รำยงำนกำรติดตำมและประมวลผลงำน

ด้ำนกระทู้ถำมของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
สิงหำคม ๒๕๕๗ - กันยำยน ๒๕๖๑

สำนั ก วิ ช ำกำร
สำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรวุ ฒิ ส ภำ
ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ สำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ

คำนำ
กระทู้ถาม (Interpellation) ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งของสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ใ นการควบคุ ม การบริห ารราชการแผ่ นดิ น มีบ ทบาทที่ ท าให้ น ายกรั ฐมนตรีห รื อ รัฐ มนตรี
ต้องมาตอบข้อซักถามหรือชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองของรัฐบาลอีกทั้งเป็นการสะท้อน
ให้เห็นภาพลักษณ์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองในขณะนั้น ๆ เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นด้านต่าง ๆ
ด้วยความสาคัญของกระทู้ถามดังกล่าว จึงได้มีการติดตามผลการดาเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกระทู้ถามเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเชิงการศึกษาวิเคราะห์
ติดตามให้เกิดการปฏิบัติเชิงประสิทธิผล
สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการติดตามและประมวลผลงานด้านการตรากฎหมาย และด้าน
การควบคุ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ พั ฒ นาระบบการติ ด ตาม
และประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติ โดยรวบรวมข้อมูล สถิติ สาระสาคัญ
ของแต่ละกระทู้ถามไว้ในสารบบกระทู้ถามประกอบด้วย ผู้ตั้งถาม ผู้ถูกตั้งถาม รัฐมนตรีผู้มาตอบกระทู้ถาม
ประเด็นคาถาม ประเด็นคาตอบ วันที่เสนอและวันที่ตอบกระทู้ถาม ตลอดจนได้ดาเนินการติดตาม
ผลการดาเนิน การตามการตอบกระทู้ถ ามที่รัฐนมตรีผู้มาตอบกระทู้ถามได้รับข้อสังเกตของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่ งชาติไปพิจารณาดาเนินการจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารวบรวม
ประมวลเป็นผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในรายงานเล่มนี้ได้ติดตามและประมวลผลข้อมูลกระทู้ถาม
ตั้งแต่การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ – การประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าเอกสารรายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติหน้าที่การควบคุมการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ บาลในการใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
ของหน่ ว ยงานต่าง ๆ ตลอดจนเป็น แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไ ขปัญหาที่หน่วยงานปฏิบั ติ
ตามนโยบายรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัตหิ น้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำรบัญ
หน้ำ
กระทู้ถำม ปี ๒๕๕๗
๑. การตรวจสอบการใช้งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
๑
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)
กระทู้ถำม ปี ๒๕๕๘
๒. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.
(นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม)

๕

๓. ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว
(นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม)
๔. นโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราวในหน่วยงานภาครัฐ
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๑๒

๕. ปัญหาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเพื่อมอบให้ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๒๐

๖. การขอพักชาระหนี้ของเกษตรกร
(นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๒๓

๗. การแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รบั ผลกระทบจากกรณี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด (รองศาสตราจารย์ นิเวศน์ นันทจิต เป็นผูต้ ั้งถาม)

๒๖

๘. ปัญหาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
(นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๓๑

๙. การพิจารณาปล่อยตัวผูต้ ้องขังของกรมราชทัณฑ์
(นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๓๕

๑๖

๑๐. ปัญหาการขาดแคลนน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
(นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๓๙

๑๑. นโยบายรัฐบาลในการควบคุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินจริง
ของโรงพยาบาลเอกชน (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม)

๔๕

๑๒. ขอให้พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๕๐

สำรบัญ(ต่อ)
หน้ำ
๑๓. ประกาศหลักเกณฑ์ การขออนุญาตตั้งหรือย้ายโรงงานน้าตาลแห่งใหม่
ที่ต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้าตาลเดิมไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ กิโลเมตร
(นายมหรรณพ เดชวิทกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๕๔

๑๔. การดาเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๕๗

๑๕. การรับคนพิการเข้าทางาน (นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๖๑

๑๖. ปัญหาเงินกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๖๗

๑๗. ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และสถานพยาบาลที่ดาเนินการก่อนพระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็กทีเ่ กิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๗๒

๑๘. ความคืบหน้าการดาเนินคดีทางแพ่งต่อผู้กระทาความผิดโครงการรับจานาข้าว
(นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๗๕

๑๙. ความเหมาะสมในการพิจารณาการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๗๘

๒๐. นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สงู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๘๒

๒๑. การดาเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
อย่างเป็นรูปธรรม (คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๘๗

๒๒. มาตรการในการจัดการเกี่ยวกับคลังเก็บสินค้าข้าวในโครงการรับจานาข้าว
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๙๐

๒๓. ปัญหาการทุจริตในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
(นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๙๓

๒๔. นโยบายโครงการรับจานาข้าว (นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๙๖

๒๕. มาตรการเกี่ยวกับการเรียกคืนและป้องกันการบุกรุกพืน้ ที่ป่าไม้
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๙๙

สำรบัญ(ต่อ)
หน้ำ
๒๖. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(พลเอก ดนัย มีชูเวท เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๐๒

๒๗. ปัญหาบริษัทประกันภัยโฆษณาเกินจริง หรือปิดบังข้อเท็จจริง
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๐๕

กระทู้ถำม ปี ๒๕๕๙
๒๘. ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม)

๑๐๙

๒๙. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้คนไทย
(นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๑๑๕

๓๐. นโยบายการบริหารจัดการและดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย
(นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร เป็นผู้ตั้งถาม)

๑๑๙

๓๑. ปัญหาสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
(สัมปทานดาวเทียมไทยคม) (พลเรือเอก ทวีวฒ
ุ ิ พงศ์พพิ ัฒน์ ผู้ตงั้ ถาม)

๑๒๓

๓๒. ปัญหาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มีราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
(พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๒๙

๓๓. ปัญหาข้าราชการระดับสูงทีด่ ารงตาแหน่งเป็นกรรมการในองค์การของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจได้รับผลประโยชน์ทบั ซ้อนจากบริษัทเอกชน
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๓๑

๓๔. มาตรการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง
(พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๓๕

๓๕. นโยบายเรียกค่าเสียหายในโครงการจานาข้าวรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้ตั้งถาม)

๑๔๐

๓๖. ปัญหาการค้างชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๔๔

๓๗. ความปลอดภัยของการจราจรทางบก (นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๔๘

๓๘. โครงการเกษตรครบวงจรในสถานการณ์ภัยแล้ง
(นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม)

๑๕๑

สำรบัญ(ต่อ)
หน้ำ
๓๙. เหมืองแร่ทองคาในจังหวัดพิจิตร (นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๕๔

๔๐. สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๕๗

๔๑. มาตรการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบการศึกษากลางคัน
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๕๙

๔๒. นโยบายการจัดเก็บเงินประกันและค่าบริการการใช้ไฟฟ้า
(นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม)

๑๖๔

๔๓. แนวคิดการยกเลิกสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๖๗

๔๔. การอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการสวนลุมพินี
(พลตารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๑๗๓

๔๕. นโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๗๖

๔๖. การดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม)

๑๘๐

๔๗. ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ปา่ (นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๑๘๔

๔๘. แนวทางการบริหารจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่นคิ มสร้างตนเอง
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๘๘

๔๙. ปัญหาแรงงานต่างด้าว (นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตั้งถาม)

๑๙๑

กระทู้ถำม ปี ๒๕๖๐
๕๐. มาตรการในการควบคุมการผ่านแดนรถยนต์มือสองจากต่างประเทศ
ไปยังประเทศที่สามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (พลเอก สิงห์ศกึ สิงห์ไพร เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๙๕

๕๑. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตามตัวชี้วดั
ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
(นายโกศล เพ็ชร์สวุ รรณ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๑๙๙

๕๒. มาตรการดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๒๐๑

สำรบัญ(ต่อ)
หน้ำ
๕๓. การจัดการที่ดนิ ที่เหลือจากการเวนคืน (นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๒๐๔

๕๔. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย
(พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผูต้ ั้งถาม)

๒๐๗

๕๕. การดาเนินการนาสายไฟฟ้าและสายสาธารณูปโภคต่างๆ ลงดิน
(คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี เป็นผูต้ ั้งถาม)

๒๑๒

๕๖. ความล่าช้าในการปรับปรุงและประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(นายมณเฑียร บุญตัน เป็นผู้ตั้งถาม)

๒๑๕

๕๗. ปัญหาการให้บริการรถยนต์ป้ายดาผ่านแอพพลิเคชั่น (Uber)
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)

๒๑๘

๕๘. การอนุรักษ์โบราณและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม) ๒๒๑
๕๙. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
(พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผูต้ ั้งถาม)

๒๒๕

๖๐. การแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมขององค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
(พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผูต้ ั้งถาม)
๖๑. การเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาร่วมกับนานาชาติ
ที่จัดขึน้ โดยองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ (นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ เป็นผู้ตั้งถาม)

๒๒๙

๖๒. การแก้ไขปัญหามลพิษขยะในทะเล (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)
๖๓. การดาเนินการเกี่ยวกับกิจการอวกาศของรัฐบาล
(พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เป็นผูต้ ั้งถาม)

๒๓๙
๒๔๓

๒๓๕

กระทู้ถำม ปี ๒๕๖๑
๖๔. การถ่ายทอดความรูด้ ้านเทคโนโลยีในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
(พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผูต้ ั้งถาม)

๒๕๓

สำรบัญ(ต่อ)
๖๕. นโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ
(นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผูต้ ั้งถาม)
๖๖. การจัดการวัคซีนพิษสุนัขบ้า (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม)
๖๗. ความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตให้ก่อสร้างเสาสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือและการอนุญาตให้ตดิ ตัง้ เครื่องวิทยุรับส่ง
(พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นผู้ตงั้ ถาม)
๖๘. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)
๖๙. มาตรการเร่งด่วนในการกาหนดราคาน้ามันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน
(พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผูต้ ั้งถาม)
๗๐. นโยบายการลดผลกระทบจากการขึ้นราคาพลังงานเชื้อเพลิง
(พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)
๗๑. มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะพิษ
(พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก เป็นผู้ตั้งถาม)
๗๒. นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลอีสปอร์ต (E-Sports) เพื่อปกป้องคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม)
๗๓. ความคืบหน้าการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. ๒๕๕๘
(พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผูต้ ั้งถาม)

หน้ำ
๒๕๘
๒๖๔
๒๗๑

๒๗๓
๒๗๕
๒๗๗
๒๗๙
๒๘๑
๒๘๓

ภำคผนวก
- สถิติกระทูถ้ ามของสภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติที่มกี ารถาม-ตอบในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตั้งแต่การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
 จาแนกตามผู้ตงั้ กระทู้ถาม
 จาแนกตามผู้ตอบกระทูถ
้ าม
- สถิติการติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถามที่รัฐมนตรีรบั ข้อสังเกตของสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการ
********************************************

รำยงำนกำรติดตำมและประมวลผลงำนด้ำนกระทูถ้ ำมของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
*************************
รัฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย (ฉบั บ ชั่ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ บั ญญั ติ ใ ห้
สภานิ ติบัญญัติแ ห่งชาติทาหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยการทาหน้าที่ดังกล่าว
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปฏิบัติภารกิจสาคัญหลายประการ อาทิ การตรากฎหมาย การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่น ดิน การให้ ความเห็ น ชอบในเรื่องสาคั ญต่า ง ๆ การพิ จ ารณาให้ บุคคลด ารงตาแหน่ ง
และการถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่ง เป็นต้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น
เครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งคือการตั้งกระทู้ถาม ซึ่งเป็นคาถามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตั้งถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานในหน้าที่ ที่เป็นปัญหาสาคัญที่กระทบ
ถึงประโยชน์ ของประเทศชาติแ ละประชาชน ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๗ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ – การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ๔ ปีเศษที่ผ่านมา สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีก ารตั้งกระทู้ถามทั้งสิ้น จานวน ๘๗ กระทู้ถาม โดยจาแนกเป็น กระทู้ถาม
ที่มีการถาม-ตอบในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จานวน ๗๓ กระทู้ถาม รัฐมนตรีขอเลื่อนการ
ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓ กระทู้ถาม รอการบรรจุการเข้าระเบียบวาระการประชุม จานวน ๒ กระทู้ถาม
และเป็นกระทู้ถามที่ตกไปเนื่องจากผู้เสนอกระทู้ถามขอถอนไป จานวน ๙ กระทู้ถาม๑
สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการติดตามและประมวลผลงานด้านการตรากฎหมาย และด้านการ
ควบคุ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ ติ ด ตามและประมวล ผลงาน
ด้านกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้มีการถาม-ตอบในที่ประชุมสภาสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ
ทั้ ง ๗๓ กระทู้ ถาม โดยรวบรวมข้ อมู ล สถิ ติ สาระส าคั ญของแต่ ละกระทู้ ถามไว้ ในสารบบกระทู้ ถาม
ประกอบด้วย ผู้ตั้งถาม ผู้ถูกตั้งถาม รัฐมนตรีผู้มาตอบกระทู้ถาม ประเด็นคาถาม ประเด็นคาตอบ วันที่ เสนอ
และวันที่ตอบกระทู้ถาม ตลอดจนได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถามที่รัฐมนตรี
ผู้มาตอบกระทู้ถามได้รับข้อสังเกตของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการจากหน่วยงาน
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารวบรวมประมวลเป็นผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยจาแนก
ออกเป็นกระทู้ถามที่มีการพิจารณาในปี ๒๕๕๗ จานวน ๑ กระทู้ถาม ปี ๒๕๕๘ จานวน ๒๖ กระทู้ถาม
ปี ๒๕๕๙ จานวน ๒๒ กระทู้ถาม ปี ๒๕๖๐ จานวน ๑๓ กระทู้ถาม และปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๑ กระทู้ถาม
โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งสิ้น จานวน ๑๙ คน เป็นผู้ตั้งถาม๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑
๒

รายงานผลการดาเนินการกระทู้ถาม, กลุ่มงานกระทู้ถาม สานักการประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
รายงานผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถามของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ, กลุ่มงานติดตาม
และประมวลผลงานของวุฒิสภา สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒๕๕๗

-1๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

การตรวจสอบการใช้งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๑๖ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์
จากการที่สื่อมวลชนได้เผยแพร่ผลการดาเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณ
จานวนมากเกินความจาเป็น ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา
จานวน ๓๒๙.๕๔ ล้านบาท ซึ่งมีผู้ที่ใช้จ่ายรับรองสูงสุด ๒ อันดับแรก คือ พันเอก เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ
จานวน ๑.๘๐ ล้านบาท และ พลโท พีรพงษ์ มานะกิจ จานวน ๑.๓๐ ล้านบาท ส่วนกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้มีค่าใช้จ่ายรับรองน้อยที่สุด คือ
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ จานวน ๐.๐๗ ล้านบาท อีกทั้งกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ให้
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ มีอานาจในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอนุมัติ ถือว่าเป็น
การทางานไปในทิศทางเดียวกัน ขาดการตรวจสอบถ่วงดุล หรือการมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่าง ๆ
จึงขอเรียนถามว่า
๑. รั ฐ บาลมี แ นวทางในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ท างบประมาณของส านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ ให้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากรัฐสภา โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ
ที่ช านาญด้ านงบประมาณตรวจสอบให้ค วามเห็ น เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ งบประมาณหรื อไม่
ประการใด

-2๒. รั ฐบาลจะมี ม าตรการเร่ง ด่ วนในการตรวจสอบและควบคุ ม การใช้ จ่า ยงบประมาณ
ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ ในปัจจุบันหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
๑) เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการ กระทรวง
ทบวง กรม ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา การกากับดูแล และการควบคุมของรัฐบาล และกระบวนการ
จัดทางบประมาณของ กสทช. ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๒๗ ได้บัญญัติให้เป็น
อานาจขององค์กรนี้โดยเฉพาะที่จะดาเนินการ รัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ ได้โดยตรง
ในฐานะของการตรวจสอบเรื่ องงบประมาณ เพราะว่าไม่ได้อยู่ในรายการของงบประมาณ แต่จะมี
ข้อยกเว้นกรณีเดียวตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ ระบุไว้ว่าในกรณีที่ กสทช.
ไม่มีเงินรายได้เพียงพอที่จะมาใช้ในการบริหารจัดการ รัฐก็จะต้องจัดสรรงบประมาณให้จึงจะเกิดกรณีที่
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินสนับสนุน กสทช. เพิ่มเติม แต่เงินที่จะเข้าไปนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขอยู่ ๒ ประการ
คือ ๑) กสทช. ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจัดการ ก็แจ้งไปยังรัฐบาล ๒) เมื่อรัฐบาลจะต้องจัดเป็นงบอุดหนุนให้
กรณี นี้ ก็ จ ะปรากฏอยู่ ใ นร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ และรัฐสภา นอกจากนี้ในปัจจุบัน
ยั ง มี ช่ อ งทางการตรวจสอบโดยส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ซึ่ ง ได้ ต รวจสอบงบประมาณขอ ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และทา
รายงานเสนอคณะรัฐมนตรี ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้เสนองบในปี ๒๕๕๖ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ
และช่องทางของคณะกรรมาธิการสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการตรวจสอบและเชิญหน่วยงาน
มาชี้แจงด้วยอีกช่องทางหนึ่ง
๒) มาตรการเร่งด่วนในการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ รัฐบาลมีแนวคิดในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดช่องทางให้มีการ
ตรวจสอบกระบวนการจัดทางบประมาณของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมาธิ การวิ สามัญ พิจ ารณาร่า งพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณฯ โดยให้มีการสอบถามชี้แจง ตั้งข้อสังเกต และรายการงบประมาณทั้งหมด ทั้งรายรับและ
รายจ่ายทุกรายการ และควรจะมีการพิมพ์ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือลงในเว็บไซต์ (Website)
เปิดเผย เพื่อความโปร่งใส ความสุจริต และให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นคณะกรรมการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

-3ตั้งขึ้น ได้ทาหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการหลายแห่งก็จะเป็นกลไกเข้าไป
ตรวจสอบอีกช่องทางหนึ่ง ขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็มีอานาจหน้าที่ประการหนึ่งตามกฎหมายองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่คืออานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดเอาไว้ในมาตรา ๗๔ ในการที่รัฐบาลสามารถที่จะประสาน
และขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลก็จะได้หาทางใช้มาตรานี้ เป็นช่องทางในการ
ประสานให้ กสทช. พิจารณาทบทวน แก้ไขระเบียบหลายเรื่องต่อไป
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติที่รฐั มนตรีรับไปดาเนินการ
- การตรวจสอบการใช้งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทูถ้ าม
ในการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ มีการพิจารณาประเด็นตามกระทู้ถาม
ดั ง นี้ (รายงานผลการด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมาธิ การติ ด ตามมติ ข องสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘
หน้า ๖๓ )
- ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๕๘ จานวน ๕,๐๓๕.๑๑๒ ล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบจากอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ
ที่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ๔ คนแล้ว โดยเงินงบประมาณดังกล่าวต่ากว่ากรอบวงเงิน
ที่ กสทช. เคยได้ให้ความเห็นชอบไว้ จานวน ๕,๒๙๗.๔๗๖ ล้านบาท ซึ่งจะทาให้ กสทช. มีเงินส่งคืนรัฐ
ทันที จานวน ๒,๔๔๓.๙๕๕ ล้านบาท
- คณะกรรมการ กสทช. มีการตั้งอนุกรรมการเร่งรัด ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของสานักงาน กสทช. โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการ

………………………………………..
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๒๕๕๘

-๕๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.

วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

นายรัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๓๙ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) เกิดขึ้นหลังจากมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เนื่องจากกระทรวง
สาธารณสุข บริ ห ารคนและครุ ภัณ ฑ์ ในขณะที่ สปสช. บริห ารงบประมาณค่า เหมาจ่า ยรายหัว ของ
ประชาชนจานวนถึง ๔๘ ล้านคน ทาให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานทั้งสอง ปัญหางบประมาณ
ค่า เหมาจ่ า ยรายหั ว ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ ต้ นทุ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่
งบประมาณสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการถู ก ควบคุ ม อย่ า งเข้ ม งวด และรายได้ จ าก
ค่ารักษาพยาบาลของกองทุนประกันสังคม ไม่สามารถสร้างรายได้ชดเชยให้กับงบประมาณหลักประกัน
สุขภาพถ้ว นหน้ าได้เหมือนในอดีต อีกต่อไป เมื่องบประมาณค่าเหมาจ่ายรายหัวไม่ได้รับอนุมัติจาก
สานักงบประมาณตามที่ สปสช. ขอไป ดังนั้น งบเหมาจ่ายรายหัวที่รวมเงินเดือนค่าตอบแทนบุคลากร
และค่าใช้จ่ายทุกประเภทของโรงพยาบาลที่คิดตามฐานของประชากร จึงสร้างปัญหาให้กับโรงพยาบาล
ขนาดเล็กกว่า ๑๐๐ แห่ง ที่ขาดทุนซ้าซากทุกปี เมื่อการแยกเงินเดือนทาไม่ได้ กระทรวงสาธารณสุข
จึงเสนอนโยบายเขตบริ การสุขภาพเพื่องบประมาณและการบริการภายในเขต แต่ข้อเสนอจัด สรร
เงินงบประมาณขัดแย้งกับแนวทางของ สปสช. ตามที่ปรากฏในสื่อ จึงขอเรียนถามว่า
๑) ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวนั้น จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
๒) แนวทางในการบริหารงบประมาณให้เพียงพอในอนาคตสาหรับการบริหาร และการ
บริการประชาชนของกระทรวงสาธารณสุขจะทาอย่างไร

-๖๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายรัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ค าถามที่ ๑) ในปั ญ หางบประมาณเหมาจ่ า ยรายหั ว ที่ ไ ม่ พ อเพี ย ง มี ต้ น ทุ น เพิ่ ม ขึ้ น
จะมี ท างที่จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาอย่า งไร ขอเรี ย นตอบว่ า ปั ญหาเรื่ อ งงบประมาณที่ ไ ม่ พอเพี ย งของระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น เป็นประเด็นที่จาเป็นที่จะต้องได้รับการดาเนินการแก้ไข การเสนอขอ
งบประมาณขาขึ้นในแต่ละปีของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช. เป็นการดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบ มีทีมงานที่เป็นองค์ประกอบจากหลาย ๆ ภาคส่วน รวมทั้งผู้ให้บริการด้วย ส่วนของ
งบประมาณที่จะได้รับก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งในด้านของกาลังเงินของด้านรัฐบาล ข้อมูลการใช้บริการ
ที่เพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไร ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งในปีนี้กาลังอยู่ในขั้ นตอนของการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทา
ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่านสมาชิกได้ถามต่อไปในข้อเกริ่นนาว่า
ข้อสรุปที่ว่างบประมาณที่ขอไปแล้วไม่ได้อย่างที่ขอ กับการรวมเงินเดือนในงบเหมาจ่ายรายหัว อาจจะ
สร้างปัญหาให้กับโรงพยาบาลขนาดเล็กประมาณ ๑๐๐ กว่าแห่งที่ขาดทุนซ้าซาก ขอเรียนชี้แจงดังนี้ว่า
การนาเงินเดือนมาคิดในส่ว นของงบเหมาจ่ายรายหัวเป็นต้นทุนส่วนหนึ่ง กับการได้รับงบประมาณ
เงินเหมาจ่ายรายหัวนี้คงไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันกับการที่โรงพยาบาลขนาดเล็กบางแห่งเกิดปัญหา
การเงินได้ทั้งหมด
อี ก ประเด็ น หนึ่ ง คื อ การคิ ด ต้ น ทุ น ซึ่ ง มี ค่ า แรงอยู่ ด้ ว ยนั้ น เป็ น วิ ธี ม าตรฐานทางการเงิ น
ที่ต้องรวมสิ่งที่เป็นต้นทุนไว้ ซึ่งในความเป็นจริงการคิดต้นทุนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ไม่คิดเพียงเงินเดือนเท่านั้น แต่ได้รวมค่าตอบแทน ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไว้ในคาของบประมาณอยู่แล้ว
นอกจากค่าแรงแล้ว ค่าวัสดุ ค่ายาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่ค่ายาก็มีการคิดไว้ในต้นทุนเช่นเดียวกัน แต่เมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว เงินเดือนส่วนของข้าราชการได้ส่งไปตั้งเบิกยังหน่วยงานของบุคลากรนั้น ๆ
บุคลากรทุกคนจะได้รับเงินเดือนตามพระราชบัญญัติเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ครบถ้วน ส่วนการกล่าวถึง
เงินเดือนเป็นเพียงการทาตัวเลขให้สมบูรณ์ เนื่องจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้จัดบริการ
เฉพาะหน่วยบริการของรัฐบาลเท่านั้น ยังมีหน่วยบริการภาคเอกชนซึ่งรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนค่าแรงใด ๆ
จาเป็นต้องจัดสรรงบประมาณโดยรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในส่วนของภาคเอกชนไว้ด้วย
ส่วนปัญหาโรงพยาบาลขนาดเล็ก กระทรวงสาธารณสุขและทาง สปสช. เห็นพ้องต้องกันว่า
โรงพยาบาลกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีประชากรอยู่ในความดูแลจานวนน้อย อยู่ในพื้นที่
ทุรกันดาร บางแห่งมีภารกิจพิเศษ เช่น ต้องดูแลงานต่างด้าวหรือผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านตามตะเข็บ
ชายแดน ผมเพิ่งได้กลับมาจากการเดินทางไปเยี่ยมโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ก็ได้เห็นข้อมูลที่
ชัดเจนว่า โรงพยาบาลอุ้มผางต้องดูแลเพื่อนบ้านทางตะเข็บชายแดน และคนไร้รัฐที่มีอยู่เป็นจานวน
มากกว่าประชาชนไทยในแถบนั้นด้วย ดังนั้น จึงจะต้องมีระบบการจัดการทางการเงินที่แยกกันออกมา
ต่างหากเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังในอดีต ปัญหาโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ท่านสมาชิกได้กล่าวนั้นได้มีความ
พยายามในการจัดการมาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจน จึงได้มีข้อเสนอในการ
ให้มีการดูแลเฉพาะขึ้น โดยดูว่าโรงพยาบาลไหนคือกลุ่มเป้าหมาย จะลงไปช่วยได้อย่างไร ต้องเรียนว่า
มาตรการทางการเงินอย่างเดียว อาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหาของโรงพยาบาลกลุ่มนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่จะต้องดู

-๗เป็น แห่ง ๆ ประกอบด้ว ย เช่น การบริหารจัด การซึ่งต้องดูทั้งการบริหารจัด การด้านบุคคล ยาและ
เวชภัณฑ์ ต้องดูความถูกต้องของบัญชี ต้องดูแนวทางการบริหารที่อาจจะไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้อานวยการอยู่บ่อย ๆ เป็นต้น บางแห่งก็ต้องการการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่เท่าเทียม มาตรการเหล่านี้กาลังดาเนินการอยู่และจะทาต่อเนื่องเพื่อทาให้เกิดการจัดการปัญหา
นี้อย่างสมบูรณ์
อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านได้กล่าวนาในข้อเกริ่นนาของกระทู้ถามว่า หากแยกเงินเดือนไม่ได้
กระทรวงสาธารณสุขจะมีนโยบายในเรื่องเขตสุขภาพ เพื่อเกลี่ยงบประมาณและบริหารงานภายในเขต
แต่ข้อเสนอในแนวทางของการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับแนวทางของ สปสช. จะจัดการอย่างไร
ขอเรียนว่าข้อเสนอในเรื่องเขตสุขภาพในการปรับเปลี่ยนงบประมาณนั้น การแยกหรือไม่แยกเงินเดือน
ออกคงไม่ใช่ประเด็นเดียวกับการจัดการเขตสุขภาพ ต้องเรียนว่าการช่วยเหลือกันเองของหน่วยบริการใน
พื้ น ที่ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว โดยเฉพาะกรณี ที่ มี ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งส่ ง ต่ อ จากหน่ ว ยงานหนึ่ ง ไปยั ง
อีกหน่วยงานหนึ่ง มีการเตรียมงบประมาณไว้ตามจ่ายให้กับงบประมาณที่รับส่งต่อ เพื่อลดความเสี่ยงของ
การเกิดปัญหาสภาพคล่อง เมื่อโรงพยาบาลขนาดเล็กต้องส่งต่อผู้ป่วยที่มีค่าใช่จ่ายสูง ซึ่งก็ได้ดาเนินการ
มาตามปกตินะครับ
แต่ส่วนข้อเสนอเรื่องเขตสุขภาพต่าง ๆ นั้น ต้องขอเรียนว่าคงต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดการ
กระจายอานาจจากส่วนกลางซึ่งหลายส่วนกาลังทาอยู่ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเองก็มีการ
กระจายอานาจในการจัดการผ่านสานักงานสาขาเขตมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ แล้วก็ยังทาอยู่ บางเรื่องกระจาย
ไปถึงระดับจังหวัด เช่น การติดตามระบบการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ บางเรื่องกระจายไปถึงระดับ
หน่วยบริการ เช่น การดูแลประชาชนร่วมกับท้องถิ่น เป็นต้น ข้อเสนอโครงสร้างเพื่อการกระจายอานาจ
จึงเป็นข้อเสนอที่ต้องรับฟังแล้วก็มาพิจารณาว่าจะดาเนินการได้อย่างไร แล้วคงจะต้ องดูรายละเอียด
ประกอบในเรื่อ งของกฎหมายรองรั บในเรื่อ งของการจัด การในเรื่ องของบุ คลากรและงบประมาณ
ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขกับทางสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาลังทางานร่วมกันอยู่
ในเรื่องข้อเสนอเพื่อปรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรายหัวประจาปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นเรือ่ ง
ที่ทางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือขอเสนอ ข้อเสนอจากสานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เสนอต่อคณะอนุกรรมการการเงินการคลังของสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และได้มีการหารือทั้งทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งสิ้ น ๑๕ ครั้ง ได้มีการ
ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณา จนในที่สุดการประชุม
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางประธานอนุกรรมการ
การเงิน การคลัง ได้สรุปสิ่งที่ทางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอว่า ทางอนุกรรมการการเงิน
การคลัง รับทราบข้อเสนอและขอให้ทางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ สปสช. ทาแบบจาลอง
ตามข้อเสนอเพื่อให้ อนุ กรรมการการเงิน การคลังพิจารณาก่อนนาเสนอกรรมการหลักประกัน สุขภาพ
แห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๕๗ ได้มี มติ รับทราบข้อ เสนอและเห็ นชอบตามข้ อเสนอของท่ านประธานอนุ กรรมการการเงิ น
การคลัง ที่จะขอทางานต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อสรุปและนาเสนอกรรมการ สปสช. ต่อไป อย่างไรก็ตาม

-๘เพื่อไม่ให้การดาเนินงานสะดุด ทาง สปสช. จะได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการตามประกาศเดิม
ไปก่อน ซึ่งในความก้าวหน้าล่าสุดได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันโดยตลอด และผมก็ได้ประชุมกับ
ท่านปลัดกระทรวง รองปลัด เลขาธิการ สปสช. และประธานอนุกรรมการการเงิน การคลัง เมื่อสัปดาห์
ที่แล้วเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อย้าให้มีการดาเนินงานในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สปสช. และกระทรวงสาธารณสุขได้ทางานร่วมกัน ซึ่งในขณะนี้การทาแบบจาลองของ
การจัดสรรงบประมาณตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ ๒ ได้ทาเสร็จแล้วและ
ใกล้จะได้ข้อสรุปซึ่งจะน าเสนอต่อคณะกรรมการ สปสช. ในการประชุมวันจันทร์หน้าคือในวัน ที่ ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สาหรับในเรื่องของโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่กันดาร ประเด็นที่ทางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านปลัดได้นาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ การแก้ไขโดยกลไก
การเงินอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพียง ต้องมีการพิจารณาแก้ไขกันต่อไป ซึ่งขณะนี้กาลังอยู่ในขั้นตอน
เตรียมการให้มีคณะทางานที่จะมาดูแลแก้ไขเรื่องนี้ นอกจากนั้นตามที่ท่านถามว่ามีข่าวทางหนังสือพิมพ์
ว่าทางโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จะไม่ส่งข้อมูลให้กับทาง สปสช. เพื่อนามาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณ และการตั้ ง งบประมาณประจ าปี เป็น การท าหนั ง สื อของชมรมของโรงพยาบาลศู น ย์
โรงพยาบาลทั่วไปที่ขอให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูล
ให้แก่ สปสช. ตลอดจนได้มีหนังสือที่ท่านกล่าวถึงจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๕๘ ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะยุติการเป็นนายทะเบียนของสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติว่าจะไม่เป็นนายทะเบียนต่อไป ซึ่งเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน ผมจึงได้
เชิญท่านปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวง ท่านเลขาธิการ สปสช. แล้วก็ท่านประธานอนุกรรมการ
การเงิน การคลัง มาหารือ และผมก็ได้สั่งการให้ท่านปลัดกระทรวงได้ดาเนินการแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน แล้วก็จะได้รายงานให้ทราบ ส่วนเย็นวันนี้จะได้มีการประชุมกันอีกครั้ ง
หนึ่ง แล้วผมกับทางท่านปลัดกระทรวง ทาง สปสช. เพื่อที่จะดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องการที่ทางกระทรวง
สาธารณสุขจะยุติการขึ้นทะเบียน
อย่างไรก็ตามประเด็นข้อเสนอทุก ๆ อย่างในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะทาให้
ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น ที่จะทาให้โรงพยาบาลที่ เป็นผู้ให้บริการทางานได้สะดวกขึ้น ตลอดจน
การที่จะทาให้มีความคล่องตัวของการทางานมากขึ้น ผมคิดว่าการแก้ไขโดยการพูดจากัน เจรจากัน
ปรึกษาหารือ มีความคิดเห็นที่แตกต่าง จะแก้ไขได้ก็จะต้องใช้วิธีการที่พูดจา ปรึกษาหารือ โดยใช้ข้อมูล
ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ หากกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน ซึ่งขณะนี้มีประเด็นที่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
กับข้อมูลของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บางประเด็นไม่ตรงกัน ประเด็นนี้จะต้องมี
การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ให้ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏ ซึ่ ง ผมได้ ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มาชุ ด หนึ่ ง เรี ย กว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลนาเสนอเกี่ยวข้องกับการบริหารหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยได้เรียนเชิญท่านอาจารย์อัมมาร สยามวาลา เป็นประธาน ซึ่งท่านได้กรุณารับเป็นประธาน
และกรรมการชุดนี้ก็จะดูแลในเรื่องข้อมูลให้ตรงกันเพื่อจะนามาใช้ในการที่จะปรับระบบหลั กประกัน

