐ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๖๗/๒๕๖๐  
  วันศุกร์ที่ ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ( ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ เป็นผู้ ตอบกระทู้                               

แทนนายกรัฐมนตรี) 
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ตั้งกระทู้ถาม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๔๔ วัน) 
 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :   นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

ด้วยขณะนี้ทะเลในประเทศไทยก าลังเกิดปัญหามลพิษจากขยะในทะเล และจากข้อมูล
เบื้องต้น พบว่ามีขยะหลากหลายประเภทถูกทิ้งในทะเลปีละไม่น้อยกว่า ๕-๖ ล้านตัน และไทยถูกจัดเป็น
ประเทศอันดับ ๕ ของโลกที่ทิ้งขยะลงทะเล อย่างไรก็ตามแม้ภาครัฐจะออกหลักเกณฑ์การแก้ปัญหา
มลพิษขยะทะเลและก าชับให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงเกิดขึ้น  
และก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาขยะในทะเลนอกจากจะกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล ระบบนิเวศ การท่องเที่ยว สุขอนามัยของคนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่มีความหลากหลาย
ในทะเลด้วย นอกจากนี้สาเหตุส าคัญของปัญหาคือการใช้ประโยชน์จากทะเลแต่ไม่มีการควบคุมวางแผน
ที่ดี 

ทั้งนี้ มลพิษขยะทะเลมีที่มาทั้งจากแหล่งต้นทางที่อยู่บนแผ่นดิน แหล่งชุมชน อาทิ ระบบ
การรวบรวมขนย้าย และการฝังกลบขยะ การพัดพาขยะลงสู่ทะเล รวมถึงขยะแหล่งอุตสาหกรรม  
และการผลิต อาทิ ระบบการจัดการควบคุมขยะที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ และส่วนที่สองมาจากแหล่ง  
ต้นทางจากที่อยู่ในมหาสมุทร มลพิษจากทางเรือ ทั้งในส่วนทะเลและชายฝั่ง อาทิ การขนส่งทางเรือ  
การท่องเที่ยว การประมง ซึ่งหากไม่เร่งแก้ไขและบริหารจัดการปัญหาขยะในทะเลอย่างเร่งด่วน จะท าให้
สถานการณ์ปัญหามลพิษจากขยะทะเลมีความรุนแรงมากขึ้นและจะส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรุนแรง 
ดังนั้น ภาครัฐต้องเร่งแก้ปัญหาและวางยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ก าหนดหน่วยงานหลัก  
ที่รับผิดชอบและเป็นแกนกลางในการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ องเพ่ือ 
ร่วมแก้ปัญหาอย่างจริงจังและเร่งด่วน  

จึงขอเรียนถามว่า 
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๑. ภาครัฐได้มีการส ารวจและจัดท าข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษขยะทะเล  
อย่างรอบด้าน ทั้งสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง เพ่ือให้การขับเคลื่อนในการแก้ปัญหา  
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ อย่างไร 

๒. ภาครัฐมีนโยบายในการขับเคลื่อนการแก้ไขมลพิษทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
ขยะในทะเล โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงก าหนดหน่วยงานหลัก  
ที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการการท างานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลหรือไม่ อย่างไร 
 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  : พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
ค าถามที่ ๑)  เรื่องขยะทะเล ต้องย้อนคิดกลับมาว่าขยะทะเลมาจากไหน วิธีคิดง่าย ๆ เมื่อ 

รัฐบาลนี้เข้ามาเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๗ เข้ามารับสถานการณ์แก้ไขปัญหาขยะนี้ ได้เริ่มแยกแยะ
ปัญหาดังนี้ 

ประการที่ ๑ แหล่งเกิดขยะ เกิดจากอะไร 
ประการที่ ๒ การจัดเก็บ เก็บอย่างไร 
ประการที่ ๓ การขนย้ายอย่างไร 
ประการที่ ๔ เอาไปก าจัดอย่างไร 

โดยดูมาตรฐานแต่ละตัว ๆ เริ่มต้นมาดูจากแหล่งก าเนิดขยะ ขยะเกิดจากใครซึ่งสรุปได้ว่า
คนไทย ๖๙ ล้านคน รวมนักท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า ๓๐ ล้านคน ที่ประเทศไทยได้เงินจากการท่องเที่ยว  
เมื่อเขามีความสุขกลับไป ขยะของเสียส่วนหนึ่งก็ยังทิ้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีขยะสะสมมาก่อน 
คณะ คสช. เข้ามา อันนี้เป็นวาระแรกที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  สั่งการ
ด าเนินการ ขณะนี้ก าจัดขยะสะสมไปได้มากพอสมควร แต่ขยะที่เกิดใหม่ก็มากขึ้นจากการพัฒนาประเทศ 
การบริโภคของประชาชน มีแหล่งก าเนิดขยะพลาสติกมากมาย ไม่ว่าในห้างสรรพสินค้าหรือในตลาดสด
ทั่วประเทศยังนิยมใช้ถุงพลาสติก วิถีชีวิตคนไทยเป็นอย่างนั้น ขณะนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็เพ่ิม 
จ านวนขยะ และได้มีความพยายามที่จะลดขยะแต่ต้นทาง  จึงมีการส ารวจข้อมูลจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ๗,๗๗๗ แห่ง มีขยะ ๒๗ ล้านตันในปี ๒๕๕๙ หรือ ๗๔,๑๓๐ ตันต่อวัน จากข้อมูลพบว่า 
คนไทยสร้างขยะมากขึ้น จากเดิม ๑.๑๓ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน วันนี้เพิ่มขึ้นเป็น ๑.๑๔ กิโลกรัม เพิ่มมาอีก
คนละหน่อย รณรงค์แล้วแต่ก็ยังมีส่วนเพิ่ม แต่เพ่ิมทีละน้อยเพราะมีความจ าเป็นต้องการใช้อยู่ ซึ่งก าลัง
แก้ไข สิ่งที่เห็นชัดเจนคือ สึนามิ เวลาไปเก็บขยะ ปรากฏว่าเป็นขยะที่มาจากบกลงทะเลจ านวนมหาศาล 
ขณะนี้ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน และเมื่อปี  ๒๕๕๙ เกิดเหตุการณ์น้ าท่วมได้เดินทางไปที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปรากฏว่าทะเลาะกันเรื่องขยะยังไม่ไหลลงทะเล  จึงสรุปว่าขยะทะเลมาจากบก  
๘๐ เปอร์เซ็นต์ มาจากตัวกิจกรรมทางทะเลอีก ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มลดขยะแต่ต้นทาง 
จะท าอย่างไรที่จะไม่ให้ขยะเหล่านี้ไหลลงทะเล 

ตอบค าถามควบคู่ไปทั้ง  ๒  ค าถาม  รัฐบาลมี road map การจัดการขยะมูลฝอย  
ของเสียอันตราย มีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
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และแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ  ซึ่งขยะน่าจะหมดแต่ทางปฏิบัติจริงมีขยะใหม่เพ่ิมทุกวัน 
กิจกรรมบนชายหาดทางทะเลเราได้ส ารวจ ๒๓ จังหวัดชายทะเล  และผู้บริหารท้องถิ่นใน ๒๓ จังหวัด
ชายทะเลให้ความร่วมมือลงเอ็มโอยู  (Memorandum of Understanding : MOU) กับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดูแลชายหาด 

นายกเทศมนตรีลงไปตรวจหาด  smoking area เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมา อย่างที่ 
หาดป่าตองจะเห็นว่าชาวต่างชาติมายืนรวมกัน วันนี้เริ่มพัฒนา smoking area น่าจะเริ่มเป็นสวนหย่อม 
จะเป็นแหล่งสังสรรค์นานาชาติในแต่ละพ้ืนที่แล้ว  คนต่างชาติ ต่างภาษา รวมทั้งคนไทยก็มีโอกาส
สังสรรค์กันบริเวณนี้ อันนี้ก็เป็นผลพลอยได้ที่เราเข้าไปส ารวจ แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือให้คนไปเก็บขยะ
ทดสอบระยะทาง ๒ กิโลเมตรที่ชายหาด ก้นบุหรี่เป็นแสน ๆ มวน แล้วพวกนี้ย่อยสลายยาก นอกจาก 
พบก้นบุหรี่แล้วยังพบไฟแช็กจ านวนเป็นหมื่น ๆ อันอีก และยังเจออะไรอีกมากมายซึ่งเป็นขยะที่มนุษย์
สร้างขึ้น ทีนี้เมื่อเป็นขยะลงสู่ทะเล ตัวเลขประเทศไทยอยู่อันดับ ๕ อันดับ ๔  แต่จริง ๆ แล้ววิกิพีเดีย
บอกประเทศไทยอยู่อันดับ ๖ เมื่อต้น ๆ ปีเราก็ได้รับข่าวเรื่องนี้ มีนักวิชาการประเทศไทยได้ค านวณใหม่
บอกที่เขาค านวณกันมาไม่ถูกก็มาค านวณใหม่ ประเทศไทยน่าจะอยู่อันดับที่ ๑๒ ก็บอกอย่าไปคิดเลย ๖ 
หรือ ๑๒ อย่างไรก็ต่ าอยู่แล้ว ทางเดียวก็คือยอมรับ ยอมรับว่าเรามีการก าจัดขยะได้เท่านี้ เพราะฉะนั้น
วันนี้เมื่อเรายอมรับ ก็อยากจะไปให้พ้นจากวังวนนี้ให้ได้ องค์ความรู้ในประเทศไทยอาจจะไม่พอ ก็ได้เริ่ม
ปรึกษาหารือกับเลขาธิการอาเซียน ถ้าอย่างนั้นประเทศไทยขออาสาตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
อาเซียน เรื่องการก าจัดขยะทะเลเสียเลย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ ๒ – ๓ วันที่ผ่านมา  ทุกภาคส่วนทั้งต่างประเทศ
และภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการมาลงทะเบียนเกินกว่าที่ก าหนด 
มีประชุมตั้งแต่เช้าจน ๖ โมงเย็น ทุกคนไม่หนีไปไหน ทุกคนอยากจะแสดงความเห็น ทุกคนอยากจะ
ร่วมมือ ระหว่างพูดคุยประชุมทุกคนดีใจกัน มีการปรึกษาหารือกัน ก็เกิดงานเพ่ิม เขาบอกว่าคนรุ่นอายุ
เยอะ ๆ ก็รู้แล้วแต่ไม่ค่อยปฏิบัติ จึงเชิญชวนว่าจะจัดประชุมเยาวชนอาเซียนเรื่องสิ่งแวดล้อมไหม  
จึงตอบรับทันที อีกไม่นานเกินรอประเทศไทยคงจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเยาวชนและสิ่งแวดล้อม  
มองไปอนาคต ๒๐ ปี ๓๐ ปี อันนี้เรียนให้ทราบจากผลการประชุม จะจัดประชุมที่นี่ ในการประชุม 
ที่ต่างประเทศทั่วโลกก็กล่าวชื่นชมประเทศไทย ทั้งเวทีของเรื่องโอเชี่ยน  คอนเฟอร์เรนซ์ (ocean 
conference) หรือว่าเรื่องของสุขภาพอนามัย ทุกคนก็ชื่นชมว่าเป็นประเทศที่กล้าตัดสินใจประกาศอย่างนี้ 
วันนี้ทั้งต่างประเทศ ในประเทศก็ยอมรับประเทศไทย ทีนี้ต่อไปจะก าจัดขยะต้นทางท าอย่างไร พยายาม
รณรงค์มาตลอดของเรื่อง ๓R รียูส (reuse) รีดิวซ์ (reduce) รีไซเคิล (recycle) พยายามท ากันอยู่  ได้ไป
ประชุมไครเมท เชนจ์ (climate change) กลับมา ต้องมีการอ านวยความสะดวก จิตส านึกเกิดใช้
กฎหมายบังคับ วันนี้เชื่อมั่นว่านักเรียนในโรงเรียนประเทศไทยทั้งหมดจากความพยายามของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา จนวันนี้ เรื่องของอีควอล สคูล (equal school) เรื่องแจก
รางวัล มอบรางวัล ประกวดโรงเรียนสีเขียว เด็กนักเรียนต่างจังหวัด วันนี้เด็ก ๆ ทุกคนรู้จักการแยกขยะ
เกือบทั้งประเทศ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนต่าง ๆ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปเยี่ยมพี่น้อง ประชาชน ก็จะไปดูศูนย์แยกขยะ หลายที่ประสบความส าเร็จเพราะมีศูนย์แยก 
มีที่เก็บพลาสติกตามหน่วยทหาร หน่วยราชการ ทั้งกองทัพเรือ กองทัพบกก็ท ากัน ก็มาตอบปัญหาว่า  
ถ้ามีการอ านวยความสะดวก มีคนไปรับขวดพลาสติก ถุงพลาสติกออกมา ย่อมประสบความส าเร็จ
แน่นอน แต่ถ้าอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่มีใครไปรับต้องเอาไปส่ง อันนี้ก็จะเก็บขยะไว้เต็มไปหมด  วันนี้สิ่งที่รัฐบาล
ก าลังท าคือ ท าส่วนให้ต่อเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ที่สมบูรณ์แบบ วันนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างทางเลือกจะ
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ไปทางไหน รณรงค์กันไปจนกระทั่งให้ถุงพลาสติกหมดไป หรืออาจจะผสมผสานรณรงค์ด้วยแล้วมีระบบ
ก าจัดขยะที่มีมาตรฐานสากลเหมือนที่ญี่ปุ่นด้วย แต่สิ่งที่เขาท าได้คือการลดขยะต้นทาง  การขนย้ายมี
แผนปฏิบัติการ ณ วันนี้เห็นว่าภาครัฐจะเดินไปอย่างนี้ แต่ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ภาครัฐขับเคลื่อนแล้ว
ประสบความส าเร็จในเรื่องของขยะ ความส าเร็จต้องมาอีก ๒ ภาค คือภาคเอกชนกับภาคประชาชน 
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนคงรวมถึงองค์กรเอกชน แต่ในวันนี้ก็ได้ท างานร่วมกัน 

ที่น่าชื่นชมก็มีเด็กกลุ่มหนุ่มสาว ชอบด าน้ าก็ไปเจอขยะก็ไปช่วยกันเก็บ วันนี้มีรวมตัวกัน 
มีเครือข่ายหลาย ๑๐ ประเทศ แต่เป็นเครือข่ายเริ่มต้นจากประเทศไทย ชื่อกลุ่ม Trash Hero ใส่เสื้อ
เหลือง เขาท าด้วยจิตอาสา  การรวมตัวไม่มีกติกา แต่ขอให้ทุกคนเจอขยะช่วยกันเก็บ เปลี่ยนพฤติกรรม
หมดขวดน้ าก็ไม่ใช้ ต้องใช้ขวดที่เติมอีก อันนี้ภาคเอกชนเดินไป ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก็มามีหน้าที่สนับสนุน บริษัท มูลนิธิอีโคอัลฟ์ (ECOALF) จากสเปน ร่วมกับบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) แล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเก็บขยะทะเลที่เกาะ เสม็ด  
เพ่ือน าไปสู่การท าผลิตภัณฑ์แฟชั่น แบรนด์เนม (brand name) ที่มีชื่อเสียง ปี ๒๕๖๑ เป็นปีที่ส าคัญที่สุด 
ที่จะสร้างความเข้มแข็งตามนโยบาย ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กระทรวงมหาดไทย
ก าลังขับเคลื่อน ท้องถิ่นก าลังขับเคลื่อนเรื่องนี้ แต่ความร่วมมือต้องเกิดจากพ่ีน้องประชาชนทุกคน  

 
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - 
 
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 
 - 
 
 
 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทู ้

กระทู้ถามเรื่อง การด าเนินการเก่ียวกับกิจการอวกาศของรัฐบาล 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๗ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๙/๒๕๖๑                        
วันศกุร์ที ่๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พลเรือเอก ทววีุฒ ิ พงศ์พิพัฒน์  เป็นผูต้ั้งถาม  
ถามนายกรฐัมนตร ี

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้แทน
นายกรฐัมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตัง้แตว่ันทีต่ัง้กระทู้ถาม ถงึวนัที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๖๕ วัน) 
 