-๙สุขภาพแห่งชาติต่อไป นอกจากนั้นสิ่งที่ผมพยายามที่จะทาให้เกิดการทางานร่วมกันระหว่างกระทรวง
สาธารณสุ ข กั บ สปสช. ก็ คื อ ว่ า การเสนอของบประมาณขาขึ้ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ดาเนินการให้ทั้ง ๒ ฝ่ายทาร่วมกันตั้งแต่ต้น ขณะนี้กาลังดาเนินการอยู่ ขณะเดียวกันพยายามที่จะ
เสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างทาง สปสช. กับทางกระทรวงสาธารณสุขให้มากขึ้น ตั้งแต่ผมได้เข้ามาทางาน
ผมได้ปรากฏความจริงข้อหนึ่งว่า ระหว่างทาง สปสช. กับกระทรวงสาธารณสุขมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยไป
พูดจากันน้อยไป จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ทั้ง ๒ ฝ่ายมีเวทีในการที่จะหันมาปรึกษากัน พูดจากันมากขึ้น
ซึ่งอันนี้ผมกาลังดาเนินการที่จะทาให้เกิดเวทีนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
คาถามที่ ๒) แนวทางในการบริหารงบประมาณที่ไม่พอเพียงสาหรับการบริการและการ
บริ ก ารประชาชนของกระทรวงสาธารณสุ ข จะท าอย่ า งไร ขอเรี ย นว่ า การบริ ห ารงบประมาณ
ในอนาคตจะต้องดูใ ห้ ครบถ้ว นตั้งแต่งบประมาณที่จะขอจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นให้เพียงพอ การจัด สรร
งบประมาณปี ๒๕๕๘ นั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเลย คือ
เรียกว่าได้รับเท่าเดิมกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในการดูแล
ประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีต้น ทุนสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายการบริการสุขภาพของประชากรกลุ่มสูงอายุนี้
สู ง กว่ า กลุ่ ม อื่ น ๆ หรื อ การที่ มี อั ต ราเงิ น เฟ้ อ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ การที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของแรงงานขั้ น ต่ า เป็ น ต้ น
เพราะฉะนั้ น โดยธรรมชาติ ข องกองทุน หลั กประกั นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มี ความจาเป็ น ที่ จ ะต้ องได้ รั บ
งบประมาณเพิ่มขึ้น อย่างน้อยก็ตามการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้สูงอายุ ตามการบริการที่เพิ่มขึ้น ตามอัตรา
เงินเฟ้อหรือแรงงาน ค่าใช้จ่ายทางด้านค่าตอบแทนแรงงานที่เพิ่มขึ้น องค์การอนามัยโลกได้เสนอว่า
รัฐบาลควรลงทุนด้านสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งในขณะนี้
ประเทศไทยใช้จ่ายเงินด้านสุขภาพอยู่ที่ร้อยละ ๑๔.๔ ธนาคารโลกได้เสนอว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศควรจะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕.๕ ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ ๔.๙ แสดง
ว่ารัฐบาลไทยยังสามารถที่จะเพิ่มการลงทุนทางด้านสุขภาพได้อีก นอกจากนั้นการจัดสรรการดูแลหน่วย
บริการที่อยู่ในพื้น ที่กัน ดาร เสี่ยงภัย โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ให้หลักการ
คานวณงบเหมาจ่ายรายหัวไว้แล้วว่าต้องให้คานวณให้เพียงพอในระบบ และไม่ต้องการใช้งบประมาณ
ส่ ว นอื่ น มาสนั บ สนุ น โดยเฉพาะกลุ่ ม โรงพยาบาลในพื้ น ที่ กั น ดารที่ ไ ด้ เ รี ย นให้ ท ราบแล้ ว ขณะนี้
ในงบประมาณปี ๒๕๕๙ นี้ เราก็จะต้องเสนอขอแยกหมวดงบประมาณหมวดใหม่ขึ้นมา เช่น หมวดที่จะ
มารองรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งระบบ หมวดที่จะให้การจัดการปัญหาผู้ป่วยที่สูงอายุหรือผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง
กับการทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น
และขอเรียนว่านอกจากแนวทางที่จะต้องจัด สรรงบประมาณเพิ่มขึ้นให้แก่กองทุน แล้ว
ยังมีประเด็นที่จะต้องดูแลในเรื่องการบริหารจัดการ เป็นต้นว่า ในเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพให้แก่
หน่วยบริการ จาเป็นจะต้องทาให้ มีประสิทธิภาพดีขึ้น การมุ่งไปที่การให้ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วยมากที่จะต้องมาใช้บริการการรักษา และในท้ายที่สุด คือการประเมินเทคโนโลยี
อย่างแน่ชัดว่าเทคโนโลยีประเภทใดที่ควรจะนามาใช้ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชน
ส่ว นในประเด็น อีก ประเด็นหนึ่งว่าในเชิงนโยบายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
ที่ปัจจุบันนี้มีอยู่ ๓ กองทุน ได้มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้น โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตั้งโดยมี

- ๑๐ ศาสตราจารย์อัมมาร สยามวาลา เป็นประธาน มีหน้าที่กาหนดนโยบายแนวทางการลดความเหลื่อมล้า
ซึ่งขณะนี้กาลัง ดาเนินการอยู่ได้มีข้อสรุปจากคณะกรรมการชุดนี้ว่าจะมีการยกร่างพระราชกฤษฎีกา
ในการตั้งสานักงานมาตรฐานและการบริหารจัด การข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติที่ทั้ง ๓ กองทุนนี้จะ
บริหารข้อมูลในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องสุขภาพร่วมกัน

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๑. ข้ อ เท็ จ จริ ง กรณี ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข จะยุ ติ ก ารเป็ น นายทะเบี ย นของส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
๒. ความคืบหน้าในการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานมาตรฐานและการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดาเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ดังกล่าวไปยังสานั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๕.๐๔/๒๐๐๑
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตอบคาถามดังนี้
๑. ข้ อ เท็ จ จริ ง กรณี ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข จะยุ ติ ก ารเป็ น นายทะเบี ย นของส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- กระทรวงสาธารณสุขไม่มีการยุติการเป็นหน่วยงานที่กาหนดเป็นนายทะเบียนการรับ
ขึ้นทะเบียนฯ โดยยังคงให้หน่วยบริการทุกประเภทตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น หน่ ว ยงานรับคาขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจาของประชาชน
โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ได้ดาเนินการดังกล่าวกล่าวติดต่อกันเป็นการประจา
มาโดยตลอดตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน
๒. ความคืบหน้าในการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานมาตรฐานและการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติ
- ตามที่ได้แจ้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า จะมีการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สานักงานมาตรฐานและการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการบริหาร
จัดการข้อมูลสุขภาพนั้น คณะกรรมการประสานงานกองทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมี
นายอั ม มาร สยามวาลา ประธานคณะกรรมการฯ ได้จั ด ท าร่ า งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ง ส านั ก งาน
มาตรฐานและการบริห ารจัด การข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไ ข
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลตามโครงสร้ า งข้ อ มู ล แต่ ล ะกองทุ น ซึ่ ง ส านั ก งานมาตรฐานและ
การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ะมี ห น้ า ที่ ก าหนดมาตรฐานข้ อ มู ล บริ ก ารสุ ข ภาพ
และเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการระบบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของระบบหลักประกัน
สุขภาพต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ เกิดคลังข้อมูลบริการสุขภาพเพื่อใช้ในการวางแผนงานของรัฐ

- ๑๑ ต่อมาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษารายงานเรื่อง “การจัดตั้ง
สานักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.) (องค์การมหาชน)”
ตามแผนการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนการจั ด ตั้ ง ส านั ก งานฯ ดั ง กล่ า วและเสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ต่ อ มากระทรวง
สาธารณสุขเห็นว่าเวลาไม่เหมาะสมที่จะมีการจัดตั้งองค์การมหาชน จึงบริหารจัดการโดยการจัดตั้ง
สมสส. ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ปัจจุบัน สมสส. ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศ
ระบบบริการสาธารณสุข ภายใต้การกากับดูแลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวง
สาธารณสุข

………………………………………..

- ๑๒ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
จังหวัดสระแก้ว
วันที่เสนอกระทู้ถาม ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๑๕ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
ด้วยเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากโรงงานน้าตาล
ที่มีอยู่โรงเดียวในจังหวัด ซึ่งกาหนดราคา กฎกติกาและวิธีการต่าง ๆ ในลักษณะที่เอาเปรียบเกษตรกร
ประกอบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่จะขอย้ายหรือขอตั้งโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัด ก็ไม่ได้รับ อนุญาต
เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้อ้างหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ตามบันทึกข้อความ
สอน.ที่ อก.๐๖๐๑/๘๖๒ ลงวั น ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ ที่ ก าหนดว่ า โรงงานที่ จ ะตั้ ง ใหม่ จ ะต้ อ ง
มีระยะห่างจากที่ตั้งโรงงานน้ าตาลที่มีอยู่เดิมในเส้นทางที่ใกล้ที่สุด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร ทั้ง ๆ
ที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์ที่กาหนดใช้ตายตัว มีการเลือกปฏิบัติในหลายที่หลายแห่ง และ
แม้ว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว จะได้รวมตัวกันฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมให้ยกเลิกเพิกถอนหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งให้อนุญาตผู้ประกอบการที่จะตั้งโรงงานน้าตาลอื่น
เข้ามาตั้งในบริเวณพื้นที่ที่ใกล้กับพื้น ที่ที่เกษตรกรปลูกอ้อย และศาลปกครองกลางได้มีคาพิ พากษา
ให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ รวมถึงให้กระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดาเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้โรงงานน้าตาลอื่นย้ายไปตั้งที่อาเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด แต่กระทรวงอุตสาหกรรม
ก็อุทธรณ์คาพิพากษาดังกล่าว
จึงขอเรียนถามว่า
๑. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทราบแน่ชัด ว่า หลักเกณฑ์การตั้งโรงงาน
น้าตาลจะต้องมีระยะห่างเส้นทางใกล้ที่สุด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร เป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่ได้ใช้บังคับ
อย่างเสมอภาค เป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม และศาลปกครองก็มีคาพิพากษาให้เพิ กถอน
หลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้ว ท่านจะยกเลิกเพิกถอนหลักเกณฑ์นี้โดยไม่จาเป็นต้องรอคาพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดได้หรือไม่ อย่างไร

- ๑๓ ๒. เหตุใดการพิจารณาคาร้องขอย้ายโรงงานจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า บางแห่งถึง ๕ ปี
๑๐ ปี จะแก้ปัญหานี้อย่างไร
๓. จะมีมาตรการอย่างไรในการแก้ไขปัญ หาที่จะไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการ
ขออนุญาต ขออนุมัติตามระเบียบของราชการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม และตั้งแต่
เข้ามาดารงตาแหน่งได้ดาเนินการไปแล้วอย่างไรบ้างหรือไม่ และได้ผลเป็นประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
คาถามข้อ ๑ ถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีคาพิพากษา เช่น กรณีการแพ้คดี
จะต้องอุทธรณ์ถึงศาลปกครองสูงสุดเสมอ เพราะเมื่อมีคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้ว จะเป็นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติงานทั้งหมด เนื่องจากว่าศาลปกครองในจังหวัดต่าง ๆ และบางครั้งคาพิพากษาในศาล
ปกครองแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่เรื่องค่อนข้างคล้ายกัน จนกระทั่งระยะหลังเกิดข้อสับสน
พอสมควร เพราะฉะนั้นจึงเป็นคาแนะนาสาหรับทุกกระทรวง ถึงแม้ว่าศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา
อย่างไร ก็ต้องอุทธรณ์เหมือนกับเป็นคาพิพากษาศาลฎีกา
คาถามข้อ ๒ เมื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว ซึ่งโดยหลักแล้วจะต้อง
รอคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คาถามข้อ ๓ เคยมีคดีที่ทางราชการแพ้คดีในศาลปกครองชั้นต้นและไม่อุทธรณ์ แต่ปรากฏ
ในภายหลังว่า เคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบว่า ไม่ดู
หลักการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นคืออะไร ซึ่งมีผลพอสมควรและเรื่องนั้นได้ผ่านไปแล้ว ดังนั้น ในระยะหลัง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงค่อนข้างที่จะมีความระมัดระวังมากขึ้น
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๑. ความคืบหน้าในการแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดสระแก้ว
๒. หลั ก เกณฑ์ ใ นการก าหนดสถานที่ ตั้ ง ของโรงงานน้ าตาลเกี่ ย วกั บ รู ป แบบ ขั้ น ตอน
และวิธีการตามกฎหมาย
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดาเนินการติดตามไปยังปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนั งสื อที่ อก ๐๖๐๙/๒๙๗๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งว่ า
สื บ เนื่ อ งมาจากการร้ อ งเรี ย นของผู้ แ ทนชาวไร่ อ้ อ ย ๔ องค์ ก รต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารการพาณิ ช ย์
การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่าได้รับความเดือดร้อน กรณี หลักเกณฑ์
การตั้งโรงงานแห่งใหม่ กาหนดให้ ต้องมีระยะห่างจากโรงงานเดิมไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร ซึ่งต่อมา
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเป็น ๕๐ กิโลเมตร ข้อกาหนดดังกล่าว

- ๑๔ ทาให้มีโรงงานน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณอ้อยพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วที่มีปริมาณมาก โดยขอให้ยกเลิก
การกาหนดใช้ระยะห่างระหว่างโรงงาน และต้องการให้การตั้งโรงงานเป็นแบบเสรี ไม่มีการกาหนด
ระยะทาง เพื่ อ ตอบสนองนโยบายนายกรั ฐ มนตรี ที่ ต้ อ งการเปลี่ ย นพื้ น ที่น าข้ า วเป็ นพื้ น ที่ ป ลู ก อ้ อ ย
หากพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นแต่โรงงานยังมีจานวนเท่าเดิม จะทาให้ไม่สอดคล้องกับปริมาณหีบอ้อย
ที่จะเกิดในอนาคต เกษตรกรจะมีต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้นในการไปส่งหีบอ้อยต่างพื้นที่
ซึ่งปัจจุบันมีชาวไร่อ้อยประมาณร้อยละ ๒๐ ยังคงเป็นหนี้ผู้ประกอบการอยู่
ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเรียนสรุปสาระสาคัญ
ดังนี้
๑. ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด สระแก้ ว มี พื้ น ที่ ป ลู ก อ้ อ ยประมาณ ๔.๑ แสนไร่ มี โ รงงานน้ าตาล
ดาเนินการ ๑ โรงงาน คือ โรงงานของบริษัท น้าตาลและอ้อยตะวันออก จากัด (มหาชน) มีกาลังการผลิต
๒๔,๐๐๐ ตั น อ้ อ ย/วั น มี ส มาชิ ก ชาวไร่ อ้ อ ยคู่ สั ญ ญา ๔,๖๐๔ ราย มี พื้ น ที่ ป ลู ก อ้ อ ยรวมประมาณ
๓.๖ แสนไร่ โดยในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ สามารถหีบอ้อยได้ ๓.๕ ล้านตัน และในปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ บริษัทฯ
มีแผนสร้างโรงงานน้าตาลแห่งใหม่ โดยมีกาลังการผลิต ๑๒.๕๐๐ ตันอ้อย/วัน ที่อาเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเมื่อรวมกับกาลังการผลิตเดิมจะทาให้บริษัทฯ มีความสามารถในการรองรับอ้อย
รวมเพิ่มขึ้นไปที่ ๕.๒ ล้านตัน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ จังหวัดสระแก้วแจ้งว่า ยังคงมีปริมาณอ้อย
ประมาณ ๖ แสนตัน ซึ่งเป็นอ้อยของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ แต่เป็นคู่สัญญากับโรงงานอื่น
ซึ่งต้องส่งอ้อยออกนอกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ทาให้มีต้นทุนค่าขนส่งอ้อยสูงและสร้างความเดือดร้อน
แก่เกษตรกร
๒. บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ให้ตั้งโรงงานน้าตาลแห่งใหม่ที่ อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีกาลังการผลิต ๒๐,๔๐๐ ตันอ้อย/วัน
และให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ (หมดอายุ) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขอเปลี่ยนสถานที่ตั้งไปที่
อาเภอวัฒ นานคร จังหวัดสระแก้ว โดยอ้างว่าไม่สามารถจัดสรรน้าสาหรับโรงงานน้าตาลได้ในพื้น ที่
ที่อาเภอตาพระยา ซึ่งสถานที่ตั้งใหม่ที่ อาเภอวัฒนานคร ห่างจากโรงงานน้าตาลและอ้อยตะวันออก
๒๓ กิโ ลเมตร ยังไม่ไ ด้รับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกระทรวง
อุตสาหกรรมที่เดิมกาหนดให้ระยะห่างระหว่างโรงงานเป็นระยะ ๘๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ บริษัท น้าตาล
นิ ว กว้างสุ้ น หลี จากั ด แจ้งว่า ในเขตจั งหวั ด สระแก้วมีสมาชิกชาวไร่อ้อยคู่สัญ ญา ๕๐๐ ราย พื้น ที่
ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ มีพื้นที่ปลูกอ้อยของโรงงานประมาณ รวมเป็น ๑๐,๐๐๐ ไร่ และใบอนุญาตของ
บริษัทที่ให้ตั้งโรงงานน้าตาลที่ อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้หมออายุเมื่อปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ แล้ว
๓. กระทรวงอุต สาหกรรมได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวม ๓ ครั้ง และคณะกรรมาธิการ
ได้มีข้อสรุปดังนี้
๓.๑ คณะกรรมาธิการ เห็นว่าปริมาณอ้อยที่เหลืออยู่ประมาณ ๖ แสนตัน มีสัดส่ว น
ที่ไ ม่ สัมพั น ธ์กั บโรงงานที่ มีกาลังการผลิต ๒๔,๐๐๐ ตั นอ้อ ย/วั น ดั งนั้น การจั ด ตั้ง โรงงานแห่ ง ใหม่
จึงไม่สอดคล้องกับปริมาณอ้อยที่เหลืออยู่ และจากข้อมูลบริษัท น้าตาลและอ้อยตะวันออก จากั ด
(มหาชน) มีแผนเพิ่มกาลังการหีบอ้อยเป็น ๕.๒ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ดังนั้น การแก้ปัญหาอ้อย

- ๑๕ ส่วนที่เหลือของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ควรเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหาร (กบ.)
ของจังหวัดสระแก้ว ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน ดาเนินการเจรจากับบริษัท น้าตาล
และอ้อยตะวันออก จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับซื้ออ้อย จานวน ๖ แสนตัน ซึ่งโรงงานมีแผนเพิ่มกาลัง
การผลิตให้สามารถรองรับได้ ตามที่ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ และผู้บริหารบริษัท น้าตาลและอ้อย
ตะวั น ออก จ ากั ด (มหาชน) ได้ ใ ห้ ก ารยื น ยั น ว่ า ยิ น ดี รั บ อ้ อ ยของเกษตรกรที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น คู่ สั ญ ญาเดิ ม
เข้าหีบอ้อยในโรงงานของบริษัท
๓.๒ อย่างไรก็ต าม หากการดาเนินการของคณะอนุกรรมการบริหาร (กบ.) จังหวัด
สระแก้ว ที่ไม่เป็นผลหรือยังคงมีเกษตรกรไร่อ้อยจังหวัดสระแก้วได้รับความเดือดร้อน โดยไม่ได้รับการ
แก้ไขความเห็นของคณะกรรมาธิการโดยการเสนอของนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ สมควรให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สระแก้ ว รวบรวมความเดื อ ดร้ อ นของชาวไร่ อ้ อ ยเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความช่วยเหลือในระดับรัฐบาลต่อไป และขณะเดียวกัน
การที่รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยทดแทนนาข้าว จะทาให้มีปริมาณอ้อยเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัท
น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด และบริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) อาจรวบรวมสมาชิกไร่อ้อย
กลุ่มใหม่และเสนอข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม ขอให้คณะรัฐมนตรีอนุโลมเป็นกรณีพิเศษให้จัด
ตั้งโรงงานแห่งใหม่ในพื้นที่ซึ่งมีระยะห่างจากโรงงานเดิมน้อยกว่า ๕๐ กิโลเมตร โดยบริษัทจะต้องจัด
ทาบัญชีสมาชิกและพื้นที่ปลูกอ้อยให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตของโรงงาน โดยมีปริมาณอ้อยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของกาลังการผลิต เพื่อไม่ให้แย่งอ้อยคู่สัญญากับโรงงานเดิม
๔. สาหรับเกณฑ์การตั้งโรงงานน้าตาล คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๕๘ และมีมิตอนุมัติในหลักการ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการอนุญาตให้ตั้งหรือย้าย
หรือขยายโรงงานน้าตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และ
ได้ ใ ห้ ค ณะกรรมการตรวจสอบร่ า งกฎหมาย และร่ า งอนุ บั ญ ญั ติ ที่ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี คณะที่ ๖
ดาเนินการตรวจพิจารณา เพื่อออกประกาศดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาดังกล่าว
………………………………………..

- ๑๖ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

นโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานภาครัฐ

วันที่เสนอกระทู้ถาม

๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ผู้ตั้งกระทู้ถาม

นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ผู้ตอบกระทูถ้ าม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้แทน
นายกรัฐมนตรี)

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๒๙ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์
ส่ ว นราชการหลายหน่ ว ยงานได้ มี ก ารบรรจุ ทั้ ง ลู ก จ้ า งประจ าและลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
เข้าปฏิบัติงานราชการเป็น จานวนมาก โดยลูกจ้างเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรภาครัฐ
ที่เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการทางานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในส่วน
ของลูกจ้างชั่วคราวนั้น มีรายได้ สิทธิประโยชน์ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ที่ได้รับอาจไม่ทัดเทียมกับบุคลากร
ส่วนอื่นในภาครัฐ ทั้งที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปริมาณมาก นอกจากนี้ในด้านความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานก็อยู่ในวงจากัด รวมถึงการได้รับพิจารณาบรรจุเป็นข้าราชการทั้ งที่มีประสบการณ์
และความพร้อมในทุกด้าน ซึ่งส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการทางานเป็นอย่างยิ่ง
จึงขอเรียนถามว่า
๑. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการดูแลลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งในเรื่องสัญญาจ้าง เงินเดือนและรายได้อื่น รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ
เพื่อให้ สามารถดารงชีวิตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งมีการกาหนดมาตรการในการส่งเสริมความก้าวหน้ า
ในหน้าที่การงานหรือไม่ ประการใด
๒. รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางเกี่ยวกับการพิจารณาบรรจุลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้ได้เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
เหล่านั้นหรือไม่ ประการใด

- ๑๗ ๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
คาถามที่ ๑) ปัจจุบันบุคลากรในภาครัฐ สามารถแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ ๑) ข้าราชการ
ประจา ๒) พนักงานราชการ ๓) ลูกจ้างประจา ๔) ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทที่ ผู้ ถ ามกระทู้ ก ล่ า วถึ ง คื อ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว หมายถึ ง ลู ก จ้ า งที่ มี ก ารจ้ า งเป็ น
รายชั่ว โมง รายวัน รายเดือน รายปี หรือรายโครงการ แต่ทุกกรณีจะจัด จ้างเกิน ๑ ปีไม่ได้ แต่เมื่อ
ครบสัญญาสามารถต่อสัญญาได้ บางครั้งมีการต่อถึง ๒๐ ปี แต่โดยสภาพแล้วลูกจ้างชั่วคราวมีเหตุผล
และความจ าเป็ น เนื่ อ งจาก ๑) ภารกิ จ ชั่ ว คราวที่ มี ก าหนดระยะเวลาสิ้ น สุ ด ๒) ความจ าเป็ น ด้ า น
งบประมาณที่ไม่อาจบรรจุเป็นข้าราชการได้ ลูกจ้างชั่วคราวมีจานวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คนเศษ
หากรัฐบาลปรับเป็นข้าราชการ จาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบลูกจ้างชั่วคราว มี ๒ หน่วยงานหลัก คือ
๑) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะรับผิดชอบในการดูแลกรอบ
อัตรากาลัง เพื่อป้องกั นไม่ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวมากเกินความจาเป็น จนอาจเกิด
ภาระด้านงบประมาณ
๒) กระทรวงการคลัง (โดยกรมบัญชีกลาง) จะรับผิดชอบในการดูแลในเรื่องอัตราค่าจ้าง
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ วินัย และเรื่องอื่นๆ
- โดยอัตราค่าจ้างรัฐบาลใช้ฐานค่าแรงขั้นต่าเป็นฐานในการกาหนด
- กรณีระเบียบการลานั้นแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ออกระเบียบเอง รัฐบาลจะดูแลไม่ให้
แตกต่างกันมากนัก
- กรณีค่ารักษาพยาบาลจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ
โดยลูกจ้างชั่วคราว ๔๐๐,๐๐๐ กว่าคนนั้น ประมาณครึ่งหนึ่งจัดจ้างด้วย งบประมาณแผ่นดิน
ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจัดจ้างโดยเงินนอกงบประมาณ (เป็นเงินรายได้ที่แต่ละหน่วยงานจัดหาได้)
ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีอัตราจานวนลูกจ้างชั่วคราวเป็นจานวนมาก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นต้น
คาถามที่ ๒) นโยบายหรือแนวทางในการยกระดับลูกจ้างชั่วคราว หรือการบรรจุให้เป็น
ข้าราชการนั้น รัฐบาลที่ผ่านมายังไม่มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว เพราะติดมักติดขัดในเรื่อง
๑) วัตถุประสงค์ครั้งแรกในการจัดจ้าง

- ๑๘ ๒) งบประมาณที่ต้องใช้เป็นจานวนมาก ตัวอย่างเช่น การบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน
เป็นข้าราชการในระดับปริญญาตรี ต้องใช้ค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้นจาก ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๙๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อคนต่อปี รวมทั้งหมดรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ต่อปี
ดังนั้นรัฐบาลจึงไม่สามารถดาเนินการได้ทันที นอกจากนี้ยังมีบุคคลกรประเภท พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจา ที่รัฐยังจะต้องดูแลเช่นเดียวกัน
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๑. ข้อเสนอของสมาพันธ์สมาคมลูกจ้ างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) ที่เสนอให้นาอายุ
การทางานของลูกจ้างชั่วคราวมาเป็นตัวแปรในขึ้นเงินเดือนเพื่อทดแทนการปรับจากลูกจ้างชั่วคราว
เป็นพนักงานราชการ
๒. การพิจารณาให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติราชการในพื้นที่เสี่ยงภัย
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดาเนินการติดตามไปยังกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
ในหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๘ / ๓๑๗๗๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ดังนี้
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงทั้ง ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. ข้อเสนอของสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) ที่เสนอให้นาอายุ
การทางานของลูกจ้างชั่วคราวมาเป็นตัวแปรในขึ้นเงินเดือนเพื่อทดแทนการปรับจากลูกจ้างชั่วคราวเป็น
พนักงานราชการ
ความเห็นของกรมบัญชีกลาง ด้วยวัตถุประสงค์ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เป็นการ
จ้างเพื่อเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือลูกจ้างประจาให้มีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการจ้างที่มี
ลักษณะชั่วคราวและหรือมีกาหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้โดยหลักการแล้ว ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน ๑
ปีงบประมาณ
๒.) การพิจารณาให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติราชการในพื้นที่เสี่ยงภัย
ความเห็นของกรมบัญชีกลาง ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔
เห็นชอบในหลักการตามผลการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
สาหรับบุคลากรภาครัฐอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมี
สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. ไม่เห็นควรกาหนดให้ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ลูกจ้างเหมาบริการรายชั่วโมง ลูกจ้างรายปี ลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างมูลนิธิ ลูกจ้าง

- ๑๙ เหมาเอกชนดาเนินการ ลูกจ้างจากเงินรายได้และพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษราย
เดื อ น แต่ เ นื่ อ งจากมี ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวบางกลุ่ ม ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ นลั ก ษณะ
เช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ ฯลฯ ดังนั้น จึงเห็นควรมีข้อเสนอให้ส่วน
ราชการที่มีความจาเป็นต้องมีลูกจ้างชั่วคราวไว้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
(๑) ใช้ วิ ธี ก ารจ้ า งแบบ Outsource ซึ่ ง จะเป็น การลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยเรื่ อ งสิ ท ธิ
ประโยชน์ต่างๆ
(๒) ส่ ว นราชการที่ มี ร ะเบี ย บเกี่ ย วกั บ เงิ น รายได้ อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ป รั บ แก้ ไ ขระเบี ย บ
โดยก าหนดให้ ส ามารถจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ ต าม
ความเหมาะสมในแต่ละประเภทงานและข้อเท็จจริง
(๓) ส่ว นราชการที่ดาเนินการจ้างเป็น Unit Cost ให้ปรับ Unit Cost เฉพาะใน
เขตพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สูงกว่าในเขตพื้นที่ปกติทั่วไปโดยระบุเงื่อนไขพิเศษ หรือกรณี
จ้างแรงงานทั่วไปที่ทางานในพื้นที่ ก็ให้พิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว
(๔) กรณีส่วนราชการที่ได้รับการอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวต่อคนจากรัฐในการ
บริห ารจัด การให้ ขอเพิ่มเงิน อุด หนุ น ต่อ สานักงบประมาณได้ ทั้งนี้ การขอเพิ่ม เงินอุด หนุนดั ง กล่า ว
ต้องเท่าที่จาเป็น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/
๘๕๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

………………………………………..