๒. ประเด็นค าถาม 

  ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์ 

  การด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมและแนวทางการจัดหา
ดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ มีสาระส าคัญว่า กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมาย  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการยกร่างกฎหมายจ านวน ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติก ากับ
กิจการอวกาศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. .... แล้ว อย่างไรก็ตาม  
ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการหลอมรวมกัน ดังนั้น การก ากับดูแลจึงควรจะต้องไม่แบ่งแยก
เทคโนโลยีหรือบริการ แต่เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการสื่อสารของประเทศไทย จ านวน  
๔ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถูกบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการก ากับการประกอบกิจการที่แยกออกจากกันและไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
สมควรที่จะน ากฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ มาประมวลรวมกันเป็นกฎหมายฉบับใหม่ นอกจากนี้ การขยายตัว
อย่างต่อเนื่องของเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรไม่ประจ าที่ของต่างชาติ อาจจะส่งผลให้มีสัญญาณรบกวน
ต่อการสื่อสารภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรติดตาม รวมถึงก าหนดนโยบายและ
กฎหมายเพ่ือรองรับ และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เรื่องของวงโคจรดาวเทียมและ เอกสารข่ายงาน
ดาวเทียม ซึ่งประเทศไทยมีเอกสารข่ายงานดาวเทียมทั้งหมด ๒๑ เอกสารข่ายงานดาวเทียม  
โดยมีดาวเทียมไทยคม ๔ และดาวเทียมไทยคม ๕ จะมีอายุการใช้งานได้ถึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
และ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามล าดับ ประกอบกับสัญญาสัมปทาน ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ  
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และสังคม และบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในขณะที่
กระบวนการออกแบบดาวเทียมสื่อสารก่อนขึ้นสู่วงโคจรจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และโดยที่ข้อบังคับ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International Telecommunication Union : ITU) 
ก าหนดว่าประเทศไทยจะต้องด าเนินการส่งดาวเทียมขึ้นไปทดแทนดาวเทียมทั้ง ๒ ดวง เพ่ือเป็นการ
รักษาไว้ซึ่งสิทธิในวงโคจรและเอกสารข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทย และหากไม่เร่งด าเนินการ  
และก าหนดแผนงานที่เหมาะสม อาจท าให้ประเทศไทยเสียสิทธิในวงโคจรดังกล่าวได้ อีกทั้งเอกสาร
ข่ายงานดาวเทียมที่เหลือก็จะทยอยหมดอายุการใช้งานลง สมควรที่รัฐบาลจะมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ด าเนินการกับดาวเทียมที่เหลือโดยเร็ว เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ  
ส าหรับดาวเทียมไทยคม ๖ และสถานีควบคุม ซึ่งหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในเดือนกันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ จะตกเป็นทรัพย์สินของรัฐ ทั้งนี้ ในส่วนของดาวเทียมเองจะสามารถใช้งานได้จนถึงประมาณปี 
พ.ศ. ๒๕๗๒ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมการเพ่ือให้การใช้งานดาวเทียมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
จึงขอเรียนถามว่า 

 ๑. รัฐบาลมีความคืบหน้าในการด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติก ากับกิจการอวกาศ พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. .... อย่างไร และจะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด  
อีกทั้งมีนโยบายที่จะรวมร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเข้าด้วยกันหรือไม่ อย่างไร 

 ๒. รัฐบาลมีแนวทางที่จะรวมกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการสื่อสารของประเทศไทย จ านวน  
๔ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสีย งวิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกฎหมายฉบับเดียวหรือไม่ อย่างไร 

 ๓. รัฐบาลได้ติดตามรวมถึงได้ก าหนดนโยบายและกฎหมายเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เครือข่ายดาวเทียมวงโคจรไม่ประจ าที่ (Non – Geostationary Satellite Orbit – NGSO) ของต่างชาติ
ที่อาจจะส่งผลให้มีสัญญาณรบกวนต่อการสื่อสารภายในประเทศ ทั้งการสื่อสารภาคพ้ืนดินและ 
การสื่อสารผ่านดาวเทียมภายในประเทศหรือไม่ อย่างไร 

 ๔. รัฐบาลมีนโยบายที่จะเร่งรัดด าเนินการในการรักษาสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  
และเอกสารข่ายงานดาวเทียมของต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมไทยคม ๔ และดาวเทียมไทยคม ๕  
ที่จะหมดอายุการใช้งาน ใน ๒ – ๓ ปีข้างหน้าอย่างไร อีกทั้งมีแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินการกับ 
เอกสารข่ายงานดาวเทียมที่เหลือซึ่งจะทยอยหมดอายุการใช้งานในระยะเวลาอันใกล้หรือไม่ อย่างไร  

 ๕. รัฐบาลมีแนวทางและความคืบหน้าในการบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๖ หลังสิ้นสุด
สัญญาสัมปทานในอีกประมาณ ๔ ปีข้างหน้าอย่างไร เนื่องจากหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานใน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) จะต้องโอนดาวเทียมดังกล่าวซึ่งสามารถที่จะใช้งานได้
ถึงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๗๒ รวมทั้งทรัพย์สินอื่น และสถานีควบคุมภาคพ้ืนดินให้กับทางราชการ 
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๓. ประเด็นค าตอบ 

  ผู้ตอบกระทู้ถาม  :  นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์   
                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ค าถามที่ ๑) การด าเนินการยกร่าง พ.ร.บ. ก ากับกิจการอวกาศ พ.ศ. .... นั้น คณะกรรมการ 
นโยบายอวกาศแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ โดยมีศาสตราจารย์ดอกเตอร์ 
จตุรนต์  ถิระวัฒน์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ ซึ่งในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอของผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือส านักงาน กสทช. ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือยกร่าง
กฎหมายอวกาศและการเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาเกี่ยวกับอวกาศส่วนนอกอีก ๓ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ . ๒๕๔๔ และ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมาส านักงาน กสทช. 
ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดท าโครงการวิจัยเพ่ือศึกษา 
แนวทางการยกร่างกฎหมายอวกาศและกิจการดาวเทียมของประเทศไทย เพ่ือยกร่างกฎหมายแม่บทอวกาศ
และกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย และได้มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติก ากับกิจการอวกาศ  
พ.ศ. .... เพ่ือให้มีกฎหมายว่าด้วยการก ากับกิจการอวกาศ ปัจจุบันได้ด าเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  
และได้มีรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของส านักงาน กสทช.  

 ในส่วนของการด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. ....  นั้น 
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
มีมติรับทราบและมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศและส านักงานพัฒนาเทคโนโล ยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ สทอภ. (Geo-Informatics and Space Technology Development 
Agency (Public Organization) : GISTDA) หารือและด าเนินการร่วมกันในการพัฒนากฎหมายให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านกิจการอวกาศของประเทศในภาพรวม  ต่อมา
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติมอบหมายให้ 
สทอภ. ด าเนินการยกร่างการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศ
แห่งชาติ พ.ศ. .... รวมทั้งรายละเอียดแนวทางการจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติ ซึ่งส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ด าเนินการจัดท าร่างแนวทางองค์การอวกาศแห่งชาติเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบต่อ 
ร่างโครงสร้างองค์การอวกาศแห่งชาติดังกล่าว ส าหรับร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จ านวน ๒ ครั้ง รวมทั้งได้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อคิด เห็นกับสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ  โดยคณะอนุกรรมาธิกา รกิจการอวกาศ  
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน ได้เสนอ  
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา   
จ านวน ๕ ครั้ง พิจารณาครบทั้ง ๕๐ มาตรา แล้วเสร็จเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
โดยมีข้อสรุปความคิดเห็นจากที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศที่เป็นสาระส าคัญใน  
๔ ประเด็น ดังนี้ 
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 ประเด็นที่ ๑ ควรพิจารณาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและลดความซ้ าซ้อนระหว่างร่าง
พระราชบัญญัติก ากับกิจการอวกาศ พ.ศ. .... กับร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. .... 
และเห็นควรให้รวมร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ เข้าด้วยกัน 

 ประเด็นที่ ๒ ควรพิจารณารายละเอียดให้ครอบคลุมทุกประเภทกิจการ ไม่เว้นแม้การประกอบ
กิจการสื่อสารเพ่ือความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารกิจการอวกาศและ
เป้าหมายยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ๒๐ ปี 

 ประเด็นที่ ๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรพิจารณาจากปัจจุบันและในอนาคตว่า 
ควรเพ่ิมเติมในส่วนใดที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 ประเด็นที่ ๔ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ควรบัญญัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อวกาศ
แห่งชาติ ๒๐ ป ีและองค์การอวกาศแห่งชาติมีหน้าที่ใดบ้าง  

 ข้อคิดเห็นดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์และอยู่ในระหว่างการพัฒนาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้วางแผนศึกษาข้อมูลและแผนการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัต ิองค์การอวกาศ  พ .ศ . .... ซึ ่งคาดว่าภายในเด ือนมีนาคม จะสามารถเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เพ่ือน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป  

 ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ  ในการประชุม ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการของ สทอภ. ข้างต้นแล้ว และได้มีมติ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับไปด าเนินการรวมร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับเข้าด้วยกัน และเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติในครั้งต่อไป 

 ค าถามที่ ๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบั
ท่ี ..) พ.ศ. .... ได้มีข้อสังเกตให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับกับกิจการสื่อสารให้สอดคล้องกับยุคแห่ง
การหลอมรวม (convergent) เนื่ อ งจากในปั จจุบัน เทคโนโลยีการสื่ อสารมี การหลอมรวม 
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การหลอมรวมของเทคโนโลยีด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงกับเทคโนโลยี 
ด้านโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต (internet) การหลอมรวมของการให้บริการกระจายเสียงโทรทัศน์
และบริการโทรคมนาคม จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการก ากับดูแลที่หลอมรวมเป็นสากลอย่างสอดคล้องกัน 
กล่าวคือ การก ากับดูแลจะต้องไม่แบ่งแยกเทคโนโลยีหรือบริการ แต่เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจการสื่อสารของประเทศไทย อันได้แก่ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งถูกบัญญัติขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการก ากับการประกอบกิจการที่แยกออกจากกันและไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์  
ในปัจจุบันจึงมีความเห็นด้วยว่าสมควรจะน ากฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ มาประมวลรวมกันเป็นกฎหมายฉบับใหม่ 
โดยค านึงถึงการหลอมรวมของเทคโนโลยี การอนุญาตการก ากับการประกอบกิจการเพ่ือให้เกิด 
ความชัดเจนในทางปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น  
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 ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้น าประเด็นดังกล่าวหารือร่วมกับ กสทช. 
เพื่อพิจารณาแนวทางในการด าเนินการ ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการร่วมกัน เนื่องจาก กสทช. เป็น
หน่วยงานก ากับดูแลและเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวโดยตรง รวมทั้งจะต้องด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพ่ือปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว โดยอาจจะต้องมีการพิจารณา
ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ อีกทั้งมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ซึ่งส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการ
โครงการศึกษาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม ในยุคหลอมรวม โดยการจ้างมูลนิธิกฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบจากการหลอมรวมของเทคโนโลยี เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือยกร่างบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเพื่อมาปรับใช้ให้ทันต่อสถานการณ์
ในยุคปัจจุบัน โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ๒๗๐ วัน ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐  
และจะสิ้นสุดในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ จะพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและครบถ้วนต่อไป 

 ค าถามที่ ๓) จากการติดตามกรณีดังกล่าวกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ขอเรียนว่า ผู้ประกอบกิจการดาวเทียมภายใต้การก ากับดูแลของรัฐภาคีสมาชิกใดก็ตาม มีหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับวิทยุคมนาคม  (radio regulation) ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับวิทยุ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในมาตรา  ๑๑ การแจ้งจดทะเบียนข่ายงานดาวเทียม 
ลงในทะเบียนความถี่หลัก คือ Master International Frequency Register : MIFR นั้น เพื่อให้ข่ายงาน
ดาวเทียมภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานอ านวยการของรัฐสมาชิกใด  ๆ  มีสิทธิ ในการ 
ใช้ข่ายงานดาวเทียมดังกล่าว แต่จะต้องได้รับข้อตกลงการประสานงานคลื่นความถี่จากหน่วยงาน
อ านวยการอื่นที่ก ากับดูแลข่ายงานต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะได้รับผลกระทบจากการรบกวน ไม่ว่าจะเป็น
การสื่อสารภาคพื้นดิน (terrestrial) หรือการสื่อสารผ่านดาวเทียม (space) ในส่วนของสัญญาณรบกวน
ต่อการสื่อสารผ่านดาวเทียมภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานอ านวยการของไทย นั้น  ไม่ว่าจะเป็น
ข่ายงานดาวเทียมประเภทวงโคจรประจ าที่ หรือข่ายงานดาวเทียมวงจรไม่ประจ าที่ ตามระเบยีบขอ้บงัคบั
วิทยุในมาตรา ๙ เรื่อง การประสานงานคลื่นความถี่ ข่ายงานดาวเทียม หน่วยงานอ านวยการของรัฐ
สมาชิกใด ๆ ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลข่ายงานดาวเทียม จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับวิทยุดังกล่าว 
เพ่ือด าเนินการให้ได้ข้อตกลงการประสานงานคลื่นความถี่  และในกรณีการขยายตัวของเครือข่าย
ดาวเทียมวงโคจรไม่ประจ าที่ของต่างชาติ  

 ในการนี้ หน่วยงานอ านวยการของข่ายงานดาวเทียมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดาวเทียมนั้น
จะต้องบรรลุข้อตกลงการประสานงานคลื่นความถี่กับข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทย
มีนโยบายในการก ากับดูแลให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับวิทยุคมนาคมของ ITU มาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น หากการประสานงานคลื่นความถี่ของเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรไม่ประจ าที่ใด  ๆ  
ของต่างชาติกับข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทยยังไม่เสร็จสิ้น เครือข่ายดาวเทียมวงโคจรไม่ประจ าที่
ของต่างชาติจะยังไม่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ทับซ้อนกับเครือข่ายดาวเทียมของประเทศไทย  ณ บริเวณ
พ้ืนที่ใด ๆ ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย และหากมีการตรวจพบกรณีที่ข่ายงานดาวเทียมวงโคจรไม่ประจ าที่ของต่างชาติ มีการใช้งาน
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และส่งผลให้มีสัญญาณรบกวนต่อการสื่อสารภายในประเทศ ทั้งการสื่อสารภาคพ้ืนดินและการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม หน่วยงานอ านวยการของไทยสามารถร้องขอให้ ITU โดยส านักวิทยุคมนาคมของ ITU 
ประสานงานและเร่งรัดให้มีการด าเนินการแก้ไข โดยข่ายงานดาวเทียม Non-Geostationary Satellite 
Orbit : NGSO ของต่างชาติดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากข่ายงานดาวเทียมของไทยได้มีการ 
จดทะเบียนและมีสิทธิในการใช้งานอยู่ก่อนและจะต้องได้รับความคุ้มครอง โดยการรอ้งขอดงักลา่วเปน็ไป
ตามกฎข้อบังคับ การละเลยอาจมีผลท าให้ข่ายงานดาวเทียม  NGSO ต่างชาติถูกเพิกถอนสิทธิ 
ในการใช้คลื่นความถี่ต่อไป  

 ในส่วนของนโยบายเพ่ือรองรับการขยายตัวของการให้บริการโดยดาวเทียมต่างชาติ  นั้น 
ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการด าเนินการ เรื่อง การอนุญาตให้ดาวเทียม
ต่างชาติเข้ามาให้บริการในประเทศ  (landing right) โดยมีแนวคิดที่จะจัดระบบให้มีความถูกต้อง
เหมาะสม ในการอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการในประเทศเช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ 
เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศการลงทุนจากผู้ประกอบการต่างชาติ  ในขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศ 
จะไม่เสียเปรียบ จึงเห็นควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอสิทธิในการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
ต่างชาติเพ่ือให้บริการในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ 
การเลือกใช้ดาวเทียมต่างชาติของผู้ใช้บริการในประเทศไทย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการให้บริการ
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม แต่ไม่มีโครงข่ายของตนเอง สามารถเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ 
เพ่ือเพ่ิมการแข่งขันในประเทศ รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติที่เข้ามา
ให้บริการในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
จึงได้ร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กสทช. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการ
พิจารณายกร่างนโยบายและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในอาณาเขต  
ของประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
แนวทางดังกล่าว โดยมีนาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้น าร่างนโยบาย 
เรื่อง การอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการในประเทศ  (landing right) เสนอต่อที่ประชุม 
เพื่อพิจารณา โดยมีนโยบายเงื่อนไขในการอนุญาต ดังนี้ 

  ๑. ให้มีนโยบายอนุญาตการประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร โดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม
ต่างชาติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  ดาวเทียมที่ขอรับใบอนุญาตเป็นดาวเทียมของรัฐที่มีความตกลงกับประเทศไทยให้เข้าสู่
ตลาดภายในประเทศไทยได้ตามหลักต่างตอบแทน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย มีการจัดตั้ง
กิจการในประเทศไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขความมั่นคง อันได้แก่ สามารถสั่งการให้หยุดหรือระงับการส่งสัญญาณ
ได้ตลอดเวลา ในกรณีที่ผู้ให้บริการใช้สิทธิหรือในการใช้วงโคจรของประเทศไทยจะต้องใช้สถานีควบคุม 
ที่เป็นของรัฐ 

  ๒. ให้มีนโยบายอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทใดประเภท
หนึ่งใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเป็นการชั่วคราวตามภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะและมิใช่  
เชิงพาณิชย์ข้อใดข้อหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
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๑) ภารกิจของราชวงศ์ 
๒) ภารกิจเกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาติ 
๓) ภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ 
๔) ภารกิจถ่ายทอดกิจกรรมส าคัญของชาติหรือระหว่างประเทศ 
๕) ภารกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 
๖) ภารกิจซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

  ทั้งนี้ จะต้องก าหนดเงื่อนไขที่แน่นอนอย่างน้อย ได้แก่ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 
เท่าที่จ าเป็นตามภารกิจพ้ืนที่การให้บริการ บริการและเนื้อหาที่ใช้ช่องสัญญาณ รวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม
การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง 

  ๓. ให้ส านักงาน กสทช. ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎหมายและนโยบายดังกล่าวอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติที่เข้ามา
ให้บริการในประเทศไทยโดยไม่ได้อนุญาต หากมีกรณีที่ต้องเจรจาเรื่องความรับผิดระหว่างประเทศ 
รัฐบาลจะด าเนินการตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ และบังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีผู้ประกอบการ 
มาให้บริการในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต หากกรณีจ าเป็นต้องด าเนินการในระหว่างประเทศให้
เสนอมายังคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติต่อไป ซึ่งปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมได้เสนอนโยบายและเงื่อนไขในการให้อนุญาตดาวเทียมต่างชาติมาให้บริการในอาณาเขตประเทศ
ไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ แล้ว  
ที่ประชุมได้มีมติรับทราบข้อเสนอนโยบาย โดยให้ตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับ
ประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่น และพิจารณาก าหนดนโยบายด้านความมั่นคงที่สามารถใช้บังคับในทาง
ปฏิบัติได้ด้วย 

  ค าถามที่ ๔) ตามระเบียบพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔๘ ได้ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท าแนวทางการด าเนินกิจการของรัฐ
ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด เสนอต่อเจ้ากระทรวงอย่างน้อยห้าปีก่อนที่สัญญาร่วมลงทุน  
จะสิ้นสุดลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและ
คณะกรรมการอื่น ๆ พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ในเรื่องดังกล่าว กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการด าเนินงานตามสัญญา  ด าเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดลงในปี ๒๕๖๔ โดยได้น าเสนอแนวทางการด าเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารของประเทศภายหลังสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เสนอนโยบายเปิดตลาดส าหรับ
กิจการดาวเทียมสื่อสารเชิงพาณิชย์ภาคสถานีอวกาศแบบวงโคจรค้างฟ้าของประเทศไทย  ซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็น ๒ ระยะ ได้แก่ 

 ๑. นโยบายการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารในระยะยาว  ตามแนวทางการก ากับดูแล
กิจการเอกชน กล่าวคือ ภายหลังจากสัญญาสัมปทานสิ้นผลลงเห็นควรเปิดตลาดให้มีการแข่งขัน 
แบบมีข้อตกลงกับรัฐบาล โดยใช้ระบบใบอนุญาตเป็นรายระบบดาวเทียมสื่อสาร คือ ใบอนุญาตแบบ 
มีเงื่อนไข 
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 ๒. นโยบายการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การเปิดตลาดส าหรับ
ดาวเทียมและวงโคจรในปัจจุบัน ดาวเทียมไทยคม ๔ ดาวเทียมไทยคม ๕ ดาวเทียมไทยคม ๖ ดาวเทียม
ไทยคม ๗ ดาวเทียมไทยคม ๘ และดาวเทียมอื่น ๆ ที่อาจจัดส่งขึ้นก่อนสัมปทานสิ้นผลลง 
  กรณีดาวเทียมไทยคม ๔ ดาวเทียมไทยคม ๕ และดาวเทียมไทยคม ๖ และเอกสาร
ข่ายงานอื่น ๆ ภายหลังสัญญาสัมปทานสิ้นผลลงและดาวเทียมยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่  เห็นควรให้
ด าเนินการคัดเลือกเอกชนเพ่ือใช้สิทธิและหน้าที่การรักษาวงโคจร รวมถึงการประกอบกิจการดาวเทียม
สื่อสารที่ใช้สิทธิในวงโคจรดังกล่าวตามระบบใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไขตามที่เสนอในข้อ ๑ ข้างต้น 
  ในกรณีดาวเทียมไทยคม ๗ ดาวเทียมไทยคม ๘ และดาวเทียมดวงอื่น ๆ ที่อาจจัดส่งขึ้น
ก่อนสัญญาสิ้นผลลงยังคงมีผลความผูกพันที่จะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน  
ให้ครบถ้วน  

 คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้มีหนังสือให้ความเห็นว่า
นโยบายเปิดตลาดส าหรับกิจการดาวเทียมสื่อสารเชิงพาณิชย์ ภาคสถานีอวกาศดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ  
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น คณะกรรมการจึงไม่สามารถพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวได้  ทั้งนี้ เห็นควร 
ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเร่งด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๕๙ เพ่ือให้มีแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศในระยะยาว และในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ที่ชัดเจนก่อนที่จะด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ มีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวและ
ด าเนินการได้อย่างราบรื่นต่อไป  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแนวทางการบริหารเอกสารข่ายงานดาวเทียมและการให้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของ
ประเทศ เพ่ือก าหนดนโยบายเรื่องการอนุญาตการให้สิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
ในการรักษาสิทธิการใช้คลื่นความถี่และต าแหน่งวงโคจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย คลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การรักษาสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียม วิธีการรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
แก่ประเทศชาติและประชาชนดังที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ  และการมอบหมายให้ด าเนินการแทนรัฐ  
และได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  
ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอดังกล่าว โดยเห็นควรพิจารณานโยบายแนวทางพิจารณารักษาไว้ซึ่งสิทธใินการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีการยกเลิกข่ายงานดาวเทียมที่ไม่มีความคุ้มค่าหรือไม่
สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนได้ รวมทั้งการมอบหมายอ านาจหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ให้มีความชัดเจน โดยการหารือร่วมกับ กสทช. ต่อไป 
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 ค าถามที่  ๕) การด าเนินการภายหลังสิ้นสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศสามารถด าเนินการได้ ๒ แนวทาง ดังนี้ 

 แนวทางที่ ๑ นโยบายเปิดตลาดระยะยาวส าหรับกิจการดาวเทียมสื่อสารโดยใช้ใบอนุญาต  
แบบมีเงื่อนไข ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายระยะยาวที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  

 แนวทางที่  ๒  นโยบาย เ พ่ือการ เปลี่ ยนผ่ านสู่ แนวทางที่  ๑  โดยท าสัญญาใหม่ 
กับผู้ประกอบการรายเดิมตามเงื่อนไขของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ  
เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีตามเงื่อนไขข้อ ๔๐ การต่ออายุสัญญา โดยมีเงื่อนไขและผลประโยชน์
ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ 

 อย่างไรก็ตาม ต้องมีการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของทั้ง ๒ แนวทาง โดยหลักการในการ
ด าเนินการดังกล่าว  แนวทางที่ ๑ นโยบายเปิดตลาดระยะยาวส าหรับกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
โดยใช้ใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไข สอดคล้องกับนโยบายระยะยาว สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีข้อดี คือ ท าให้เกิดการแข่งขัน ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและ
ประโยชน์ต่อประชาชน  ภาครัฐอาจจะไม่มีภาระในด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ต้องจัดเตรียม
งบประมาณเพ่ือบริหารจัดการกิจการดาวเทียมสื่อสาร และภาครัฐสามารถก าหนดเงื่อนไขที่ต้องการ
เพ่ิมเติมขึ้นได้ ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ เช่น การก าหนดเงื่อนไขให้มีการส ารองการใช้
ช่องสัญญาณส าหรับการใช้งานของภาครัฐ  ส าหรับข้อเสีย คือ รัฐอาจจะไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้   
ในขณะเดียวกันขาดการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐในด้านการบริหารจัดการดาวเทยีมสือ่สาร 
ส่วนแนวทางที่ ๒ นโยบายเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่แนวทางที่ ๑ โดยการท าสัญญาใหม่กับผู้ประกอบการ
รายเดิมตามเงื่อนไขของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่มีอยู่ตามเงื่อนไข ข้อ ๔๐ การต่ออายุสัญญา มีข้อดี คือ ภาครัฐจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ 
ในขณะเดียวกันภาครัฐก็จะมีภาระงบประมาณค่อนข้างน้อย ภาครัฐเองสามารถก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐได้ อาทิเช่น การจัดให้มีการส ารองช่องสัญญาณเพ่ือให้เกิดการใช้งาน 
ในภาครัฐ หรือการจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ส่วนจุดอ่อนก็อาจจะท าให้ไม่มีการ
แข่งขันในตลาดอย่างเสรี ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการประกอบกิจการได้ หรือต้องด าเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานาน 
ในการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 

 ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดนโยบายและ  
แนวทางการด าเนินการภายหลังสิ้นสุดสัญญา โดยค านึงถึงข้อดีและข้อเสียตามที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้น 
และผลกระทบของแต่ละแนวทาง ตลอดจนภาพรวมของกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศ และเพื่อให้
การด าเนินกิจการต่าง ๆ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ 
วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเปน็สมบตัิ
ของชาติ เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน  
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๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 - 

 
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

 - 
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๑. สารบบกระทู ้

กระทู้ถามเรื่อง การถ่ายทอดความรูด้้านเทคโนโลยีในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
เพ่ือน าไปสูก่ารพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๒๓/๒๕๖๑                        
วันศกุร์ที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พันต ารวจโท พงษ์ชัย วราชติ เป็นผูต้ั้งถาม  ถามนายกรฐัมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตัง้แตว่ันทีต่ัง้กระทู้ถาม ถงึวนัที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๘๒ วัน) 

 
๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พันต ารวจโท พงษ์ชัย วราชติ 

 ที่ผ่านมาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการรถไฟทางคู่  ๕ เส้นทาง วงเงิน 
๑๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ออกมาหลายด้าน ทั้งความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของโครงการ 
ดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการประมูลการก่อสร้างที่ผู้ประมูลได้มักจะเป็นบริษัทรับเหมารายใหญ่
ไม่กี่บริษัทอันเป็นบริษัทที่ด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศอยู่แล้วหลายโครงการ  ซึ่งการที่ 
บริษัทเหล่านั้นประมูลโครงการได้หลายโครงการอาจส่งผลให้การก่อสร้างโครงการต่าง  ๆ เป็นไปอย่าง
ล่าช้า และมิได้สร้างงานแต่อย่างใด แล้วก็สร้างไม่เสร็จทันก าหนด เกิดปัญหาการขอต่อเวลา หรือขอเพ่ิม
วงเงินการก่อสร้างตามมาได้ แต่ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้มีการแก้ไขในเบื้องต้น  โดยการยกเลิก 
การประกวดราคาและมีการแยกสัญญาของงานก่อสร้างทางรถไฟออกเป็นหลายงาน  เช่น งานโยธา  
งานอุโมงค์ งานระบบอาณัติสัญญาณ   เป็นต้น การแยกเป็นหลายสัญญาเพื่อที่จะให้ วงเงินแต่ละสัญญา
น้อยลง และกระจายงานให้ผู้รับเหมามากขึ้น ราคาที่ได้ก็จะถูกลง การก่อสร้าง สามารถท าได้เร็วขึ้น ทั้งนี้
การลงทุนในโครงการรถไฟโดยเฉพาะในระบบรางถือว่าเป็นการลงทุนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกจิ
ของประเทศอย่างมาก และมีความส าคัญหลักในระบบโลจิสติกส์ (logistics) ของประเทศ โดยการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ให้เข้มแข็ง เป็นเรื่องที่ควรให้การสนับสนุน และเมื่อศึกษาการลงทุนในระบบรางจะพบว่า
ส่วนหลัก ๆ ของระบบดังกล่าวมีเพียง เรื่องของทางรถไฟ หมอนรองรางรถไฟเท่านั้นที่สามารถผลิตได้ 
ในประเทศ ส่วนเหล็กรางรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟต่าง ๆ ตลอดจนตัวรถไฟและโบกี (bogey) 
รถไฟเป็นสิ่งที่ต้องน าเข้า จากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลต้องลงทุนด้านระบบราง
กว่า ๓ ล้านล้านบาท ควรจะต้องมีความคุ้มค่าและหากน าไปพัฒนาด้านวิศวกรในประเทศได้ก็จะ 
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เป็นผลดีอย่างยิ่ง ซึ่งควรเริ่มจากการน าเทคโนโลยีและก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทที่
เป็นคู่สัญญาและให้วิศวกรไทยหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเป็นผู้รับการ
ถ่ายทอด ความรู้การออกแบบการผลิต ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ในระบบ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน
ระบบอาณัติสัญญาณ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน
เพราะหากบุคลากรด้านวิศวกรรมของไทยสามารถผลิตระบบดังกล่าวในประเทศได้เอง  ประเทศไทย 
ก็จะสามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน  ให้กับประเทศต่าง ๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของภาครัฐ ตลอดจนในอนาคตอาจพัฒนาเพ่ือส่งออกระบบ 
ไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย  

ขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้วิศวกรรมไทย หรือมหาวิทยาลัยที่มี 
การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเป็นผู้รับการถ่ายทอดความรู้ในการออกแบบการผลิต  ตลอดจน
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในระบบรางโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านระบบอาณัติสัญญาณจากโครงการรถไฟทางคู่  
ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นเพียงการเทรนนิง (training) อย่างเดียว แต่เป็นการสนับสนุนให้เกิดการผลิตในประเทศด้วย 
จะสามารถเป็นไปได้หรือไม่ 
 
๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  : นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคมได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้การขนส่งสินค้า  ทางถนนเป็นหลัก  
เพราะสามารถเข้าถึงได้ทุกเขตพ้ืนที่ และเชื่อมโยงได้ทั่วทุกภาค แต่การขนส่ง ทางถนนนั้นมีต้นทุนสูงมาก
เมื่อเทียบกับการขนส่งทางราง  และขนส่งสินค้าต่อเที่ยวได้ปริมาณที่น้อยกว่า  เมื่อต้นทุนสูงขึ้น
ผู้ประกอบการจะผลักภาระต้นทุนการขนส่งรวมกับราคาสินค้า ส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น แล้วท าให้
เกิดความเสียเปรียบในเวทีการแข่งขันระดับสากล ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การขนส่งจากทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนที่ต่ ากว่า  โดยปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถไฟทางเดี่ยว ให้เป็นรถไฟทางคู่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง
รองรับจ านวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพ่ิมมากขึ้น  ลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการ
เดินทาง เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญทางด้านระบบ การขนส่งทางรางผ่านแผนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ ของกระทรวงคมนาคม โดยมีแผนงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบการขนส่งทางราง ได้แก่ แผนการพัฒนาโครงข่าย
ระบบรถไฟฟ้า ระหว่างเมือง และแผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร 
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ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรัฐบาลได้มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งเป็นการด าเนินการโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง สาระส าคัญประการหนึ่งที่ทั้ง ๒ ฝ่าย ได้ให้ความส าคัญเป็นล าดับต้น ๆ ก็คือเรื่องของการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรม ซึ่งได้มีการด าเนินการไปบ้างแล้ว โดยที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม
ได้ส่งบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทยไปฝึกอบรม ที่ประเทศจีน เพ่ือให้บุคลากรของการรถไฟ 
แห่งประเทศไทยมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบรถไฟ ความเร็วสูงของจีน การบริหารจัดการเดินรถไฟ
ความเร็วสูงและการซ่อมบ ารุงดูแลรักษาทั่วไปอีกทั้งกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนไทย
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านระบบราง  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา 

กระทรวงคมนาคมได้ก าหนดให้มี การถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม  โดยก าหนด 
ให้มีบุคลากรไทยปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการออกแบบรายละเอียด 
สัญญาการควบคุมงานก่อสร้าง และสัญญางานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ซึ่งทั้ง ๒ ฝ่ายจะต้อง 
เตรียมงานอย่างเป็นระบบร่วมกันต่อไป  

นอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการ 
ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และจัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรถไฟ
ความเร็วสูง โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคอุตสาหกรรม การวิจัย สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านมาตรฐาน เป็นอนุกรรมการ 
มีอ านาจหน้าที่เสนอแนวทางและจัดท าแผนจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ซึ่งจะท า
หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือด าเนินงานพัฒนา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระดับวิศวกร  และช่างเทคนิคส าหรับรองรับ 
การพัฒนาระบบขนส่งทางราง และจัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรถไฟความเร็วสูง ซึ่งภายใต้
กรอบนโยบายเรื่องตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางส าหรับประเทศไทยก็จะประกอบด้วย  
๕  ส่วนหลัก ครอบคลุมงานด้านระบบรางทั้งหมดแล้ว ดังนี้   