- ๒๐ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ปัญหาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั่วประเทศ
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๑๔ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาได้ใช้งบประมาณจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเพื่อมอบให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ แต่
จากการที่ได้ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณกลับพบว่ามีการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กที่มีราคาสูงผิดปกติ
เช่น เครื่องเล่นเด็กชุดป้อมปืนใหญ่สไลเดอร์ที่มอบให้โรงเรียนบ้านบางเลน อาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ซึ่งมีราคาสูงถึง ๙๘๐,๐๐๐ บาท ทั้งที่ราคาท้องตลาดอยู่ที่ประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท และพบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาได้ตั้งงบประมาณในส่วนงบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๖๙๕ ล้านบาท ซึ่งได้ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์
จานวน ๔๖๗ ล้านบาท โดยมีคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นอนุมัติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้
งบประมาณดังกล่าว แสดงถึงความไม่โปร่งใสของการใช้งบประมาณ และในขณะนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ว่าจะเป็นสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ร่วมกันตรวจสอบ
เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทาผิดต่อไป จากปัญหาดังกล่าวพบถึงความผิดปกติของการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กที่
แพงผิดปกติ และการใช้งบประมาณที่มีความซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
จึงขอเรียนถามว่า
๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีมาตรการเร่งด่วนในการตรวจสอบโครงการดังกล่าว
ว่ามีการทุจริตในขั้นตอนใดหรือไม่ ประการใด
๒. กระทรวงการท่อ งเที่ ยวและการกี ฬามีน โยบายป้อ งกั นการทุ จริ ต การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การใช้ ง บประมาณ การตรวจสอบเอกชนผู้ ที่ เ ข้ า มาเป็ น คู่ สั ญ ญากั บ รั ฐ ว่ า มี ค วามเหมาะสมและมี
ความโปร่งใสเพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการหรือไม่ ประการใด

- ๒๑ ๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คาถามที่ ๑) โครงการดั งกล่ าวเป็นโครงการในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง เป็ น
นโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น หลังจากที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับทราบ ได้ให้ข้าราชการ
ฝ่ายประจาสอบหาข้อ เท็ จจริ งในกรณี ดังกล่าว ซึ่ งปลั ด กระทรวงการท่ องเที่ย วและกีฬ า ได้แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ประกอบกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือถึงกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ดาเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗
เพื่อดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อข้าพเจ้าเข้าดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้รับทราบปัญหานี้ ทั้งจากรายงานภายในกระทรวง
และจากสื่อมวลชน ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและอธิบดี
กรมพลศึ ก ษาได้ ล งพื้ น ที่ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ด้ ว ยตนเอง ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขานุการรัฐมนตรี พร้อมทั้งท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
สุโขทัยและท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัด
สุโ ขทัยและจังหวัดพิษณุโ ลก คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ต รวจสอบแล้วพบความผิดปกติ
ในการจัดทาร่างขอบเขตของงานทีโออาร์ (TOR) และการกาหนดราคากลาง จึงได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาให้ ข้ อ มู ล และตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ โครงการดั ง กล่ า ว พร้ อ มทั้ ง ลงพื้ น ที่
เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ในวั น ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยตรวจสอบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครปฐม
ผลปรากฏว่ามีการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยกาหนดราคากลางสูงกว่าท้องตลาดจริง เป็นบางรายการ อาทิ
ป้อมปืนใหญ่สไลเดอร์ สาหรับประเด็นการจัดสรรครุภัณฑ์ซ้าซ้อนในพื้นที่เดียวกัน ปรากฏว่ามีการ
ซ้าซ้อนกัน จริง แต่การซ้าซ้อนในพื้น ที่เดียวกันนั้นเกิด ขึ้นเนื่องจากการจัด ทาโครงการของกรมการ
ท่องเที่ยวซึ่งการกาหนดพื้นที่ได้กาหนดโดย
๑. ดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนันทนาการตามแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นงบแปรญัตติ
ในขณะนั้น
๒. เป็นการกาหนดพื้นที่ดาเนินการโดยการแนะนาของฝ่ายการเมืองในส่วนของกรมพลศึกษา
ได้ดาเนินการสารวจพื้นที่ที่ต้องการรับการสนับสนุนเครื่องเล่นนันทนาการหรือเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้งทั่วประเทศ ทาให้เกิดความซ้าซ้อนในพื้นที่เดียวกันได้ จึงได้สั่งการให้นาครุภัณฑ์ที่ซ้าซ้อน
ย้ายไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการตามข้อสังเกตของสานักงานการตรวจการแผ่นดินแล้ว เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมและพิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว จึงได้เสนอสานวน
การสอบสวนต่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาสั่งการ
ให้กรมการท่องเที่ยวและกรมพลศึกษาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการสอบสวนทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

- ๒๒ คาถามที่ ๒) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้นโยบายในเรื่องความโปร่งใสในการ
จัด ซื้อ จัด จ้า ง โดยให้ ต รวจสอบในพื้น ที่เ พื่ อป้ อ งกั นความซ้าซ้ อนและให้ ปฏิ บั ติต ามระเบีย บสานั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการประชุมผู้บริหารทุกครั้ง ได้มีการ
เน้นย้าเสมอในเรื่องความโปร่งใสปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในโครงการ
ที่มีขนาดใหญ่ ให้มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ในพื้นที่ พร้อมทั้งกาชับแต่ละจังหวัดให้มีการตรวจสอบเอกชน
ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาทุกครั้ง ในการประชุมข้าราชการในสังกัดได้กาชับเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้เน้นย้าให้เกิดความโปร่งใสอย่างสูงสุด และหาก
เป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ในพื้นที่ที่มีภาคเอกชนอยู่ ก็ให้ภาคเอกชน อาทิ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ร่วม
ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดตั้งศูนย์การปฏิบัติการต่อต้าน
ทุจริตและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นตามวัตถุประสงค์ในยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความไม่โ ปร่งใสทุจริต คอร์รัปชั่น ของส่วนราชการในสั งกัด โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการร่ว มคิด
ร่ ว มปฏิ บั ติ ร่ ว มแก้ ปั ญ หาและร่ ว มคิ ด ร่ ว มติ ด ตามประเมิ น ผล โดยการแก้ ที่ ส าเหตุ ข องปั ญ หาการ
ปลุ ก จิ ต ส านึ ก ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจั ด อบรมให้ ค วามรู้ ใ นการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความไม่โปร่งใสและการทุจริต

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๒๓ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

การขอพักชาระหนี้ของเกษตรกร
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกิตติศกั ดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๑๖ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
ด้วยโครงการรับจานาข้าว ปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศและสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก มีเกษตรกรที่เครียดจากการจานาข้าวให้รัฐบาลแต่ไม่ได้รับ
เงินฆ่าตัวตายถึง ๑๖ คน และแม้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนอย่าง
เต็ ม ที่แ ล้ ว โดยได้ ด าเนิ น การจ่ ายเงิ นค่ า ข้ าวที่ รั ฐบาลนางสาวยิ่ งลั ก ษณ์ ชิ นวั ต ร ค้ า งจ่า ยประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงได้รับความเดือดร้อนจาก
ภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจานวนมาก อีกทั้งการทานาในปีที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งภัยหนาวและภัยแล้ง ทาให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรและราคาตกต่าเกษตรกรไม่สามารถ
ขยายผลผลิ ต ได้ ใ นราคาที่ ต้ อ งการ จึ ง ไม่ มี เ งิ น พอที่ จ ะช าระหนี้ โดยเฉพาะหนี้ กู้ ยื ม จากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่หากผิดนัดชาระหนี้ อาจถูก ธ.ก.ส. ฟ้องร้องบังคั บคดี
เพื่อยึดทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินทากินหรือถูกตัดสิทธิ์บางประการ อันเป็นการเพิ่มความเดือดร้อนให้แก่
เกษตรกรที่ประประสบปัญหาหนี้สิน สมควรที่รัฐบาลจะมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของเกษตรกร จึงขอเรียนถามว่า
๑) รัฐบาลมีนโยบาลเร่งด่วนในการพักชาระหนี้ ให้แก่เกษตรเป็นเวลา ๑ ปี เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจานาข้าวหรือไม่ ประการใด
๒) รัฐบาลมีมาตรการรับผิดชอบเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรระหว่างพักชาระหนี้
หรือไม่ ประการใด

- ๒๔ -

๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
คาถามที่ ๑) ในเรื่องการขอพักชาระหนี้ให้กับเกษตรกรเป็นเวลา ๑ ปีนั้น ทางธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รับนโยบายของรัฐบาลมาดาเนินการแล้วก็ได้รายงาน
ไปที่คณะรัฐมนตรี โดยได้ดาเนินการเพื่อเป็นการบรรเทาหนี้สินเกษตรกรแล้วเพื่อเป็นการฟื้นฟูเกษตรกร
ให้ มี อ าชี พ ให้ มี ร ายได้ เ สริ ม โดยด าเนิ น การเป็ น ๓ โครงการย่ อ ย ซึ่ ง ครอบคลุ ม เกษตรกรทั้ ง หมด
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.
จะจาหน่ายหนี้เงินกู้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญตามเกณฑ์ของธนาคารต่อไป
โครงการที่ ๒ เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งรวมถึงการพักชาระหนี้
เป็น การปรับโครงสร้างหนี้ ให้ กับเกษตรกรที่มีศักยภาพต่า แต่ว่าทาง ธ.ก.ส. ได้ประเมินแล้วว่ายังมี
ความสามารถที่จะประกอบอาชีพต่อไปได้ ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริต มีความ
จาเป็น แล้วก็เป็นภาระหนัก กลุ่มเกษตรกรรายนี้มีประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ ราย มีหนี้สินประมาณ ๔๘,๐๐๐
ล้ า นบาท ทั้ ง นี้ จ ะให้ ผ่ อ นช าระเงิ น ต้ น ตามระยะเวลาที่ ต กลงกั น ไม่ เ กิ น ๑๐ ปี เว้ น แต่ ก รณี ที่
มีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่ง จะได้พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป แล้วจะขยายเวลาให้ชาระได้ไม่เกิน ๑๕ ปี
โดยไม่ต้องชาระเงินต้น ก็คือการพักหนี้เป็นระยะเวลา ๓ ปี แต่ว่าในช่วงนี้ก็จะคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ยังสนับสนุนสินเชื่อใหม่ให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้เพื่อฟื้นฟูประกอบอาชีพอีกรายละประมาณ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะครอบคลุมถึง ๓ แสนราย
โครงการที่ ๓ เป็นโครงการขยายเวลาการชาระหนี้เหมือนกัน แต่เป็นการดูแลกลุ่มเกษตรกร
ที่มีศักยภาพ แต่ได้รับผลกระทบจากการที่งดทานาปรังหรือราคายางตกต่า กลุ่มนี้มีเกษตรกรประมาณ
๔๕๐,๐๐๐ ราย มีหนี้สินประมาณ ๖๔,๐๐๐ ล้านบาท พร้อมกับสนับสนุนสินเชื่อใหม่เพื่อปลูกพืชอื่น
ทดแทน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน หรือประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ วงเงินให้
สินเชื่อรายละประมาณไม่เกิน ๑ แสนบาท วงเงินสินเชื่อ ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ตรงนี้ก็ครอบคลุมเกษตรกร
ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ราย
ฉะนั้น หนี้ประมาณ ๑ แสนล้านบาทที่ทางรัฐบาลที่ได้จ่ายให้เกษตรกร และ ธ.ก.ส. ไปหัก
ชาระหนี้หมดนั้น ธ.ก.ส. ก็ขอเรียนว่าได้มีการจัดสินเชื่อให้ใหม่เพื่อทดแทนทั้ง ๒ กลุ่มที่ได้เรียนแล้ว คือ
กลุ่มที่มีศักยภาพต่าและกลุ่มที่มีศักยภาพ แต่ว่าได้รับผลกระทบจากการงดทานาปรังหรือว่าราคาผลผลิต
ตกต่า ๒ กลุ่มนี้ก็มีวงเงินสินเชื่อถึงประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ในโครงการทั้ง ๓ นี้ ทาง ธ.ก.ส. ได้เริ่ม
ดาเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เมษายนที่ผ่านมา ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี ก็คือจะสิ้นสุดวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ทางรัฐบาลก็คาดว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จให้กับเกษตรกร

- ๒๕ รายย่อย ช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไป
คาถามที่ ๒) ในเรื่องของการที่รัฐบาลจะรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ทางการเกษตร
ระหว่างพักชาระหนี้หรือไม่นั้น ขอเรียนว่า ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ
ธ.ก.ส. ทาง ธ.ก.ส. จะเป็นผู้กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ตามอัตราปกติ โดย ธ.ก.ส.
เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ได้ขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาลแต่ประการใด
สาหรับโครงการพักชาระหนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเ ศษ
เฉพาะ รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ย เงินกู้ใ ห้กับ ธ.ก.ส. แทนลูกค้า ในอัต รา MRR – ๑.๕๐ เปอร์ เซ็น ต์
ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ก็คือรัฐบาลชดเชยให้ ๕.๕๐ เปอร์เซ็นต์ ธ.ก.ส. ให้อีก ๑.๕๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น
เกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้ก็ไม่ต้องชาระดอกเบี้ยแต่ประการใด
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๒๖ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

การแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๑ เมษายน ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
รองศาสตราจารย์ นิเวศน์ นันทจิต เป็นผูต้ ั้งถาม
ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๔๕ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : รองศาสตราจารย์ นิเวศน์ นันทจิต
ตามที่ได้เกิดปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใสของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
เครดิต ยูเนี่ ยนคลองจั่น จากัด ในอดีต ซึ่งได้ดาเนินการให้นิติบุคคลกู้เงินโดยไม่ชอบด้วยคาสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์จานวน ๑.๑๘ หมื่นล้านบาท ส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องสร้างความเดือดร้อนแก่
สมาชิกสหกรณ์กว่า ๕ หมื่นคน สมาชิกจานวนมากเป็นผู้เกษียณอายุ ไม่มีรายได้ และเงินส่วนใหญ่
ที่สะสมก็น ามาฝากที่สหกรณ์แ ห่ งนี้ โ ดยหวังเพียงผลตอบแทนที่จะได้รับให้เพียงพอแก่การดารงชีพ
แต่ปรากฏว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสมาชิกสามารถถอนเงินได้เพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
และอาจไม่รับเงินคืนครบเต็มจานวน ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อสมาชิกสหกรณ์
รวมถึงสหกรณ์อื่นที่เป็นเจ้าหนี้ และอาจลุกลามกระทบต่อความเชื่อมั่นระบบสหกรณ์ของประเทศไทย
ในส่วนของการดาเนินคดีนั้น มีการดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับอดีตคณะกรรมการสหกรณ์ที่ร่วม
ทุจริตโดยสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ทาการอายัดทรัพย์สินอดีตคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดาเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันยักยอกทรัพย์ และ
ฉ้อโกงประชาชน จนกระทั่งศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ฟื้นฟู
กิจการพร้อมทั้งให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ชุดปัจจุบันทาแผนฟื้นฟูกิจการภายใน ๓ เดือน
ปัญหาที่เกิด ขึ้นนี้ ได้สะสมมาเป็น เวลานานแล้ว ประกอบกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ ดูแลและตรวจสอบ
ก็ไม่สามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาดและทันท่วงที รัฐบาลควรเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงขอเรียนถามว่า

- ๒๗ ๑) รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาและเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบกรณีสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด หรือไม่ ประการใด
๒) รัฐบาลมีมาตรการในการกากับดู แลและตรวจสอบความมั่ นคงของกิจ การสหกรณ์
ในภาพรวมทั่วประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกหรือไม่ ประการใด
๓) รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นเพื่อกากับดูแลระบบสหกรณ์ทั้งประเทศ
หรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คาถามที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาลได้มีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนคลองจั่น จากัด และตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เป็นผู้จัดทาแผนฟื้นฟูกิจการตาม
กฎหมายล้ม ละลาย ส าหรั บ มาตรการที่ จ ะต้ อ งด าเนิน การในเรื่ องนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก็ได้มีการจัดตั้งบุคลากรกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะไปช่วยสหกรณ์ในการที่จะดาเนินงานจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ซึ่งเรื่องความช่วยเหลือในแง่ของข้อกฎหมายและความช่วยเหลือ
ในการแนะน าปกติ ศาลก็สั่ งว่ า เป็ น เรื่อ งทางกรมส่ง เสริม สหกรณ์ และกรมตรวจบั ญชี สหกรณ์ที่ จ ะ
ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนในแง่ของการดาเนินการในการฟื้นฟูก็เป็นภาระของคณะกรรมการ
ที่จะดาเนินการทาแผนฟื้นฟูร่วมกับกรมบังคับคดี ทุกครั้งที่มีการประชุมของคณะกรรมการก็ได้เชิญ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ แล้วก็กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งก็ยังมีหน้าที่ที่จะกากับดูแลการจัดการกิจการ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี ๒๕๔๒ โดยต้องมองดูความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมาย
สหกรณ์ กั บเรื่ อ งการด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติล้ ม ละลายปี ๒๔๘๓ ไปควบคู่กั น สาหรับ การ
ด าเนิ น งานในเรื่ อ งของการตรวจบั ญ ชี กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ก็ ไ ด้ โ อนกลั บ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าครั ฐ
ตรวจสอบ
เรื่องที่เกี่ยวกับการเยียวยาให้แก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด
กลุ่มที่ ๑ จะมีสมาชิกรายย่อยซึ่งฝากเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ประมาณ ๔๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นจานวนไม่มากนัก
กลุ่มที่ ๒ คือคนรวยที่เอาเงินมาฝากเพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยสูง ๆ อีกประมาณ ๒,๐๐๐ ราย
จานวนหนี้สินประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านบาท
กลุ่มที่ ๓ เป็นสหกรณ์ ๗๖ แห่ง รวมทั้งสหกรณ์ใหญ่ ๆ ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งที่เอาเงินไป
ฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เป็นจานวน ๗๖ แห่ง มีเงินที่ติดอยู่ประมาณ ๗,๕๐๐ ล้านบาท
นอกนั้นก็เป็นเรื่องอื่น ๆ ที่รวมกันเป็นวงเงินที่กาลังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ในขณะนี้

- ๒๘ นโยบายของเราในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการจัดทาแผนฟื้นฟูนี้ก็คงจะต้องเน้นในเรื่อง
ของคนกลุ่ม ๒๙,๐๐๐ ราย ซึ่งเป็นรายเล็กรายน้อย เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ เป็นผู้เยาว์เหล่านี้เป็นต้นที่ฝากเงิน
ไว้ก่อน ทางคณะผู้จัดทาแผนนี้ ก็ได้ยื่นร้องขอต่อศาล ๒ เรื่อง คือขอให้สามารถให้กู้เงินเพื่อเยียวยา
สมาชิกนั้นเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องก็คือจ่ายคืนเงินฝากให้แก่สมาชิกที่มีหนี้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ก็คือจานวน
๒๙,๐๐๐ ราย ที่เป็นกลุ่มแรกที่มีปัญหามากที่สุดเสียก่อน ซึ่งศาลก็พิจารณาว่า เรื่องแรกคือการจ่ายเงินกู้
ให้สมาชิกเป็นการประกอบธุรกิจปกติของสหกรณ์ให้อยู่ในดุลพินิ จของสหกรณ์ ก็หมายความว่าให้เงินกู้
สาหรับรายเล็กไปเยียวยานี้ให้สหกรณ์ดาเนินการได้ ส่วนการจ่ายคืนเงินฝากให้แก่สมาชิกศาลไม่อนุมัติ
แต่ให้ผู้จัดทาแผนบรรจุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ได้ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผู้ที่เป็นผู้ฝากรายเล็ก
ก็คงจะได้รับการให้ความสาคัญมากที่สุดในแผนฟื้นฟูที่กาลังจะออกมาภายในกาหนดเวลาที่ศาลกาหนด
ไว้ในกฎหมายล้มละลาย ตรงนี้สหกรณ์ก็ได้นาเข้าที่ประชุมผู้จัดทาแผน แล้วก็มีการอนุมัติให้สหกรณ์
ดาเนิ นการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกเพื่อเยียวยาในเบื้องต้นก่อน ก่อนที่จะถึงเวลาที่ศาลจะอนุมัติแผน
หรือไม่ ก็คือ
๑. การให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นสินเชื่อพิเศษเพื่อการบริโภค ซึ่งมีรายละเอียดคร่าว ๆ คือ
สาหรับวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก แต่ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แบ่งจ่าย
๕ เดือ น ๆ ละเท่า ๆ กัน สาหรับ วงเงิน กู้ไม่เกิ น ๕,๐๐๐ บาท ให้จ่า ยเงินกู้ เต็ มจานวน อั นนี้ ก็เป็ น
การเยียวยาในระดับหนึ่งที่สามารถจะทาได้ตามคาสั่งศาล อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๖ ต่อปี งวดชาระหนี้
๑๒ งวด จ่ายเงินคืนกู้ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน เดือนที่ ๑ – ๓ ชาระเฉพาะดอกเบี้ย อันนี้ก็เป็นมติที่ทาง
คณะกรรมการได้ให้ไป เริ่มจ่ายเงินกู้แล้วรุ่นแรกตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน แล้วก็จะมีรุ่นต่อ ๆ ไปอีก ซึ่งจะ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารธนชาติ แล้วก็ธนาคารอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมต่อไป
๒. เรื่องการดาเนินคดีกับผู้ที่ทาให้สหกรณ์เสียหาย กรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก็เข้าไปช่วยเหลือให้คาแนะนา แล้วก็ติดตามให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดความ
เสียหายจากผู้กระทาความผิดและก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ เป็นคดีแพ่ง ๕ คดี ทุนทรัพย์
๑๖,๐๔๑ ล้านบาท แล้วก็คดีอาญาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดาเนินการอีกจานวน ๔ คดี อันนี้ก็เป็น
เบื้องต้น
โดยสรุปก็คือ เรื่องแรก ขณะนี้มีการให้กู้ไปส่วนหนึ่ง เรื่องที่ ๒. ผู้ที่มีรายได้น้อยจะได้รับการ
เยียวยาเป็นพิเศษ เรื่องที่ ๓. คดีอาญากับคดีแพ่งทั้งหมดก็ยังดาเนินการอยู่
คาถามที่ ๒) ตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ดาเนินการไปมากแล้ว เราก็ไ ด้
พยายามที่จะหามาตรการป้องกันทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ในระยะสั้นนี้ผมเองได้สั่งการให้นายทะเบียน
ออกมาตรการต่าง ๆ แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการตรวจสอบ แต่ที่สาคัญก็คือมีการแก้ไขกฎหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งจะแก้ปัญหาในการตรวจสอบของหน่วยงาน ทั้งในแง่ของความถี่แล้วก็ในแง่ของระบบ
การตรวจสอบ ดังนี้

- ๒๙ เรื่องระบบการตรวจสอบดูแล สมัยก่อนนี้การเข้าไปตรวจสอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จะส่งคนไปเพียง ๑ หรือ ๒ คน ซึ่งบางครั้งก็มีปัญหากับสหกรณ์ที่กระทาทุจริตนั้น แล้วการบังคับใช้
กฎหมายนี้เป็นไปด้วยความยากมาก เราก็จัดตั้งทีมพิเศษขึ้นมาในแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมกันในการที่จะ
ดาเนินการในขณะนี้ การตรวจสอบนี้ได้บูรณาการส่วนราชการหลายส่วนที่จะเข้าไปร่วมกันทางาน และ
ถ้าเกิดปัญหาในอนาคตเราก็อาจจะจาเป็นต้องใช้กาลังกับพวกที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกัน
โดยขอกาลังจากทางฝ่ายความมั่นคงมาช่วยดูแลเรื่องเหล่านี้ต่อไปด้วย อันนี้เป็นมาตรการที่กาหนดไว้
ที่ค่อนข้างจะชัดเจน
สาหรับการกากับนั้ น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ได้เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบให้
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เมื่อก่อนนี้ระบบไอที (IT) ของกรมเชื่อมโยงกันยากมาก การรายงาน การเฝ้าระวังต่าง ๆ
ใช้เวลามากพอสมควร เพราะต้องผ่านขั้นตอนตั้งแต่อาเภอมาจังหวัด มาส่วนกลาง เดี๋ยวนี้การรายงาน
แผนหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเราให้รายงานตรงผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาเลย เพื่อที่จะได้ทราบว่าปัญหา
ต่าง ๆ นี้เกิดขึ้นอย่างไร ก็ปรากฏว่ายังมีหลายเรื่องอย่างเช่น การทวงหนี้ การบริหารจัดการ การออก
ระเบียบต่าง ๆ ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาซึ่งขณะนี้คือในทางบัญชีมีตัวเงินแต่ก็มีการเอาเงินไปหมุนเวียน
ซึ่งจะผิดหรือไม่ผิดก็คงแล้วแต่การตีความ เพราะเงินหมุนเวียนเหล่านี้บางทีส่วนใหญ่ก็นาไปใช้ประโยชน์
กับสมาชิกนั่นเอง ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ตรวจพบว่าเอาไปใช้อย่างอื่น แต่เวลาเกิดปัญหาหมุนเงินกลับมาไม่ทัน
ที่จะแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง เพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแลให้เรียบร้อยต่อไป
นอกจากนั้นแล้วเรื่องสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรามีความตั้งใจจะให้สหกรณ์เข้าระบบเครดิตบูโร
ซึ่งกาลังพยายามดาเนินการอยู่ว่าจะทาอย่างไร เพราะจะทาให้วินัยการชาระหนี้ การดาเนินการบริหาร
สินเชื่อของสหกรณ์จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการดาเนินงาน แต่ว่าสิ่งที่สาคัญก็คือเนื่องจากผมเคย
รับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มานานพอสมควร พบว่าสหกรณ์นี้มีการดาเนินการคล้าย ๆ
กับการเมืองมากขึ้นทุกที เพราะว่าการเลือกกรรมการสหกรณ์ก็ดี การดาเนินการในเรื่องของการจัดการ
ก็ดีเหมือนกับเลือกตั้ง บางครั้งหลายแห่งก็มีปัญหาสาหรับคนที่เป็นคณะกรรมการ ซึ่งอันนี้เราเองก็คงจะ
ไปทาอะไรโดยตรงไม่ได้นอกจากใช้อานาจเมื่อมีการกระทาความผิด สิ่งที่พยายามที่จะให้สหกรณ์ทากับ
ส่วนราชการก็คือว่าช่วยกันเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลต่าง ๆ ของสหกรณ์โดยการควบคุมของเขาเอง
ให้มากกว่านี้ ซึ่งอันนี้เราก็ทั้งพยายามขอร้อง พยายามทาความเข้าใจแล้วก็ให้ข้อมูลต่าง ๆ กับสหกรณ์
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งมีการปรับระบบการดูแลปรับปรุงระบบการกากับให้คล้ายคลึ ง
กับธนาคารหรือว่าสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอันนี้เป็นระบบที่มีความเข้มงวด
มากขึ้ น แต่ ว่ าเป็ น ระบบที่ด าเนิ น การติด ตั้ ง ภายใน ส่ ว นนี้ ผ มคิด ว่ า คงเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ซึ่ง เราจะต้ อ ง
ดาเนินการต่อไป
สรุปได้ว่าในระยะสั้นก็มีการแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ในระยะยาวก็ มีการจัดชั้นของสหกรณ์
ให้เกิดความชัดเจนว่าความเสี่ยงอยู่ที่ไหนอย่างไรในแต่ละสหกรณ์และสหกรณ์แต่ละประเภท แล้วก็มกี าร
แก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล มีการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดารง

- ๓๐ สภาพคล่องเพื่อว่าถ้ามีปัญหาเมื่อไรก็จะได้ใช้สภาพคล่ องของตัวสหกรณ์นั้นเองแก้ไขปัญหาของตัวเอง
แล้วขณะนี้เราก็พยายามที่จะให้สหกรณ์เข้าระบบเครดิตบูโร กาลังมีการเจรจาแล้วก็ทางานร่วมกันอยู่
คาถามที่ ๓) ขณะนี้ก็มีแนวคิดหลายแนวคิด แต่โดยปกติแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องจากอยู่กับสหกรณ์มานานก็มีวิธีการกากับดูแลของตัวเองอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าจะมีการนาเสนอให้มีคน
มาช่ ว ยดู แ ลในเรื่ อ งวิ นั ย ทางการเงิ น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ ยิ น ดี ที่ จ ะดู ว่ า ระบบไหน
จะดีกว่าระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ถ้าระบบที่มีการเสนอแนะกันขึ้นมาจะดีกว่าระบบปัจจุบัน รัฐบาลก็คงจะ
ไม่ ขัด ข้อ ง ซึ่ งสิ่ งที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี ความช านาญมากที่สุ ด ในขณะนี้ ต้อ งยอมรั บก็ คื อ
ดูแ ลสหกรณ์การเกษตรแล้ว ก็สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยตรง
ส่วนสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ ก็แล้วแต่ว่าข้อเสนอในการที่จะจัดตั้งหน่วยงานกลางจะเป็นอย่างไร ตอนจบ
แล้วก็ต้องดูว่าประสิทธิภาพในการที่จะกากับดูแลและบริหารจะดีกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งทาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองและรัฐบาลก็ไม่มีข้อขัดข้องประการใดถ้ามีข้อเสนอที่ดีที่จะเอาเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องธรรมาภิบาลไปไว้ที่หน่วยงานกลางหรือแห่งไหนก็ได้ที่เหมาะสม
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๓๑ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

ปัญหาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๑๖ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ อนุมัติแผนผังแม่บทการ
พัฒนาพื้นที่แลฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อม
และทาความเข้าใจกับประชาชนเพื่อรับทราบความต้องการที่แท้จริง รวมทั้งได้อนุมัติเงินอุดหนุนให้เปล่า
ในการจัดเตรียมโครงการ จานวน ๗๙๓ ล้านบาท ต่อมาในปี ๒๕๔๙ การเคหะแห่งชาติ ต้องการให้
ประชาชนผู้อาศัยในอาคารแฟลตดินแดงอพยพออกจากพื้นที่ เนื่องจากอ้างเหตุผลว่าอาคารแฟลตดินแดง
มีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถอยู่อาศัยได้ แต่ในขณะนั้นสภาวิศวกรและวิศวกรรมแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ดาเนินการตรวจสอบอาคาร และมีการรายงานผลว่า อาคารแฟลตดินแดงมิได้มีสภาพ
เสื่อมโทรมถึงขั้นวิกฤติถึงขนาดที่จะพักอาศัยมิได้ โดยยังแนะนาว่าให้การดาเนินการซ่อมแซมโครงสร้าง
บางส่วน เพื่อที่จะสามารถอยู่อาศัยได้โดยปลอดภัยอักด้วย อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติยังมีความ
พยายามที่ดาเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงต่อไป เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายที่สร้างอาคารพักอาศัย
ในรูปแบบของคอนโดมิเนียม สูงกว่า ๒๐ ชั้น เพื่อหารายได้เข้าสู่องค์กร การดาเนินการดังกล่าวของการ
เคหะแห่งชาติจึงสร้างความกังวลและความสงสัยให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในแฟลตดินแดงเป็นอย่างมาก
ว่ากรณีที่การเคหะแห่งชาติจานาพื้นที่แฟลตดินแดงที่ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ไปดาเนินการ
เพื่อแสวงหารายได้เข้าสู่หน่วยงานตนเอง โดยไม่คานึงถึงผลกระทบที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่
จะได้รับความเดือดร้อนมากน้อยเพียงใดนั้น เป็นการเหมาะสมหรือไม่ เพราะในอดีตที่ผ่านมาการเคหะ
แห่งชาติได้ทาลายความเชื่อมั่นของประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ย่านดินแดง โดยเคยนาพื้นที่ติดกับสถานี
ตารวจนครบาลดินแดงมาก่อสร้างเป็นอาคาร โดยอ้างว่าเพื่อรองรับประชานผู้มีรายได้น้อยเข้าอยู่อาศัย
เพิ่มขึ้นแต่เมื่อดาเนินการก่อสร้างเสร็จ กลับกลายเป็นอาคารธุรกิจโรงแรม จึงทาให้ประชาชนเกิดความ
กังวลใจกับโครงการฟื้นฟูเมื องชุมชนดินแดงที่การเคหะแห่งชาติจะดาเนินการต่อไป อีกทั้งยังมีความ
เคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการได้รับเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าที่การเคหะแห่งชาติได้รับเพื่อจัดเตรียม
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๔๓ ว่านาเงินอุดหนุนไปใช้ทาประโยชน์

- ๓๒ เกี่ยวกับการจัดเตรียมโครงการผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะตลอดเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ยังไม่พบว่า
มีความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่อย่างใด และขณะนี้ยังพบปัญหาบางประการสาคัญ คือ กรณีที่การเคหะ
แห่งชาติออกประกาศ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ผู้พักอาศัยแฟลตดินแดงดาเนินการโอนสิทธิ
การเช่าหรือเปลี่ยนผู้เช่า เนื่องจากเห็นว่ามีการโอนสิทธิไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ไม่เป็นผู้เช่ากับการเคหะ
แห่งชาติโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประกาศดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้พักอาศัยในชุมชนแฟลต
ดินแดง ทาให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด ทั้ง ๆ ที่การโอนสิทธิผู้เช่ าหรือเซ้งสิทธิในการเช่าได้รับความ
ยินยอมจากการเคหะแห่งชาติมาโดยตลอด การที่การเคหะแห่งชาติออกประกาศให้ผู้ถือสิทธิโอนลอยมา
ขึ้นทะเบียนถือสิทธิให้เป็นผู้เช่าตามกฎหมาย อาจจะไม่สอดคล้องกับข้อบังคับที่เคยออกไว้ว่า ห้ามมิให้
ประชาชนผู้อยู่อาศัยนาไปให้เช่าช่วง โอน หรือเซ้งสิทธิในการอยู่อาศัย แต่กลับกลายเป็นว่าการเคหะ
แห่งชาติจะเป็นผู้ดาเนินการจัดการโอนสิทธิให้แก่บุคคลเหล่านั้นเสียเองเพื่อจะได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จานวนเงินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการฝ่าฝืนกับข้อบังคับที่ออกไว้แล้วตั้งแต่ต้น ประกอบกับการ
กระท าดั ง กล่ า วของการเคหะแห่ ง ชาติ ยั ง จะท าให้ บั ญ ชี ร ายชื่ อ เจ้ า บ้ า นผู้ เ ป็ น เจ้ า ของสิ ท ธิ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จนไม่สามารถจัดทาบัญชีรายชื่อเจ้าบ้านได้ อีกทั้งปัจจุบันมีการเสนอข่าวสาร
ว่าการเคหะแห่ งชาติจะขอแก้ไขแผนแม่บทฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับขอรับเงิน
อุดหนุนโดยจะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อคลายความกังวลและความเคลือบ
แคลงสงสัยของประชาชนผู้อยู่อาศัยแฟลตดินแดงตลอดจนเพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ร่ ว มกั น อย่ า งยั่ ง ยื น รวมถึ ง เป็ น การรั ก ษาผลประโยชน์ ใ นการใช้ จ่ า ยงบประมาณของชาติ
ในอนาคต จึงขอเรียนถามว่า
๑) มติคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๔๓ ที่เคยวางแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในแฟลตดินแดง ท่านได้ดาเนินการตามมติที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด
๒) กรณีที่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้อาศัยในแฟลตดินแดงไปให้ผู้อื่น ซึ่งเป็นการกระทาผิด
ต่อกฎหมาย ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คาถามที่ ๑) ความเป็นมาเรื่องแฟลตดินแดง แฟลตดินแดงเป็นพื้นที่ราชพัสดุใช้ทาโครงการ
เคหะแห่งชาติประมาณ ๒๐๗ ไร่ ในปี ๒๕๐๖ ถึงปี ๒๕๑๖ กรมประชาสงเคราะห์ได้ก่อสร้างอาคารแฟลต
ดินแดง จานวน ๖๔ อาคาร จานวนหน่วยประมาณ ๔,๑๔๔ หน่วย ซึ่งในปี ๒๕๑๖ การเคหะแห่งชาติได้รับ
โอนแฟลตดินแดงจากกรมประชาสงเคราะห์ไปสร้างเพิ่มเติมอีก ๓๒ อาคาร ๕,๐๙๘ หน่วย รวมที่พักอาคาร
ทั้งสิ้น ๙๖ อาคาร ๙,๒๔๒ หน่วย และระยะเวลาการก่อสร้างถ้า ณ เวลานี้ก็อยู่ที่ประมาณ ๕๐ ปี ได้มี
การตรวจสอบว่าอาคารโดยให้มีหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือเอไอที (AIT) และสภาวิศวกร
และวิศวกรรมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ทาการตรวจสอบเมื่อปี ๒๕๔๕ ถึงปี ๒๕๔๖
และได้มีการตรวจซ้าอีกครั้งหนึ่ง ในปี ๒๕๕๐ ผลการตรวจสอบพบว่าร้อยละ ๖๐ ของอาคารทั้งหมด