๑. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา  
๒. มาตรฐานระบบรางของไทย  
๓. อุตสาหกรรมระบบราง  
๔. การทดสอบและการทดลอง  
๕. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง นั้นไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะในเรื่อง
ของรถไฟความเร็วสูง แต่จะครอบคลุมทั้งในเรื่องของระบบรางทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบรางรถไฟทางคู่ 
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รถไฟความเร็วสูง ซึ่งมีทั้งหมด ๔ โครงการด้วยกัน นอกจากนี้สถาบันตรงนี้ก็จะท าหน้าที่ในเรื่อง 
ของการวิจัยและพัฒนาแล้วก็ท าการทดสอบ ผมขออนุญาตยกตัวอย่างว่า ในช่วงของการก่อสร้างรถไฟ
ไทย-จีน ในขั้นตอนของการออกแบบก็มีวิศวกร สถาปนิกของเราเข้าร่วมในเรื่องของการออกแบบ  
ในระยะที่ ๑ เข้าร่วมในเรื่องของการก่อสร้าง ซึ่งก็จะมีวิศวกรคุมงานจากประเทศจีนมาร่วมคุมงานกับเรา 
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับวิศวกรของเรา  

ในเรื่องของการคัดเลือกวัสดุต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมนั้นจะต้องใช้วัสดุจากจีนเท่านั้น ซึ่งอันนี้ก็เป็น
ข้อเจรจาที่เราได้เจรจากันมาโดยตลอดว่าจะต้องใช้วัสดุในประเทศไทย ซึ่งเขาก็บอกว่ามาตรฐานนั้น 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของจีน ซึ่งเราก็มีการพิสูจน์ในเรื่องของมาตรฐานให้เขาดู รวมทั้งพาวิศวกรจีนนั้น 
ได้ไปดูโรงงานผลิตของเราต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งหิน แหล่งดินต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งในเรื่อง 
ของโรงงานผลิตเหล็กพวกนี้ จนกระทั่งเขายอมรับในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็ให้ใช้วัสดุในเรื่อง 
ของการก่อสร้าง อันนี้ก็เป็นเพียงการยกตัวอย่าง อย่างกรณีของรถไฟทางคู่ก็เช่นเดียวกัน รถไฟทางคู่นั้น
เราก็จะใช้ในเรื่องของที่ปรึกษาคุมงานของเรา จริงอยู่ว่าในเรื่องของการก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างนั้น
ไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อน แต่อย่างที่ทราบว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในต่างประเทศก็มีการพัฒนามากขึ้น 
ก็เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ในคณะอนุกรรมการชุดนี้ซึ่งก็จะท าหน้าที่ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานั้น
จะต้องพิจารณาในเรื่องของความก้าวหน้าเทคโนโลยีในทางด้านการก่อสร้างด้วย 

ตัวอย่างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ซึ่งก็อยู่ในระหว่างการจัดท าทีโออาร์ 
(Term of Reference : TOR) ซึ่งในทีโออาร์ก็ได้มีการก าหนดว่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นในกรณีที่ผู้ชนะ
ประกวดราคาจะต้องใช้นั้น จะมีการก าหนดสัดส่วนในเรื่องของการใช้วัสดุภายในประเทศตามทีเ่หมาะสม 
ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างนั้น  วัสดุการก่อสร้างทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า  ๙๐ เปอร์เซ็นต์ 
หมายความว่าใช้วัสดุในประเทศ นอกจากนั้นส่วนที่เป็นเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนมากขึ้น เช่น ตัวระบบ
อาณัติสัญญาณ ระบบรถนั้นก็จะได้มีก าหนดสัดส่วนที่อาจจะต่ าลงไป เพราะว่าส่วนนี้เรายังไม่สามารถ 
ที่จะด าเนินการได้ แต่ก็ได้มีการตกลงกันว่าจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  

ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นทางกระทรวงคมนาคมก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่าง  ๆ  ที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร 
และในต่างจังหวัด   และได้มีการท างานร่วมกับทางสถาบันวิจัยต่าง  ๆ รวมถึงความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ท่ีส าคัญก็จะเป็นความร่วมมือกับทางประเทศในยุโรป เช่น เยอรมนีก็มีคณะกรรมการ
ร่วมกันในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่อง
ของบุคลากร ในเยอรมนีการพัฒนาระบบรางของเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ว  และยินดีที่จะมาให้การ
ฝึกอบรมและให้การสอนในระดับปริญญาในประเทศไทย  
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ในเรื่องของการวิจัยพัฒนาการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ การส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศ 
มีการก าหนดไว้ในทีโออาร์ว่าจะต้องใช้วัตถุดิบใช้สัดส่วนในประเทศอย่างไร   ในคณะอนุกรรมการ 
ชุดดังกล่าวนั้นจะไม่ได้พิจารณาเฉพาะในเรื่องของรถไฟความเร็วสูง แต่ว่าจะพิจารณาในเรื่องของระบบราง
ทั้งหมด ซึ่งอนุกรรมการชุดดังกล่าวนั้นก็ได้มีมติมอบหมายให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิจารณารูปแบบการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาและแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน าเสนอในโอกาส
ต่อไป  

ขอเรียนเพ่ิมเติมใน ๒ ประเด็น  

ประเด็นที่ ๑ บุคลากรทางด้านรถไฟยังขาดแคลน ได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
เพิ่มอัตราก าลัง และน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เพราะในแต่ละโครงการนั้นต้องการบุคลากรทั้งในเรื่อง
ของการเดินรถ และการซ่อมบ ารุงเป็นจ านวนมาก 

ประเด็นที่ ๒ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเอสเอ็มอี (Small and Medium Enterprises : 
SMEs) เมื่อเกิดโพรดักซ์ (product) ใหม่ ๆ ขึ้นจะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี เกิดบริษัทต่าง ๆ ที่เข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เช่น บริษัทฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท ารถไฟให้กับทางประเทศอังกฤษ  
ในประเทศไต้หวัน  เวลานี้ค าสั่งซื้อค่อนข้างมาก จนกระทั่งเกินขีดความสามารถก าลังการผลิต 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท าก็คือหากว่าประเทศไหนมีความต้องการตู้รถ ไม่ว่าจะเป็นโบกีหรือแคร่รถหรือจ านวน
รถต่าง ๆ มีมากเพียงพอนั้นเขาก็ยินดีที่จะแยกส่วนออกมา คือ การประกอบรถนั้นท าที่ในประเทศของ
เขาเป็นหลัก แต่ส่วนในเรื่องของการฟินิชชิง (finishing) ฟินิชชิงก็คือประกอบให้ส าเร็จรูปนั้นก็จะ 
มาประกอบที่ประเทศที่เป็นผู้สั่งซื้อ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราคงจะมีการหารือกันต่อไปว่าท าอย่างไร 
ที่จะให้ประโยชน์นั้นเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมของเราในตอนใดตอนหนึ่งของการประกอบตัวรถทั้งหมด 
 
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- 
 
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม                    

- 
 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลกูอ้อย 
อย่างเป็นระบบ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๓๑/๒๕๖๑  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายสมชาย  หาญหิรญั   
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๑๒๗ วัน) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายกติตศิักดิ์  รตันวราหะ 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ าตาลในอันดับต้น ๆ ของโลกมีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
จ านวนมากและมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า ๑๑ ล้านไร่แต่อุตสาหกรรมอ้อยของไทยยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร
โดยยังมีปัญหาทั้งทางด้านการพัฒนาปัจจัยการผลิตและการบริหารจัดการตั้งแต่ในระดับไร่โรงงานจนถึง
การส่งออกท าให้มีต้นทุนการผลิตสูงและประสิทธิภาพการผลิตต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งมี
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาส าคัญในระดับไร่อ้อยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อย คือ การขาดแคลนเครื่องจักรตัดอ้อย (รถตัดอ้อย) เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
จ าเป็นต้องเผาอ้อยในทุกฤดูกาลหีบอ้อย เพราะหากไม่เผาอ้อยจะไม่มีแรงงานตัดอ้อย ดังนั้น การลด 
การเผาอ้อยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะเป็นการลดมลภาวะ (มลพิษ) จากการเผาอ้อยด้วย และประเด็น
ที่รถบรรทุกอ้อยบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ร่วมใช้ถนน  
และสร้างความเสียหายต่อพ้ืนผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อได้ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยหรือ
ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จึงขอเสนอให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและ
โรงงานน้ าตาลร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยมีรัฐบาลคอยให้ค าแนะน าและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโดยไม่ขัด
ต่อกฎ ระเบียบขององค์การการค้าโลก (WTO) จึงขอเรียนถามว่า 
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๑.  รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องจักรตัดอ้อย (รถตัดอ้อย) ให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือแก้ปัญหามลภาวะ (มลพิษ) จากการเผาอ้อยหรือไม่ อย่างไร  

๒. รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกอ้อยบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ร่วมใช้ถนน และสร้างความเสียหายต่อพื้นผิวถนนหรือไม่ อย่างไร 

๓.  รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย  หรือดอกเบี้ยต่ า  
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหรือไม่ อย่างไร 

๔. รัฐบาลมีแนวทางหรือวิธีการที่จะเพ่ิมผลผลิตโดยการที่ใช้พ้ืนที่เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม 
แต่ผลผลิตเท่าเดิม หรือมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ อย่างไร 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :   นายสมชาย  หาญหิรัญ   
รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 

ค าถามที่ ๑ รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องจักรตัดอ้อย (รถตัดอ้อย) 
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือแก้ปัญหามลภาวะ (มลพิษ) จากการเผาอ้อยหรือไม่ อย่างไร 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายได้มีการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนเครื่องจักรที่ใช้ในไร่อ้อย และปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

ข้อที่ ๑ โครงการที่ ๑ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าโดยการจัดหารถตัดอ้อยเพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนเครื่องจักรที่ไปใช้ในไร่อ้อย โครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตอ้อยแบบครบวงจรหรือที่เราเรียกว่า เครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งเป็นโครงการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ ๓ ปี ในปี ๒๕๕๙ จนถึง
ปี ๒๕๖๑ วงเงินปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท เป็นวงเงินส าหรับเครื่องจักรกลการเกษตร ทั้งหมด ๒,๕๐๐ ล้านบาท 
อีก ๕๐๐ ล้านบาทเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของภัยแล้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันได้อนุมัติ
สินเชื่อส าหรับรถตัดอ้อย รถคีบอ้อยทั้งหมดแล้วจ านวน ๑๗๕ คัน คิดเป็นเงิน ๙๕๙.๘๖ ล้านบาท 
โครงการที่ ๒ คือโครงการสินเชื่อส าหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อยจากเงินกองทุนวงเงินสินเชื่อ ๗,๕๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ๗ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปี ๒๕๖๐ ปัจจุบันอนุมัติสินเชื่อส าหรับรถตัดอ้อย
ไปแล้วจ านวน ๗๔๕ คัน คิดเป็นเงิน ทั้งหมด ๕,๖๒๘.๐๙ ล้านบาท ดังนั้น จนถึงปัจจุบันประเทศไทย 
มีรถตัดอ้อยรวมกันแล้วเกือบ ๒,๐๐๐ คัน คือ ๑,๘๔๖ คัน มีประสิทธิภาพในการตัดอ้อยวันละประมาณ 
๖๖๐,๐๐๐ กว่าตันต่อวัน เมื่อเทียบกับปริมาณอ้อยทั่วประเทศ ซึ่งมีการผลิตในปีที่แล้วคือ ปี ๒๕๖๐ 
จนถึงปี ๒๕๖๑ ประมาณ ๑๐๓ ล้านตัน ใช้ระยะเวลาทั้งหมดในการตัดหีบอ้อยได้ทั้งหมด ๑๕๖ วัน  
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ในจ านวน ๑๐๓ ล้านตัน หีบอ้อยได้ในเวลา ๑๕๖ วัน ก็หมดจากก าลังการผลิตหีบที่เรามีอยู่แต่ถ้าต้องการ
หีบอ้อยให้หมดภายใน ๑๒๐ วัน เราจ าเป็นที่จะต้องใช้รถอ้อยประมาณ ๓,๐๐๐ คัน ก็เพ่ิมอีกประมาณ
พันกว่าคัน ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็มีการน าเอารถตัดอ้อยมือสองจากต่างประเทศเข้ามาบ้างพอสมควร  
แต่เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการรถตัดอ้อยในประเทศไทยค่อนข้างมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของการใช้รถตัดอ้อย อย่างไรก็ดีก็ได้มีการปรับวิธีการตัดอ้อยด้วยการใช้แรงงาน ปัจจุบันเกษตรกร  
หลายรายก็มีการปรับในเรื่องของการใช้แรงงานมาตัดโดยใช้รถตัดอ้อยมากขึ้น แต่ต้องมีการเตรียม  
ความพร้อมของเอกชนพอสมควรในเรื่องของการท าแปลงใหญ่หรือการพัฒนาระบบฟาร์ม (farm) ไปสู่ 
ที่เราเรียกว่า สมาร์ทฟาร์ม (smartfarm) โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา เพราะเวลาที่ลงไปพื้นที่ครั้งหนึ่งจ าเป็น 
ที่รถจะต้องใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ บางทีอาจจะต้องมี การวางแผนร่วมกันของเกษตรกร ขณะนี้ได้มี 
การด าเนินงานเข้าไปในพ้ืนที่หลาย ๆ แห่ง โดยตั้งเป้าไว้ที่จะใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ในการบริหารไร่อ้อย
แปลงใหญ่เพ่ือสามารถใช้เทคโนโลยีในการตัดอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพนั้นปีละอย่างน้อย ๑๐๐ ราย  
ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตโดยคาดว่าผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ 
ภายในปี ๒๕๖๓ อันนี้ได้เริ่มด าเนินการไปบางแปลงแล้วในสมาร์ทฟาร์ม หรือโครงการไร่อ้อยแปลงใหญ่ 

ค าถามที่ ๒ รฐับาลมีมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกออ้ยบรรทุกน้ าหนักเกินกวา่ที่กฎหมาย
ก าหนดอาจก่อใหเ้กิดอุบตัิเหตแุก่ผู้รว่มใชถ้นน และสรา้งความเสียหายต่อพื้นผวิถนนหรอืไม่ อย่างไร 

คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายได้มีการหารือกันกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีคณะท างาน
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ าตาลโดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทน
ชาวไร่อ้อย ผู้แทนโรงงานน้ าตาลร่วมเป็นคณะท างาน เพ่ือพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรงงาน 
น้ าตาล ซึ่งตอนนี้คณะท างานได้จัดท าโรดแม็ป (Roadmap) เรียบร้อยแล้ว เพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งระบบ  
ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาจากจุดใดจุดหนึ่งได้ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งแล้วเร่งการขนส่งอ้อย
จากไร่อ้อยเข้าสู่โรงงานให้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาของการจอดรถบรรทุกอ้อยรอคิวอยู่ริมถนน  
ซึ่งจะเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุ นอกจากนี้แล้วก็ยังท าให้เรื่องของต้นทุนการขนส่งโดยรวม
จะสูงขึ้น เพราะรถจะเสียเวลาในการรอ แผนดังกล่าวมีแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระบบดังนี้ คือ 

ประเดน็ที่ ๑ เรือ่งของการจดัการไรอ่้อย  

๑) จะต้องมีการรวมแปลง รวมกลุ่มเกษตรกรโดยใช้เครื่องจักรกล รถไถ รถตัดอ้อย  
ช่วยในการท างานที่จะต้องออกแบบแปลงและวิธีการปลูกอ้อยใหม่ให้สะดวกต่อการใช้เครื่องจักร รถไถ 
รถตัดอ้อย ซึ่งจะได้แก้ปัญหาเรื่องแรงงานและความรวดเร็วในการตัดอ้อยและขนอ้อยขึ้นรถบรรทุกซึ่งจะ
เป็นการลดต้นทุนในส่วนหนึ่ง 

๒) การขนส่งอ้อยจะไม่เกินรศัมี ๒๕ กิโลเมตร ซึ่งจะมีการวางแผนร่วมกับคู่สัญญาต่าง ๆ 
ในระหว่างชาวไรอ่้อยกับโรงงาน ถ้าขนไปไกลก็จะมีประเด็นในเรื่องค่าขนสง่ต่อหนว่ยที่ค่อนขา้งสูง 
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๓) การจัดการไร่อ้อย สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและการซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตร ปัจจุบันด าเนินการวงเงินปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ใน ๓ ปีที่ผ่านมารวมแล้ว
ท้ังหมด ๙,๐๐๐ ล้านบาท ดอกเบี้ยประมาณ ร้อยละ ๒ นอกจากนี้ กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 
ก็มีวงเงินส าหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งหมด ๒,๓๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการด าเนินการ ๗ ปี  
และมีวงเงินส าหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย ในส่วนของกองทุนอีก ๗,๕๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการ
ด าเนินการ ๗ ปี ปัจจุบันใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลา อยู่ระหว่างการหารือกับชาวไร่อ้อยและโรงงานทั้งหมด
ว่าจะด าเนินการอย่างไร แต่รัฐบาลยืนยันว่าจะด าเนินการในโครงการนี้ต่อ ถึงแม้จะสิ้นอายุไป ซึ่งก็เป็น
นโยบายที่ชัดเจนในการดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