- ๓๓ มี ส ภาพเก่ า ทรุ ด โทรมและช ารุ ด เสี ย หาย สมควรซ่ อ มแซมอาคารแฟลตดิ น แดงโดยเร่ ง ด่ ว น
และให้พิจารณารื้อทิ้งสร้างใหม่หรือซ่อมแซมใหม่ทั้งหมด นอกจากนั้นคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย
แห่งชาติได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ กล่าวว่า กรณีแฟลต
ดินแดงจะไม่ปล่อยให้เสี่ยงต่อไปเพราะการซ่อมจะไม่คุ้มค่าดังนั้นไม่ต้องซ่อม ขอให้กรุงเทพมหานคร
รับ เรื่อ งการสั่ งระงั บการใช้ อ าคารเสี่ ย งไปด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ และให้ ก ารเคหะแห่ ง ชาติ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงนั้นได้ดาเนินการผ่านเข้าในคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ถึง ๓ ครั้ง คือในปี ๒๕๔๓ ปี ๒๕๔๗ และปี ๒๕๕๑ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดาเนินการตามแผน
แม่บทฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงและได้อนุมัติงบประมาณอุดหนุนให้เปล่าจานวน ๗๙๓ ล้านบาท ระยะ
การดาเนินการ ๑๐ ปี คือปี ๒๕๔๔ ถึงปี ๒๕๕๓ ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้งบประมาณที่ให้มาเพียง ๑๔๗ ล้านบาท เป็นค่ารายจ่ายประจาปี ค่าศึกษาเรื่องของกายภาพ เรื่อง
การลงทุ น จัด ทาแผนแม่บ ท ส ารวจความคิด เห็น และการมีส่ วนร่ วมของประชาชน ส าหรั บในการ
ขับเคลื่อนตามโครงการนี้ได้ยึดถือมติ ครม. อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การก่อสร้างซึ่งไม่กระทบต่อประชาชน
การพิสูจน์ทราบบุคคล ที่อยู่อาศัย การกาหนดอัตราค่าเช่า แล้วก็สมาชิกของที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องได้รับ
สิทธิก่อน โดยการดาเนินงานนั้นได้ใช้พื้นที่อย่างเต็มที่ ๒๐๗ ไร่ และมีแผนในการปฏิบัติดังนี้ โดยแบ่ง
พื้นที่ในการดาเนินการออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก พัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม
กลุ่มที่ ๒ พัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหม่
กลุ่มที่ ๓ ปรับปรุงอาคารพักอาศัยเดิมรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมไม่ต้องการพื้นที่ใหม่
ซึ่งการดาเนินงานนั้นได้วางการปฏิบัติไว้ โดยจะใช้พื้นที่ประมาณ ๓๘ ไร่ โดยมีอาคารเดิมที่
ต้องรื้อ จานวน ๗๒ อาคาร มีหน่วยงานที่พักอาศัยที่รื้อ จานวน ๕,๘๔๖ หน่วย ซึ่งเมื่อมีการพัฒนา
ปรับปรุงแล้วจะมีอาคารใหม่ขึ้นมา รวมทั้งอยู่อาศัย จานวน ๖,๕๔๒ หน่วย สาหรับอาคารดาเนินการเป็น
อาคารลักษณะ ๒๕ ชั้น ขั้นตอนการปฏิบัตินั้น หน่วยแรกจะดาเนินการในพื้นที่ที่ว่างเปล่าก่อน ระยะหนึ่ง
คือพื้นที่จี (G) เมื่อก่อสร้างเสร็จจะมีหน่วยรองรับได้ จานวน ๓๓๔ หน่วย ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
๑๘ เดือน หลังจากในส่วนนี้เสร็จก็จะเคลื่อนย้ายผู้ที่อยู่อาศัยเข้ามาอยู่ก่อน แล้วก็จะมีขั้นตอนในการ
ปฏิ บั ติ ที่ ก่ อ สร้ า งตามโครงการที่ จ ะไม่ ก ระทบต่ อ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย คื อ มี ก ารย้ า ยครั้ ง เดี ย ว ขึ้ น ด าเนิ น การ
กาหนดการพิจารณานั้น ถ้าทั้งโครงการเรามีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่อีก จานวน ๑๑๐ ไร่ ในวันนี้จะมีโครงการที่
ก่ อ สร้ า งต่ อ จะสามารถได้ ที่ เ พิ่ ม เติ ม อี ก ถึ ง ๑๓,๗๔๖ หน่ ว ย แล้ ว ก็ ยั ง มี พื้ น ที่ ซึ่ ง กั น ไว้ ส าหรั บ สร้ า ง
สวนสาธารณะอีก จานวน ๒๑ ไร่ โดยภาพรวมในโครงการนี้จะสามารถได้ที่อยู่อาศัยถึง ๒๐,๒๙๒ หน่วย
ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการผ่านคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติไปแล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือ
ขั้นตอนให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นชอบเพื่อเข้า ครม. ต่อไป หลังจากนั้นก็จะมาสู่
การดาเนินการตามขั้นตอน คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ประมาณต้นปี ๒๕๕๙ แล้วก็มีระยะเวลาของ
การก่อสร้าง ๘ ปี
ในส่วนงบประมาณที่ท่านสมาชิกได้กล่าวถึงว่ามีการขอเพิ่มเติมในเดือนเมษายน ๒๕๕๘
นั้นได้ตรวจสอบแล้วไม่มีการของบประมาณจากรัฐบาลแต่ประการใด สาหรับ งบประมาณที่ขอในปี
๒๕๕๑ จานวน ๒๘๒ ล้านบาทนั้น เป็นการดาเนินการตามแผนในการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยเดิม แล้วก็

- ๓๔ การสร้างบ้านเอื้ออาทรรองรับผู้ที่เคลื่อนย้ายไป แล้วก็มีค่าชดเชยในการเช่าตามสิทธิ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
แล้วก็ค่าเคลื่อนย้ายหน่วยละ ๑๐,๐๐๐ บาท
คาถามที่ ๒) สาหรับในประเด็นเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้อยู่อาศัยในแฟลตดินแดง
ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ เรื่องนี้ถือว่าได้ปฏิบัติต ามเพื่อพิสูจน์ทราบของบุคคลที่อยู่อาศัย การเคหะ
แห่งชาติถือว่าการโอนกรรมสิทธิ์นั้นไม่ถือว่าเป็นการกระทาผิดกฎหมาย เนื่องจากการเคหะแห่งชาติเป็น
เจ้าภาพ เป็นเจ้าของสัญญาแฟลตดินแดง มีหน้าที่ในการบริหารสัญญา ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๔๓
ข้อที่ ๕.๒ ที่กล่าวว่าให้การเคหะแห่งชาติศึกษาและพิสูจน์ทราบจานวนและรายชื่อผู้ที่อยู่อาศัยเดิม และ
จัดทาบัญชีรายชื่อประกาศไว้ให้แต่ละชุมชนให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเดิมมี โอกาสตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ ซึ่งเรื่องนี้การเคหะแห่งชาติได้ดาเนินการประกาศตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายนในปีนี้ ถึงวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ผู้ที่โอนมาดาเนินการได้ถูกต้อง และได้มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความ
ชัดเจนว่า
๑. ผู้ที่สามารถโอนได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
๒. ต้องอยู่อาศัยในชุมชนดินแดงไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ต้องมีการชาระค่าธรรมเนียมในการ
โอน ถ้าเป็นทายาทชาระ ๑,๐๐๐ บาท และปรับเพิ่มเติมอีก ๓๐๐ บาท การโอนสิทธิให้ผู้อื่นซึ่งบางส่วน
ได้มีการโอนลอยนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียม ๓๐,๐๐๐ บาท และได้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับอัตราค่าเช่า ซึ่ง
โครงการนี้วัตถุประสงค์หลักเพื่อคนดินแดงโดยตรง และไม่กระทบต่อการก่อสร้างหรือกระทบน้อยที่สุด
รวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยจานวนที่ปรากฏนั้นจะมีสิทธิในการดาเนินการต่อและมีจานวนที่รองรับได้
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๓๕ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

การพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์
๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๔๗ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้นามาตรการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกมาใช้กับนักโทษ
เด็ดขาดนั้น ทาให้ในแต่ละปีมีนักโทษเด็ดขาดได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจาก่อนครบกาหนดโทษ
ตามค าพิ พ ากษาเป็ น จ านวนมาก และส่ ง ผลให้ สั งคมโดยรวมกั ง วลว่ า นั ก โทษที่ ไ ด้ รั บ การปล่ อ ยตั ว
จะด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งไร จะกระท าความผิ ด ซ้ าและสร้ า งความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หายแก่ ชี วิ ต ร่ า งกาย
และทรัพย์สินของประชาชนอีกหรือไม่ ทั้งยังมีการตั้งข้อสังเกตและเกิดความกังวลใจว่าเหตุใดผู้ที่กระทา
ความผิดอาญาอย่างร้ายแรง ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและกระทบต่อ
ความรู้ สึ ก ของผู้ ค นในวงกว้ าง จึ ง ได้ รั บ การปล่ อ ยตั ว หลัง จากจ าคุ ก ในระยะเวลาไม่น าน ทั้ ง ที่ ศ าล
มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกตลอดชีวิต หรือจาคุกเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์
อย่างกว้างขวางว่านักโทษที่ได้รับการพิจารณาให้ปล่อยตัวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือไม่ กรมราชทัณฑ์
ใช้ห ลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา มีการทบทวนหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาหรือไม่
ความสงสัยและไม่เข้าใจของสังคมในการทางานของกรมราชทัณฑ์ที่ไม่เพียงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาพลัก ษณ์ของกรมราชทัณ ฑ์เท่า นั้ น แต่ยังอาจส่งผลให้นั กโทษที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติ ต ามกฎ
ระเบียบ ของเรือนจาที่มีความก้าวหน้าในการศึกษาฝึกอบรม พร้อมที่จะประกอบอาชีพสุจริต ไม่ได้รับ
โอกาสหรือการยอมรับจากผู้คนในสังคมในการที่จะดาเนินชีวิตใหม่ และกลับมากระทาความผิดซ้าได้
กรมราชทัณฑ์สมควรที่จะชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบว่าเหตุใดในแต่ละปีจึงการปล่อย
ตัวผู้ต้องขังจานวนมาก และการปล่อยตัวผู้ต้องขังนั้น ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ คุณสมบัติ และ
เงื่อนไขในการพิจารณาที่มีมาตรฐาน มีความละเอี ยดรอบคอบ มีความโปร่งใส และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ ตลอดจนมีมาตรการติด ตาม และสอดส่องความประพฤติของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวหรือไม่
เพื่อสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่องานราชทัณฑ์ จึงขอเรียนถามว่า

- ๓๖ ๑) กรมราชทัณฑ์มีการกาหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษและลด
วันต้องโทษจาคุกหรือไม่ ประการใด
๒) กรมราชทัณฑ์มีมาตรการติดตามและสอดส่องดูแลความประพฤติของนักโทษที่ได้รับการ
ปล่อยตัวหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คาถามที่ ๑) การพัก การลงโทษกับลดวัน ต้องโทษ ก็มี การกาหนดคุณสมบัติ มีนัก โทษ
เด็ดขาดประพฤติดี นักโทษเด็ดขาดคือนักโทษที่ศาลตัดสินแล้วและถูกจาคุกครั้งแรกด้วย แล้วเป็นนักโทษ
ชั้นดีขึ้นไป ดี ดีมาก ดีเยี่ยมต้องกลุ่มนี้ เหลือโทษไม่เกิน ๕ ปี มีผู้อุปการะที่น่าเชื่อถือ อันนี้ต้องใช้ การ
สืบเสาะ คุมประพฤติไปสืบเสาะ เสร็จแล้วระบบการพักการลงโทษจะมี ๒ ขั้น คือ ขั้นภายในกระทรวง
ของเราเอง ก็จะประกอบไปด้วยฝ่ายเรือนจา สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) กรมคุมประพฤติอะไรพวกนี้จะดูชั้นต้นก่อน แต่ขั้นที่ ๒ จะเป็นการควบคุมที่ค่อนข้างจะรัดกุม
คือมีเจ้าหน้าที่นอกกระทรวง มีกระทรวงยุติธรรม มีทั้งอธิบดีกรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด(ป.ป.ส.) ตัวแทนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ แล้วก็หน่วยในกระบวนการยุติธรรม
ทั้งสิ้นนะครับ ก็คือ ตารวจ อัยการ ศาล อย่างนี้เป็นต้น เข้ามาดูแลในเรื่องพวกนี้ ขั้นตอนที่สาคัญก็คือ
การดูพฤติกรรมทั้งในและนอกเรือนจา ภายนอกก็คือภูมิหลังที่ดาเนินการมา แล้วก็ดูว่าเป็นคดีดูอะไร
ดูละเอียดมาก แล้วกรรมการพวกนี้ก็ดาเนินการโดยไม่ใช่กลุ่มราชทัณฑ์ทา เป็นกลุ่มของกระบวนการ
ยุติธรรมและกลุ่มที่ดูแลสังคม ก็คือทางปกครองทางอะไรที่ดูแลเรื่องนี้มาทั้งหมด
พวกลดโทษก็เหมือนกัน ลดโทษก็ลดวัน ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน เขาลดไป สมมุ ติว่า ๒๐๐ วัน
ทุกคนจาคุกได้ลดโทษสะสมเรื่อยเหมือนทาแต้ม ผมยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งได้ ๒๐๐ วัน แล้วเหลือติดคุก
อีก ๒๐๐ วัน ก็เอากลุ่มนี้มาพิจารณา ๖ เดือนก็จะดูทีหนึ่งเป็นรอบ ๆ ไป อาจจะไม่ได้ก็ได้ อาจจะได้ก็ได้
ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ว่ากลุ่มหลังนี้การลดโทษก็ดาเนินการโดยคณะกรรมการ การลดวันฝ่ายเรือนจา
จะดู แต่ พอจะปล่ อยเราก็ จะมีค ณะกรรมการเหมือ นกั นให้ใ กล้ เคี ยงกัน คื อหน่ว ยงานที่รั บผิ ด ชอบ
กระทรวงอื่น เขาจะมาดูเหมื อนกัน ลักษณะนี้เหมื อนกัน หลั งจากนั้นแล้วเมื่อปล่อยตัวเขาก็จะมีคุ ม
ประพฤติ เราก็จะส่งตัวให้คุมประพฤติไปติดตาม ก็ จะมีเงื่อนไข ๔ – ๕ ข้อ ไม่เสพ ไม่ทาผิดอะไรต่าง ๆ
นานา ถ้าผิดเงื่อนไขก็เชิญตัวเข้ามา เหมือนกลุ่มรอลงอาญาก็คล้าย ๆ กัน บทบาทกรมคุมประพฤติจะ
สาคัญ มีหน่วยงานไม่ใช่กระทรวงยุติธรรมหน่วยเดียวแต่มาทั้งระบบดาเนินการอยู่ กระทรวงยุติธรรม
และเจ้าหน้าที่คุมประพฤติทา วั นนี้ คุมประพฤติต้องปรับขนานใหญ่ ทั้งขีดความสามารถโดยเฉพาะ
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ เ ราต้ อ งมี ใ ห้ ค รบทั้ ง ประเทศ ต้ อ งอาศั ย กระทรวงมหาดไทย ต้ อ งดู ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน ต้องดูผู้นาชุมชนอะไรพวกนี้ ถึงจะได้รับความน่าเชื่อถือจากการติดตามพฤติกรรม ไม่อย่างนั้น
แล้วไปทากฎเกณฑ์ แล้วก็ไม่มีใครสอดส่องดูแล แล้วก็คงจะต้องไปพัฒนาคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพ
ถ้าเป็นการพักการลงโทษก็คือกระทรวงยุติธรรมต้องรับผิดชอบคุมประพฤติ ต้องแม่นยา ต้องเชื่อถือได้

- ๓๗ ที่ เ รี ย นไว้ ว่ า ถ้ า กฎหมายเปลี่ ย นมาตรการอื่ น แทนการขั ง หรื อ มาตรการอื่ น แทนการลงโทษแล้ ว
คุมประพฤติจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมและระบบการลงโทษของประเทศไทย
อย่ างยิ่ง ซึ่ง ต่า งประเทศท าไปแล้ ว ผมก าลั งเดิ นหน้า ทาเรื่อ งนี้ อ ยู่ แต่ ต้ องกาหนดอานาจหน้ าที่ ใ ห้
กรมคุมประพฤติมีขีดความสามารถ อันนี้ก็จะมาตอบคาถามที่ว่าการลดวันและพักการลงโทษทาอย่างไร
คาถามที่ ๒) พวกพักโทษหรือพวกที่ถูกขังจนครบเกณฑ์แล้วปล่อยออกไปดูแลกันอย่างไร
ปกติแล้ว คนที่ปล่อยโดยพ้น โทษเลย ไม่มีกฎหมายอะไรต้องไปดูแลเขาเป็นการละเมิดสิทธิ ถ้าจะไป
ติดตาม แต่ผมเองก็เชิญกระทรวงมหาดไทย เชิญกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.) สานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าขอความกรุณาถ้าคนเหล่านี้จะไปทาความเสียหาย เพราะพวกนี้
เราปล่อยในฐานะที่ต้องคืนคนดีสู่สังคมต้องไม่ผิดซ้าและทาให้สังคมปลอดภัย แต่ถ้าคนพวกนี้ทาผิดซ้า
แสดงว่าสังคมเริ่มไม่ปลอดภัยแล้ว ทาไมเราจะติดตามคนกลุ่มนี้ไม่ได้ เหมือนกฎหมายราชทัณฑ์ ที่จะ
ออกมาใหม่ ถึงจะต้องเก็บดีเอ็นเอ (DNA) พวกนี้ไว้ แต่วันนี้ทาไม่ได้จริง ๆ
เรารู้ว่าคนพวกนี้ประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ไปผิดซ้าด้วยสันดาน ด้วยความจาเป็น เพราะ
มักจะเกิดจาก ๑. ไม่มีงานทา ๒. ไม่มีที่พัก คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มมากที่สุดที่เข้ามาสู่ในกระบวนการผิดซ้า
เป็นอย่างนี้เสมอ แล้วเราในฐานะรัฐบาลจะไปแก้เรื่องงาน เรื่องบ้านเป็นปัญหาใหญ่มาก แต่เราก็พยายาม
ทา ทีนี้ในกฎหมายราชทัณฑ์ที่จะมาใหม่จะใส่ไว้เลยว่าต่อไปนี้การดูแลคนพวกนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวง
ยุติธรรมกระทรวงเดียว กระทรวงยุติธรรมจะดูภายใน เมื่อปล่อยไปแล้วควรเป็นหน้าที่ขององค์กรรัฐ
ทั้งหมดแล้วต้องถูกระบุไว้ด้วย ที่เราทากันทุกวันนี้ เราทาเอ็มโอยู (MOU) กับทางกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงานให้มาฝึกงานก่อน แล้วส่งรายชื่อ
ไปให้สานักงานตารวจแห่งชาติให้ช่วยดูแลคนพวกนี้ แต่วันนี้จ ะเป็นกฎหมายราชทัณฑ์ฉบับใหม่ออกมา
เลยนะครับว่า เมื่อปล่อยไปแล้วกระทรวงมหาดไทยต้องมีหน้าที่ เพราะเขาเหล่านั้นคือคนในหมู่บ้าน
ตาบล ถ้าไปทาผิด ทาอะไรแล้วคุณต้องรับผิดชอบ กานัน ผู้ใหญ่บ้านก็เดือดร้อน ชาวบ้านก็เดือดร้อน
คุณจาเป็นต้องติดตามในฐานะผู้ปกครอง เรื่องแรงงานคุณมีหน้าที่ฝึกตั้งแต่ก่อน ๑ ปี แรงงานต้องหา
บริษัท ห้ างร้านให้ ทา ผมถึงเรีย นว่าอยากจะให้ ออกกฎหมายฉบับ นี้ด้วยซ้าไปว่ากระทรวงแรงงาน
ลองประสานผู้ประกอบการเหมือนประเทศญี่ปุ่นเขาทาคือใครที่รับพวกนี้ไป เขาลดภาษี หรือช่ว ย
ในลักษณะเงินเดือน ๓๐ เปอร์เซ็นต์คนพวกนี้ ไม่เคยผิดซ้าเป็นคนดีของสังคม แล้วยังไปสร้างผลผลิต
ให้ประเทศชาติด้วย เพราะหน้าที่รัฐคือทาให้ทุกคนเป็นคนที่มีประสิทธิภาพของสังคม เพราะฉะนั้นรัฐ
น่ า จะต้ อ งมี ก ารใช้ จ่ า ยกั บ คนพวกนี้ บ้ า ง อั น นี้ ก็ เ รี ย นให้ ท ราบว่ า เราก าลั ง ปรั บ กฎหมายเกี่ ย วกั บ
เรื่ อ งดัง กล่ า ว ในส่ ว นของกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ (พม.) ก็ เ รื่อ งบ้ า น
เรื่องสงเคราะห์เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มาอยู่ในกระบวนการดูแลหลังจากการปล่อยโทษให้เป็นเรื่อง
เป็นราว แล้วการเก็บข้อมูลต้องเก็บกันจริง ๆ จัง ๆ ว่าประชาชนกลุ่มนี้ปล่อยไปมีการผิดซ้าสักกี่เปอร์เซ็นต์
แต่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้ดาเนินการไปเลย ไม่ต้องรอกฎหมายใหม่ ใครจะทาอย่างไร
ให้มีสถิติ พอปล่อยตัวออกมาแล้วรายชื่อไปอยู่ที่ฝ่ายปกครองแล้วครับ ไปตรงไหน ก็จะมีปัญหาพวก
พลัดถิ่น แรงงานพลัดถิ่นไม่อยู่กับที่ ผมก็บอกว่าไปถามพี่น้องเขาไปอยู่ไหนก็โอนจากอาเภอไป ต้องทาได้
อย่างน้ อย ๗๐ – ๘๐ เปอร์เซ็น ต์ ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้เริ่มทาอะไรเลย ณ วันนี้ไม่ต้องรอกฎหมายออก
วันนี้บูรณาการแล้วก็ทาเรื่องนี้ไป

- ๓๘ ๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๓๙ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ปัญหาการขาดแคลนน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคและการบริโภค
ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกิตติศกั ดิ์ รัตวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
นายสุธี มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตัง้ แต่วันทีต่ งั้ กระทู้ถามถึงวันทีต่ อบกระทู้ถาม จานวน ๒๓ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักดิ์ รัตวราหะ
ด้วยปัจจุบันหลายพื้นที่ในประเทศกาลังประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อการใช้น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนเป็นอย่างมาก แม้รัฐบาลจะพยายามดาเนินการ
รับมือสถานการณ์ภัยแล้ง โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการป้องกันและรับมือสถานการณ์ภยั แล้ง
แล้ว แต่ปัญหาการใช้น้าเพื่ออุปโภคและบริโภค ทั้งเรื่องแหล่งน้าและคุณภาพของน้าในบางพื้นที่ยังคง
เป็นปัญหาอยู่ โดยเฉพาะในจังหวัดพิจิตร ประชาชนหลายพื้นที่ขาดแคลนน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคอย่างรุนแรง หรือบางแห่งมีน้าแต่ไม่สามารถใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้เนื่ องจากคุณภาพน้า
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่จะนามาใช้ได้ ซึ่งโยปกติแล้วประชาชนส่วนใหญ่จะพึ่งพาจากน้าบ่อผุด บ่อน้า
บาดาลและน้ าประปาเป็ น หลั ก แต่ เ กิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพน้ าและแหล่ ง น้ า โดยน้ าบ่ อ
ก็เริ่มแห่งขอด บางพื้นที่คุณภาพน้าอาจมีปัญหาเรื่องตะกอนตกค้าง มีกลิ่น รวมทั้ งมีสารปนเปื้อนต่าง ๆ
มีปริมาณมากเกินมาตรฐาน หากมีการนาไปใช้ในการอุปโภคบริโภคอาจจะทาให้เกิดปัญหากับสุขภาพ
อนามัย เกิดสารพิษสะสมในร่างกาย หรือหากมีปริมาณสารแปลกปลอมมากเกินขนาดก็อาจส่งผลให้เกิด
การล้มป่ว ยอย่างเฉียบพลัน ได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์น้ากว่า ๘๐ ประเทศทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยกาลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้าสะอาดในการอุปโภคบริโภค และใน ๒๕ ปีข้างหน้า
คาดว่าประชากรกว่าครึ่งโลกจะประสบปัญหานี้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น รัฐบาลควรมีแนวทางในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการการทางานร่วมกันจากทุกภาคส่วน จึงขอเรียนถามว่า

- ๔๐ ๑) รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการบริหารจัดการระบบน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ทั้งในด้านแหล่งน้าและด้านคุณภาพน้าเพื่อการเข้าถึงน้าสะอาดในทุกพื้นที่หรือไม่ ประการใด
๒) รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหา
เกี่ยวกับคุณภาพน้าที่ไม่สามารถนามาใช้อุปโภคและบริโภคได้ โดยเฉพาะในบางพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรที่
กาลังประสบปัญหาเป็นอย่างมากหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คาถามที่ ๑)
นายปีติพงศ์ พึ่งบุ ญ ณ อยุธยา (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )
: ขอกราบเรียนเป็นเบื้องต้นว่า รัฐบาลได้มีการดาเนินการตามคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ไ ด้ มีก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและบริ หารจั ด การทรั พยากรน้ า เพื่ อที่ จะทาแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการพั ฒ นาแหล่ ง น้ าทั้ ง หมด ยุ ท ธศาสตร์ เ หล่ า นี้ ไ ด้
ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ทั้ง ๖ เรื่องได้แก่
เรื่องที่ ๑ คือยุทธศาสตร์การจัดการน้าอุปโภคบริ โภค อันนี้เป็นเรื่องแรกที่รัฐบาลให้ความ
สนใจ
เรื่องที่ ๒ คือยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงน้าในภาคการผลิต ซึ่งก็หมายความว่าภาคเกษตร
กับอุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๓ คือยุทธศาสตร์การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
เรื่องที่ ๔ คือยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้า เรื่องที่ ๕ คือยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ต้นน้าและป้องกันการพังทลายของดิน
เรื่องที่ ๖ คือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ซึ่งเหล่านี้ก็มีแผนดาเนินการในรายละเอียดจนกระทั่งปี ๒๕๖๙ ถามว่าเราแบ่งภารกิจกับ
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างไร เพราะว่ามีหน่วยงานอย่างน้อยก็ ๕ หน่วยงานที่ทาเรื่องน้า
สาหรับส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะดูเรื่องการชลประทาน ชลประทานก็
แปลว่าให้น้า แล้วตอนนี้ก็ได้รับภารกิจเพิ่มเติมมาเรื่องของการระบายน้าเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบหลายอย่างก็คือ การดูแลแหล่งน้าธรรมชาติ การบริหาร
จัดการแหล่งน้าธรรมชาติและการบริหารจัดการทั้งหมด เรื่องคุณภาพน้า เรื่องน้าบาดาล ต้นน้า คือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องเหล่านี้หมดทั้งสิ้น สาหรับกระทรวงมหาดไทย

- ๔๑ ซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องสาคัญ ในเรื่องของน้าประปาและน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วย แต่ที่สาคัญซึ่งรับภารกิจ
ไปก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับภารกิจเกี่ยวกับแหล่งน้าขนาดเล็กไปด้วยในขณะนี้
ในส่ ว นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ เรื่ อ งของการชลประทานและ
การระบายน้า อยากจะเรียนทาความเข้าใจไว้ในที่นี้ว่า ศักยภาพในการให้น้าชลประทานในประเทศไทย
ในขณะนี้ในพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีศักยภาพเพียงประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถ
ให้น้าได้ในระบบชลประทาน คาว่าในระบบชลประทานหมายความว่ามีแหล่งน้ามีระบบการจ่ายน้าที่ชัดเจน
ถ้าจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ก็หมายความว่าในพื้นที่ภาคอีสานเราสามารถที่จะใช้แม่น้า
โขงเป็นแหล่งน้าดิบ แล้วก็นามาแจกจ่ายน้า ทาระบบส่งน้าระบายน้าให้กับประชาชนในภาคอีสานได้อีก
ประมาณสัก ๑๐ – ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาในเรื่องของการใช้น้าจากลุ่มแม่น้าโขง
ซึ่งมีคณะกรรมการเป็นพิเศษ ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเริ่มดาเนินการในเร็ววันนี้ แต่ว่าโดยสรุปในขณะนี้
ในพื้ น ที่ ประเทศไทยทั้ ง หมด สามารถส่ งน้ าโดยระบบการชลประทานได้ ประมาณ ๔๐ เปอร์ เซ็ น ต์
นี่คือศักยภาพ ขณะนี้พื้นที่ที่สามารถส่งน้าได้ก็มีอยู่ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ถามว่าข้างนอกอีก
๖๐ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ท าอย่ า งไร ยุ ท ธศาสตร์ ข องรั ฐ บาล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นของการหาน้ าดิ บ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่เราต้องดาเนินการจัดการแหล่งน้าขนาดเล็ก
กระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ให้ ได้ แหล่งน้าขนาดเล็กที่ได้สร้างไว้เป็นจานวนมากในขณะนี้ประมาณ
๓,๐๐๐ กว่ า แห่ ง ได้ ถู ก ส่ ง มอบให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไปแล้ ว แต่ ว่ า จากการส ารวจของ
กรมชลประทานก็ปรากฏว่า แหล่งน้ าขนาดเล็ กเหล่านั้นประมาณครึ่งหนึ่งยังไม่มีระบบส่ง แล้วการ
บารุงรักษายังอยู่ในระดับที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น คานวณคร่าว ๆ สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ให้ น้าได้อีก
ประมาณสัก ๓ แสนกว่าไร่ ถ้าเราทาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะรวบรวม
ตัวเลขแล้วก็จะมาคุยกับรัฐบาลว่าในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้จะทาอย่างไร เพราะเมื่อถ้ารัฐบาลจะเข้าไปดูแล
เรื่องเหล่านี้อีก คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องอนุญาตให้ เรา
เข้าไปทา แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องยินดีให้เราเข้าไปช่วยในลักษณะนั้น
ส่ว นที่ ๒ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เรามีโครงการที่จะดาเนินการที่จะให้มีแหล่งน้ า
ในไร่นาให้มากที่สุด แต่จานวนความต้องการมีมากเหลือเกิน ปีหนึ่ง ๆ เราได้งบประมาณที่จะไปดาเนินการ
ประมาณสัก ๖๐,๐๐๐ แห่ง แหล่งน้าขนาดเล็กในไร่นาอย่างนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน แล้วก็ทางรัฐบาล เพราะรัฐบาลไม่จ่ายเงินทั้งหมดต้องมีการร่วมมือกันในแง่ของ
แรงงานหรือในแง่ของการดาเนินการ ซึ่งเป็นโปรแกรมงานซึ่งคล้าย ๆ กับโครงการอื่น เช่น การแก้ไขพื้นที่
ภัยแล้งซ้าซาก ซึ่งต้องมีการใช้แรงงานถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เหล่านี้เป็นต้น นั่นก็เป็นมาตรการที่ ๒ ซึ่งเราจะ
ดาเนินการและได้ดาเนินการไปแล้ว
ส่วนที่ ๓ ก็คงเป็นภารกิจของหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปที่
ค่อนข้างจะชัดเจน ซึ่งผมจะพูดแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิดหน่อยก็คือ เรื่อง
เกี่ยวกับการขุดลอกคูคลองธรรมชาติ ซึ่งเหล่านี้คงจะเป็นภารกิจซึ่งเขาคงจะต้องดาเนินการในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน ความจริงอันนี้เป็นความจริงที่ผู้คนมักจะไม่ค่อยยอมรับและนึกว่าประเทศไทยจะมีพื้นที่
ชลประทานได้หมดทั้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ศักยภาพในขณะนี้มีประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เราดาเนินการไป
แล้ว ๓๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจากว่าเราจะใช้น้าจากอินเตอร์เนชันแนล วอเตอร์ (International water)