ประเด็นที่ ๒ การแก้ไขปัญหาเรื่องของการบรรทุกก็คือการขนส่งอ้อย เรื่องนี้ได้ พิจารณา 
ในคณะท างานทั้งหมดทั้งชาวไร่อ้อยและโรงงานนั้น โรงงานจะจัดท าคิวรับ – ส่งอ้อยเพ่ือลดระยะเวลา
การจอดรอเทอ้อยของรถบรรทุกเดิม ซึ่ง เดิมต้องจอดรอหน้าโรงงาน ๒ – ๓ วัน ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 
ภายใน ๑๒ – ๒๔ ชั่วโมง  

ประเด็นท่ี ๓ การจัดตั้งลานรับอ้อยจากรายย่อยจะต้องให้เป็นจุดเซ็นเตอร์ (center)  
ของแต่ละจุดที่ชาวไร่อ้อยนั้นจะเอาอ้อยมารวม เพ่ือลดปัญหาในการใช้รถขนาดเล็ก ที่เราเรียก รถสาลี่  
รถอีแต๋น และรถบรรทุกเล็ก ไม่ต้องขนระยะไกล อาจจะขนจากไร่ก็มาส่งที่นั่น ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ 
ของรถบรรทุกอ้อยขนาดเล็กบนถนนเพื่อความสะดวกคล่องตัวกับประชาชนผู้ร่วมใช้ถนน 

ประเด็นที่ ๔ โรงงานจัดพ้ืนที่ให้รถบรรทุกจอดรอไม่ให้จอดบนถนน ซึ่งเราก็วางแผนไว้แล้ว 
ในหลายโรงงาน 

ประเดน็ท่ี ๕ การปฏิบตัิตามกฎหมาย  

๑) การปรับลดน้ าหนักบรรทุกและความสูง เพราะมีมาตรการเพ่ือป้องกันความ
ปลอดภัยทั้งเรื่องการใช้สายรัดมัดอ้อยป้องกันการตกหล่น การติดแผ่นป้ายและไฟสัญญาณ การจ ากัด
ความเร็ว ความสูงของรถบรรทุก รวมทั้งให้ทุกสมาคมต้องจัดรถบริการเก็บอ้อย เวลาที่อ้อยตกหล่น
อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งตอนกลางคืนที่ไม่เห็นและจะต้องมีการรับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินที่พร้อมเข้าอ านวยความสะดวกและจัดการเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุกอ้อยในพ้ืนที่ไม่ให้
เกิดอันตรายหรือกีดขวางทางจราจร ซึ่งต้องเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงเอ็มโอยู (Memorandum of 
Understanding : MOU) ๒๐ ข้อ ที่ได้มีการท าไว้กับฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง 

๒) การจัดระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ใหม่ทั้งหมด เป็นการจัดระบบการส่งอ้อยใหม่ 
ที่เหมาะสมส าหรับแต่ละโรงงานและพ้ืนที่ที่ปลูกอ้อยของตนเอง จะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
โรงงานกับชาวไร่อ้อยเพ่ือหาวิธีขนส่ง เส้นทางการขนส่งเพ่ือหลีกเลี่ยงชนิดของรถบรรทุกในการขนส่ง 
แต่ละเส้นทางเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น รวมทั้ง ก าหนดระยะเวลาใน
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ช่วงเวลาการตัดอ้อยก็จะท าให้จัดคิวในการขนส่งจากไร่สู่โรงงาน ซึ่งจะมีการด าเนินการและท าคู่กัน
ทั้งหมด จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้แล้วก็สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบว่าด้วยการขนส่ง 

ค าถามที่ ๓ รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ า 
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหรือไม่ อย่างไร 

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายได้ด าเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยจัดท าเอ็มโอยูหรือบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. และโรงงานน้ าตาลที่เข้าร่วมโครงการในการส่งเสริมสนิเชือ่
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานอ้อยอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นเรื่องของการให้สินเชื่อในการ 
ท าทุกอย่าง ทั้งการจัดหาน้ าให้กับไร่อ้อย รถตัดอ้อย รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องจักรกล
การเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด วงเงินส าหรับโครงการสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ของอ้อยแบบครบวงจร เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลา
ด าเนินการ ๓ ปี ปัจจุบันอนุมัติไปแล้ว ๕๖๐ สัญญา เป็นเงินทั้งหมด ๑๑๕ ล้านบาท และงบประมาณ
ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ยังมีความต้องการโครงการสินเชื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
อ้อย โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ าต่าง ๆ หรือที่เรียกว่ากองทุนภัยแล้ง ดอกเบี้ย ๒ เปอร์เซ็นต์ 
วงเงินส าหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีกก้อนหนึ่ง ๒,๓๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา 
๗ ปี ตอนนี้ก็มีสัญญาทั้งหมด ๗,๐๐๐ กว่าสัญญา ก็เป็นเงินทั้งหมด ๑,๐๗๖ ล้านบาท ซึ่งได้ด าเนินการ
ไปแล้ว 

ค าถามที่ ๔ รัฐบาลมีแนวทางหรือวิธีการที่จะเพ่ิมผลผลิตโดยการที่ใช้พ้ืนที่เท่าเดิม 
หรือน้อยกว่าเดิม แต่ผลผลิตเท่าเดิม หรือมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ อย่างไร 

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายได้ส่งเสริม  
เรื่องพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี โดยในปีที่ผ่านมาได้แจกพันธุ์อ้อยใหม่และดีให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยรวมแล้ว
ทั้งหมด ๑.๘ ล้านต้นกล้า และสามารถปลูกขยายได้ทั้งหมดเกือบพันไร่ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย  
ที่ด าเนินการอยู่ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการขยายและเพาะพันธุ์อ้อย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีโครงการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ปีละประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ 
ล้านบาท ในการเพาะพันธุ์และดูว่าพันธุ์อ้อยประเภทใดนั้นที่เหมาะสมในการปลูกแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ
อย่างไรบ้าง ซึ่งในการป้องกันเรื่องของความแข็งแรงให้อยู่ต่อไร่สูง รวมทั้งเรื่องของมีความคงทนถาวร 
ทนต่อแมลง โรค หรือแม้กระทั่งภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะสม ได้ด าเนินการมา ๒ – ๓ ปี  
อีกโครงการ คือโครงการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่เกษตรกรโดยมีโครงการต้นแบบที่จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งท าให้เกษตรกรได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ าไม่ต่ ากว่าจังหวัดละ 
๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรนาไปใช้ในการพัฒนาในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป 
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๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชสิภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 

การพิจารณาหาแหล่งเงินกู้เพ่ือซื้อรถตัดอ้อยให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่รวมกลุ่มรายย่อย 
นอกเหนือจากผู้ประกอบการที่เป็นโรงงาน เพื่อการบริหารจัดการเองภายในกลุ่ม  

 

๕. การตดิตามผลกระทูถ้าม 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มี
หนังสือติดตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปยังกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง การจดัการวัคซีนพิษสุนัขบา้ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ๒๖/๒๕๖๑  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายลักษณ์ วจนานวัช  รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ์ 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓๒ วนั) 
 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ  ตังคณานุรกัษ์ 

ด้วยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมามีอัตราการเกิดโรค 
ในสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งนี้มีรายงานว่าในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เพ่ิมขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๘ จ านวน ๓๓๐ ตัว ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๖๑๔ ตัว และในปี ๒๕๖๐ จ านวน ๘๔๓ ตัว โดยพบในสุนัข
มากที่สุด รองลงมาเป็นโค กระบือ แมว และสัตว์อื่น ๆ ตามล าดับประกอบกับในช่วงระยะเวลานี้ 
เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในหลายพ้ืนที่ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคและควบคุมให้อยู่ในวงจ ากัด  ซึ่งการป้องกันดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้วัคซีนพิษสุนัขบ้า 
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรวมทั้งต้องมีการจัดหาให้มีปริมาณจ านวนมากเพียงพอเพ่ือรองรับ  
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเคยมีการตรวจพบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่น ต่อการน าไปใช้ในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้วัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ใช้ในประเทศจะเป็นการน าเข้ามา 
จากต่างประเทศเป็นหลัก โดยมากจะไม่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด เนื่องจากจะเชื่อมั่นกับ
ใบรับรองจากประเทศต้นทางเป็นส าคัญ และอาจท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของวัคซีน
ที่จะน าไปใช้ ดังนั้น ภาครัฐต้องเร่งแก้ปัญหาและวางแนวทาง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพ่ิมมากขึ้น  รวมท้ัง การควบคุม
คุณภาพวัคซีนให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ และให้มีปริมาณที่เพียงพอรองรับการใช้ป้องกัน 
และควบคุมโรค 
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จึงขอเรียนถามว่า 

๑.  ภาครัฐได้มีการวางแผนและบริหารจัดการเกี่ยวกับวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้และให้มีปริมาณที่เพียงพอเพ่ือรองรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า  
ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์ในขณะนี้ที่มีการ
แพร่ระบาดอยู่ในหลายพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร  

๒.  การที่กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้จัดซื้อวัคซีนเฉพาะบริษัทที่ก าหนดไว้มีเหตุผลประการใด 

๓.  ภาครัฐมีนโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพ
ด าเนินการผลิตวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ก าหนดแทนการน าเข้าจากบริษัท  
ในต่างประเทศเพียงไม่กี่บริษัทหรือไม่ อย่างไร   
 
๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :   นายลักษณ์ วจนานวัช   
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ค าถามที่ ๑ ภาครัฐได้มีการวางแผนและบริหารจัดการเกี่ยวกับวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้และให้มีปริมาณที่เพียงพอเพ่ือรองรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า  
ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์ในขณะนี้ที่มีการ
แพร่ระบาดอยู่ในหลายพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร  

สถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยก่อนปี ๒๕๓๕ มีความรุนแรง  
สัตว์ติดเชื้อ คนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจ านวนมาก ในปี ๒๕๓๕ ได้มีการออกพระราชบัญญัติ 
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
สาธารณสุขได้ร่วมกันรณรงค์ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าลดความรุนแรงของการระบาด จ านวนสัตว์ติดเชื้อ 
จ านวนคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่องมาโดยล าดับ จนกระทั่งในปี ๒๕๕๐ องค์การ
อนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศได้บรรลุความตกลงร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  
ให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคจะต้องร่วมมือกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน  ปี ๒๕๖๓  
ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นประเทศหนึ่งที่ร่วมในความตกลงดังกล่าว ประเทศไทยได้มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี ๒๕๖๓ ภายใต้บันทึกความ
ร่วมมือการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นการด าเนินการระหว่างกรมปศุสัตว์ 
กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย 
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลต าบลแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ได้ร่วมกันด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง  
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เป็นประจ าทุกปี แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในปี ๒๕๕๙ กับปี ๒๕๖๐ 
กลับมาทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการท้วงติงการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานตรวจสอบจนท าให้จ านวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
ลดลงเป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและตรวจพบว่าวัคซีนน าเข้าบางรุ่น  การผลิตในปี ๒๕๕๙ 
ไม่ได้คุณภาพ จนมีค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขให้เรียกเก็บคืน 
ซึ่งได้มีการน าวัคซีนดังกล่าวไปฉีดจ านวนหนึ่งแล้ว ดังนั้น ในปี ๒๕๖๐ ทางรัฐบาลจึงได้มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ด าเนินการ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  ทั้งนี้วัคซีนเป็นหัวใจหลักของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แต่เนื่องจากว่า
ในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ จึงมีการน าเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ
ทั้งหมด โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการ
ขึ้นทะเบียนต ารับยา การรับรองรุ่นการผลิต ตลอดจนคุณภาพของวัคซีน ซึ่งด าเนินการโดยอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีขั้นตอนรวมทั้งหมด ๕ ขั้นตอน
โดยสังเขป ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ จะเป็นการขึ้นทะเบียนต ารับยาวัคซีน ผู้ประกอบการที่น าเข้าวัคซีนมาจ าหน่าย
ในประเทศต้องได้รับการอนุญาตการขึ้นทะเบียนต ารับยาวัคซีนส าหรับสัตว์จากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของการพิจารณา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จะพิจารณาหลัก ๆ จากเอกสาร หลักฐานการขึ้นทะเบียนต ารับยาที่มาจากต่างประเทศ ยกตัวอย่าง เช่น 
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต หรือหนังสือรับรองการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศที่มีการผลิตวางจ าหน่ายที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐนั้น อันนี้เป็นตัวอย่าง
อันหนึ่งของเอกสารที่ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะได้สอบถาม นอกจากนั้นก็ยังมี
เอกสารอีกจ านวนประมาณ ๔ – ๕ รายการ ที่ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะเป็น 
ผู้พิจารณา 

ขั้นตอนที่ ๒ จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนก่อนการขึ้นทะเบียน อันนี้หมายความว่า
ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้มีการ
พิจารณาปัจจัยส าคัญ ๓ ประการ ก็คือเรื่องของคุณภาพยา เรื่องความปลอดภัยของยาแล้วก็เรื่อง
ประสิทธิภาพของยา โดยประเมินจากเอกสารประกอบค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาที่ได้รับจากผู้ขออนุญาต 
อันนี้ถือว่าเป็นการด าเนินงานในขั้นตอนที่ ๒ เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตก็จะได้รับใบส าคัญ
การขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบัน อันนี้เป็นขั้นตอนที่ ๒ ในเรื่องของการดูแลคุณภาพของวัคซีน 

ขั้นตอนที่ ๓ จะเป็นเรื่องของการขออนุญาตรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนก่อนออกจ าหน่าย  
อันนี้หมายความว่าเมื่อขึ้นทะเบียนต ารับยาแล้วการผลิตวัคซีนในแต่ละรุ่น จะต้องมีการดูแลคุณภาพด้วย 
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เนื่องจากว่าการผลิตวัคซีนในแต่ละรุ่นอาจจะมีความแปรปรวนในเรื่องของคุณภาพ เพราะฉะนั้นอันนี้  
เป็นการด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมีกฎกระทรวงแล้วก็ประกาศที่เกี่ยวข้อง
อยู่ ๒ ฉบับ ก็คือ กฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองรุ่นการผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาชีววัตถุ วัคซีนก็ถือว่า
เป็นยาชีววัตถุ ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกกฎกระทรวงนี้เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๓ แล้วก็ควบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดชนิดหรือรายการของยาชีววัตถุที่ต้อง
ได้รับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตก่อนออกจ าหน่ายหรือส่งมอบให้ผู้ใช้ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ อันนี้คือเป็นขั้นตอนของการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน ซึ่งผู้ขออนุญาตจะได้รับสิ่งที่เราเรียกว่า 
หนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ หรือล็อต รีลีส (lot release)  

ขั้นตอนที่ ๔ จะเป็นขั้นตอนของการออกหนังสือรับรองการผลิตวัคซีนในขั้นตอนนี้จะยังไม่มี
การน าเอาวัคซีนไปตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ ๕ เป็นเรื่องของการควบคุมการกระจายวัคซีนไปยังผู้ใช้ เรื่องนี้ผู้ได้รับอนุญาต
จะต้องปฏิบัติตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
ซึ่งมาตรฐานในเรื่องนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดเก็บเภสัชภัณฑ์ขององค์การ
อนามัยโลก อันนี้เป็นเรื่องของการกระจายวัคซีนไปสู่ปลายทางแล้วก็เมื่อด าเนินการกระจายแล้วผู้ที่
จ าหน่ายก็จะต้องรายงานผลการกระจายนั้นให้ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับทราบด้วย 
อย่างไรก็ตามในกรณีที่มียาต้องสงสัยหรือต้องการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนต ารบัยา 
ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะด าเนินการส่งตัวอย่างยาวัคซีนไปให้สถาบันชีววัตถุ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างวัคซีน
ดังกล่าว แล้วก็รายงานข้อมูลให้กับทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือใช้ประกอบในการ
พิจารณา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ทางสถาบันชีววัตถุได้มีการตรวจสอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๓ ตัวอย่าง จากทั้งหมด ๗ ยี่ห้อ พบว่ามีเพียง ๑ ยี่ห้อ รวม ๕ รุ่นการผลิตที่ความแรง
ของวัคซีนไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทางสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข แล้วก็ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการก าหนดให้มีการส่งตัวอย่างวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้ส่งมอบแล้ว ซึ่งแต่เดิมนั้นใช้วิธีการไปสุ่มในพ้ืนที่ แต่ว่าในปีนี้ท างานในเชิงรุก
มากขึ้น ตรวจทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพด้วย ภายใต้โครงการที่เรียกว่าโครงการการตรวจสอบวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสัตว์
ที่ใช้ในประเทศ อันนี้ก็ด าเนินการไปแล้วปรากฏว่ายังไม่พบข้อมูลว่า วัคซีนที่จัดซื้อในปี ๒๕๖๑  
เป็นวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้
ทางกรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนได้มอบหมายให้ทางกรมปศุสัตว์
จัดท าโครงการติดตามประเมินภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นการ
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สุ่มเก็บเซรุ่มจากสุนัขเพ่ือตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากทาง 
กรมปศุสัตว์ แล้วก็ส่งตรวจระดับภูมิคุ้มกันที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ แล้วก็ในปีนี้  
ปี ๒๕๖๑ ก็ได้ก าหนดเป้าหมายการเก็บตัวอย่างไว้ทั้งสิ้น รวม ๑,๒๐๐ ตัวอย่าง ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศ ซึ่งตัวอย่างเซรุ่มสุนัขทุกตัวในปี ๒๕๖๐ และตัวอย่างบางส่วนตามโครงการปี ๒๕๖๑ ที่ได้มี
การตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนของกรมปศุสัตว์มีระดับภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับ  
ที่สามารถคุมโรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของวัคซีน 

ค าถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเพียงพอของปริมาณวัคซีนในปี ๒๕๖๑ กรมปศุสัตว์ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จ านวนทั้งสิ้น ๑ ล้านโดส (dose) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ได้กลับมาท าหน้าที่รับภารกิจในเรื่องของการฉีดวัคซีนสัตว์ 
โรคพิษสุนัขบ้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เป็นเงินอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดซื้อวัคซีน จ านวนประมาณ ๑๐ ล้านโดส เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑  
ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ก็ได้เชิญบริษัทผู้น าเข้าวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนต ารับยาถูกต้องกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีจ านวนทั้งสิ้น ๗ บริษัท เพื่อที่จะตรวจสอบปริมาณวัคซีน
ที่ได้มีการน าเข้ามาในปี ๒๕๖๑ พบว่าในปี ๒๕๖๑ นั้นจะมีการน าเข้าวัคซีน รวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๙๘,๐๐๐ 
โดส ซึ่งได้มีการน าเข้ามาแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จ านวน ๘,๖๗๘,๐๐๐ โดส 
(dose) แล้วก็มีแผนที่จะน าเข้าเพ่ิมเติมในช่วงหลังของปีนี้อีกจ านวน ๓,๑๒๐,๐๐๐ โดส ส าหรับผล 
ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามรายงานของกรมปศุสัตว์เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้น ๔,๕๙๐,๐๘๓ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๒ ของเป้าหมาย 
ทั้งประเทศ ซึ่งก าหนดไว้ที่ ๘,๒๔๐,๐๐๐ ตัว หรือคิดเป็นจ านวนร้อยละ ๘๐ ของจ านวนประชากรสัตว์
ทั้งประเทศ ในปัจจุบันก็ก าลังเร่งระดมทุกสรรพก าลัง ทั้งในส่วนของกรมปศุสัตว์แล้วก็ทั้งในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือที่จะด าเนินการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ที่เหลือทั้งหมด ดังนั้นเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างจ านวนสัตว์เป้าหมายกับปริมาณวัคซีนน าเข้าภายในปีทั้งปีถือว่าจ านวนวัคซีนมี
ปริมาณเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปีนั้นมีกระแสการตื่นตัวของประชาชน ประชาชนก็ได้น าสัตว์
มาฉีดวัคซีนเพ่ิมขึ้น เร็วขึ้นกว่าก าหนดและฉีดไปแล้วก็ขอฉีดซ้ าอีก ซึ่งในบางพ้ืนที่ท าให้เกิดการ  
ขาดแคลนวัคซีน ซึ่งในปัจจุบันนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้ว แล้วก็คาดว่าในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  
ก็จะสามารถระดมฉีดวัคซีนสัตว์ทั้งหมดตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ทั้งปี 

ค าถามที่ ๒ กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดให้จัดซื้อวัคซีนเฉพาะบริษัทที่ก าหนดไว้มีเหตุผลประการใด
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบถามเข้ามาที่กรมปศุสัตว์เป็นจ านวนมาก เพื่อที่จะขอ
ทราบรายชื่อบริษัทที่มีการน าเข้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้องและเป็นผู้แทนจ าหน่ายหลัก  
ที่มีการด าเนินการอยู่จริงในขณะที่สอบถาม ซึ่งก็ปรากฏว่ามีบริษัทน าเข้าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  
มาจ าหน่ายทั้งหมด ๗ บริษัท แต่เนื่องจากว่ามีบริษัทที่ไม่น าเข้าวัคซีนเคยน าเข้าแต่ไม่ได้น าเข้าขณะที่
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สอบถามเข้ามาจ านวน ๒ บริษัท เพราะฉะนั้นก็เลยเหลือจ านวนบริษัทเพียง ๕ บริษัทที่ได้แจ้งไปที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นก็เป็นไปด้วยความสมัครใจเป็นข้อมูลเท่านั้นเอง  

ค าถามที่ ๓ เรื่องของนโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่มีศักยภาพด าเนินการผลิตวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ก าหนดแทนการน าเข้า  
จากบริษัทในต่างประเทศเพียงไม่กี่บริษัทหรือไม่ อย่างไร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมาย 
ให้กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้ในการที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุขับา้ 
มีกรอบการด าเนินงานเพ่ือการเปรียบเทียบอยู่ ๒ กรอบ กรอบแรกก็คือเข้าไปร่วมกับโครงการที่มีการ
ด าเนินการอยู่แล้ว โดยภาพของสถาบันการศึกษา อีกกรอบหนึ่งก็คือด าเนินการจ้างบริษัทที่ปรึกษา
เพ่ือที่จะศึกษาความเป็นไปได้ก็ให้กรมปศุสัตว์ได้มีการเปรียบเทียบแนวทางทั้ง ๒ แล้วก็ให้น าเสนอ 
ผลการเปรียบเทียบผลการศึกษาเสนอกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑  
 
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชสิภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 

๑) เนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าชื่อเสนอกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกัน
การกระท าทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยก าหนดประเด็นให้มีการขึ้นทะเบียน
สัตว์เลี้ยง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงท าให้มีการปล่อยปละละเลยสัตว์ให้เป็นสัตว์จรจัดน้อยลง การแพร่ 
พิษสุนัขบ้าก็จะน้อยลงไปด้วย โดยเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกเสนอเข้าสู่สภาแล้วขอให้รัฐบาลรับไป
พิจารณาศึกษา 

๒) การเร่งรัดการบูรณาการเกี่ ยวกับการดูแลสัตว์ของกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์   
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๓) การแต่งตั้งบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการกระท าทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔) การออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติป้องกันการกระท าทารุณกรรมสัตว์และการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ครบถ้วนไปพิจารณาด าเนินการ  
 
๕. การตดิตามผลกระทูถ้าม 

ข้อสังเกตที่ ๑ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๔๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายลักษณ์  วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ขอรับร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท าทารุณกรรมสัตว์และการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์กับคณะเป็นผู้เสนอ ไปพิจารณาก่อนที่ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการ 
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ข้อสังเกตที่ ๒-๔ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีหนังสือติดตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ของหน่วยงานดังกล่าว 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตให้ก่อสรา้ง 
เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถอืและการอนุญาตให้ตดิตั้ง 
เครื่องวิทยุรับส่ง 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๔  เมษายน ๒๕๖๑ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๓๕/๒๕๖๑  
วันศกุร์ที ่๘ มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน ์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๖๖ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พลเอก สิงห์ศึก  สิงหไ์พร 

ด้วยประชาชน ในเขตหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัดหลายแห่งในประเทศไทยได้ยื่นเรื่อง
ร้องเรียน หรือได้รวบรวมรายชื่อและเสนอข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีการตั้งสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือขึ้น 
ในหมู่บ้านโดยชุมชนโดยมิได้เปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม
ความต้องการหรือความสมัครใจในการที่จะให้มีการติดตั้งเสาสัญญาณฯ ดังกล่าวขึ้นในชุมชน  
จึงก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความวิตกกังวล ความคับข้องใจ ความเชื่อมั่น  
และท าลายสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน วัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบ ในด้านสุขภาพกาย 
และคุณภาพชีวิต พบว่าประชาชนมีอาการเจ็บป่วยเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลเชื่อมโยงมาจาก 
ความวิตกกังวล การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายทิศทาง ท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่น ประชาชนมีความ 
ตื่นตระหนกหวั่นวิตก ไม่มีความสงบสุขในการที่จะด ารงชีวิตในชุมชนและไม่ต้องการเสาสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือดังกล่าวให้ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และกรณีดังกล่าวอาจขัดต่อมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓  
และมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงขอเรียนถามว่า 

๑.  การด าเนินการก่อนการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กสทช. ได้สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน
ส่วนใหญ่ของชุมชนได้รับทราบข้อดี – ข้อเสียอย่างไร หน่วยงานใดเป็นผู้ชี้แจงให้ข้อมูลต่อประชาชน 
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๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรากฎหมายล าดับรองเพ่ือรองรับการปฏิบัติ  ในประเด็น
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในเรื่องนี้มีกฎหมายใดบ้างที่ก าหนดไว้ ขอทราบรายละเอียด 

๓.  จากการที่ประชาชนได้มีการร้องเรียนต่อ กสทช. และแจ้งปัญหาให้ทราบ แต่พบว่าไม่มี
การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง หากแต่ละเลยให้ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาของประชาชนไปใช้สทิธิฟ้์องรอ้งตอ่
ศาลเอง และได้ด าเนินการเพ่ือให้สิทธิ์ของประชาชนเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ และจะ
ด าเนินการแก้ไขและหาทางออกให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขได้อย่างไร 

๔. รัฐบาลได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของประชาชนหรือไม่  หากประชาชน 
ไม่ต้องการเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งในชุมชนแบบที่เป็นอยู่อย่างปัจจุบัน  เพราะมีวิธีการ
ด าเนินการและวิธีการหลายรูปแบบที่ต่างประเทศเขาใช้และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบ
ต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน รัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ในอนาคตอย่างไร 
 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :   นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ยังไม่ได้มีการรับรอง 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชสิภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 

- 
  

๕. การตดิตามผลกระทูถ้าม 
 - 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๓๗/๒๕๖๑   
วันศกุร์ที ่๑๕ มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตร ี

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายสุธ ี มากบญุ    รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย  
(ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๒๕ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 

การพนันเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับการพัฒนาประเทศไทยมาเป็นเวลานาน เป็นปัญหาที่แทรกอยู่
ในวิถีชีวิตของคนไทยทั้งที่ถูกกฎหมายและแบบที่ผิดกฎหมาย อีกทั้งสังคมไทยยังมองว่า หากเป็นการเล่น
พนันเพื่อเสี่ยงโชค เพื่อความสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรง จึงท าให้
คนทุกช่วงวัยล้วนแต่เคยได้สัมผัสกับการพนันไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาบ้างแล้วทั้งสิ้น และจาก
ข้อมูลผลส ารวจสถานการณ์การเล่นการพนัน ปี ๒๕๖๑ พบว่าคนไทยเริ่มเล่นการพนันครั้งแรกในอายุ
ช่วง ๖ - ๗ ปี ซึ่งถือเป็นวัยที่มีอายุน้อยมาก สาเหตุมาจากความอยากรู้อยากลอง เล่นพนันด้วยเงิน
เล็กน้อย และมีการเพ่ิมจ านวนเงินและเล่นพนันบ่อยครั้งขึ้น จนน าไปสู่การติดพนันอย่างถาวร โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็ก เยาวชน วัยรุ่น ที่ผลการส ารวจพบว่ามีการเล่นพนันจ านวนมาก โดยเฉพาะการพนันฟุตบอล
ในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันฟุตบอลนัดส าคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
อย่างยิ่งและตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายนถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ก าลังจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่งเป็น
รายการส าคัญที่ผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลทั่วโลกให้ความสนใจ รวมทั้งนักพนันที่ต้องการจะเสี่ยงโชคก็อาศัย
ช่องทางการพนันจากผลการแข่งขันในรายการนี้ด้วย เพราะการพนันบอลมีลักษณะแอบแฝงกับการกีฬา
ท าให้ผู้เล่นรู้สึกสนุก ไม่กดดัน และรู้สึกว่าการได้เงินจากการพนันบอลก็เป็นเพียงผลพลอยได้จากความ
สะดวกในการเชียร์กีฬาเท่านั้น ซึ่งการเล่นพนันบอลมีการเล่นกันทั้งในระบบปิด (offline) และระบบเปิด
(online) ทั้งนี้ การพนันระบบเปิดหรือการพนันบอลออนไลน์เป็นที่นิยมมาก เพราะสามารถเข้าถึงบุคคล
ไม่ได้ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา เพียงใช้สื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์เข้าไปใช้บริการได้ 
อย่างง่ายดายโดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนสนใจการเล่นพนันบอลมีหลายประการ เช่น  
ความอยากรู้อยากลอง การแนะน าของเพ่ือน ปัญหาครอบครัว ความต้องการเงิน เป็นต้น การเล่น 
การพนันบอลส่งผลกระทบหลายด้านต่อผู้เล่น ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย สร้างความเครียด ท าให้ขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน เกิดสภาวะหนี้สิน ความเสียหายในการเรียน ความเสียหายในการท างาน หรือปัญหา
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ด้านสังคมอย่างปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย ปัญหาการท าร้ายร่างกาย หรือปัญหาการขายบริการทางเพศ
ตามมา จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขและหามาตรการป้องกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ  
กลุ่มเด็กและเยาวชนเพ่ือไม่ให้กลายเป็นนักพนันอย่างถาวร โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีร่วมมือกันหาแนวทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กระทรวงศึกษาธิการควรจัดให้มี
หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาการพนัน ท าให้เยาวชนมีความรู้  
ความเข้าใจถึงอันตรายที่มากับการพนัน กระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้องช่วยก ากับดูแลการเข้าถึงการเล่นพนันบอล  
บนอินเตอร์เน็ตการบังคับใช้กฎหมายการพนันอย่างเคร่งครัด สร้างมาตรการการป้องกันและก าจัดธุรกิจ
การพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังไม่ให้สื่อวิทยุโทรทัศน์หรือช่อง ทางอื่นใดน าเสนอข้อมูล
แนะน าหรือโฆษณาเว็บไซต์ที่สนับสนุนการพนันฟุตบอลรวมถึงต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคม
ต่อปัญหาการพนัน ตลอดจนให้ความสนใจต่อปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการ
ช่วยให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติหลุดพ้นจากอบายมุข อันน าไปสู่การพัฒนาสังคมให้
กลับมามีคุณภาพอีกด้วย จึงขอเรียนถามว่า 

๑.  รัฐบาลมีนโยบาย หรือมาตรการการป้องกันการเล่นพนันบอลทั้งในระบบปิด (offline) 
และระบบเปิด (online) ของนักพนัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 
๒๐๑๘ ที่ก าลังจะเกิดขึ้นนี้หรือไม่ อย่างไร 

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการปราบปราม จับกุมผู้ประกอบการธุรกิจการพนันบอล
ในรูปแบบต่าง ๆ หรือไม่อย่างไร 
 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :   นายสุธี  มากบุญ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  

อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ยังไม่ได้มีการรับรอง 

 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชสิภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- 
  

๕. การติดตามผลกระทู้ถาม 

- 
 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง มาตรการเร่งดว่นในการก าหนดราคาน้ ามันให้สมดุลกบั 
ค่าครองชีพของประชาชน 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๓๙/๒๕๖๑   
วันศกุร์ที ่๒๒ มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชติ เป็นผูต้ั้งถาม ถามนายกรฐัมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายศิร ิ จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน  
(ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓๐ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชติ 