- ๔๒ หรือว่าพื้นที่น้าที่เป็นแหล่งน้าระหว่างประเทศ เช่น แม่น้าโขง แม่น้าสาละวินเข้ามาช่วยในการดาเนินการ
ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเจรจาในรอบต่อไป
สาหรับน้าที่นามาใช้จะมี ๔ ประเภทที่นามาใช้ ประเภทแรกก็คือใช้เพื่อการเกษตร อันนี้ใช้
ประมาณ ๗๕ เปอร์เซ็น ต์ ประเภทที่ ๒ ก็เป็นเรื่ องอุต สาหกรรมซึ่งใช้ไม่มาก อุปโภคบริโภคสูงกว่า
อุตสาหกรรม แต่ว่าสิ่งที่เริ่มมีความสาคัญมากขึ้นทุกทีก็คือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม นั่นก็คือน้าจืด
ที่เราเก็บไว้ในเขื่อนและอาคารชลประทานต่าง ๆ นับวันจะต้องไปใช้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ก็คือ
ผลักดัน น้ าทะเลออกไป มิฉ ะนั้ น แล้ว ทุ่งราบภาคกลางของเราจะถูกน้าทะเลวิ่งเข้ามาทาให้พืชพัน ธุ์
ทางการเกษตรเสียหายได้อย่างรวดเร็วมาก และระยะหลัง ๆ สิ่งเหล่านี้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจาก
ปัญหาเรื่อ งโลกร้อนและปัญหาเรื่อ งน้าทะเลและอื่น ๆ ซึ่ง นักวิ ทยาศาสตร์ก็ก าลัง ดูแลกั นอยู่ ว่า จะ
ดาเนินการอย่างไรในเรื่องนี้ ในแผนของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรน้าเราได้ทาแผน
ไว้เพียงแค่ปี ๒๕๖๙ เป้าหมายโดยส่วนรวมของประเทศจะสามารถเพิ่มพื้นที่แหล่งน้าชลประทาน
ได้ประมาณ ๑๘.๙ ล้านไร่ ถึงปี ๒๕๖๙ เราจะเพิ่มได้ประมาณ ๘.๗ ล้านไร่ ที่เหลือก็คงจะอยู่ใ นช่วง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป อันนี้คือขีดความสามารถของการดาเนินการของเรา
ฉะนั้นในเบื้องต้นก็ขอให้ข้อมูลสั้น ๆ ว่า ประเทศไทยมีศักยภาพประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์
เว้นแต่จะเจรจาเรื่องน้าระหว่างประเทศได้ เมืองไทยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่มี
ศักยภาพในการให้การชลประทาน อีกพื้นที่หนึ่งที่เหลือก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องพัฒนา ในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ
การกระจายน้า ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วเรากาลังหาวิธีทจี่ ะร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งน้าให้ดีมากยิ่งขึ้น
นายสุ ธี มากบุ ญ (รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงมหาดไทย) : ในส่ ว นของที่ ท่ า น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นาเสนอไปนั้นว่าในเรื่องยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ในเรื่อง
ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้านั้นมี ๖ ยุทธศาสตร์ และในยุทธศาสตร์ที่สาคัญยุทธศาสตร์หนึ่ง
ก็คือยุทธศาสตร์แรก ก็คือในเรื่องของน้าอุปโภคบริโภค ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้เราจะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้มีความเป็นไปได้ที่หมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ขาดน้า จะเห็นว่าทั้งตัวเลข
ที่ออกมาจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช. ๒ ค ผมย้าว่า กชช. ๒ ค ที่เราได้ดาเนินการสารวจไว้
๗,๔๙๖ หมู่บ้านทั่วประเทศที่ยังขาดแคลนน้าดื่ม น้าอุปโภคบริโภค จากจานวนหมู่บ้านของเราที่มีอยู่
ทั่วประเทศ ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน เพราะฉะนั้นก็คงประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ ซึ่งเราจะสามารถ
แก้ไขได้หมด แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ ๕ หน่วยงานหลักแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในปี ๒๕๖๐ ตรงนี้
คงจะเห็ น ได้ ชัด ว่าเรามี การวางยุทธศาสตร์ที่ชัด เจนของรัฐบาลและของการทางานแบบบูรณาการ
ของกระทรวงและการปฏิบัติในระดับพื้นที่ซึ่งได้รับทราบไปบางส่วนแล้ว
ในส่วนที่ ๒ ในส่วนของการดาเนินการของกระทรวงมหาดไทยคงจะเห็นว่ามีหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จ ะต้ อ งรั บ ภาระและจะต้ อ งช่ ว ยแก้ ไ ขสถานการณ์ ดั ง กล่ า วมี ๓ หน่ ว ยงานหลั ก
เป็นรัฐวิสาหกิจ ๒ หน่วย แล้วก็ท้องถิ่นที่เข้าไปดูแลค่อนข้างมากอยู่ในขณะนี้ คงต้องเรียนอย่างนี้ว่า
ในเรื่องของการประปานครหลวง เรารับผิดชอบอยู่ใน ๓ พื้นที่ ก็คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
และนนทบุ รี มี เ พี ย ง ๙ เปอร์ เ ซ็น ต์ ส าหรั บส่ ว นนี้ การประปาส่ วนภู มิ ภ าคซึ่ง จะต้ อ งรับ ผิ ด ชอบอี ก
๗๔ จังหวัด ต้องกราบเรียนว่ารับผิดชอบได้เพียง ๑๙ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่กับจานวนครัวเรือนที่มีอยู่

- ๔๓ ในส่วนที่ ๓ ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๘ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นใน ๓ ส่วนนี้ก็
รวมแล้ว ๘๓ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นในอีก ๑๗ เปอร์เซ็นต์ของทั่วประเทศก็คงจะต้องไปอยู่ในกรอบ
ของยุทธศาสตร์ที่ได้นาเรียนไว้ในกรอบเดียวกันที่รัฐบาลได้วางกรอบไว้แล้ว ๗,๔๙๖ หมู่บ้านโดยประมาณ
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคมี ก ารลงทุ น สู ง การขยายผลลงไปสู่ พื้ น ที่ ค่ อ นข้ า งที่ จ ะต้ อ งใช้
งบประมาณค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นก็ต้องดูถึงหลักความประหยัด ความคุ้มทุน และแหล่งน้าดิบที่จะ
พึงมีเพื่อให้การดารงของการประปาส่วนภูมิภาคนั้นอยู่ได้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ทางาน ในส่วนของการประปา
ส่ ว นภู มิ ภ าคงบประมาณที่ ล งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐๙ ล้ า นบาท
โดยประมาณ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๖,๔๑๖ ครัวเรือนโดยประมาณ ณ วันนี้ที่ขยายผลออกไปก็จะมี
ในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านที่เกิดภัยแล้งด้วย แล้วก็ส่วนที่น้าไม่เพียงพอด้วย ตรงนี้ก็ได้ขยายผล
ออกไป เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในส่วนของการทางานในระบบราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น บางครั้งใน
เรื่องข้อจากัดเรามีอยู่ในเรื่องของการงบประมาณที่จะขยายผล เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องขอความเห็นใจว่า
เราได้พยายามทาอย่างเต็มที่ตามกรอบงบประมาณที่เราจะพึงมี และเพื่อประโยชน์สุขให้กับพี่น้ อง
ประชาชน
คาถามที่ ๒)
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) : สาหรับ
ในส่วนจังหวัดพิจิตรจะมีการดาเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งกระผมเองก็คงจะเน้นเฉพาะในส่วนของกรม
ชลประทานเท่ า นั้ น โครงการชลประทานหลั ก ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จั ง หวั ด พิ จิ ต รก็ มี เ รื่ อ งคลองส่ ง น้ า
บารุงรักษาพลายชุมพล คลองส่งน้าและบารุงรักษาดงเศรษฐีแล้วก็ท่าบัว แต่ที่จะดาเนินการต่อไปมี ๒
โครงการหลัก โครงการที่ ๑ ก็คือโครงการชลประทานพิษณุโลกระยะที่ ๒ ซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องแหล่งน้าดิบ
ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับแหล่งน้าเพื่อการบริโภคทางมหาดไทยคงชี้แจง ซึ่งโครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่ง
ซ้ายระยะที่ ๒ จะให้น้ากับอาเภอสากเหล็ก อาเภอเมือง อาเภอวังทรายพูน แล้วก็อาเภอตะพานหินกาลัง
เสนอขอเปิดโครงการ แล้วก็คิดว่าต้นปี ๒๕๕๙ ก็คงจะเริ่มดาเนินการ โครงการที่ ๒ คือโครงการระบาย
น้าและฝายในแม่น้ายมจานวน ๓ แห่ง คือประตูระบายน้าวังอิทก อาเภอสามง่าม ฝายบ้านวังจิต อาเภอ
โพธิ์ประทับช้าง แล้วก็ประตูน้าโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง ปี ๒๕๕๘ เรากาลังทาอีไอเอ (EIA)
อยู่เพราะว่าแหล่งน้าเหล่านี้ได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้าตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม แล้วก็คิดว่าคงได้รับ
อนุมัติ ถ้าได้รับอนุมัติแล้วการก่อสร้างจะเริ่มปี ๒๕๖๐ ซึ่งอันนี้จะทาให้น้าดิบในจังหวัดพิจิตร ในอาเภอ
ต่าง ๆ มีมากยิ่งขึ้น
นายสุธี มากบุญ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) : โครงการต่าง ๆ ที่ลงไปเรา
แก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว มีหมดแล้ว ในปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ เรามีถึง
๑๓๐ โครงการที่ลงไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย อยู่ในพื้นที่ที่ขาด
แคลนน้าต่าง ๆ และในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้น ในเรื่องแหล่งน้าเราลงไป ๑๔ โครงการ ตรงนี้คง
ได้เห็นชัดว่าเราได้แก้ปัญหาให้กับพื้นที่จังหวัดพิจิตร ทีนี้หันมาดูอีกนิดหนึ่งว่าพื้นที่จังหวัดพิจิตร ๑๒
อาเภอ ๘๘๘ หมู่บ้าน ณ ปีนี้แล้ง ๒๒๑ หมู่บ้าน แต่เราก็ได้ช่วยแก้ไขปัญหาไปส่วนหนึ่งอย่างน้อย ๕๐
เปอร์เซ็นต์ แต่การขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคนั้นในปีนี้คงไม่เกิด เพราะว่าเราสามารถแก้ไขบูรณาการ
ในระดับพื้น ที่กับหน่ ว ยงานทุกหน่ ว ยงานรวมทั้งกระทรวงกลาโหมที่เข้าไปดูแล คงจะไม่เกิด ปัญหา
ณ เวลานี้เราได้วางกรอบให้กับทางจังหวัดพิจิตรที่ได้รับงบประมาณ ในส่วนของประปาส่วนภูมิภาค

- ๔๔ เราได้ขยายเม็ดเงินงบประมาณ ๑๐๙,๔๕๐,๐๐๐ บาท อย่างที่ได้กราบเรียนไปแล้ว เพราะฉะนั้นประชาชน
ได้รับประโยชน์แล้ว ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ
๒๕๕๘ นี้ ๔๘ แห่ ง จานวนเม็ด เงินงบประมาณ ๑๐๘ ล้านบาทโดยประมาณ แล้วในปีงบประมาณ
๒๕๕๙ เราได้เสนอให้ ๕๓ แห่ง อยู่ในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่กระทบกับพื้นที่เรื่องภัยแล้ง
แล้วก็ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค เพราะฉะนั้นในส่วนของเรา เราดูแลตลอดเวลาและจะสอดคล้องกับ
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กรุณาเสนอไปแล้ว
เพราะว่าเป็นภาพรวมเดียวกัน เรามีการทางานแบบบูรณาการ
ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทย ในปี ๒๕๕๘ ที่เรา
กาลั ง จะพิ จ ารณางบเพิ่ ม เติ ม โดยเฉพาะจัง หวั ด พิจิ ต รขอมา ๑๐๔ บ่ อ เราจะลงในพื้น ที่ ที่ เม็ ด เงิ น
งบประมาณเพียงพอ แล้วก็เจาะบ่อน้าบาดาลได้ ท่านคงจะเห็นว่าเราได้มีข้อมูลของทุกจังหวัดเข้ามา
อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อสังเกตใน ๑๗ เปอร์เซ็นต์ ที่เรา
จะต้องดูแลอยู่นี้
อีกส่วนหนึ่งที่ท้องถิ่นได้ดาเนินการอยู่ในขณะนี้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มี ๕
โครงการซึ่งได้รับไปแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการในพื้นที่ภัยแล้งที่ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค ณ วันนี้ อีก
ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขุดลอกแหล่งน้าก็ได้ให้ไปแล้ว ๒ โครงการ
ลักษณะอย่างนี้ก็คงจะช่วยแก้บรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องราษฎรได้อย่างสมบูรณ์ อีก
ส่ว นหนึ่งในประเด็น เรื่องคุณภาพน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้ น
สามารถมีข้อแนะนาแล้วก็สามารถช่วยเหลือสนับสนุนได้ ตรงนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นจังหวัด
โดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรถ้ามีปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้า ผมทราบว่าใน ๔ – ๕ อาเภอของจังหวัดพิจิตร
ไม่ว่าจะเป็นสากเหล็กหรือว่าไล่ตั้งแต่ตะพานหินไป ตรงนี้มีเรื่องคุณภาพน้า จริง ๆ แล้วประสานกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขาจะมีคาแนะนาและสามารถนาเสนอในทางที่สร้างสรรค์
และแก้ไขปัญหาน้าดื่มได้ในเรื่องของน้าอุปโภคบริโภค
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๔๕ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

นโยบายรัฐบาลในการควบคุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
ที่สูงเกินจริงของโรงพยาบาลเอกชน
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายรัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้แทน
นายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๑๖ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตามที่ มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารปรากฏทางสื่ อ มวลชนต่ า ง ๆ ในกรณี ที่ มี เ ครื อ ข่ า ย
ผู้เสียหายที่เข้ารับการบริการทางการแพทย์ร้องเรียนเกี่ยวกับค่าบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
เอกชนที่สูงเกินจริงเป็นจานวนมาก โดยมีผู้เสนอให้รัฐบาลหามาตรการหรือแนวทางในการควบคุมราคา
ของค่ารักษาพยาบาลและค่ายาของโรงพยาบาลเอกชนอย่างเข้มงวด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาในข้อ ๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน โดยเฉพาะนโยบาย ข้อ ๕.๒ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นไปตามเจตนารมณ์ในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๔ ที่บัญญัติ
ให้ มีการกากับและควบคุมยาและค่าบริการทางการแพทย์ให้มีราคาและค่าใช้จ่ายที่เ หมาะสมและ
เป็นธรรมต่อผู้รับบริการอีกด้วย ในส่วนของการร้องเรียนปัญหากับภาครัฐนั้น พบว่าการรับเรื่องร้องเรียน
กระจัด กระจายไม่ เป็น ระบบ และเมื่ อร้อ งเรียนเรื่ องดั งกล่าวไปยังแพทยสภา ก็ ปรากฏชื่อ เจ้า ของ
โรงพยาบาลเป็นกรรมการแพทยสภาอยู่ อาจเกิดการหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้ อีกทั้งยังยากแก่การ
ตรวจสอบประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยยังต้องการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน
แต่หากค่ารักษาพยาบาลมีราคาแพงเกินไป อาจทาให้ผู้ป่วยต่างชาติไม่เดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทย
ส่งผลให้ไทยอาจต้องสูญเสียรายได้ปีละหลายแสนล้านบาท เพราะที่ ผ่านมาประเทศไทยถือเป็นแหล่ง
รักษาพยาบาลที่มีราคาถูกและบุคลาการทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
มีข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขกาลังเร่งดูแล และจะเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประชุมในเรื่องดังกล่าว

- ๔๖ แต่หากรัฐบาลยังไม่มีแนวทางการแก้ไขหรือนโยบายในการดาเนินการกับกรณีดังกล่าวให้เกิดความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ ก็อาจทาให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของชาติในอนาคตได้
จึงขอเรียนถามว่า
๑. รัฐบาลจะดาเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และจะยังคงดาเนินนโยบายการค้าเสรีหรือ
เศรษฐกิจการตลาด ต่อไปหรือไม่ อย่างไร
๒. โรงพยาบาลเอกชนถือเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้ารัฐเป็นจานวนมาก จากการที่ผู้ป่วยและ
ผู้ติด ตามชาวต่างชาติเ ข้ามาใช้บ ริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ดั งนั้น ปัญหาดังกล่าวจะเป็ น
อุปสรรคต่อการดาเนินนโยบายของรัฐหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาในความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามนโยบายข้อ ๕.๒
๓ ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายรัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในปัจจุบันประเทศไทยมีการประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนไทยใน ๓ กองทุน ได้แก่
กองทุ น สวั สดิ การข้ า ราชการ กองทุ นประกั นสั ง คม กองทุ นหลัก ประกัน สุข ภาพถ้ว นหน้า โดยการ
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนไทยนั้นมีหน่วยบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน กล่าวคือ
กระทรวงสาธารณสุขให้บริการร้อยละ ๘๐ กระทรวงอื่น ๆ ร้อยละ ๑๐ และภาคเอกชน ร้อยละ ๑๐
- ภาคเอกชนนี้มีโรงพยาบาลทั้งหมด ๓๒๙ แห่ง และดูแลผู้ป่วยนอกถึง ๕๕ ล้านครั้งต่อปี
แต่ในส่ว นของจานวนเตี ยง โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข มีจานวนเตียงร้ อยละ ๖๕ ขณะที่
ภาคเอกชนมีจานวนเตียงคิดเป็นร้อยละ ๒๑ ซึ่งรองรับผู้ป่วยในได้ปีละ ๑๖ ล้านคน
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการสุขภาพของประชาชน
ตามนโยบายข้อ ๕.๒ ของรัฐบาลที่มีข้อความตอนหนึ่งว่า รัฐจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการสาธารณสุข โดยรัฐเป็นผู้กากับดูแลให้ความสนับสนุนทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน
ในการพัฒนาระบบบริการทางแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนการใช้ทรัพยากรโดย
มีข้อตกลงที่รัด กุมและเป็น ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในนโยบายข้อนี้แล้ว ก็
นโยบายที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญอยู่เสมอ ก็คือว่าจะต้องคานึงถึงประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยด้วย 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 เป็นต้นที่เพิ่มขึ้นตามระดับของ
มาตรฐานของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง ซึ่งในประเด็นนี้รัฐบาล มีความเข้าใจดีว่า ต้นทุนที่ สูงขึ้นนี้

- ๔๗ เป็ น ในส่ ว นที่ ภ าคเอกชนได้ แ บกภาระไว้ ดั ง นั้ น รั ฐ บาลก็ ไ ม่ ไ ด้ มี น โยบายว่ า จะต้ อ งท าให้ ร าคาของ
โรงพยาบาลเอกชนได้เข้ามาเสมือนกันกับราคาของภาครัฐแต่อย่างใด
๒) ปัจจัยของการกาหนดสัด ส่วนกาไรของโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นส่วนที่อาจจะทาให้
มีค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้น
๓) การให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและการรับไว้ในโรงพยาบาลอาจจะไม่สมควร และ
อาจจะไม่จาเป็น
การแก้ปัญหาดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เช่น
กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้กาหนดแนวทางในการแก้ไขไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ได้มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาล แพงของ
ภาคเอกชน
ข้อ ๒ เกี่ยวกับเรื่องค่ายาที่มีราคาแพง ยาเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศของคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี ๒๕๕๘ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในสามารถที่จะกาหนด
ให้มีมาตรการปิดราคาป้ายของยาว่ายาชนิดใดควรจะมีราคาเท่าไรและโรงพยาบาลเอกชนก็สามารถ
มีแนวทางในการที่จะกาหนดส่วนของกาไรและการบริหารจัดการราคายาให้มีความเหมาะสมจากต้นทุน
ซึ่งในแต่ละโรงพยาบาลจะแตกต่างกันได้ ทาให้ราคายาในแต่ละโรงพยาบาลอาจจะแตกต่างกัน แต่ทั้งนี้
ต้องประกาศราคายาให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งอันนี้จะเป็นกลไกการตลาดอย่างหนึ่ง ส่วนอีกแนวทาง
หนึ่งคือแนวทางการควบคุมราคา โดยไม่กาหนดให้ประชาชนต้องซื้อยาที่โรงพยาบาลเอกชน ก็คืออาจจะ
รับยาจากโรงพยาบาลเอกชนหรือไปซื้อยาข้างนอกโรงพยาบาลก็ได้ ทั้งนี้ขณะนี้ทางคณะกรรมการ
ที่ได้แต่งตั้งขึ้นทั้ง ๒ ชุดนี้ ก็กาลังปรึกษาหารือกันอยู่ในแนวทางทั้งสอง แล้วก็คงจะมีข้อสรุปภายใน
๑ สัปดาห์
ข้อ ๓ ในการบริการตรวจวินิจฉัย การรับไว้ในโรงพยาบาลโดยไม่สมควรหรือไม่จาเป็น
กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับสภาวิชาชีพในการควบคุม กากับตามมาตรฐานของวิชาชีพต่อไป
ข้อ ๔ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทาเว็บไซต์ (Website) ได้กาหนดให้โรงพยาบาลเอกชนทุก
แห่งทาเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบอัตราค่ารักษาของโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
เอกชนทุกแห่งต้องนาอัตราค่ารักษาพยาบาลขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโดยในเบื้องต้นได้จัดทาอัตรา
ค่ า รั ก ษาของหั ต ถการด้ ว ย นอกจากค่ า ยาแล้ ว ของโรคที่ ต้ อ งมี ก ารนั ด ผ่ า ตั ด ล่ ว งหน้ า เพื่ อ สื่ อ สาร
ให้ประชาชนได้ตรวจสอบราคาก่อนทาการรักษา
ข้อ ๕ มีการเปิดสายด่วนสนับสนุนบริการสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ประชาชน
คิด ว่าไม่ได้รับ ความเป็น ธรรม คือหมายเลข ๐ ๒๑๙๓ ๗๙๙๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเชื่อมต่อกั บ
สายด่วน ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คือ ๑๓๓๐ และสายด่วนของการคุ้มครอง
ผู้บริโภค หมายเลข ๑๑๖๖
ข้อ ๖ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่วิกฤต ที่อาจจะ
เป็นอันตรายถึงชีวิตตามนโยบายรักษาที่ ฟรีทุกสิทธิ ขณะนี้เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนว่า
ยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่สมควรที่จะเป็น ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับทางภาคเอกชนที่จะทาให้
โครงการนี้ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยจะกาหนดเกณฑ์
ที่ชัดเจนของภาวะฉุกเฉินวิกฤต กาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคเอกชน

- ๔๘ ตลอดจนการส่งตัวกลับหน่วยบริการต้นสังกัดเมื่ออาการดีขึ้น และบริหารจัดการการเบิกจ่ายจากกองทุน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการนี้
จะทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
ส่วนเรื่องของการดาเนินการนโยบายทางการค้าเสรีหรือเศรษฐกิจการตลาดนั้นยังเป็น
นโยบายหลักของประเทศ การดาเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาจะอยู่บน
พื้นฐานของตลาดเสรีที่เหมาะสมและเป็นธรรม และมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ แล้วจะคุ้มครอง
ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กรณีโรงพยาบาลเอกชนที่ดาเนินนโยบายเกี่ยวกับที่เป็นเมดิคอล ฮับ (Medical hub)
ว่าจะมีการพัฒนาทางด้านนี้ตามที่รัฐบาลได้แถลงไว้แก่ประชาชนอย่างไร
นโยบายการพัฒนาให้ประเทศเป็นศูน ย์กลางทางด้านสุขภาพนานาชาติทาให้ประเทศไทย
ในขณะนี้ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นาด้านบริการสุขภาพของภูมิภาคและของโลก ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ทาให้ประเทศ
ไทยได้รับการยอมรับได้อย่างราคาที่เหมาะสม การให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีเ ทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการต้อนรับด้วยอัชฌาสัยไมตรีที่ดี มีสถานที่
ท่องเที่ยวสวยงาม โดยเฉพาะเรื่องราคาที่เหมาะสมนั้นหากค่ารักษาพยาบาลแพงเกินไปอาจจะทาให้
ศักยภาพการแข่งขันลดน้อยลง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ในภาพรวมค่ารักษาพยาบาลของไทยเมื่อเทียบ
กับต่างประเทศก็ยังต่ากว่าประมาณ ๓ เท่า แต่ถ้าหากค่ารักษาพยาบาลของภาคเอกชนสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ก็จะทาให้ศักยภาพการแข่งขันลดลงได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนก็พึงที่จะระมัดระวัง
รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้ที่ให้บริการทางการแพทย์ทางภูมิภาค
อาเซียนตลอดจนความร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
วัฒนธรรมและกระทรวงอื่น ๆ ทั้งนี้โดยที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในภาครัฐด้ว ย รั ฐบาลจะช่ว ยส่ง เสริม ให้ป ระเทศไทยเป็น ศูนย์ก ลางทางเวลเนส ฮั บ
(Wellness hub) สนับสนุนให้สถานประกอบการได้คุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการมีความรู้
ทักษะด้านศาสตร์นวดไทยเพื่อสุขภาพผ่านทางการอบรมหลักสูตรที่สนับสนุนบริการสุขภาพรับรอง และ
พัฒนาเมดิคอล สปา (Medical spa) ให้เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ
นอกจากนั้ น รั ฐ บาลยั ง จะสนั บ สนุ น พั ฒ นาให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการฝึ ก อบรม
ในหลักสูต รบุ คลากรสุขภาพด้านต่าง ๆ พัฒนาให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางประชุมวิ ชาการได้จั ด
นิทรรศการทางด้านการแพทย์ซึ่งจะช่วยเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของภูมิภาค
ดังนั้ น การแก้ปัญหาเรื่อ งราคาค่ายาแพงนี้ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อ นโยบายการพัฒ นา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติแต่อย่างใด กระทรวงสาธารณสุขยังได้ให้ความสาคัญ
ในการน าศั ก ยภาพของภาคเอกชนเข้ า มาร่ ว มจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพให้ แ ก่ ภ าครั ฐ ในลั ก ษณะเซอร์ วิ ส
คอนแทรคท์ (Service contract) ตามเขตสุขภาพต่าง ๆ เช่น จุดรับ – ส่งต่อผู้ป่วยจากภาครัฐเข้ามา
รักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วสามารถเบิกจ่ายได้จาก ๓ กองทุน เช่น ในกรณีของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
รวมทั้งการพิจารณาลงทุนในกิจการสุขภาพภายใต้พระราชบัญ ญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๔๙ ผู้ตอบกระทู้ถาม : นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
กรณียาซึ่งมีสิทธิบัตรยา ทาให้ยาราคาแพง สาเหตุส่วนหนึ่งของการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้น
เป็นเรื่องของระบบการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างประเทศ ซึ่งทุกประเทศ
มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ เพราะฉะนั้นยาที่มีสิทธิบัตรจะยังคงมีราคาแพง ในขณะยาที่ปลอดการคุ้มครอง
ทางสิ ท ธิ บั ต รแล้ ว จะมี ย าเจเนริ ก (Generic) ซึ่ ง มี ร าคาต่ ากว่ า แต่ ส าหรั บ ยาที่ ยั ง คงมี ก ารคุ้ ม ครอง
ทางสิทธิบัตรนั้น ถ้าหากว่ามีกรณีที่ เกิดความจาเป็นเป็นโรคระบาดหรือฉุกเฉินร้ายแรงนั้น ทางรัฐบาล
มีสิทธิที่จะสามารถใช้คอมพัลโซรี ไลเซนซิง (Compulsory licensing) ได้ ซึ่งกรณีนี้จะต้องมีการใช้อย่าง
ระมัดระวังไม่ให้มีการกระทบกับเจ้าของสิทธิ แล้วก็ใช้อย่างจากัดเฉพาะเท่าที่จาเป็น ซึ่งความตกลง
ระหว่างประเทศก็ได้อนุญาตไว้ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นเมื่อเกิดมีความจาเป็น ทางรัฐบาลโดยกระทรวง
สาธารณสุขก็ได้หารือเจรจากับบริษัทผู้เป็นเจ้าของสิทธิ ก็ได้มีการเจรจาเพื่อลดราคายาที่เกี่ยวข้องลงมา
ได้ในระดับหนึ่งเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือว่าทาให้ยามีราคาถูกลง ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดาเนินการ
มาด้วยดี แต่การใช้คอมพัลโซรี ไลเซนซิง นั้น ต้องใช้โดยจากัดและด้วยความระมัดระวังที่สุด เพราะว่าจะ
มีผลกระทบทางการค้าที่กว้างขวางมากขึ้น เพราะว่าเช่นกรณีที่ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในลิสท์ (List)
พอนที วอช ลิสท์ (Pointy watch list) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๕๐ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ขอให้พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และ
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้แทน
นายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๑๖ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้วยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งมีหน้าที่พัฒนา
เกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา ถู ก ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตจากนั ก วิ ช าการ นั ก การศึ ก ษา และภาคประ ชาสั ง คมว่ า
การประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาของ (สมศ.) ไม่ส ามารถสะท้อ นคุ ณภาพการจัด การศึ กษาที่ แท้ จริ ง
กล่าวคือ การประเมินของ (สมศ.) ในขณะนี้เป็นการสร้างภาระ และไม่ตรงเป้าหมายในการประเมิน
การประเมินมีเพียงหลักเกณฑ์เดียวทั้งที่สถานศึกษามีความหลากหลายและมีบริบทที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
การประเมินก็ไม่ได้ประเมินในสิ่งที่สถานศึกษาดาเนินงาน จึงไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ การประเมินที่มุ่งเน้นผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นสาคัญทาให้ผู้บริหารและ
ครูต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการจัดทาเอกสารจานวนมากเตรียมไว้รองรับการประเมินเพื่อให้ได้คะแนน
ที่สูง ผลการประเมินจะได้อยู่ในอันดับที่ดี โดยไม่สนใจการเรียนการสอนนักเรียนในห้องเรียน และในช่วง
เวลาที่ผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอกมาประเมิน บางโรงเรียนถึงปิดโรงเรียนหรืองดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนมาช่วยจัดทาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงามและเตรียมการต้อนรับผู้ประเมิน
ดั ง นั้ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ สมศ. จึ ง เป็ น การเพิ่ ม ภาระและเป็ น อุ ป สรรคในการ
จัด การศึกษา ทาให้ คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยตกต่าลงอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของไทยอย่างที่ควรจะเป็น ส่งผลให้มี นักวิชาการ นักการศึกษา และภาคประชาสังคม
ที่ห่ ว งใยคุณภาพการศึกษาเสนอให้ รัฐบาลพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา

- ๕๑ จึงขอเรียนถามว่า
๑. รั ฐบาลมีน โยบายที่ จะปรั บปรุง หรือยกเลิก สานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษาหรือไม่ ประการใด
๒. เมื่อระบบประเมินเป็นระบบส่งข้อมูลทางออนไลน์ ยังจะมีการจัดจ้างบริษัทประเมิน
อีกหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี
การยุ บ ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา นั้ น ยั ง ไม่ เ หมาะ
ในขณะนี้ เพราะว่ามีระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ดาเนินการตรงนี้
การประเมินนั้นให้ดาเนินการประเมินโดยหน่วยงานที่เป็นกลางยกตัวอย่างเช่น ถ้าเผื่อจะไปมอบให้ ทาง
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ประเมินเอง ก็อาจจะผิดหลักการในแง่ที่ว่าต้องเอาผู้ที่เป็นกลางมาประเมิน
และจะไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมที่น่าเชื่อถือได้ หรือการประเมินที่ไม่ตรงกับเป้าหมายของ
คุณภาพ การเรียนการสอนในห้องเรียน แทนที่จะทาให้คุณภาพการศึกษาดี ขึ้น ยิ่งทาให้ตกต่าลงเสียอีก
ในระดับมหาวิทยาลัยเขาไม่ค่อยกลัว เพราะว่าเขาสามารถที่จะดาเนินการได้ ยืนอยู่บนขาตัวเองได้ แต่ว่า
สถานศึกษาในระดั บโรงเรีย น ในสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) ก็ต ามหรื อ
ในทางด้านวิชาชีพก็ตามนี้ เขาอาจจะยังเกร็ง ๆ อยู่ ก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะออกมามากนัก เป็นเรื่อง
ที่มีความเป็นห่วงในสังคมอย่างมากแต่เท่าที่ผ่านมา ๓ รอบนั้น สมศ. จะไปเน้นเรื่องการประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียก แอสเซส (Assess) เป็นหลักเลย แล้วก็จะเน้นทั้งการประเมินภายนอก
แล้ ว ก็ ใ ห้ มี ก ารประเมิ น ภายใน ส่ ว นนี้ ที่ เ ขาท ามาก็ ดี แต่ ก ารด าเนิ น งานอาจมี อุ ป สรรคบ้ า งและ
ยังตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่ทัน อันนั้นก็เป็นจุดที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่ที่สาคัญจะต้อง
ทางานเรื่องการรับรองมาตรฐาน คือไม่ใช่แอสเซส นโยบายให้ไปดูเรื่องของการทาระบบรับรองมาตรฐาน
ซึ่งเป็นระบบที่จะรับรองโดยความสมัครใจ
กรณีคาถามที่ ๒ เมื่อระบบประเมินเป็นระบบส่งข้อมูลทางออนไลน์จะยังมีการจัดจ้าง
บริษัทประเมินอีกหรือไม่ จากข้อมูลของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ขณะนี้สถานศึกษาในประเทศไทย ๖๐,๐๐๐ แห่ง กฎหมายบังคับให้ต้องประเมินทุกแห่ง
ทางสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (สนช.) ก าลั ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะแก้ ก ฎหมายท าให้ ใ ห้ อ าจจะ
ไม่จาเป็นต้องประเมินทุกแห่ง แต่ว่าประเมินให้เพียงพอที่จะทราบสถานภาพโดยรวม สมศ. มีเจ้าหน้าที่
เพียง ๘๐ กว่าคนแต่ว่าต้องดาเนินการประเมินจานวนมากเช่นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ จึงจาเป็นจะต้องจัดจ้าง
หน่วยประเมิน ซึ่งในรอบแรกนี้เขาจัดจ้างถึง ๗,๐๐๐ คน แต่ว่าค่อย ๆ ลดลงได้หากเห็นว่าไม่จาเป็น
ซึ่ ง ก็ ล ดลงมาจนเหลื อ เพี ย ง ๒,๕๐๐ คนในรอบที่ ๓ ส่ ว นในรอบที่ ๔ ส าหรั บ โรงเรี ย นเล็ ก ซึ่ ง มี ถึ ง
๒๐,๐๐๐ โรงเรียน นั้นเราก็จะต้องค่อย ๆ พิจารณาดูว่าเขาอาจจะส่งข้อมูล แต่ว่าทาได้โดยการที่จะ
ส่งโดยวิธีอื่น แต่ก็ยังเป็นวิธีการที่ต้องใช้ระบบไอที

- ๕๒ ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ทางสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ได้ตั้งขึ้นมา
เพราะว่ า ตั ว ชี้ วั ด หลายตั ว ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา เนื่ อ งจากว่ า สถานศึ ก ษา
ในกระทรวงศึกษาธิการเองนี้มีหลายรูปแบบหลายลักษณะไม่ใช่เฉพาะในการศึกษาพื้นฐานสามัญเท่านั้น
แต่ยังมีอาชีว ศึกษา มีการศึกษานอกรูปแบบมีการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (กศน.) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เพราะฉะนั้ น ตั ว ชี้ วั ด บางตั ว
ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรค
ประการที่ ๑ ตัวชี้วัดนี้ก็คือมีจานวนมากเกินไป ซึ่งก็เป็นการสร้างภาระให้ กับทางโรงเรียน
ซึ่งควรจะต้องมีการลดทอนตัวชี้วัด
ประการที่ ๒ ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของผู้ประเมิน มาตรฐานเนื่องจากผู้ประเมิน
มี จ านวนมาก เพราะฉะนั้ น การให้ ค วามรู้ ก ารอบรมของผู้ ป ระเมิ น อาจจะไม่ ไ ด้ ม าตรฐานเดี ย วกั น
ผู้ประเมินอาจจะไม่เข้าใจบริบทการศึกษา ไม่เข้าใจลักษณะของโรงเรียน ไม่เข้าใจการจัดการเรียนการ
สอนของในแต่ละโรงเรียน อันนี้ไม่รวมถึงปัญหาที่เกิดจากคุณลักษณะส่วนตัวของผู้ประเมิน
ประการที่ ๓ วิธีการประเมินที่อาจจะไม่ตอบสนองต่อการที่จะนาผลการประเมินนั้นมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะว่าหลายตัวเมื่อประเมินออกมาแล้วผลก็ไม่ได้บังเกิดอะไรขึ้น
กับตัวสถานศึกษานั้น ไม่มีผลในทางที่จะนาไปพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
อันนี้เป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาของผู้รับบริการ ก็คือโรงเรียนต่าง ๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประเมินออนไลน์ (Online) ที่จะบังเกิด ขึ้น
จะเป็นการลดภาระให้กับโรงเรียนเป็นอย่างดี และต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าการดาเนินการส่งการ
ประเมินออนไลน์ นั้นในรายละเอียดเราจะทาอย่างไร ผลการประเมินผลการศึกษาของเราเมื่อเทียบ
กับประเทศในภูมิภาคก็ยังไม่อยู่ในอันดับที่น่าพอใจ อันนี้เป็ นปัญหาที่สะสมมานาน ในปีการที่ศึกษา
ที่เริ่มขึ้นมาคือปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้เป็นต้นไปกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือว่านอกโรงเรียน
จะต้องควบคุมให้ได้ ไม่ให้เกินร้อยละ ๑๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดใน ๑ ปี การศึกษา เพราะฉะนั้นใน ๑ ปี
การศึกษามีการประเมิน ๒๐๐ วัน เพราะฉะนั้นเราพอจะอนุญาตหรืออะลุ้มอล่วยให้กับกิจกรรมเหล่านี้
ได้ไม่เกิน ๒๐ วันโดยประมาณ ซึ่งก็จะลดจานวนเป็นอย่างมาก เพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้เวลาไปมากกว่า
๘๐ กว่าวันจากที่ได้มีการสารวจแล้วก็ประเมินมา เพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีเวลาอยู่ในห้องเรียนมากขึ้น
นั่ น ก็ คื อ ถ้ าเด็ก ในความดู แ ลของท่ านมีผลการเรีย นดี ขึ้น มีทั กษะทุ กอย่า งที่ เกี่ย วข้ องกับ การเรีย น
การศึกษาดีขึ้นจากการประเมิน โดยคณะกรรมการ ท่านก็เอาวิทยฐานะไป ดังนั้น วิทยฐานะของครู
ไปจะเกิด ในห้ อ งเรีย นเท่า นั้ น ครูจะไม่ต้อ งออกนอกห้องเรียนเพื่อไปทาผลงานวิชาการส่วนตั ว เอง
แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ายกเลิกในส่วนของการทาผลงานวิชาการ

- ๕๓ ๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๕๔ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ประกาศหลักเกณฑ์การขออนุญาตตั้งหรือย้ายโรงงานน้าตาล
แห่งใหม่ ที่ต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้าตาลเดิม
ไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลเมตร
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายมหรรณพ เดชวิทกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๒๕ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีกาหนดหลักเกณฑ์ขออนุญาตตั้งหรือ
ย้ายโรงงานน้าตาลแห่งใหม่ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานน้าตาล โดยมีหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง คือ โรงงาน
น้ าตาลแห่ งใหม่ที่ข ออนุ ญ าตตั้ งหรื อย้า ยโรงงาน ต้อ งมีร ะยะห่ างจากเขตโรงงานน้าตาลที่มีอ ยู่เดิ ม
ไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลเมตร จากเดิมกาหนดไว้ ๘๐ กิโลเมตร เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการ
ขนส่งอ้อยและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแย่งอ้อยระหว่างโรงงานที่ตั้งใหม่และโรงงานเดิม ข้าพเจ้าเห็นว่า
การประกาศหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ เ ป็ น การแก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของเกษตรกรชาวไร่ อ้ อ ย
ทั่ว ประเทศ โดยเฉพาะชาวไร่อ้ อยจังหวัด สระแก้ว ที่ไ ด้รั บความเดื อดร้อนแสนสาหั สและต่ อเนื่ อ ง
มาโดยตลอดแต่อย่างใดไม่ ทั้งมิใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ตรงจุด ตรงประเด็น กลับเป็นการซ้าเติม
เกษตรกรชาวไร่อ้อยผู้เสียเปรียบ ไม่มีอานาจต่อรอง และเป็นการสนับสนุนการผูกขาดของตระกูล
ผู้ประกอบการกิจการโรงงานน้าตาลประมาณ ๖ ตระกูลเท่านั้น เพราะประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น
มิอาจปฏิบัติได้ หรือปฏิบัติได้ก็เป็นไปด้วยความยากยิ่งต่อการประกอบกิจการ ซึ่งการตั้งโรงงานน้าตาล
จะต้องคานึ งถึงภูมิประเทศและภูมิสภาพอันเกี่ยวกับประกอบกิจการนั้นด้วย และเมื่ อพิจารณาจาก
โรงงานน้ าตาลที่ มี อ ยู่ ใ นประเทศไทย ๕๑ โรง ก็ ตั้ ง อยู่ ใ นภู มิ ป ระเทศและภู มิ ส ภาพดั ง กล่ า วแล้ ว
ที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี มีโรงงานน้าตาลรวมกัน ๘ แห่ง ห่างกันโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
๓ – ๒๐ กิโลเมตรเท่านั้น จังหวัดเลย มีระยะเส้นทางห่างกันไม่เกิน ๒๕ กิโลเมตร แต่ถ้าวัดระยะในเชิง
เส้นตรง จะห่างกัน เพียง ๑๐ กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุต สาหกรรมคนปัจจุบัน
เป็น ผู้อนุ มัติใบอนุ ญาต รง.๔ ให้ ทั้ง ๒ โรงงาน เมื่อประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

- ๕๕ และในจังหวัดอื่น ๆ ก็มีลักษณะเป็นเช่นนี้ เฉลี่ ยแล้วมีรัศมีห่างกันในเชิงเส้นตรงไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร
ในรัศมีรอบทิศ ๓๖๐ องศา ถ้าประกาศหลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับให้ย้อนหลังได้ จะทาให้เกิดความสับสน
อลหม่านและไม่มีทางที่จะเป็น ไปได้ โรงงานน้าตาลต้องรื้อถอน ขยับขยายกันไปเป็นการใหญ่ และ
ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ก็มี นอกจากหลักเกณฑ์การกาหนดระยะห่าง ๕๐ กิโลเมตร
ในเชิ งเส้น ตรงดั งกล่า วกระทรวงอุต สาหกรรมยัง ได้กาหนดให้โรงงานน้าตาลที่จะตั้งขึ้น ใหม่ ต้องมี
ชาวไร่อ้อยคู่ สัญญา ซึ่งไม่เป็น คู่สัญญากับโรงงานอื่นมาก่อนในปริมาณอ้อ ยไม่น้อยกว่ าร้อยละ ๕๐
ของกาลังการผลิต ซึ่ งทางกระทรวงอุตสาหกรรมอาจกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้โรงงานแห่งใหม่
ต้องจัดให้มีชาวไร่อ้อยคู่สัญญาจนครบร้อยละ ๑๐๐ นับจากวันเริ่มต้นผลิตก็ได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแย่ง
อ้อยจากโรงงานที่มีอยู่เดิมก็สามารถกระทาได้
จึงขอเรียนถามว่า
- ผู้ขออนุญาตตั้งโรงงานน้าตาลจะต้องคานึงถึงภูมิประเทศและภูมิสภาพดังที่กล่าวมาแล้ว
การที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศหลักเกณฑ์การขออนุญาตตั้งโรงงานน้าตาลแห่งใหม่ต้องมีระยะห่าง
๕๐ กิ โ ลเมตร จากโรงงานเดิ ม จึ ง มิ ใ ช่ ห ลั ก เกณฑ์ ที่ จ ะแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ท่ า นจะทบทวน
ประกาศกฎเกณฑ์นี้เสียใหม่ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ในปี ๒๕๔๙ มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายเรื่องของระยะทาง
เพื่อที่จะสร้างความสมดุลระหว่างโรงงานน้าตาลกับเรื่องของไร่อ้อยให้สัมพันธ์กัน จึงเป็นที่มาของ
ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร ทาให้เกิดโรงงานขึ้นมาอีก ๕๐ โรง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปี ๒๕๕๗
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มีข้อเสนอในระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร โดยหลักการแล้ว
โรงงาน ๑ โรงงานต่ออ้อย ๒๐,๐๐๐ ตัน เพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าในการดูแลความสมดุลระหว่าง
ไร่จานวนอ้อยที่จะออกมากับขีดความสามารถของโรงงาน โดยใช้ตัวกลางเป็นค่าเฉลี่ยที่เหมาะสม และ
อาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้ พื้นที่ไหนเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอพื้นที่ไหนที่จะประกาศเป็นโซน
(Zone) พิเศษ จะเปลี่ยนจากข้าวมาเป็นอ้อยความเหมาะสมของ ๕๐ กิโลเมตรนี้เหมาะสมอยู่แล้ว เพราะ
ใช้ ทั่ ว ประเทศ แต่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ในแง่ ข องดี ม านด์ (Demand) ซั พ พลาย (Supply)
มีผลผลิตอ้อยทั้งประเทศ ๔๗.๘ ล้านตัน ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาขัดแย้ง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวไร่อ้อย
ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ชาวไร่อ้อยต้องถูกแย่งอ้อย แต่กลายเป็นว่าชาวไร่อ้อยต้องแย่งกันขายโรงงาน
เวลานี้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของชาวไร่ อ้ อ ยทั่ ว ประเทศนั้ น เกิ ด ขึ้ น จากอ้ อ ยล้ น ตลาด
ไม่ควรเอาเรื่องระยะทางมาเป็นนัยสาคัญในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการจัดตั้งโรงงานแห่งใหม่
เพราะไม่มีนัยใด ๆ

- ๕๖ ปัจจุบันการตั้งโรงงานน้าตาลจาต้องมีธุรกิจต่อเนื่องหรืออุตสาหกรรมลูกโซ่ คือ
๑) โรงงานผลิ ต แก๊ ส (Gas) หรื อ ปุ๋ ย ธรรมชาติ ปุ๋ ย ชี ว ภาพ เพื่ อ จะได้ ไ ปป้ อ นให้ ช าวไร่
ไม่ต้องไปใช้สารเคมี
๒) โรงงานผลิตไฟฟ้า เพื่อจะได้ใช้ไฟฟ้านั้นมาปั่นปฏิบัติการของโรงงานน้าตาลแล้วส่วนที่
เหลือนั้นขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
๓) โรงงานผลิตเอทานอล
ณ ขณะนี้อ้อยล้นตลาด มีชาวไร่อ้อยหลายแห่งมาร้องเรียนคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
การอุตสาหกรรมและการแรงงาน และคณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอทางออกว่า ผู้ที่จะเข้ามาประกอบการ
รายใหม่ จะต้องจัดให้มีชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่ไม่เป็นคู่สัญญากับโรงงานเดิมที่มีอยู่เดิม
ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของกาลังการผลิตของโรงงานแห่งใหม่นั้น ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาเหล่านั้นจะต้อง
ได้อ้อยมาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ปัญหาของชาวไร่อ้อยเกี่ยวข้องหลาย ๆ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงพลั ง งาน กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ถ้าข้อเสนอให้การจัดตั้งโรงงานต้องเสนอ ครม. จะเป็นการย้อนปัญหาเช่นที่เคยประสบมา
เพราะไม่มีที่ไหนในโลกที่ว่าตั้งโรงงานน้าตาลต้องไปขอ ครม. แต่ว่าโดยหลักสิ่งเหล่านี้ก็มีระบบที่จะต้อง
ดูโดยหลัก Demand และ Supply โดยที่เป็นหลักของธรรมชาติอันนั้นคือดีที่สุด เป็ นการจัดระเบียบ
ครั้งใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมน้าตาล หากย้อนกลับไปเป็นแบบเก่าปัญหาที่เราพยายามที่จะแก้ไขมา
ก็ไ ม่ มี วั น สิ้ น สุ ด เว้ น แต่ ถ้ า เป็ น พื้ น ที่ พิ เ ศษที่จ ะใช้ น โยบายพิ เ ศษ แต่ ว่ าถ้ า กรณี ใ ช้ บั งคั บ ทั่ ว ประเทศ
ควรเข้าไปสู่ในระบบที่ควรจะเป็น และใช้หลักของ Demand และ Supply
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๕๗ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

การดาเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกิตติศกั ดิ์ รัตนวราหะ เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายสมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ
นายอานวย ปะติเส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทู้ถามถึงวันที่ตอบกระทูถ้ าม จานวน ๓๒ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
สืบเนื่ องจากธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจัด ตั้งขึ้ น โดย
มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร
ไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางด้านการเงินและช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรได้เท่าที่ควร ลูกค้าเกษตรกรส่วนใหญ่
ประสบปัญหาการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. กล่าวคือ ลูกค้าเกษตรกรที่ประสงค์จะขอสินเชื่อถูกพนักงานที่มี
อ านาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ชั ก ชวนเชิ ง บั ง คั บ ให้ ลู ก ค้ า เกษตรกรซื้ อ ปั จ จั ย การผลิ ต อาทิ ปุ๋ ย
ยาฆ่าแมลง สารเคมี หรือเมล็ดพันธุ์ข้าวจากร้านค้าหรือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สกต.) เพื่อแลกกับการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งหากลูกค้าเกษตรกร
ปฏิเสธก็จะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือใช้เวลาพิจารณาสินเชื่อที่นานกว่าปกติ ทาให้ลูกค้าเกษตรกร
ที่มีความจาเป็นต้องใช้เงินและไม่มีทางเลือกอื่ นต้องยอมซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ
ส่งผลให้ลูกค้าเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะต้องนาเงินที่กู้ได้ส่วนหนึ่งไปชาระค่าปัจจัย
การผลิต อีกทั้งยังพบว่าสินค้าและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่จาหน่ายใน สกต. มีราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
ถึงร้อยละ ๒๐ – ๓๐ จึงมีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องความโปร่งใสและเป็นธรรมในการรับสินค้ามาจาหน่าย
ใน สกต. นอกจากนี้ ลูกค้าเกษตรกรยังคงถูก ธ.ก.ส. ดาเนินการเร่งรัดการชาระหนี้ ทั้งที่รัฐบาลมีนโยบาย
แก้ไขปัญหาหนี้สินและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรด้วยการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ
เกษตรกรรายย่อยผ่าน ธ.ก.ส. ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

- ๕๘ โดยประกอบด้วย โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน โครงการปรับโครงสร้างหนี้ และโครงการขยายเวลาการ
ชาระหนี้ ซึ่งครอบคลุมการพักชาระหนี้ของเกษตรกร
จึงขอเรียนถามว่า
๑. ผู้ รั ฐ บาลได้ ด าเนิ น โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น เกษตรกรรายย่ อ ยผ่ า นธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปมากน้อยเพียงใดแล้ว และเหตุใด ธ.ก.ส. จึงยังคงติดตามเร่งรัด
การชาระหนี้จากลูกค้าเกษตรกร
๒. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
มีการกาหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ในการรับสินค้ามาจาหน่ายหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีนโยบายในการนาหลักการสหกรณ์
มาช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่เป็นเกษตรกร จึงจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. โดยเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า (สกต.) ทาหน้าที่เป็นกลไกในการ
สร้างความเข้มแข็งและสร้างอานาจต่อรองให้กับชาวนา ชาวไร่ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลผลิ ตออกมา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์โดยตรงกับลูกค้าที่เป็นสมาชิกอย่างมาก และก็ทาหน้าที่เป็นเครือข่ายรวบรวมการแปรรูปตลาด
ผลผลิตการเกษตรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกษตรมาจาหน่าย
- การจัดหาปัจจัยการผลิตมาจาหน่ายของ สกต. คือ การจัดจาหน่ายโดย สกต. ในแต่ละ
ท้ อ งที่ จ ะเป็ น ไปตามมาตรฐานของกรมวิ ช าการเกษตร คื อ ต้ อ งแสดงป้ า ยราคาที่ ชั ด เจน มี ค วาม
หลากหลายของตราสินค้า มีหลาย ๆ บริษัทให้เลือก ยกตัวอย่าง เช่น สินค้าประเภทปุ๋ยเคมีจะมีตรา
สินค้า เช่น หัววัวคันไถของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด ตรากระต่าย บริษัท เจียไต๋ จากัด ตราหมอดิน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด ตรามงกุฎ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จากัด ตราลูกโลกเกลียว
เชือก บริษัท ธุรกิจเกษตร จากัด เป็นต้น ทั้งนี้ในการดาเนินการ ธ.ก.ส. ก็แนะนาเกษตรกรว่าให้สามารถ
เลือกซื้อได้ตามสมัครใจ โดยไม่มีการบังคับหรือชักชวนเชิงบังคับ
- วงเงินให้กู้ของ ธ.ก.ส. แบ่งเป็น ๒ วง คือ
๑) วงเงินกาหนดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรอย่างเพียงพอ ซึ่งในวงเงินนี้
ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินกู้โดยโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.
๒) วงเงินที่ ๒ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งวงเงินส่วนที่ ๒
ธ.ก.ส. จะอนุมัติเงินนี้ให้ไว้เรียกว่าบัตรสินเชื่อเกษตรกรเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง เช่นว่าคนนี้ได้ ๕๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ ก็มาดูแลให้กระชับขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้มีเงินทุนไว้
ใช้จ่ายได้ทันต่อเวลาตามความต้องการ เพื่อลดภาระการไปก่อหรื อยืมหนี้ วงเงินในบัตรสินเชื่อเกษตรกร
แยกต่างหากจากวงเงินแรก บัตรสินเชื่อเกษตรกรตัวนี้ตามเกณฑ์ของบัตร ไม่ใช่เป็นบัตรเอทีเอ็ม ไม่มีเงิน
ก็ไปเบิก อันนี้เบิกเงินไม่ได้แต่ไปซื้อของเครดิต (Credit)

- ๕๙ กรณี ที่ เ สนอให้ บั ต รสิ น เชื่ อ เกษตรกรสามารถแปลงเป็ น การเบิ ก เงิ น สดมาใช้ จ ะต้ อ ง
ระมัดระวัง จะให้เป็นเงินสดถ้าจะมีได้ก็ควรเป็นเรื่องชั่วคราว แต่ให้ทาเป็นปกตินั้นอาจมีปัญหาเพราะ
จะควบคุมลาบาก และเงื่อนไขข้อหนึง่ ก็คือคงจะให้หมดทั้ง ๕๐,๐๐๐ บาท คงไม่ได้ อาจจะเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท
นโยบายดังกล่าวรัฐบาลได้เตรียมโครงการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กับธนาคารออมสิน ๒ แห่งช่วยกันดู
คณะรัฐมนตรีมีนโยบายเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างไร
- เรื่องชลประทานดาเนินการเร่งโครงการแก้มลิง รีบทาโครงการบ่อบาดาล การควบคุมน้า
การระบายน้า โครงการฝนหลวง โดยคณะรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้ไปดูแลการดาเนิน
โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ของแต่ละกรมให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ปลัดกระทรวงได้เชิญหน่วยงาน
ที่ดูเรื่องงานโยธาเป็นหลักเกือบ ๒๐ กรม มาประชุมเพื่อเร่งดาเนินโครงการต่าง ๆ
- เร่งโครงการงบลงทุนใหญ่ ๆ ที่ติดขั ดปัญหาต่าง 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 ที่ผ่านมายังมีกันไว้จ่ายอีกประมาณ ๒ แสนล้านบาท และในงบ
ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต้องเร่งดาเนินการ
- งบฉุกเฉิน รัฐบาลจัดให้จังหวัดละ ๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายไปโดยอานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด
- นอกเหนื อจากนี้ มี โ ครงการช่ว ยเหลื อเกษตรกรในพื้น ที่ มีห น่ว ยงานทาร่ว ม ๑๐ แห่ ง
ยกตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านซึ่งมีเงินหมุนเวียนอยู่ในปีก่อน ๑ ล้านล้านบาท ปัจจุบันประมาณ ๓ ล้านล้านบาท
หมู่บ้านหนึ่งประมาณ ๓ ล้านบาท ทั้งประเทศมี ๗๙,๐๐๐ หมู่บ้าน
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- การบริหารกิจการสหกรณ์ที่เรียกว่า สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า สกต. นั้น
มีความโปร่งใสแค่ไหน
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลู กค้า ธ.ก.ส. หรือ สกต. นี้ เป็ นการทางานร่ ว มกั น
ระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภารกิจของสหกรณ์การเกษตร
ที่เราเรียกว่า สกต. นี้ เป็นภารกิจที่จะทาให้ระบบสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ให้ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้รับประโยชน์ ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดจังหวัดละ ๑ แห่ง
รัฐ บาลชุ ด นี้ ไ ด้ เ น้ น นโยบายเรื่ อ งเกษตรไว้ชั ด เจนว่ า ๑. ต้ อ งท าให้ เ กษตรกรเข้ ม แข็ ง
๒. ต้องทาให้องค์กรเกษตรกรเข้มแข็ง ๓. คือพาองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็งแล้วไปทาธุรกิจให้คืบหน้าไป
ถึงการเข้าตลาดการค้าได้ สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้

- ๖๐ - รัฐบาลจะบริหารจัดการเรื่องสหกรณ์ ปรับปรุงสหกรณ์อย่างไร
การดาเนินการสหกรณ์นั้นยังมีปัญหาอยู่หลาย ๆ เรื่อง สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีปัญหา
ก็คือ สหกรณ์ทางด้านสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ แต่ในภาคสหกรณ์การเกษตรแท้ ๆ ซึ่งหมายถึง สกต.
เป็นสหกรณ์ที่บริหารด้วยเกษตรกรซึ่งไม่มีความเข้มแข็งนัก แต่ก็มีสหกรณ์ที่เข้มแข็งสามารถที่จะส่งออก
ไปต่างประเทศ เช่น สหกรณ์ข้าวที่จังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์ยางที่ภาคใต้
รัฐบาลกาลังปฏิรูประบบเรื่องหนี้สินของสหกรณ์ ส่วนหนี้ของตัวสหกรณ์โดยเฉพาะนั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคณะกรรมการดูแลเรื่ องนี้โดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นที่ถูกฟ้องดาเนินคดี
ถูกบังคับคดีอยู่ในชั้นต่าง ๆ รัฐบาลพยายามที่จะจัดการเรื่องนี้เพื่อไม่ให้ต้องถูกยึดทรัพย์ถูกบังคับคดี
เอาที่ดินไป ดังนั้น การปรับปรุงสหกรณ์ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการปฏิรูปเต็มระบบ โดยการดาเนินการ
จัดชั้นของสหกรณ์ไว้ สหกรณ์ที่มีหนี้มากหรือหนี้น้อย
การให้ความสาคัญและการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ของสหกรณ์นั้น และการพยายามที่จะขยับ
สหกรณ์จากต้นทางไปสู่ปลายทางรูปแบบต่าง ๆ สหกรณ์ที่เข้มแข็งแล้วขยับขึ้นไป การเสนอแนวทางว่า
การขับเคลื่อนนี้จากกลุ่มเกษตรกรไปเป็นสหกรณ์ จากสหกรณ์ที่ขายภายในชุมชนไปสหกรณ์ที่ขาย
ในประเทศจากในประเทศก็ไปขายที่ต่างประเทศ
- เรื่องเตรียมความพร้อมที่จะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้ง
๑) เบื้องต้น คือ หนี้ การพักชาระหนี้กาลังพิจารณาอยู่ในคณะกรรมการว่าจะดาเนินการ
อย่างไร
๒) การเตรียมพร้อมสาหรับฤดูกาลใหม่
กรณีแรกหากฝนไม่มาจริง ๆ ก็จาเป็นจะต้องทาในสิ่งที่ไม่ต้องอาศัยน้าหรือถ้ามาน้อย
ก็ต้องอาศัยน้าให้น้อยที่สุด เช่น ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์จะเตรียมพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ รวมถึงเรื่องของการส่งเสริมการตลาด ในขณะนี้การจัดการอยู่ใน
ระดับของจังหวัดที่จะวางแผนส่งไปที่ส่วนกลาง
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๖๑ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

การรับคนพิการเข้าทางาน
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๑๕ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้ ว ยประเทศไทยมี ค นพิ ก ารประมาณ ๑.๕ ล้ า นคน หรื อ ร้ อ ยละ ๒.๒ ของประชากร
ทั่วประเทศ และคนพิการส่วนใหญ่ยังต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงสวัสดิการเพิ่มเติมจากรัฐ โดยต้องการ
เงินสนับสนุนมากที่สุด รองลงมาคือ มีงานมีรายได้ ซึ่งทางภาครัฐก็ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าวและ
มีความพยายามที่จะจัด สรรสวัสดิการและสร้างโอกาสในด้านอาชีพ และการมีงานทา เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ก าหนดให้ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการ และหน่ ว ยงานของรั ฐ รั บ คนพิ ก ารเข้ า ท างาน
หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมิได้รับคนพิการเข้าทางานก็ให้ส่งเงิ นเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต คนพิ การ และในกรณีที่ ห น่ว ยงานของรัฐ ไม่ ประสงค์จ ะรั บคนพิ ก ารเข้ าท างาน
หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทางานและไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุน
หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการอาจให้สัมปทานจั ดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือ
บริการ จัด จ้างเหมาช่ว งงาน ฝึกงาน หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ อย่างไรก็ดี แม้จะมี
กฎหมายที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการไว้แล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติพบว่า คนพิการยังไม่สามารถเข้าถึง
การจ้ างงานได้ อ ย่า งเต็ม ที่ และหน่ ว ยงานของรัฐ ก็ มิ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายครบถ้ ว นทุ ก หน่ว ยงาน
จึงสมควรที่รัฐจะมีมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการเอกชนปฏิบัติตามที่
กฎหมายกาหนด เพื่อที่คนพิการจะได้มีโอกาสมีงานทา มีรายได้สาหรับเลี้ยงตนและครอบครัว

- ๖๒ จึงขอเรียนถามว่า
๑. หน่ว ยงานของรัฐได้รับคนพิการเข้าทางานตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดไว้หรือไม่ ประการใด
๒. หน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทางานได้จัดให้มีบริการอื่นใดทดแทนการรับเข้า
ทางานหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
คาถามที่ ๑ และ ๒ ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการทั้งสิ้น ๑,๖๖๒,๘๖๒ คน ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ ๒.๕ ของประชากร ในปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐมีการรายงานเข้ามา จานวน ๒๙๐ หน่วย
ได้มีการส่งรายงานเกี่ยวกับการรับผู้พิการเข้ามาจานวนทั้งสิ้น ๒๑๘ หน่วย และรับผู้พิการเข้าทางาน
จานวน ๑,๔๕๖ คน ซึ่งถือว่าอัตราส่วนประมาณ ๑๓.๓๒ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องรับประมาณ ๑๙,๐๐๐ คน
จึงต้องรับเพิ่มอีก จานวน ๙,๔๗๓ คน สาเหตุที่ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถรับคนพิการเข้า
ทางานได้ตามอัตราที่กาหนดนั้นมาจาก ๒-๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก คนพิการยังมีข้อจากัดในการไปสอบแข่งขันการเข้ารับราชการกับบุคคลทั่วไป
ประการที่สอง ข้อจากัดของอัตราภาครัฐแต่ละหน่วยงานยังไม่ได้ระบุตาแหน่งเฉพาะคน
พิการไว้
ประการที่สาม เจตคติของคนในสังคมยังมองว่าคนพิการยังไม่เหมาะสมกับงานภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ดาเนินการในหลาย
ประการ ดังนี้
ประการแรก ได้ทาความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ โดยทาหนังสือชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติ
ประการที่สอง ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีความเข้าใจทุกปี
ประการที่สาม ได้มีการดาเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการทางานของคนพิการ
และจัดทาเว็บไซต์ (Website) ตลอดจนคนพิการให้เข้ามาสู่ตลาดแรงงานได้ ซึ่งได้มีข้อมูลว่าเป็นตลาด
แรงงานคนพิการ
ประการที่ สี่ ได้ มี ก ารประกาศโฆษณาข้ อ มูล การปฏิ บั ติ หรื อ ไม่ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ต่อสาธารณะทุกปี ได้มีการประชุมหารือกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการทางานของคนพิการในภาครัฐได้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบีย บของคณะกรรมการกาหนด
เป้าหมายนโยบายกาลังพลภาครัฐ หรือ คปร. ที่ไม่ให้เพิ่มจานวนข้าราชการ ได้ดาเนินการขอสงวน

- ๖๓ ตาแหน่งข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแต่ละปีไว้เป็นตาแหน่งที่รับคนพิการเข้าทางาน และส่งเสริม
คนพิการให้ได้รับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม โดยมองว่าผู้พิการคือพลัง ไม่ใช่ภาระของสังคมอีกต่อไป รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
เป็น เบี้ยคนพิการ ซึ่งแต่เดิมจ่ายคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน มากว่า ๒๐ ปี ปีนี้ไ ด้อนุมัติแล้วจานวน
๘๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งมีผลตั้งแต่ตุลาคมที่แล้ว และได้มีแผนงานโครงการที่จะขับเคลื่อนเพื่อ
ให้ผู้พิการนั้นสามารถออกจากบ้านได้ คือการจัดทาแผนงานด้านสถาปัตย์ โดยได้มีการวางแผนการพา
ผู้พิการออกจากบ้านเพื่อไปเรียนหนังสือ ไปทางาน อีกทั้งยัง มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มอาชีพคนพิการ
โดยใช้กองทุน ๑๒๙ ล้านบาทในเป้าหมาย ๖,๔๘๐ คน และยังร่วมโครงการกับทางมูลนิธิสากลเพื่อคน
พิการ และสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) จัดทาตู้ล่ามภาษามือ จานวน ๑๕๐ ตู้
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
- การดาเนินการให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทางาน
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
สานั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได้ ติ ด ตามข้ อ สัง เกตไปยั ง กระทรวงการพัฒ นาสั ง คมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ที่
พม ๐๒๐๙/๑๓๙๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่า ได้ดาเนินงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
ในหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
๑. นาเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยรองนายรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ประธาน
กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการ
ได้มีมติ เห็ น ชอบให้ กรมส่ง เสริม และพั ฒนาคุณ ภาพชี วิต คนพิการ เสนอคณะรั ฐมนตรี เพื่อพิ จารณา
ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป รับคนพิการที่สามารถ
ทางานได้ เข้าทางานตามมาตรา ๓๓ หรือให้สัมปทานตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ครบตาม
อัตราส่วนที่กฎหมายกาหนด ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑.๒ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป รายงานผลการปฏิบัติ
หรือนาเสนอแผนการดาเนินงานทุก ๑ ปี โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง
การพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์ เป็ นผู้รวบรวมรายงานผลการด าเนิน งานเพื่อนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป

- ๖๔ ๒. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมิตเห็นชอบให้หน่วยงาน
ของรั ฐ ด าเนิ น การรั บ คนพิ ก ารเข้ า ท างานให้ ค รบถ้ ว นตามอั ต ราส่ ว นที่ ก ฎหมายก าหนด ภายใน
ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ โดยให้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ห รื อ น าเสนอแผนการด าเนิ น งานทุ ก ๑ ปี
ตามที่กระทรวงเสนอ
๓. ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม หารื อ กั บ ส านั ก งาน ก.พ. เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
โดยมีข้อสรุปในการดาเนินการรับคนพิการเข้าทางานในหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
๓.๑ สานั กงาน ก.พ. ได้มีหนั งสือเวียนที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ แจ้ ง เวี ยนกระทรวง กรม และจั ง หวั ด เรื่ อ ง การสรรหาและเลื อ กสรรคนพิก ารเข้า ท างาน
ในส่ ว นราชการ โดยได้ ย กเลิ ก แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการสรรหาและเลื อ กสรรคนพิ ก ารเข้ า รั บ ราชกร
ตามหนังสือเวียนที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และให้ส่วนราชการดาเนินการ
สรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทางานในส่วนราชการตามหนังสือเวียนฉบับใหม่ และรายงานผล
ตามแบบที่กาหนด หากไม่สามารถรับคนพิการเข้าทางานได้ให้จัดสัมปทานตามมาตรา ๓๕ โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑.๑ ให้ ป ลั ด กระทรวงหรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กรมที่ ขึ้ น ตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีบริหารจานวนผู้ปฏิบัติงานในภาพรวม กาหนดอัตราส่วนการรับคนพิการเข้า
ทางานและแจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบ
๓.๑.๒ ให้ส่วนราชการดาเนินการกาหนดตาแหน่งที่จะรับคนพิการเข้าทางาน
๓.๑.๓ ถ้ า จะรั บ คนพิ ก ารเข้ า เป็ น ข้ า ราชการ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น กรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ
ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (การคัดเลือกบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งโดยไม่ต้องดาเนินการสอบแข่งขัน)
๓.๑.๔ การรับคนพิการเข้าทางานต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการและ
ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๓.๑.๕ กรณี ที่ ส่ ว นราชการไม่ ส ามารถรั บ คนพิ ก ารเข้ า ท างานได้ ใ ห้ ร ายงาน
ปลัด กระทรวงเพื่อเกลี่ยไปให้ ส่วนราชการอื่นในสังกัด ดาเนินการแทน หากทาไม่ได้ให้จัด สัมปทาน
ตามมาตรา ๓๕ แทน
๓.๑.๖ ให้ ส่ว นราชการรายงานผลให้สานักงาน ก.พ. ทราบหลังการดาเนินการ
ทุกครั้ง และหากจัดสัมปทานแทนให้รายงานภายใน ๓๐ กันยายนของทุกปี
๓.๒ สานักงาน ก.พ. ยินดีร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการ
ชี้แจงทาความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการที่เป็นข้าราชการพลเรือน ๑๖๗ หน่วยงาน
โดยในช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ นี้ สานักงาน ก.พ. จะจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตามหนังสือเวียน
ดังกล่าวนี้ จะเชิญผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าร่วมชี้แจงด้วย ทั้งนี้ รวมถึงการ
จัดประชุมชี้แจงอื่น ๆ ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะจัดให้มีขึ้นในคราวต่อไปด้วย

- ๖๕ ๓.๓ สานักงาน ก.พ. ขอทราบข้อมูลการจ้างงานคนพิการตามมาตรา ๓๓ ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี ๒๕๕๘ จานวน ตาแหน่ง ลักษณะงาน รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแนะนาให้กับส่วนราชการอื่น ๆ นาไปพิจารณาดาเนินการจ้าง
คนพิการต่อไป
๓.๔ กรอบเวลาในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเวียนที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑
ลงวัน ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่กาหนดภายในระยะเวลา ๑๐ ปี นั้น ให้ถือตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คือภายใน ๓ ปี เนื่องจากเป็นการกาหนดเวลาเอาไว้ก่อนที่คณะรัฐมนตรี
จะมีมติ
๓.๕ ส านั ก งาน ก.พ. ยื น ยั น ว่ า ในปั จ จุ บั น นี้ ไ ม่ มี ก ารยุ บ เลิ ก ต าแหน่ ง ข้ า ราชการ
ที่เกษียณอายุราชการ เพราะเป็นอานาจหน้าที่ของ อกพ. ของแต่ละส่วนราชการที่สามารถจะบริหาร
จัดการและสามารถเอามากาหนดเป็นตาแหน่งเฉพาะสาหรับคนพิการได้
๓.๖ สานักงาน ก.พ. เห็นด้วยกับการกาหนดให้เป็นตัวชี้วัดสาหรับส่วนราชการซึ่งจะต้อง
หารือกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต่อไป
๔. มีหนังสือแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พร้อม
กับชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ทั้งการรับคนพิการ
เข้าทางานตามมาตรา ๓๓ และการให้สัมปทานตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. แผนการดาเนินงานส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทางาน
๕.๑ จัดอบรมทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพของคนพิการให้สอดคล้องกับตาแหน่ง
สาหรับคนพิการในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการ
๕.๒ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ตลาดงานคนพิการ (www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ
www.jobpwdthai.com) เพื่อให้คนพิการ นายจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้ง
แจ้ ง ข้ อ มู ล ต าแหน่ ง งานให้ แ ก่ ค นพิ ก าร และจั บ คู่ ง านคนพิ ก ารกั บ นายจ้ า ง และหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Matching)
๕.๓ จัดประชุมชี้แนวแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสัมปทานฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งออก
ตามมาตรา ๓๕ เพื่อสนั บสนุ น การจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นในหลายวิธี เช่ น จัด สถานที่ให้คนพิการ
จาหน่ายสินค้าหรือบริการหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งสามารถจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมา
บริการโดยวิธีกรณีพิเศษได้ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือให้ช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิ การ เช่น การประกอบอาชีพ หรือซื้อสินค้า
จากคนพิการ ซึ่งการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสัมปทานฯ มีผลให้การดาเนินการตามมาตรา ๓๕ มีความ
ชัดเจนมากขึ้น โดยมีการแก้ไขกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐใช้กฎหมายวิธีการพัสดุในการจ้างเหมาคน
พิการ และที่สาคัญไม่ได้กาหนดมูลค่าในสัญญาเหมือนกับกรณีเอกชน

- ๖๖ ๕.๔ ดาเนินการประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๕ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ทุก ๆ ปี
๕.๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทาแผนการจ้างคนพิการกับหน่วยงานของรัฐเป็นรายกลุ่ม
กระทรวง รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ จานวน ๔ ครั้ง โดยเชิญ
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม และรายงานแผนปฏิบัติการต่อฝ่ายบริหาร
๕.๖ จัดประชุมติดตามผลการดาเนินงานเป็นรายกลุ่ม
๕.๗ ดาเนินการรวบรวม สรุป และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรี

………………………………………..

- ๖๗ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ปัญหาเงินกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช.พ.ค.)
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รวมระยะเวลาตัง้ แต่วันทีต่ งั้ กระทู้ถามถึงวันทีต่ อบกระทู้ถาม จานวน ๓๐ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้วยปัจจุบันครู อาจารย์หรือบุคลาการทางการศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(สกสค.) โดยเห็นว่าการบริหารจัดการเกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ในหลาย ๆ เรื่อง อาจมีความไม่โปร่งใส โดยเฉพาะในส่วนกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่มีวัตถุประสงค์
ในการช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นครู แ ละบุ ค ลาการทางการศึ ก ษา โดยสมาชิ ก จะร่ ว มช าระค่ า สงเคราะห์ ศ พ
ศพละ ๑ บาท ซึ่งหากมีผู้เสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือในส่วนค่าจัดการศพ เงินสงเคราะห์ครอบครัว
แต่การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวเกิดความไม่ชัดเจน ไม่โปร่งใส และตรวจสอบได้ยาก ทั้งนี้ มีข้อมูลว่า
มีการใช้จ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องและยังมีการกล่าวอ้างว่าต้องมีค่าดาเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย โดยข้อมูล
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีสมาชิก ๙๙๗,๖๔๒ คน เสียชีวิต ๕๑๓ คน ครอบครัวจะได้รับเงินฌาปนกิจ
๙๕๗,๗๓๗ บาท (ค่ า จั ด การศพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จ่ า ยใน ๒๔ ชั่ ว โมง เงิ น สงเคราะห์ ค รอบครั ว
๗๕๗,๗๓๗ บาท จ่ ายให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๓๐ วั นนั บ จากประกาศเสีย ชีวิ ต ) ซึ่ งมี เงิ น หายไปศพละ
๓๙,๙๐๕ บาท จ านวน ๕๑๓ ศพ เป็ น เงิ น ๒๐,๔๗๑,๒๖๕ บาทในหนึ่ ง เดื อ น และคิ ด เป็ น ปี ล ะ
๒๔๕,๖๕๕,๑๘๐ บาท ซึ่งถือว่ามีมูลค่าสูงมาก นอกจากนี้ยังมีกรณีโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่ได้ร่วมกับ
ธนาคารในกากับของรัฐและบริษัทประกันภัยได้ปล่อยสินเชื่อการกู้เงินโดยบังคับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
หากผู้กู้เสียชีวิต ทางบริษัทประกันภัยจะชดใช้หนี้คืนให้ทั้งหมด แต่จากการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า ทางธนาคารและบริ ษั ท ประกั น ภั ย ดั ง กล่ า วได้ ท าประกั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละสุ ข ภาพ
ไม่ใช่ประกันชีวิตตามที่แจ้งกับครูผู้กู้ อีกทั้งไม่ได้ให้กรมธรรม์ใด ๆ แก่ครูผู้เอาประกัน อันจะมีมูลค่า
ความเสียหายสูงมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีการบริหารจัด การในหลายกรณีที่ส่อเจตนาทุจริต มีการน า

- ๖๘ เงินกองทุนไปใช้และอาจสร้างความเสียหายได้ และหากมีกรณีการทุจริตเกิดขึ้นจริงจะทาให้สมาชิกได้รับ
ผลกระทบทั่วประเทศ ดังนั้น ภาครัฐต้องเร่งดาเนินการตรวจสอบและมีมาตรการในการบริหารจัดการ
และควบคุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ให้มีการทุจริตและใช้เงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
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. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในเรื่องทีก่ ล่าวนาถึง ๓ ประเด็นหลัก ๆ
ประเด็นแรก ก็คือการที่เหมือนกับว่าครูที่เป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ถูกหลอกให้ไปทาการประกันแทนที่จะเป็นประกันชีวิตก็เป็น
ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุแทน
ประเด็นที่ ๒ ก็คือในการที่เหมือนกับถูกหลอกให้ไปกู้เงินของ ช.พ.ค.
ประเด็นที่ ๓ ก็คือมีการนาเงินกองทุนไปใช้ในการลงทุนกับภาคเอกชนซึ่งอาจจะไม่ถูกต้อง
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สกสค.
- การคานวณจานวนสมาชิก จะต้องมีการประกาศจานวนสมาชิกทุกรอบเดือน เพื่อจะ
ใช้เป็นตัวเลขในการนาไปคานวณเงินและการเก็บเงิน จานวนสมาชิกที่มีการประกาศในรอบเดือนนี้ก็จะ
มาจากจานวนสมาชิกเดิมจากเดือนที่แล้ว บวกด้วยจานวนสมาชิกของ ช.พ.ค. ที่มีการสมัครเข้ามาใหม่
บวกกับจานวนสมาชิก ช.พ.ค. ที่ขอกลับเข้ามาใหม่ ลบด้วยจานวนสมาชิกที่เสียชีวิตออกไปในแต่ละ
รอบเดือนที่เราประกาศ เพราะฉะนั้ นที่เหลือก็จะเป็นจานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวดที่ทาง สกสค . นี้
จะประกาศให้ สมาชิก ทุกคนนี้ไ ด้รับทราบว่า ในรอบเดือนหรือรอบงวดนี้เรามีจานวนสมาชิกเท่าไร
ซึ่ ง ตั ว เลขสมาชิ ก ในรอบช่ ว ง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึ ง วั น ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ ผ่ า นมา
จานวนสมาชิกเมื่อสิ้นงวดมีจานวนทั้งสิ้น ๙๙๗,๙๓๐ คน เกือบล้านคน

- ๖๙ - การเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ ซึ่งมีระเบียบของคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์
ระเบียบ สกสค. ที่กาหนดไว้ว่าเราจะเก็บเงินจากสมาชิกนี้ เมื่อมีสมาชิกถึงแก่กรรมศพละ ๑ บาท
ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ที่ออกโดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะใช้บังคับกับการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในทุกส่วนราชการจะต้องปฏิบัติตาม โดยในมาตรา ๑ ได้กาหนดเอาไว้ว่า ในกิจการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของหน่วยราชการใดที่มีสมาชิกเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ คนขึ้นไป จะเก็บเงินรายศพที่มีสมาชิก
ถึงแก่กรรมได้ไม่เกินรายละ ๒๐ บาท ดังนั้น ในงวดที่สมาชิกจานวน ๙๙๗,๙๓๐ คน มีผู้เสียชีวิต ๖๓๐ คน
จะมียอดเงินที่เก็บได้ ๖๒๘,๖๙๕,๙๐๐ บาท
และระเบี ยบของกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ (พม.) อนุ ญาต
หักจากยอดเงินทั้งหมดที่เราเก็บจากสมาชิกได้ไม่เกิน ๔ เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าบริหารจัดการ ซึ่งอันนี้คือ
จานวนเงินที่ผู้ถามกระทู้สงสัยว่าเงินหายไปไหน ตามตัวอย่าง ๔ เปอร์เซ็นต์ของเงิน ๖๒๘,๖๙๕,๙๐๐ บาท
คิดเป็นจานวนเงิน ๒๕,๑๔๗,๘๓๖ บาท
ค่าการบริหารจัดการจะประกอบด้วย การดาเนินการทางธุรการ การประชาสัมพันธ์ การสื่อ
การส่งจดหมาย การติดตามเงิน ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ ๕ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะแบ่งออกเป็ น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่ง ๘๐ เปอร์เซ็นต์
เป็ น เงิ น รายได้ข อง สกสค. เพื่ อใช้ใ นการบริ หารองค์ กร เพราะว่า ต้อ งเรี ย นว่ าอย่ าง สกสค. เราได้
งบประมาณจากภาครัฐเป็นเฉพาะค่าเงินเดือนของบุคลากรเท่านั้น แต่ว่าการบริหารจัดการภายในองค์กร
ทั้งหลายทั้งปวง เราจะต้องใช้จากเงินรายได้ในส่ วนนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลัก แล้วก็ใช้ในการสนับสนุน
กิ จ การของสมาชิ ก ช.พ.ค. เอง ก็ จ ะมี ร ะเบี ย บในการที่ จ ะก าหนดเอาไว้ ว่ า จะเอาไปใช้ อ ะไร
ได้บ้าง ส่ว นที่ ๒ อีกร้อยละ ๒๐ จะเป็นเงินสะสมของ ช.พ.ค. แล้วก็เป็นเงินที่ใช้ประกันความเสี่ยง
ของกองทุน
- การจ่ายเงินให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต จากยอดเงิน ๖๒๘,๖๙๕,๙๐๐ บาท หัก ๔ เปอร์เซนต์
จานวนเงิน ๒๕,๑๔๗,๘๓๖ บาท เหลือ ๖๐๓,๕๔๘,๐๖๔ บาท หารด้วยจานวนผู้เสียชีวิต ๖๓๐ คน
จะได้เงินรายละ ๙๕๘,๐๑๓ บาท การจ่ายจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกจะจ่ายทันทีเป็นค่าจัดการศพ
๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่สอง ๗๕๘,๐๑๓ บาท จะจ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกภายใน ๓๐ วัน ซึ่งที่ผ่านมา
การบริหารเงินในจานวนนี้ที่คืนให้กับสมาชิกและครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น ไม่มีการร้องเรียนไม่ว่า
เราจะเก็บเงิน ได้ครบหรือไม่ครบก็ตาม แต่เราจะคืนให้กับสมาชิก ให้กับครอบครัวของสมาชิกครบ
ตามจานวนที่กาหนดเอาไว้ จากตัวเลขที่ได้ประกาศในแต่ละเดือน
ส่วนที่ถามว่าเงินเหมือนกับหายไป ๓๐,๐๐๐ กว่าบาท ก็คือ จานวน ๔ เปอร์เซ็นต์
ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. เมื่อเดือนก่อนก็มีการพิจารณากันแล้วว่าจะสามารถ
ปรั บลดจาก ๔ เปอร์ เซ็ น ต์ ให้ เหลื อเพีย งแค่ ๓ เปอร์เ ซ็น ต์ เพี ยงแต่ ว่ าขอให้ท างส านั กงาน สกสค.
ไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าลดลงมาเหลือ ๓ เปอร์เซ็นต์แล้ว จะดาเนินการได้หรือไม่อย่างไร
ในเบื้องต้น หากปรับลดลงเหลือ ๓ เปอร์เซ็นต์ จะทาให้สมาชิกได้เงินเพิ่มรายละประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
แต่กองทุนก็จะได้เงินบริหารจัดการน้อยลงไปด้วย

- ๗๐ - โครงการสวัสดิการเงินกู้
เริ่ ม ด าเนิ น โครงการที่ ๑ ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๔๗ ด าเนิ น การโดยธนาคารกรุ ง ไทย โดย
ธนาคารกรุงไทยเป็นเจ้าของเงินที่จะให้สมาชิกกู้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าสาหรับสมาชิกที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไปถึงจะกู้ได้วงเงินกู้ไม่เกิน ๒ แสนบาท ตอนที่เปิดรับก็ประมาณปีหนึ่ง เมื่อเดือนกันยายน
๒๕๔๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๘ ในโครงการที่ ๑ มีผู้ใช้บริการ ๓๗,๐๐๐ กว่าคน แล้วก็มีวงเงินกู้รวม
๗,๕๐๐ กว่าล้านบาท
โครงการที่ ๒ ธนาคารออมสินดาเนินการ กาหนดหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุ
สมาชิ ก ๒๐ ปี ขึ้ น ไป แล้ ว ก็ จ ะต้ องจั บ กลุ่ ม ค้ าประกั น กลุ่ ม ละ ๓ คน มี ว งเงิ น กู้ ไ ม่เ กิ น ๒ แสนบาท
มีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ในครั้งนั้นมีผู้ใช้บริการ
๗๘,๐๐๐ กว่าคน แล้วก็มีวงเงินกู้ ๑๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท
โครงการที่ ๓ ธนาคารออมสินดาเนินการ หลักเกณฑ์ลดมาอีกสาหรับผู้ที่เป็นสมาชิก
๑๐ ปี ขึ้ น ไป วงเงิ น กู้ ยั ง เท่ า เดิ ม คื อ ๒ แสนบาท ในครั้ ง นั้ น ก็ มี ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น เพราะว่ า
ลดหลักเกณฑ์ลงมาจานวนที่เป็นสมาชิกเหลือ ๑๐ ปี จะมีผู้ใช้บริการ ๑๐๖,๐๐๐ กว่าคน มีวงเงินกู้รวม
๒๑,๓๔๐ ล้านบาทเศษ
โครงการที่ ๔ ธนาคารออมสินดาเนินการ มีสมาชิกสนใจมาก เพราะลดหลักเกณฑ์ลงมาอีก
สาหรับผู้ที่เป็นสมาชิก 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 ธนาคารออมสินดาเนินการ หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ก็คือยังเป็นสมาชิ ก ๑ ปี
ขึ้น ไปกู้ได้ แต่ได้เพิ่มวงเงิน กู้จากเดิมไม่เกิน ๒ แสนบาท เป็น ๖ แสนบาท เพราะฉะนั้นก็มีสมาชิก
มาใช้บริการเยอะ ๑๗๐,๐๐๐ กว่าคน เงินกู้ก็ ๑๐๗,๐๐๐ กว่าล้านบาทเศษ
โครงการที่ ๖ ธนาคารออมสินดาเนินการ ลดหลักเกณฑ์มาอีกจากเป็นสมาชิก ๑ ปี
เหลือ ๖ เดือน ขยายฐานลูกค้า วงเงินกู้เพิ่มอีกเป็น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ในครั้งนี้มีสมาชิกร่วมโครงการ
จานวน ๒๖๐,๐๐๐ กว่าราย มีวงเงินกู้ ๒๗๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท โครงการนี้เปิด ๖ เดือน
โครงการที่ ๗ ธนาคารออมสินดาเนินการ กาหนดหลักเกณฑ์เหมือนของเดิม คือ ๖ เดือน
ขึ้นไปกู้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้วก็เปิดโอกาสให้สาหรับผู้ที่เป็นสมาชิก ๑ ปีขึ้นไป สามารถกู้ได้ในวงเงิน
๑,๒๐๐,๐๐๐ – ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้เป็นโครงการล่าสุดที่เปิด ดาเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
- การทาประกันชีวิตเริ่มดาเนินการตั้งแต่โครงการที่ ๕ แต่อย่างไรก็ตามการทาประกัน
เป็นไปโดยสมัครใจ ถ้าไม่ประกันอาจจะต้องมีหลักประกันเพิ่มให้กับทางธนาคาร โดยทางธนาคารออมสิน
เป็นผู้ไปเลือกหาบริษัทประกันภัยเอง ณ ปัจจุบันธนาคารออมสินเลือกบริษัท ทิพยประกันภัย จากัด
(มหาชน)
โดยจะหักจานวนเงินที่ยังเป็นหนี้ของธนาคารออมสินให้กับ ธนาคารออมสินเต็มจานวน
ส่วนที่เหลือจะเอามาคืนให้กับทางครอบครัวของสมาชิก และแบบของการประกันได้รับการตรวจสอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แล้วว่าหลักเกณฑ์
หรือว่าเบี้ยประกัน หรือว่าสิ่งที่คุ้มครองมีความเหมาะสม

- ๗๑ - การทาประกันแล้วทาไมไม่มีกรมธรรม์ เนื่องจากเป็นลักษณะประกันหมู่ ดังนั้นกรมธรรม์
ฉบับเต็มนี้ ธนาคารออมสินที่เป็นเจ้าของเงินเขาจะเก็บเอาไว้ และก็มีที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) อีกฉบับหนึ่ง ส่วนผู้ทาประกันจะได้ฉบับ
ย่อไว้เก็บไว้
ในส่วนคาถามที่ ๒ ที่ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายในการควบคุมดูแล รวมทั้งการบริหาร
จัดการกองทุนช่วยเหลือครูให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน
หรือไม่
ตามที่ คสช. ได้มีคาสั่ง คสช. ที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ยุบ
คณะกรรมการบริ ห ารทั้ ง คุ รุ ส ภา, สกสค., องค์ ก ารค้ า สกสค. และให้ ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ประธาน มี ก ารตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รหลั ก จาก ๕ องค์ ก ร
ในกระทรวง ขอยืนยันว่ามีการบริหารด้วยความโปร่งใส
กรณีการเอาเงินไปลงทุนกับทางบริษัทเอกชน ขอเรียนว่าเป็นเงินคนละส่วนกัน เงินส่วน
ทีเ่ อาไปลงทุนเราเรียกว่าเงินกองทุนสนับสนุนพิเศษของสมาชิก 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 จานวน ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท
ให้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข องครู ใ นแต่ ล ะจั ง หวั ด ได้ กู้ เ พื่ อ เอาดอกเบี้ ย มาเป็ น รายได้ ส่ ว นหนึ่ ง ดั ง นั้ น
ณ ปัจ จุบัน นี้ มีเงิ น ที่ฝากธนาคารไว้ประมาณ ๑,๕๐๐ ล้ านบาท แต่ ณ ขณะนี้กองทุนนี้ กาลัง ถูกดึ ง
เพราะว่ามี สมาชิกไม่ ส่งเงิ น กู้จ านวนค่อนข้ างเยอะ ซึ่งเราก็ต้ องไปหารื อกับทางธนาคารออมสิน ว่ า
เขาจะต้องติดตามทวงหนี้ ให้ ไ ด้ เงิน ก้อนนี้จะไม่เกี่ยวกับเงินของสมาชิกที่ส่ง ช.พ.ค. เพราะเป็น เงิน
คนละส่วน เป็นเงินที่ธนาคารออมสินมอบให้ต่างหาก ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองเราจะดูแล
ในเรื่องการใช้จ่ายเงินกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ส่วนไหนที่ดาเนินการ
ไปแล้ว และก็ยังเป็นปัญหาอยู่ ผมเรียนว่าขณะนี้หน่วยราชการที่มีหน้าที่ ตรวจสอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
คตร. ปปง. ป.ป.ช. ดีเอสไอ (DSI) ตารวจ กาลังดาเนินการอยู่แล้ว
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๗๒ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมและสถานพยาบาลทีด่ าเนินการก่อนพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
เป็นผูต้ ั้งคาถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๑๖ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ในปัจจุบันการเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือการอุ้มบุญ
(Surrogacy) เป็นกรณีที่ผู้มีความประสงค์อยากจะมีบุตรแต่มีบุตรยาก เนื่องจากร่างกายมีภาวะที่ทาให้
ตัวอ่อนไม่ฝังตัวในมดลูก ภาวะไร้มดลูก หรือมดลูกมีความผิดปกติที่ทาให้ไม่สามารถเป็นที่อาศัยของ
ตัวอ่อนทารกได้ กระบวนการอุ้มบุญ คือ การนาเชื้อและไข่มาผสมกันภายนอก เช่นเดียวกับกระบวนการ
ทาเด็กหลอดแก้ว (IVF) จากนั้นจึงฉีดเข้าไปเพื่อให้ฝังตัวในมดลูกของผู้รับฝากครรภ์ ซึ่งการตั้งครรภ์
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มีโอกาสประสบความสาเร็จในสัดส่วนที่เท่ากับ
การตั้งครรภ์ทั่ว ๆ ไป ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและความพร้อมของมดลูกผู้รับฝากครรภ์ โดยการอุ้มบุญ
มีอยู่สองลักษณะแบบแรกเรียกว่า อุ้มบุญแท้ (Full surrogacy หรือ Traditional surrogacy) คือ การใช้
น้าเชื้อจากฝ่ายชายของคู่ที่ต้องการมีบุตรผสมกับไข่ของแม่ผู้อุ้มบุญ และฉีดฝังในมดลูกของแม่ผู้อุ้มบุญ
แบบที่สองเรียกว่า อุ้มบุญเทียม (Partial surrogacy หรือ Gestational carrier) คือ การใช้น้าเชื้อจาก
และไข่จากคู่พ่อแม่ที่แท้จริงแล้วจึงฝากไข่ที่รับการผสมเรียบร้อยแล้วเข้าไปในตัวของแม่ผู้อุ้มบุญ ซึ่งจะ
เป็นผู้ทาหน้าที่ตั้งครรภ์แทนจนกว่าทารกจะคลอดออกมา ในกรณีนี้เด็กทารกจะไม่มีความเกี่ยวข้องทาง
พันธุกรรมใด ๆ กับผู้อุ้มบุญเลย ซึ่งปัจจุบันการอุ้มบุญเทียมเป็นทางเลือกได้รับความนิยมมาก นอกจากนี้
หลายปี ที่ ผ่ า นมาการอุ้ ม บุ ญ ในประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ฎหมายที่ ชั ด เจน มี เ พี ย งประกาศแพทยสภา
ที่ ๑/๒๕๔๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พั น ธุ์ (ฉบั บ ที่ ๒)
ที่กาหนดเพียงมาตรฐานการให้บริการเรื่องดังกล่ าวไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทย
จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๗๓ ใช้ บั ง คั บ แล้ ว ก็ ต าม แต่ ก ฎหมายดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ มี ผ ลย้ อ นหลั ง เพื่ อ ไปลงโทษบุ ค ลากรทางการแพทย์
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสถานพยาบาลที่ได้กระทาความผิดก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ดังนั้น จึงเป็นช่องว่าง
ของกฎหมายที่ไม่สามารถลงโทษบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสถานพยาบาล
ที่กระทาความผิดไปก่อนหน้านั้นได้ ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการอุ้มบุญในอดีตไม่ได้
รับความเป็น ธรรมเท่าที่ควร อีกทั้งหากละเว้นไม่ดาเนินการใด ๆ กับบุคลากรที่กล่าวมา จริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรมก็จะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ หรือได้รับการยอมรับจากสังคมอีกต่อไปเช่นกัน
จึงขอเรียนถามว่า
- รั ฐ บาลจะด าเนิ น การกั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
และสถานพยาบาลที่กระทาความผิดก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ได้แก่เรื่องของสถานพยาบาลที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า เข้าข่ายกระทาความผิด
เกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารทางเทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พั น ธุ์ ท างการแพทย์ ๕ แห่ ง ซึ่ ง ได้ ท าการปิ ด
สถานพยาบาลแล้ว จานวน ๔ แห่ง ส่วนอีก ๑ แห่ง ได้ถูกดาเนินการแจ้งความร้องทุกข์ตามกระบวนการ
ยุติธรรมแล้ว เนื่องจากเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับการอนุญาต
ส่วนที่ ๒ ได้แก่เรื่องผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือแพทย์ในสถานพยาบาลทั้ง ๕ แห่ง มีผู้
เข้าข่ายการทาความผิด จานวน ๖ ราย ซึ่งผู้กระทาความผิด จานวน ๕ ราย ในฐานะเป็นผู้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการและดาเนินการสถานพยาบาลได้ส่งไปพิจารณาทางด้านจริยธรรมกับทางแพทยสภา โดย
ขณะนี้ ขั้นตอนอยู่ในชั้นสอบสวน ส่วนอีก ๑ ราย ในฐานไม่ใช่ผู้ประกอบการ แต่ในฐานของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมร่วมที่ไม่ทาตามประกาศของแพทยสภาก็อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของแพทยสภา
เช่นกัน ซึ่งกระบวนการสอบสวนดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขไม่อาจเข้าไปก้าวก่ายได้
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
ความคืบหน้าในการดาเนินการสอบสวนของแพทยสภาในการให้บริการทางเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม และสถานพยาบาล

- ๗๔ ๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดาเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ไปยัง กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๕.๐๕/๒๒๒๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่า
คณะกรรมการแพทยสภามีการพิจารณาคดีด้านจริยธรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังนี้
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน ๗ ราย อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวน (ไม่สามารถ
เปิด เผยชื่อเนื่ องจากอยู่ระหว่างกระบวนการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ) ซึ่ งต้องดาเนินการตามข้อบังคั บ
แพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการแพทยสภามีมติลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน ๒ ราย (อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทาคาสั่งแพทยสภาเพื่อแจ้งให้คู่กรณีรับทราบ : (๑) ว่ากล่าวตักเตือน กรณี ให้หรือยินยอมให้มีการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยผิดกฎหมายในสถานพยาบาล และ (๒) ภาคทัณฑ์ กรณี ไม่เคารพต่อ
กฎหมายบ้านเมือง เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม)

………………………………………..

- ๗๕ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ความคืบหน้าการดาเนินคดีทางแพ่งต่อผู้กระทาความผิด
โครงการรับจานาข้าว
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกิตติศกั ดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี และ
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๑๔ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
ตามที่โ ครงการรับจาน าข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศไทย
กว่า ๖ แสนล้านบาท และอาจมีความเสียหายเพิ่มมากขึ้ นเนื่องจากข้าวเสื่อมคุณภาพ หรือค่าใช้จ่าย
ในการเก็บรักษาข้าว ส่งผลกระทบกับชาวนาที่ต้องเป็นหนี้สินและกู้เงินนอกระบบมาใช้ประทังชีวิต
จานวนมาก มี บ างคนเครี ย ดจนฆ่ า ตั วตายนับ เป็ นเรื่ อ งที่ น่ า เศร้ า ใจ นอกจากมีก ารทุจ ริ ต คอรั ป ชั่ น
ในทุกขั้น ตอนแล้ว ยังเป็น การบริห ารโครงการรับ จานาข้าวที่ผิ ด พลาด ไม่ โปร่งใส ไร้ ประสิทธิภาพ
โดยมีผู้ร่วมกระทาความผิดไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการประจา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน
ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติถอดถอนออกจากตาแหน่งแล้ว และยังมีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมืองด้วย แต่ความเสียหายทางแพ่งที่มีจานวนมากนั้ น
ต้องมีผู้รับผิดชอบเพราะปัจจุบันคนไทยทุกคน ลูกหลานของพวกเราต้องแบกรับภาระหนี้ที่ไม่ได้ก่อและ
จาต้องชดใช้ รัฐบาลจึงควรเร่งดาเนินคดีทางแพ่งต่อผู้กระทาความผิดเนื่องจากมีอายุความฟ้องร้อง
ดาเนินคดีเพียง ๒ ปี โดยจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีประชาชนหรือชาวนาติดตามการ
ดาเนินคดีเรียกค่าเสียหายดังกล่าวจานวนมาก
จึงขอเรียนถามว่า
- รั ฐ บาลมี แ นวทางการด าเนิ น คดี เ พื่ อ เรี ย กค่ า เสี ย หายต่ อ ผู้ ก ระท าความผิ ด โครงการ
รับจานาข้าวหรือไม่ ประการใด

- ๗๖ ๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
แนวทางในการดาเนินการของรัฐในกรณีมีการกล่าวหาเรื่องการทุจริตในโครงการรับจานา
ข้าว หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าทุจริตจานาข้าวนั้น มีการแบ่งประเภทการดาเนินการเป็น ๓ ประเภท
ประเภทที่ ๑ คือ การดาเนินการในทางการเมืองเพื่อที่จะถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องออกจาก
ตาแหน่ งหน้ าที่ ซึ่ งเป็น เรื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ปปช.)
กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในขณะนี้ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว
ประเภทที่ ๒ คือ การส่ง เรื่องเพื่อที่จะฟ้องศาลเป็นคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นศาลเฉพาะในส่วนของคดีอาญา
ประเภทที่ ๓ คือ ส่วนคดีแพ่ง ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากผู้ที่จะต้อง
รับผิด เรื่ องนี้ รัฐบาลได้รีบ ดาเนิ น การทันที โดยเมื่อกระบวนการที่ ๑ คื อ การถอนถอดเสร็จสิ้น ลง
ก็ต้อ งถือ ว่าเป็น เรื่องที่มีก ารทราบถึงการกระท าผิด และรู้ตัว ผู้กระทาผิด จะต้ องด าเนิ นการภายใน
กาหนดเวลาที่เรียกกันว่า “อายุความ”
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ใช้แนวทางการดาเนินการที่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ซึ่งหลักนิติธรรมที่จะ
นามาใช้คือ
1. จะดาเนินการตามอาเภอใจหรือตามอารมณ์หรือกระแสความรู้สึกไม่ได้ ต้องดาเนินการ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติในกรณีที่เ กี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิด พ.ศ. ๒๕๓๙
2. การดาเนินการจะต้องมีคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งจะต้องให้ความ
เป็นธรรม
3. การด าเนิ น คดี ต้ อ งท าภายในก าหนดเวลาหรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า อายุ ค วาม ปั จ จุ บั น รั ฐ
ได้ดาเนินการในการหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง โดยมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เมื่อสอบข้อเท็จจริง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งเรื่องไปให้กรรมการชุดที่ ๒ ที่เรียกกันว่าคณะกรรมการความรับผิดทางแพ่ง
ซึ่งตั้งอยู่ที่กระทรวงการคลัง ต่อจากนั้นก็จะมีการออกคาสั่ง
ดังนั้น จึงขอเรียนให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องกังวลว่า คดีจะขาดอายุความไม่ว่าในส่วนของการ
ด าเนิ น การต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ ด าเนิ น การต่ อ เอกชน และในขณะนี้ ไ ด้ เ ตรี ย มรู ป คดี ทั้ ง หมด
และพร้อมที่จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดีภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๗๗ ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังนั้น
กรณี ที่ ๑ กระทรวงการคลั ง ร่ ว มกั บ ท่ า นนายกรั ฐ มนตรี แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ได้กระทาการ
ยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทุจริตรับจานาข้าว กระทรวงการคลังได้มีการประชุมแล้ว
ทั้งหมด ๑๑ ครั้ง และจะแล้วเสร็จหลังจากขยายเวลาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
กรณีที่ ๒ กระทรวงพาณิชย์ร่วมแต่งตั้งกับท่านนายกรัฐมนตรี ที่กระทรวงการคลังจะเข้ามา
เกี่ ย วข้ อ งอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ก็ต่ อ เมื่อ ส านวนความรั บผิ ด ทางละเมิ ด นั้ น ได้ ถู กส่ ง ไปยั ง ผู้มี อ านาจสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
แล้วส่งกลับมายังกระทรวงการคลังในฐานะที่จะเป็นผู้พิจารณาในเรื่องความรับผิดทางแพ่ง จะดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๗๘ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ความเหมาะสมในการพิจารณาการขอรับความช่วยเหลือ
จากกองทุนยุติธรรม
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๒๙ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้วยกองทุนยุติธรรมเป็นกองทุนหนึ่งที่จัดตั้งภายในสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ตามยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในประเด็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.
๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสาหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการ
ดาเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย การละเมิดสิทธิมนุษยชน การให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งกองทุนยุติธรรมมีรายได้มาจากหลายส่วน ได้แก่ บรรดาเงินทรัพย์สินและ
หนี้สินที่มาจากกองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ เงินที่ได้รับจากรัฐบาลหรือ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เงิน จากการบังคับกรณีผิด สัญญาประกัน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับ
ในคดีอาญา เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินกองทุน และเงินหรือทรัพย์สิน
อื่น ๆ ทั้งนี้ กองทุนยุติธรรมมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ผู้ แ ทนกระทรวงการคลั ง ผู้ แ ทนส านั ก งบประมาณ ผู้ แ ทนส านั ก งาน
ศาลยุติธรรม ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้แทนสภาทนายความ
ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เรื่องการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนอันเป็นที่ประจักษ์จานวนหกคน ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงาน รวมถึง
ออกระเบียบต่าง ๆ และกากับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตลอดจนแต่งตั้งอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจาจังหวัดอีกด้วย

- ๗๙ หลักการสาคัญในการขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม 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) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ 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
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์กองทุน
๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม
หรือการป้องกันการถูกปองร้ายเพราะเข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือประชาชน วงเงินไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท/ราย
๗) ค่า ใช้จ่ า ยเนื่ อ งมาจากความเสี ย หายที่เ กิ ด ขึ้ น จากการกระท าละเมิด ในลั ก ษณะที่ มี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
๘) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
จากการดาเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า มีการใช้จ่ายไป
ประมาณ ๒๘๘ ล้านบาท ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผู้มายื่นคาขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น ๒,๓๗๙ ราย
และได้รับการพิจารณาไปแล้ว จานวน ๒,๒๐๐ ราย โดยอยู่ระหว่างการพิจารณา จานวน ๑๗๙ ราย
มีการใช้จ่ายเงินที่อนุมัติจากผลของผู้ที่มายื่นคาขอทั้งสิ้น ๔๖ ล้านบาท พบว่า ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๗๘
เพื่อใช้เป็นหลักประกัน ในการปล่อยชั่วคราว เป็นเงินประมาณ ๓๖ ล้านบาท ส่วนที่ ๒ ร้อยละ ๑๓
เพื่อใช้ในการจ้างทนายความ เป็นเงินประมาณ ๖ ล้านบาท ส่วนที่ ๓ ร้อยละ ๕ เพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมศาล
และส่วนที่ ๔ ร้อยละ ๒.๓๗ เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอหรือตรวจพิสูจน์หลักฐาน เป็นเงินประมาณ
๑ ล้านบาท
โดยร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... มาตรา ๒๖ ระบุว่า
“บุคคลอาจขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนในการดาเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราว การถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิ ดสิทธิมนุษยชน ตลอดจน การสนับสนุน
โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอ แบบคาขอ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด”

- ๘๐ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต้องคานึงถึง
๑) ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือกองทุน
๒) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ หรือปกป้องรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
๓) ลักษณะของการกระทาผิด หรือการกระทาละเมิดที่มีผลต่อประชาชนให้ได้รับความ
เสียหายหรือเกิดภัยพิบัติต่อส่วนรวมหรือความมั่นคงของประเทศ
๔) ลั ก ษณะของการกระท าผิ ด หรื อ การกระท าละเมิ ด ที่ ก ระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของ
ประชาชนหรือกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
๕) เรื่องที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคง
ของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๖) พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น
การช่วยเหลือให้พ้นจากการกระทาของผู้มีอิทธิพลหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๗) ความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับการสนับสนุน
๘) การสนับสนุนของกองทุนให้คานึงถึงโอกาสที่ผู้ขอรับการสนับสนุนจะได้รับการช่วยเหลือ
หรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่นด้วย
๙. การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เป็นไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น ยุ ติ ธ รรมแท้ จ ริ ง อาจมี ก าหนดเงื่ อ นไขเป็ น การเฉพาะเรื่ อ งตามที่
คณะกรรมการกาหนดได้
อย่างไรก็ตามจากข่าวสารที่เผยแพร่ออกมาในปัจจุบันมีบางกรณีที่มีการอนุมัติการช่วยเหลือ
จากเงินกองทุนอย่างไม่เหมาะสม อาทิ การอนุมัติเงินประกันตัวให้ในคดีฐานร่วมกันก่อการร้าย แต่จาเลย
หลบหนีไม่มาฟังคาพิพากษาศาลฎีกา ทาให้ศาลมีคาสั่งยึดเงินประกันตัวดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเงินที่ถูกยึดไป
เป็นเงินภาษีของประชาชนซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ไม่สมประโยชน์เท่าที่ควร
จึงขอเรียนถามว่า
- ในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
ในคดีฐานร่วมกันก่อการร้ายและจาเลยหลบหนีไป ไม่มาฟังคาพิพากษาของศาลฎีกา จึ งขอทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการอนุมัติเงินดังกล่าว โดยในการพิจารณาการทาสัญญาขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน
ยุ ติ ธ รรมมี ห ลั ก เกณฑ์ และแนวทางการพิ จ ารณาหรื อ ไม่ อย่ า งไร และกลุ่ ม บุ ค คลใดที่ จ ะสามารถ
ใช้สิทธิขอรับความช่ว ยเหลือจากกองทุนดังกล่าวได้ ตลอดจนมีมาตรการที่จะดาเนินการกั บบุคคล
ที่ทาผิดสัญญากับกองทุนยุติธรรม ซึ่งรับความช่วยเหลือไปอย่างไม่สมประโยชน์อย่างไร

- ๘๑ ๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ดั ง กล่ า ว เป็ น ไปตามมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี (ครม.) ในสมั ย นั้ น
กระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ ด าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี โดยคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ป ฏิ รู ป และ
การปรองดองแห่งชาติ (ค.ป.ป.) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการปรองดอง หากพิจารณา
ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรมหรือไม่ ขอตอบว่า
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม หลักการของกองทุนยุติธรรม คือ ต้องการที่จะให้ประชาชน
ทุกคนมีสิทธิต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันทุกคน โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๘๒ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะที่พึ่งพิง
๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๔๓ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้วยมีข้อมูลระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และในปี ๒๕๕๘
มีจานวนกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ในจานวนนี้พบว่าผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและต้องพึง่ พิง
คนอื่นช่วยดูแลประมาณกว่า ๑ ล้านคน และคาดว่าในแต่ละปีจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นประมาณปีละ ๕ แสน
คน และในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุประมาณไม่น้อยกว่า ๑๓ ล้านคน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า
ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาวมากกว่าแสนคน ทั้งนี้ ปัญหาการเจ็บป่วยของกลุ่มผู้สูงอายุ
มีทั้งที่สามารถดูแลตนเองได้ และผู้สูงอายุ ที่นอนติดบ้าน ติดเตียง ที่มีภาวะช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน
กับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย และที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก คือ มีแนวโน้มผู้สูงอายุอยู่คนเดียว
หรืออยู่โดยลาพังไร้ลูกหลานดูแลเพิ่มมากขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องตระหนักและต้อง
ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้มีการอนุมัติงบประมาณให้ ๖๐๐
ล้านบาท เพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดาเนินการ
ครอบคลุมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจานวนประมาณ ๑ แสนคนหรือร้อยละ ๑๐ ของกลุ่มเป้าหมายและ
จะขยายให้ ครบทุกคนภายใน ๓ ปี ซึ่งตามแผนงานดังกล่าวสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
(สปสช.) ได้มีการจัดสรรงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ให้สถานพยาบาลปฐมภูมิ ๑,๐๐๐ แห่ง และ
งบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดใหญ่ ทั่ ว ประเทศ ๑,๐๐๐ แห่ ง ในอั ต รา ๕,๐๐๐ บาท/ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ๑ รายต่ อ ปี
ส่วนบริการด้านสังคมจะเป็นงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ
ทุก กลุ่ม รวมทั้ง กลุ่ มที่ มี ภาวะพึ่ ง พิง นั้ น ภาครั ฐ ต้อ งให้ ค วามส าคั ญ ประกอบกั บต้ อ งมี น โยบายและ

- ๘๓ มาตรการในทางปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งในเรื่องการบูรณาการในการทางานร่วมกันจากทุกฝ่าย รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณต้องให้เพียงพอต่อการดาเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
จึงขอเรียนถามว่า
๑. รัฐบาลมีน โยบายในการบริห ารจัด การในการดู แลกลุ่ มผู้ สูง อายุ ที่มี ภาวะพึ่ง พิง ครบ
ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยที่นอนติด บ้าน ติด เตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย
ประกอบกั บ มีม าตรการในการควบคุม ตรวจสอบการใช้ ง บประมาณเพื่ อให้ ผู้ สู ง อายุก ลุ่ ม ดั ง กล่ า ว
ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประการใด
๒. รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางเกี่ยวกับการบูรณาการการทางานร่วมกันจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม
ครบทุกสิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คาถามที่ ๑ รัฐบาลนี้ได้ให้ความสาคัญกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมี
นโยบายด้านการดูแลสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุทุกกลุ่ มมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะฉะนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลมุ่งเน้นในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจัดงบเหมา
จ่ายรายหัวปกติ จานวน ๖๐๐ ล้านบาท ให้กับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. ชุด สิ ทธิ ประโยชน์ บ ริก ารดูแลระยะยาว เรี ยกว่า Long term care ส าหรับผู้ สูง อายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน หรือในชุมชน จะประกอบด้วยบริการตรวจคัดกรอง บริการป้องกันโรคที่จาเป็น
บริการประเมินปัญหาความต้องการการดูแล บริการเยี่ยมที่บ้าน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกันออกแบบกลไกการจัดสรรงบประมาณภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ วงเงินจัดสรรงบประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท
ส่วนแรกคือ ๕๐๐ ล้านบาทนั้น จะจัดสรรไปยังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่
จานวน ๑,๐๐๐ แห่งที่มีความพร้อม วงเงินเฉลี่ประมาณ ๕,๐๐๐ บาทต่อคน
๒. จานวน ๑๐๐ ล้านบาทนั้น จะจัดสรรให้หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่เพื่อจัดบริการดูแล
ผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้านและในหน่วยบริการ
๓. การกากับ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล จะมีการควบคุมกากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอทั้งด้านบริหารจัดการการดาเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อปรับปรุง
ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนั้นได้รับการดูแลตามเป้าหมาย
คาถามที่ ๒ รัฐ บาลได้ให้ ความสาคัญเรื่องผู้ สูงอายุ โดยได้ถื อปฏิบั ติต ามแผนผู้สู งอายุ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้

- ๘๔ ๑. กระทรวงสาธารณสุ ข ด าเนิ น การพั ฒ นาอบรมบุ ค ลากรในระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
คือมี care manager และ care giver ได้ร่วมจัดระบบบริการดูแล บริ การส่งเสริม แล้วก็ส่งต่อเพื่อการ
ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับภาคเครือข่ายผ่านกลไกที่เรียกว่า family care team หรือทีมหมอประจาครอบครัว
ซึ่งได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดาเนินการพัฒนาศูนย์การพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน สนั บ สนุ น กิ จ กรรมและปรั บ สิ่ ง อ านวยความสะดวกในพื้ น ที่ อ บรม
อาสาสมัครผู้สูงอายุ
๓. กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการร่วมพัฒนาอบรมบุคลากรในระบบการดูแลระยะยาว
คือ care giver และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
๔. กระทรวงแรงงาน ดาเนิน การส่ง เสริมฝึ กอาชีพ และการประกอบอาชีพ ที่เ หมาะสม
กับผู้สูงอายุ
๕. กระทรวงมหาดไทย ด าเนิ น การเร่ ง ผลั ก ดั น ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๖. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการพัฒนาเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๗. ส านั ก งานกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สสส.ฉ สนั บ สนุ น กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๘. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดาเนินการสนับสนุนระบบการดูแล
ระยะยาว การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
- ติดตามการเร่งรัดผลักดันให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัคร (อสม.) ที่ไปดูแ ลผู้สูงอายุ
เนื่องจากปัจจุบันได้รับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ ๙๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดาเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ไปยังกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือที่ สธ ๐๒๐๕.๐๕/๓๙๒๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งว่า
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ทั้ ง กลุ่ ม ติ ด บ้ า น กลุ่ ม ติ ด เตี ย ง โดยสนั บ สนุ น งบประมาณเพิ่ ม เติ ม
ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๖๐๐ ล้านบาท ให้กับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อบริหาร
จัดการให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประมาณ ๑ แสนราย เกิดการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุที่เข้าไม่ถึง
บริการโดย

- ๘๕ ๑. การดูแลจากทีมสาขาวิชาชีพจากหน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
๑.๑ ให้บริการดูแลด้านสุขภาพให้ถึงบ้านชุมชน อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอตามปัญหา
สุขภาพ ชุดสิทธิประโยชน์ บริการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
๑.๑.๑. บริการตรวจคัดกรอง
๑.๑.๒. บริการป้องกันโรคที่จาเป็น
๑.๑.๓. บริการประเมินปัญหาความต้องการดูแล
๑.๑.๔. บริการเยี่ยมที่บา้ น
๑.๑.๕. บริการกายภาพบาบัด
๑.๑.๖. บริการด้านพยาบาล เช่น บริการใส่สายอาหารที่ให้ทางสายยางที่บ้าน เป็นต้น
๑.๒ กลไกการจัดสรรงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ร่วมกันออกแบบ
กลไกการจัดสรรงบประมาณภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของ อปท. และหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่
วงเงิน ๖๐๐ ล้านบาท
ส่วนที่ ๑ จานวน ๕๐๐ ล้านบาท จัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เข้าร่วมดาเนินงานประมาณ ๑,๐๐๐ แห่ง ในอัตรา ๕,๐๐๐ บาทต่อรายต่อปี
ส่ว นที่ ๒ จ านวน ๑๐๐ ล้า นบาท จั ด สรรให้ ห น่ ว ยบริ ก ารปฐมภูมิ ใ นพื้ น ที่ เ พื่ อ
จัดบริการตามเป้าหมายพื้นที่ จานวน ๑,๐๐๐ บาทต่อหน่วยบริการ
๒. กลไกดาเนินงานที่มีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
๑.๑ คณะกรรมการก าหนดนโยบายในส่ ว นกลาง มี ห น้ า ที่ อ อกกฎระเบี ย บ จั ด ท า
มาตรฐานและประเมินผล
๑.๒ คณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด มีหน้าที่คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายดาเนินงาน
ประสานด้านงบประมาณ สนับสนุนวิชาการ และควบคุมกากับประเมินผล
๑.๓ คณะกรรมการดาเนิน งานระดั บอ าเภอ มีห น้า ที่บู รณาการด าเนิน การดั บพื้ น ที่
เมื่อครบ ๑ ปี จะมีผลเกิดขึ้น ดังนี้
๑) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการที่มีคุณภาพที่บ้านได้ทั่วถึงมากขึ้น
๒) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้น
๓.๑) กลุ่มที่ติดบ้านก็จะสามารถออกไปอยู่สังคมได้บ้าง
๓.๒) กลุ่มติดเตียงจะพัฒนาขึ้นเป็นกลุ่มติดบ้าน
๓.๓) กลุ่มติด เตียงที่ต้องจากไปตามวาระก็จะเป็นการจากไปที่มีศักดิ์ศรี คือ
ได้รับการดูแลที่บ้านอย่างดีโดยครอบครัวและบุคลากรสาธารณสุข

- ๘๖ ๓. การกากับ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล จะดาเนินการอย่างสม่าเสมอทั้งด้านบริหาร
การจัดการ การดาเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ระดับผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นไปตามแผนโดยมี
คณะกรรมการร่วม ๒ คณะ (๑) คณะกรรมการร่วมระหว่าง สธ. กับ สปสช. ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่
เป็นการติดตามผลในระบบปกติผ่านระบบการตรวจราชการรายไตรมาส โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัด และ
ให้รายงานตามระบบงาน (๒) การกากับ ติดตาม และประเมินผล โดยหน่วยงานภายนอกทั้งด้านการ
ตรวจสอบการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด ทั้ ง ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการดาเนินงาน
รัฐบาลให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการทางานเชิงบูรณาการ ซึ่งการบูรณาการงาน คือตัวชี้วัด
การทางานของรัฐบาลชุดนี้ โดยทุกภาคส่วนได้จัดทาโรงการบูรณาการ รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ห่วงใยดูแล
ผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเชื่อมโยงงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ย วข้อง โดยบูรณาการ ๗ กระทรวงหลัก
ร่วมกับ สปสช. สสส. มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานภายใต้การกากับของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
………………………………………..

- ๘๗ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

การดาเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ อย่างเป็นรูปธรรม
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๑๗ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
จากที่ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙
โดยกาหนดให้ตรงกับช่วงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาได้มีแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นับเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐให้ความสาคัญในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของชาติ แต่ในปัจจุบันปัญหาของเด็กและเยาวชนมีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่พ่อแม่ต้องทางานหาเลี้ยงครอบครัว จนกระทั่งไม่มีเวลาดูแลอบรมหรือ
ให้ ค วามอบอุ่ น บุ ต รหลาน ปั ญ หายาเสพติ ด และที่ ส าคั ญ ด้ ว ยความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของเทคโนโ ลยี
การสื่อสารกลายเป็น ดาบสองคมที่ทาให้เยาวชนเข้าถึงสื่อยั่วยุต่าง ๆ ได้โดยง่ายและไร้การควบคุม
ด้วยวุฒิภาวะที่ยังน้ อยจึงอาจถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาหรือแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติต้องรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น และจากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หรือตัวชี้วัดสาคัญ ๑๗ ข้อ ได้กาหนดไว้อย่างครอบคลุมและ
เหมาะสมแล้ว แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อมีแผนดาเนินการที่ดีแล้ว หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดาเนินการ
ได้ปฏิบัติตามแผนดังกล่าว มีการติดตามประเมินผล รวมถึงการประชาสัมพันธ์รายงานผลการดาเนินการ
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงหรือไม่ เนื่องจากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
จะสิ้นสุดการดาเนินการตามแผนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว

- ๘๘ จึงขอเรียนถามว่า
๑) รัฐบาลได้ดาเนิน การตามตัวชี้วัด สาคัญทั้ง ๑๗ ข้อ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และมีการติดตามประเมินผล รวมถึงการประชาสัมพันธ์ รายงานผลการ
ดาเนินการหรือไม่ ประการใด
๒) หากระยะเวลาด าเนิ น การตามแผนพัฒ นาเด็ก และเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงแล้ว รัฐบาลจะมีนโยบายในการดาเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ต่อไปอย่างไร
๓) กรณีสภาเด็กและเยาวชนระดับตาบล ซึ่งขณะนี้มีอยู่ในบางท้องถิ่น ในเรื่องนี้รัฐบาล
ได้มีนโยบายในการดาเนินการอย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค าถามที่ ๑) รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ เด็ ก และเยาวชนอย่ า งมาก โดยเฉพาะ
ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งมีอยู่ ๔ ยุทธศาสตร์หลักสาคัญ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างภูมิคุ้มกันในการดารงชีวติ ของเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ และเด็กพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคเครือข่ายให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุม้ ครองพัฒนาเด็กและเยาวชน
ซึ่งกลไกในการขับเคลื่อนได้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
หรือ กดยช. และคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายเด็กและเยาวชน โดยการบูรณาการ ๙ หน่วยงาน
ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติในระยะกลางของ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ โดยพบว่า เด็กแรกเกิด - ๕ ขวบ มีการพัฒนาสูงวัยเพิ่มขึ้น การพัฒนา
เจริญเติบโตทางสมองดีขึ้น ค่ามัธยฐานไอโอดีนหญิงตั้งครรภ์มีตัวเลขชี้วัดที่ดีขึ้น ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์
เด็กเล็กทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีมาตรฐานดีขึ้น อัตราการคลอดบุตรเด็กในช่วง ๑๕ – ๒๐ ปีลดลง
และพบว่าร้อยละ ๘๐ ของสภาเด็กและเยาวชนได้ดาเนินการตามที่มาตรฐานกาหนด รวมทั้งครอบครัวมี
สัมพันธภาพที่ดีทาให้การกระทาความรุนแรงซ้าในครอบครัวลดลง อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผล
ในช่ว งที่ผ่านมายังพบว่ามีตัว ชี้วัด หลายตัวที่มีความเป็นห่วงและยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งต้องมีการ
ขับเคลื่อนต่อไปในเชิงบูรณาการของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ เช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น
ปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง (การสูบบุหรี่ การดื่มสุราแอลกอฮอล์และพบเด็กติดเกม ติดสื่อ

- ๘๙ ออนไลน์ และเล่นการพนัน) โดยมีการประมวลผลเพื่อจะปรับแผนในการขับเคลื่อนต่อไป การดาเนินการ
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อเด็กและเยาวชนอย่างมากโดยเฉพาะเด็กแรกเกิด รัฐบาลได้
อนุ มัติงบประมาณเพื่อเพิ่มเงิน อุดหนุ นให้กับมารดาของเด็กแรกเกิด ในปีนี้ ซึ่งมีเป้าหมายประมาณ
๑๓๐,๐๐๐ ราย ในอัตรา ๔๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีความมุ่งหมายว่าเด็กแรกเกิดนั้นจะต้องได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ทั้งอาหาร
ที่ครบ ๕ หมู่ และเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ทาให้คุณภาพของเด็กที่เกิดขึ้นมีคุณภาพที่ดีทั้ง
ด้านอารมณ์ ความคิด จิตใจและสติปัญญา ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้ริเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะมี
การประเมินผลต่อไป สาหรับเรื่องการประชาสัมพันธ์ได้มีการส่งแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ไปยังส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการประชุมปฏิบัติการทั่วประเทศในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการติดตาม
ประเมินผล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความร่วมมือในการสรุปผลงานรายปี ลงเว็บไซต์ (Website)
เพื่อให้เผยแพร่ทั่วไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมา
คาถามที่ ๒) สาหรับประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ
จะมี ก ารปรั บ แผนในปี ต่ อ ไปโดยเพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
คาถามที่ ๓) กรณีสภาเด็กและเยาวชนระดับตาบล ขณะนี้มีอยู่ประมาณ ๕๕,๘๐๐ ตาบล
ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสาคัญและมีการขับเคลื่อนขยายผลเพื่อให้มีความเข้มแข็งต่อไป
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๙๐ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

มาตรการในการจัดการเกี่ยวกับคลังเก็บสินค้าข้าวในโครงการ
รับจานาข้าว
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๒๒ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
จากปัญหาโครงการรับจานาข้าวที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันภาครัฐต้องมีภาระทางการคลัง
เป็นอย่างมาก โดยต้องแก้ไขปัญหาและบริหารจัด การเกี่ยวกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินการดังกล่าว ทั้งเรื่องปริมาณข้าวที่ล้นคลังเก็บสินค้า ปัญหาคุณภาพข้าวเสื่อมคุณภาพที่ต่ากว่า
มาตรฐาน หรือบางส่วนเสียหายถึงขั้นเน่าเสีย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องเร่งดาเนิ นการแก้ไข
และหาแนวทางในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาที่สาคัญอีกประการ คือ ความ
ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ปริ ม าณข้ า วที่ เ สื่ อ มคุ ณ ภาพรวมถึ ง ข้ า วเน่ า ที่ มี ก ารเก็ บ รั ก ษาอยู่ ใ นคลั ง เก็ บ สิ น ค้ า
อยู่ในขณะนี้ ว่ามีปริมาณจานวนมากน้อยเพียงใด ที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลเก็บรักษา
ด้วยเหตุดังกล่าว ภาครัฐจึงจาเป็นต้องมีแผนดาเนินการในการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งต้องมีมาตรการในการจัดการข้าวที่เสื่อมคุณภาพ เพื่อลดการสูญเสียและ
ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประเทศ โดยภาครัฐควรมีการบูรณาการ
การทางานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้งระบบ ทั้งในเรื่องการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับคลังเก็บสินค้า การระบายข้าว การนาข้าวที่เสื่อมคุณภาพไปบริหารจัดการเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จาเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้คาดหวังไว้ และ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศอย่างแท้จริง
จึงขอเรียนถามว่า

- ๙๑ ๑. รัฐบาลมีมาตรการในการจัด การเกี่ยวกับคลังสินค้าที่เก็บข้าวเสื่อมคุณภาพที่ต่ากว่า
มาตรฐาน รวมถึงข้าวเน่าเสียหรือไม่ ประการใด ข้าวที่เก็บรักษาไว้ในคลังเก็บสินค้ามีปริมาณมากน้อย
เพียงใด ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการเก็บดูแลรักษาจานวนเท่าใด
๒. รัฐบาลมีน โยบายหรือ แนวทางในการบริ ห ารจัด การในการระบายข้า วเพื่อลดความ
เสียหายที่เกิดจากข้าวในคลังสินค้าเสื่อมคุณภาพหรือที่ต่ากว่ามาตรฐานหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
ค าถามที่ ๑ ตั้ ง แต่ ค ณะรั ก ษาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (คสช.) เข้ า มาบริ ห ารราชการ
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อดาเนินการจัดการข้าวในสต็อก
(Stock) ซึ่งภารกิจเร่งด่วนประการแรกที่ต้องดาเนินการคือ การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ ก่อนที่จะ
ระบายข้าว ซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณข้าวนั้น ข้าวยังคงเหลือในสต็อก (Stock) ของรัฐ จานวน ๑๐๐ ชุด
ได้ดาเนินการพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อไม่ให้ล่าช้า โดยคณะทางานชุดนี้ได้มีการระดมกาลังบุคลากร
เป็นจานวนมาก และการดาเนินงานมีการสุ่มตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างสต็อกข้าวในแต่ละโกดังที่ได้เข้าไป
ตรวจสอบแล้ ว จึ ง เก็ บ ตั ว อย่ า งมาเพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น ที่ ย อมรั บ ตามมาตรฐานสากล
มาดาเนินการวิเคราะห์คุณภาพของข้าว (DNA) แล้วจึงนาผลการตรวจสอบทั้งหมดมาจัดแบ่งชั้นระดับ
คุณภาพตามสภาพความเป็นจริงของข้าว หลังจากที่ได้รวบรวมผลตรวจนับและตรวจสอบแล้ว ต่อมา
จึงจัดทาเป็น ข้อมูลปริมาณข้าว และชนิดของข้าวที่คงเหลืออยู่ ในสต็ อก (Stock) รัฐบาล เพื่อตั้งต้น
กระบวนการที่จะระบายข้าว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ทั้งนี้ การดาเนินการทั้งหมด
ต้ อ งด าเนิ น อย่ า งรอบคอบและเป็