ด้วยในปัจจุบันราคาน้ ามันในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากราคาน้ ามัน
ตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น ราคาขายปลีกน้ ามันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องย่อมกระทบต่อค่าครองชีพของ
ประชาชนโดยเฉพาะการปรับขึ้นราคาน้ ามันดีเซลที่อาจส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค และค่าขนส่ง
ปรับสูงขึ้นตามโดยขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนส่งสินค้าได้มีการ
เรียกร้องต่อภาครัฐขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสารและค่าขนส่ง ซึ่งหากมีการปรับขึ้นราคาตามที่เรียกร้อง
และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจอย่างกว้างขวาง อีกทั้งราคาพืชผักและผลไม้หลายชนิด
มีการปรับราคาขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากค่าขนส่งที่เพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ดี เมื่อราคาน้ ามันปรับลดลง 
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าขนส่งที่เพ่ิมขึ้นกับไม่ลดลงตามไปด้วย จึงส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวม
ของประเทศอย่างมาก นอกจากนี้ ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มก็ปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด อันเป็นการ
ซ้ าเติมประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางซึ่งต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มเพ่ิ มสูงขึ้น 
สวนทางกับรายรับที่คงที่ สมควรที่รัฐบาลจะมีมาตรการเร่งด่วนก าหนดราคาน้ ามันไม่ให้กระทบต่อ 
ค่าครองชีพของประชาชน เพื่อที่ภาคขนส่งทั้งรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะและเรือโดยสารสาธารณะ
ไม่ต้องปรับขึ้นค่าขนส่งและค่าบริการเพิ่มขึ้น จึงขอเรียนถามว่า 

- รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการก าหนดราคาน้ ามันให้สมดุลกับค่าครองชีพเพื่อลดภาระ
ของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าวหรือไม่อย่างไร อย่างไร 
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๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :   นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  

อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑  วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ยังไม่ได้มีการรับรอง 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชสิภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 

- 

  

๕. การตดิตามผลกระทูถ้าม 

- 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง นโยบายการลดผลกระทบจากการขึ้นราคาพลังงานเชื้อเพลิง 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๓๙/๒๕๖๑   
วันศกุร์ที ่๒๒ มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พลเอก สกนธ ์สัจจานติย ์เปน็ผู้ตั้งถาม ถามนายกรฐัมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายศิร ิ จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน  
(ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี) 

 (รวมระยะเวลาตัง้แตว่ันทีต่ัง้กระทู้ถาม ถงึวนัที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๒๔ วัน) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย ์

ด้วยขณะนี้ ราคาน้ ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุต่าง ๆ 
รวมถึงการที่ผู้ผลิตน้ ามันในกลุ่มโอเปคได้ปรับลดก าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มอุปทาน
น้ ามันตึงตัวมากขึ้น ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ ามันตลาดโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ ามันใน
ประเทศที่มีการปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ซึ่งภาครัฐได้ให้
ความส าคัญกับกรณีดังกล่าว มีการก าหนดนโยบายเร่งด่วนเพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
โดยได้ประกาศแนวทางแก้ไขปัญหาการอุดหนุนราคาน้ ามันดีเซลไม่ให้เกิน ๓๐ บาทต่อลิตร รวมถึงมีการ
ตรึงราคาแก๊สหุงต้มไม่ให้เกิน ๓๖๕ บาทต่อถัง (ถังขนาด ๑๕ กิโลกรัม) อีกทั้งยังมีการประกาศว่าภายใน
ปี ๒๕๖๑ จะไม่มีการประกาศปรับราคาเพ่ิมราคาค่าไฟฟ้า ซึ่งการผลิตไฟฟ้าในประเทศส่วนใหญ่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาดังกล่าวของภาครัฐถือว่าเป็นการลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับประชาชนในช่วงระยะสั้นและเร่งด่วน นอกจากนี้ ภาครัฐจึงได้มีแนวทางเกี่ยวกับการ
ประกาศการปรับราคาน้ ามันล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ
กับราคาน้ ามันที่ปรับเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐควรก าหนดยุทธศาสตร์และการสร้างการมีส่วนร่วมประชาชน
เพื่อให้เป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป จึงขอเรียนถามว่า 

๑. ภาครัฐมีนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวหากในอนาคตแก้ปัญหา
ผลกระทบจากการขึ้นราคาพลังงานเชื้อเพลิงขึ้นอีก รวมทั้งจะมีการขยายระยะเวลาอุดหนุนราคาน้ ามัน
และแก๊สในครัวเรือนต่อไปหรือไม่ อย่างไร 
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๒. ภาครัฐมีแนวทางเกี่ยวกับการประกาศให้ประชาชนกับรับทราบถึงการปรับขึ้นราคา
น้ ามันล่วงหน้า ๑ วัน โดยแนวทางการประกาศให้ทราบล่วงหน้าดังกล่าวมีเหตุผลมีข้อดี  ข้อเสีย  
และจะใช้นานแค่ไหน จะมีการยกเลิกในทางดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

๓. ภาครัฐมีนโยบายหรือแนวทางในการน าหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมและการรับรู้  
ในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาการปรับขึ้นราคาน้ ามัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับทราบ ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการในการปรับขึ้นราคาน้ ามัน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการปรับเพ่ิมราคาน้ ามันซึ่งจะท าให้กระบวนการปรับเพ่ิมราคาพลังงานเป็นไป  
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่ อย่างไร 

๔. จากการประกาศว่าภายในปี ๒๕๖๑ จะไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าไฟฟ้านั้น ในกรณีปีถัดไป
คาดว่าจะมีการปรับขึ้นราคาหรือไม่ อย่างไร และถ้ามีการปรับราคาขึ้นค่าไฟฟ้าจะมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาลดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไร 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :   นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  

อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑  วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ยังไม่ได้มีการรับรอง 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชสิภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 

- 

  

๕. การตดิตามผลกระทูถ้าม 

- 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะพิษ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๑๕  มิถนุายน ๒๕๖๑ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๔๔/๒๕๖๑  
วันศกุร์ที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พลเอก นิพัทธ์  ทองเลก็ เปน็ผู้ตั้งถาม ถามนายกรฐัมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายสมชาย หาญหริัญ รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
(ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๒๙ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก 

ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวเกี่ยวกับปัญหาขยะพิษ ที่ได้มีการน าเข้าจากต่างประเทศ 
จ านวนมาก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการน าเข้าเศษชิ้นส่วนพลาสติก จ านวน ๑๔๕,๐๐๐ ตัน มีการน าเข้า
เศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖๔,๔๓๖ ตัน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ค.)  
มีการน าเข้าเศษชิ้นส่วนพลาสติก จ านวน ๒๑๒,๐๐๐ ตัน มีการน าเข้าเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  
จ านวน ๕๒,๒๒๑ ตัน ซึ่งในเบื้องต้นตรวจพบในจังหวัดฉะเชิงเรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 
และยังมีการตรวจสอบปัญหาขยะพิษในอีกหลายพื้นที่ สาเหตุที่มีการน าเข้าขยะพิษคือการอนุญาตน าเขา้
โดยอ้างข้อตกลงตามอนุสัญญาบาเซล ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการก าจัด 
ซึ่งของเสียอันตรายที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ แต่การด าเนินการตามอนุสัญญา
ดังกล่าวยังไม่ถูกต้อง จึงเป็นการสมควรที่รัฐบาลจะทบทวนแนวทางปฏิบัติเสียใหม่ เพราะปัญหาขยะพิษ
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง อีกทั้ง วิธีการก าจัดกาก 
เศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษชิ้นส่วนพลาสติกจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องและมีค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดที่สูงมาก ซึ่งยังไม่มีกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติที่รัดกุม จึงขอเรียนถามว่า 

๑. กระบวนการน าเข้าเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือเศษชิ้นส่วนพลาสติกซึ่งเป็นขยะพิษ
และยากต่อการก าจัด รัฐบาลมีมาตรการควบคุมการน าเข้าขยะพิษหรือไม่ อย่างไร 

๒. ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะผู้ออกใบอนุญาต และกรมศุลกากร
ในฐานะผู้ตรวจปล่อยสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ จะมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมมิให้มีการ
น าเข้าเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือเศษชิ้นส่วนพลาสติกได้อีกอย่างไร 
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๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :   นายสมชาย หาญหิรัญ   
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ยังไม่ได้มีการรับรอง 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชสิภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 

- 

  

๕. การตดิตามผลกระทูถ้าม 

- 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลอีสปอร์ต (E-Sports)  
เพ่ือปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๒๘  มิถนุายน  ๒๕๖๑ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๕๕/๒๕๖๑  
วันศกุร์ที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวรีะศกัดิ ์โควสุรตัน ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๕๘ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  นายวัลลภ  ตังคณานุรกัษ์ 

ด้วยขณะนี้ ได้มีการเล่นอีสปอร์ต (E-Sports) ในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับ
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติรับรอง 
ให้อีสปอร์ต (E-Sports) เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัติ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการจัดตั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเกมกิจกรรมการแข่งขันวีดีโอเกมชิงเงินรางวัลหรืออีสปอร์ต 
(E-Sports) ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม  
หลายภาคส่วนมีความกังวลและตระหนักถึงผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในช่วงอายุระหว่าง 
๓ – ๑๘ ปี ซึ่งผลจากการเฝ้าระวังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าในปี ๒๕๖๐ จ านวนผู้ป่วยเด็กติดเกม
และมีปัญหาแทรกซ้อนมีจ านวนมากขึ้น ทั้งนี้ หากเด็กใช้เวลาเล่นเกมนานเกินกว่า ๒ ชั่วโมงต่อวัน 
จะมีโอกาสติดเกม โดยจะส่งผลต่อสมองส่วนหน้าท างานน้อยลง ท าให้ขาดสมาธิ ขาดทักษะชีวิต 
ในการปรับตัว อีกทั้งส่งผลต่อพัฒนาการของร่างกาย มีความเสี่ยงโรคร่วมทางจิตเวช อาทิ โรคซึมเศร้า 
โรควิตกกังวล รุนแรงถึงขั้นโรคจิต ฆ่าตัวตายและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จะเห็นได้ว่า  
การเล่นอีสปอร์ต (E-Sports) อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ 
สัมพันธภาพภายในครอบครัว และมีความเสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์ในรูปแบบอื่นที่แฝงมา
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กับการเล่นเกมและการเข้าสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 
๑๘ ปี ดังนั้น ภาครัฐต้องเร่งก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันไม่ให้การเล่นอีสปอร์ต  
(E-Sports) เป็นปัญหาต่อสังคมในอนาคต อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมบูรณาการการท างาน  
ในการป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง จึงขอเรียนถามว่า  

๑. ภาครัฐได้มีนโยบายหรือก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลอีสปอร์ต (E-Sports) รวมถึง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพ่ือปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือไม่ อย่างไร 

๒. ภาครัฐมีมาตรการหรือแนวทางในการควบคุม ป้องกันการเข้าถึงเกมออนไลน์ส าหรับ
กิจกรรมเกมอินเทอร์เน็ต หรือการแข่งขันเล่นเพื่อชิงเงินรางวัลโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ ากว่า ๑๓ ปีรวมถึง
มีการส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อและอีสปอร์ต (E-Sports) เพ่ือป้องกันปัญหา เด็กและเยาวชนติดเกม
ออนไลน์หรือไม่อย่างไร 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :   นายวีระศักดิ์ โควสุรตัน์  
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ยังไม่ได้มีการรับรอง 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชสิภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 

- 

  

๕. การตดิตามผลกระทูถ้าม 

- 

 

……………………………………….. 
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๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ความคืบหน้าการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. ๒๕๕๘ 

วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

วันท่ีตอบกระทู้ถาม การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่๕๑/๒๕๖๑  
วันศกุร์ที ่๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง เป็นผูต้ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบกระทู้ถาม นายวิษณ ุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี 
(ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเ้ปน็ผู้ตอบกระทู้                              
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน ๓๓ วนั) 

 

๒. ประเด็นค าถาม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  :  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชดิบุญเมือง 

ด้วยที่ผ่านมาการติดต่อของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อการด าเนินการต่าง ๆ  ทั้งด้าน
การด ารงชีวิตประจ าวัน ด้านการขออนุญาตประกอบธุรกิจ ค้าขาย และการบริการต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ประชาชนยังไม่ได้รับความพึงพอใจและความสะดวกหลายประการ เช่น การต้องขออนุญาตจาก
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน การต้องไปติดต่อเพ่ือด าเนินการหลายครั้ง การต้องใช้แบบฟอร์ม
เอกสารหลักฐานที่มากเกินไปและการไม่ได้ทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ใช้ในการพิจารณาและ
ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตที่ชัดเจน รวมถึงการมีกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องจ านวน
มากของแต่ละส่วนราชการที่ต่างกัน เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนมาโดยตลอด 
ก่อให้เกิดความรู้สึกและทัศนคติที่ไม่ดีของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐและระบบราชการ และยังส่งผล
กระทบต่อการประกอบธุรกิจการลงทุนในประเทศ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชนในเรื่องดังกล่าวนี้ จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตให้มีความชัดเจน ก าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎหมายทุกห้าปี จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน
เพ่ือประโยชน์ในการรับทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ การให้  
ส่วนราชการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและศูนย์รับค าขออนุญาตแบบ One Stop Service การลดขั้นตอน
การพิจารณาและลดจ านวนการใช้เอกสารจากประชาชน รวมถึง การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ



- ๒๘๔ - 

   

ราชการ ซึ่งต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบประกาศใช้พระราชบัญญัติการอ านวย  
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เป็นต้นมา และนอกจากนั้น หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติยังได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ โดยก าหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐ  
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศในอนาคตด้วย กระผมมีความเห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดี และออกมาบังคับ
ใช้ได้อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งยังส่งผลดีที่ท าให้ 
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับตามรายงานผลการวิจัย Doing Business ๒๐๑๘ ของธนาคารโลก  
ให้เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา  
โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ได้ขยับอันดับจากอันดับที่ ๔๖ เป็นอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก  
เป็นอันดับที่ ๗ ของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียทั้งหมด และเป็นอันดับที่ ๓ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณ ๑ ปี นายเจตน์ ศิรธรานนท์  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก เรื่อง การด าเนินงาน 
ของหน่วยงานให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อย่างไรก็ดี กระทู้ถามดังกล่าวได้มี 
การถามตอบผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า ๒ ปีแล้ว ประกอบกับพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดี 
ที่ประชาชนให้ความสนใจและเป็นผู้ได้รับประโยชน์ จึงสมควรที่จะได้มีการรายงานความคืบหน้า  
การด าเนินการในด้านต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและประชาชน  
ได้รับทราบเพิ่มเติมโดยทั่วกัน  

จึงขอเรียนถามว่า 

๑. ความคืบหน้าในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนให้ครบจ านวนของส่วนราชการต่าง ๆ 
รวมถึงการจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการสองภาษาเป็นอย่างไร  

๒. ความคืบหน้าของการจัดท าเว็บไซต์กลางเพ่ือบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  
แก่ประชาชน การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนและการอ านวยความสะดวกในการจองคิวกลางด้วยระบบสารสนเทศเป็นอย่างไร  

๓. ความคืบหน้าของการจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาตแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
เพิ่มเติมเป็นอย่างไร  

๔. ความคืบหน้าของการพัฒนาระบบการประเมินผลและการติดตามการให้บริการ 
ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชนในความพึงพอใจ  
ต่อการให้บริการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นอย่างไร  



- ๒๘๕ - 

   

๕. ความคืบหน้าของการพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายในการยกเลิกการขออนุญาต  
ที่ไม่จ าเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและการด าเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างไร 

 

๓. ประเด็นค าตอบ 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  :   นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑  วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ยังไม่ได้มีการรับรอง 

 

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชสิภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 

- 

  

๕. การตดิตามผลกระทูถ้าม 

- 

 

……………………………………….. 

 

 



 

 

 

 

 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถติิกระทู้ถำมของสภำนติบิัญญัติแห่งชำติที่มีกำรถำม-ตอบในที่ประชุมสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ 

ตั้งแตก่ำรประชุมสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๕๗ -  
กำรประชุมสภำนติิบัญญัตแิห่งชำติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กนัยำยน  ๒๕๖๑ 

 
จ ำแนกตำมผู้ตั้งกระทูถ้ำม 

 
 ผู้ตั้งกระทู้ถำม จ ำนวนกระทู้ถำม 

๑ นายวัลลภ ตังคณานรุักษ ์ ๓๐ กระทูถ้าม 
๒ นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ ๑๑ กระทูถ้าม 
๓ พันต ารวจโท พงษ์ชัย วราชติ ๖ กระทู้ถาม 
๔ นายเจตน์  ศิรธรานนท ์ ๕ กระทู้ถาม 
๕ นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ ์ ๓ กระทู้ถาม 
๖ นายมหรรณพ  เดชวิทกัษ์ ๒ กระทู้ถาม 
๗ คุณหญงิทรงสุดา ยอดมณ ี ๒ กระทู้ถาม 
๘ พลเรือเอก ทววีุฒ ิพงศ์พิพัฒน์ ๒ กระทู้ถาม 
๙ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ๒ กระทู้ถาม 

๑๐ รองศาสตราจารยน์ิเวศน ์นนัทจิต ๑ กระทู้ถาม 
๑๑ พลเอก ดนัย มีชูเวท ๑ กระทู้ถาม 
๑๒ นายศรศีักดิ์ วอ่งส่งสาร ๑ กระทู้ถาม 
๑๓ พลเอก สมเจตน์ บญุถนอม ๑ กระทู้ถาม 
๑๔ พลต ารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต ์ ๑ กระทู้ถาม 
๑๕ นายสมชาย แสวงการ ๑ กระทู้ถาม 
๑๖ นายมณเฑียร บุญตนั ๑ กระทู้ถาม 
๑๗ พลเอก สกนธ ์ สัจจานิตย ์ ๑ กระทู้ถาม 
๑๘ พลเอก นิพัทธ์  ทองเลก็ ๑ กระทู้ถาม 
๑๙ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง ๑ กระทู้ถาม 

 รวม ๗๓ กระทู้ถำม 

 
 
 



 
จ ำแนกตำมผู้ตั้งกระทูถ้ำม 

 

กระทู้ถำม หน้ำ 

นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์  จ ำนวน  ๓๐ กระทูถ้ำม 

๑. การตรวจสอบการใช้งบประมาณของส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 

๒. นโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่คราวในหนว่ยงานภาครัฐ   
๓. ปัญหาโครงการจดัซื้อเครื่องเล่นเด็กเพื่อมอบให้ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ   
๔. ปัญหาโครงการฟื้นฟูเมอืงชมุชนดินแดง    
๕. การพิจารณาปล่อยตัวผูต้้องขังของกรมราชทัณฑ์    
๖. ขอให้พิจารณาปรบัปรงุหรือยกเลิกส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ 

คุณภาพการศกึษา  
๗. การรบัคนพิการเข้าท างาน   
๘. ปัญหาเงนิกองทุนชว่ยเหลอืครูและบุคลากรทางการศกึษา (ช.พ.ค.) 
๙. ความรับผดิของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม และ

สถานพยาบาลที่ด าเนนิการก่อนพระราชบัญญัติคุม้ครองเดก็ที่เกดิโดยอาศัย
เทคโนโลยีชว่ยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ  

๑๐. ความเหมาะสมในการพิจารณาการขอรบัความชว่ยเหลอืจากกองทุนยตุิธรรม 
๑๑. นโยบายเกี่ยวกับการดแูลผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
๑๒. มาตรการในการจัดการเกี่ยวกับคลังเก็บสนิค้าข้าวในโครงการรับจ าน าขา้ว  
๑๓. มาตรการเกี่ยวกับการเรียกคืนและป้องกนัการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้  
๑๔. ปัญหาบริษัทประกันภัยโฆษณาเกินจริง หรอืปดิบังข้อเทจ็จริง 
๑๕. ปัญหาข้าราชการระดบัสูงทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในองค์การของรฐัหรือ

รัฐวิสาหกิจไดร้ับผลประโยชน์ทับซ้อนจากบริษัทเอกชน  
๑๖. ปัญหาการค้างช าระหนี้กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
๑๗. มาตรการแกป้ัญหาเด็กนักเรยีนออกนอกระบบการศึกษากลางคนั  
๑๘. แนวคดิการยกเลิกสวัสดกิารเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 
๑๙. นโยบายเกี่ยวกับอตัราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย ์ 
๒๐. ปัญหาการลักลอบค้าสตัว์ปา่  
๒๑. แนวทางการบริหารจดัการปญัหาการบกุรกุพื้นที่นิคมสรา้งตนเอง   
๒๒. ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
๒๓. มาตรการด าเนนิการเกี่ยวกบัการควบคุมสถานบริการให้เปน็ไปตามกฎหมาย  
๒๔. การจดัการท่ีดนิที่เหลอืจากการเวนคืน  

 

๑ 
 

๑๖ 
๒๐ 
๓๑ 
๓๕ 
๕๐ 

 
๖๑ 
๖๗ 
๗๒ 

 
 

๗๘ 
๘๒ 
๙๐ 
๙๙ 

๑๐๕ 
๑๓๑ 

 
๑๔๔ 
๑๕๙ 
๑๖๗ 
๑๗๖ 
 ๑๘๔ 
๑๘๘ 
๑๙๑ 
๒๐๑ 
๒๐๔ 



กระทู้ถำม หน้ำ 

๒๕. ปัญหาการให้บรกิารรถยนตป์้ายด าผา่นแอพพลิเคชั่น (Uber)  
๒๖. การอนุรักษโ์บราณและสถาปัตยกรรมเก่าแก่  
๒๗. การแก้ไขปญัหามลพิษขยะในทะเล  
๒๘. การจดัการวัคซีนพิษสนุัขบา้ 
๒๙. มาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเล่นพนนับอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
๓๐. นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดแูลอีสปอร์ต (E-Sports) เพื่อปกป้องคุ้มครอง 

เด็กและเยาวชน   

๒๑๘ 
๒๒๑ 
๒๓๙ 
๒๖๔ 
๒๗๓ 
๒๘๑ 

นำยกติติศกัดิ์  รัตนวรำหะ  จ ำนวน  ๑๑ กระทูถ้ำม 

  ๑. การขอพักช าระหนี้ของเกษตรกร   
  ๒. ปัญหาการขาดแคลนน้ าสะอาดเพื่อการอปุโภคและบริโภคในพื้นที่จังหวดัพิจิตร 
  ๓. การด าเนนิงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
  ๔. ความคืบหน้าการด าเนินคดทีางแพ่งต่อผู้กระท าความผดิโครงการรบัจ าน าข้าว    
  ๕. ปัญหาการทุจรติในโครงการบัตรสนิเชื่อเกษตรกร    
  ๖. นโยบายโครงการรับจ าน าขา้ว     
  ๗. ความปลอดภัยของการจราจรทางบก     
  ๘. โครงการเกษตรครบวงจรในสถานการณ์ภัยแลง้    
  ๙. เหมืองแร่ทองค าในจังหวดัพิจิตร   
๑๐. นโยบายการจดัเกบ็เงนิประกันและค่าบริการการใช้ไฟฟ้า    
๑๑. นโยบายการแกไ้ขปญัหาใหก้ับเกษตรกรผู้ปลกูอ้อยอย่างเป็นระบบ  

 
๒๓ 

๓๙ 

๕๗ 

๗๕ 

๙๓ 

๙๖ 

๑๔๘ 

๑๕๑ 

๑๕๔ 

๑๖๔ 

๒๕๘ 

พันต ำรวจโท พงษ์ชัย วรำชิต  จ ำนวน ๖ กระทู้ถำม 

๑. ปัญหาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มีราคาสงูกวา่ตน้ทุนการผลิตที่แท้จริง     
๒. มาตรการสง่เสรมิและสนบัสนุนวิสาหกิจรายย่อย    
๓. มาตรการสง่เสรมิและสนบัสนุนเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ ์  
๔. การแก้ไขปญัหาการขาดทุนสะสมขององค์กรขนสง่มวลชนกรงุเทพฯ  (ขสมก.)  
๕. การถา่ยทอดความรูด้้านเทคโนโลยีในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
๖. มาตรการเร่งดว่นในการก าหนดราคาน้ ามันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน      

 
๑๒๙ 
๒๐๗ 
๒๒๕ 
๒๒๙ 
๒๕๓ 

 
๒๗๕ 

นำยเจตน์  ศิรธรำนนท์  จ ำนวน  ๕ กระทูถ้ำม 

๑. ปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.     
๒. นโยบายรฐับาลในการควบคุมคา่ยาและค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินจริงของ

โรงพยาบาลเอกชน   

 

๕ 
๔๕ 
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๓. ปญัหาความแออัดของผูป้่วยนอกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

๔. สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย   
๕. การด าเนนิงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการอ านวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๐๙ 
 

๑๕๗ 
๑๘๐ 

นำยโกศล  เพ็ชรส์ุวรรณ์  จ ำนวน  ๓ กระทู้ถำม 

๑. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้คนไทย    
๒. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตามตวัชี้วดัขององค์การเพ่ือความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)  
๓. การเตรียมความพร้อมนกัเรียนเพื่อการประเมนิคุณภาพการศึกษาร่วมกับนานาชาติ 

ที่จัดขึน้โดยองคก์รเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑   

 
๑๑๕ 
๑๙๙ 

 
๒๓๕ 

นำยมหรรณพ  เดชวิทักษ์  จ ำนวน ๒ กระทู้ถำม 

๑. ปญัหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไรอ่้อย จังหวัดสระแก้ว   
๒. ประกาศหลกัเกณฑ์ การขออนญุาตตัง้หรอืย้ายโรงงานน้ าตาลแหง่ใหม่ทีต่้อง 

มีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ าตาลเดิมไมน่้อยกวา่ ๕๐ กิโลเมตร  

 
๑๒ 
๕๔ 

คุณหญิงทรงสดุำ ยอดมณี  จ ำนวน  ๒ กระทู้ถำม 

๑. การด าเนนิการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
อย่างเปน็รูปธรรม  

๒. การด าเนนิการน าสายไฟฟ้าและสายสาธารณูปโภคตา่งๆ ลงดนิ    

 
๘๗  

 
๒๑๒ 

พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์  จ ำนวน  ๒ กระทู้ถำม 

๑. ปญัหาสญัญาด าเนนิกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ  
(สัมปทานดาวเทียมไทยคม)  

๒. การด าเนนิการเกี่ยวกับกจิการอวกาศของรัฐบาล  

 
๑๒๓ 

 
๒๔๓ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร  จ ำนวน  ๒ กระทู้ถำม 

๑. มาตรการในการควบคุมการผ่านแดนรถยนต์มอืสองจากต่างประเทศไปยงั 
ประเทศที่สามอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  

๒. ความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตใหก้่อสร้างเสาสญัญาณโทรศัพท์มือถือ
และการอนุญาตใหต้ิดตั้งเครื่องวทิยุรับสง่ 

 
๑๙๕ 

 
๒๗๑ 



กระทู้ถำม หน้ำ 

รองศำสตรำจำรย์นิเวศน์ นันทจิต  จ ำนวน  ๑ กระทู้ถำม 

๑. การแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ ากดั 

 
๒๖ 

พลเอก ดนัย มีชูเวท  จ ำนวน  ๑ กระทูถ้ำม 

๑. การแก้ไขปัญหาภัยแลง้ และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    

 
๑๐๒ 

นำยศรีศักดิ์ ว่องส่งสำร  จ ำนวน  ๑ กระทูถ้ำม 

๑. นโยบายการบริหารจัดการและดแูลรกัษาแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย     

 
๑๑๙ 

พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม  จ ำนวน  ๑ กระทู้ถำม 

๑. มาตรการป้องกันและระงับการเกดิอัคคีภัยในอาคารสูง    

 
๑๓๕ 

พลต ำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์  จ ำนวน  ๑ กระทู้ถำม 

๑. การอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่เขา้ใช้บรกิารสวนลุมพินี    

 
๑๗๓ 

นำยสมชำย แสวงกำร  จ ำนวน  ๑ กระทู้ถำม 

๑. นโยบายเรียกค่าเสียหายในโครงการจ าน าข้าวรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชนิวตัร  

 
๑๔๐ 

นำยมณเฑียร บุญตัน  จ ำนวน  ๑ กระทู้ถำม 

๑. ความลา่ช้าในการปรับปรุงและประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงที่ออกตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดย 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  

 
๒๑๕ 

พลเอก สกนธ์  สัจจำนิตย์  จ ำนวน  ๑ กระทู้ถำม 

๑. นโยบายการลดผลกระทบจากการขึน้ราคาพลังงานเชื้อเพลิง  

 
๒๗๗ 

พลเอก นิพัทธ์  ทองเลก็  จ ำนวน  ๑ กระทู้ถำม 

๑. มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปญัหาขยะพิษ  

 
๒๗๙ 

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชดิบุญเมือง  จ ำนวน  ๑ กระทู้ถำม 

๑. ความคืบหน้าการปฏบิัตติามพระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ. ศ. ๒๕๕๘ 

 
๒๘๓ 

รวม    ๗๓ กระทูถ้ำม 
 
 
 
 
 



จ ำแนกตำมผู้มำตอบกระทูถ้ำม 
 

 ผู้ตอบกระทู้ถำม จ ำนวนกระทู้ถำม 
๑ กระทรวงการคลัง   ๘ กระทู้ถาม 
๒ กระทรวงมหาดไทย ๘ กระทู้ถาม 
๓ กระทรวงการพัฒนาสงัคม 

และความมั่นคงของมนุษย ์
๖ กระทู้ถาม 

๔ กระทรวงอุตสาหกรรม  ๖ กระทูถ้าม 
๕ กระทรวงศึกษาธิการ ๕ กระทู้ถาม 
๖ กระทรวงสาธารณสุข ๔ กระทู้ถาม 
๗ กระทรวงคมนาคม  ๔ กระทูถ้าม 
๘ รองนายกรฐัมนตรี ๔ กระทู้ถาม 
๙ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ๔ กระทู้ถาม 

๑๐ กระทรวงยตุิธรรม   ๓ กระทู้ถาม 
๑๑ กระทรวงพาณชิย์  ๓ กระทูถ้าม 
๑๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
 ๓ กระทูถ้าม 

๑๓ กระทรวงวฒันธรรม  ๒ กระทูถ้าม 
๑๔ กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา   ๒ กระทู้ถาม 
๑๕ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม ๒ กระทู้ถาม 
๑๖ กระทรวงพลงังาน ๒ กระทู้ถาม 
๑๗ กระทรวงแรงงาน   ๑ กระทู้ถาม 
๑๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
 ๑ กระทูถ้าม 

๑๙ รองนายกรฐัมนตรี+กระทรวงศกึษาธกิาร  ๑ กระทูถ้าม 
๒๐ รองนายกรฐัมนตรี+กระทรวงการคลงั ๑ กระทู้ถาม 
๒๑ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์+

กระทรวงการคลัง 
 ๑ กระทูถ้าม 

๒๒ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์+
กระทรวงมหาดไทย 

๑ กระทู้ถาม 

๒๓ กระทรวงสาธารณสุข+กระทรวงพาณิชย ์  ๑ กระทูถ้าม 
 รวม ๗๓ กระทู้ถำม 

 



สถติิกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมกำรตอบกระทูถ้ำมที่รฐัมนตร ี
รับข้อสังเกตของสภำนิติบญัญัติแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำร๓ 

 
กระทู้ถำมที่มีกำรถำม-ตอบทั้งหมด ๗๓ กระทู้ถำม จ ำแนกเป็น 
 

๑. กระทูถ้ามทีม่ีประเด็นติดตาม     ๑๔ กระทูถ้าม 
 หนว่ยงานด าเนนิการแลว้  ๑๒ กระทู้ถาม 

  อยูร่ะหว่างด าเนนิการ     ๒ กระทูถ้าม 
๒. กระทูถ้ามทีไ่ม่มปีระเดน็ตดิตาม     ๕๒ กระทูถ้าม 
๓. ระหว่างตรวจสอบประเด็น       - กระทูถ้าม 
๔. ยังไม่รบัรองรายงาน        ๗ กระทูถ้าม 

 
 

กระทู้ถำมที่มีกำรถำม-ตอบในที่ประชุมสภำนิติบัญญัตแิห่งชำต ิ

ปี 
กระทู้ถำม
ทั้งหมด 

กระทู้ถำมที่ไม่
มีประเด็นที่
ต้องตดิตำม 

กระทู้ถำมที่รัฐมนตรีผูต้อบ
กระทู้ถำม 

รับไปด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำง
ตรวจสอบ
ประเด็น/ยัง
ไม่รับรอง

รำยงำนกำร
ประชุม 

หมำยเหต ุ
ด ำเนินกำร

แล้ว 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

๒๕๕๗ ๑ กระทูถ้ำม - ๑ กระทูถ้ำม - -  
๒๕๕๘ ๒๖ กระทู้ถำม ๒๐ กระทู้ถำม ๖ กระทูถ้ำม - -  
๒๕๕๙ ๒๒ กระทู้ถำม ๑๘ กระทู้ถำม ๔ กระทูถ้ำม - -  
๒๕๖๐ ๑๓ กระทู้ถำม ๑๒ กระทู้ถำม ๑ กระทูถ้ำม - -  
๒๕๖๑ ๑๑ กระทู้ถำม ๒ กระทูถ้ำม - ๒ กระทูถ้ำม ๗ กระทูถ้ำม  
รวม ๗๓ กระทู้ถำม ๕๒ กระทู้ถำม ๑๒ กระทู้ถำม ๒ กระทูถ้ำม ๗ กระทูถ้ำม  

 
 
 
 

 

                                                 
๓  ผลการด าเนินการของกลุ่มงานตดิตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา  

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 



 


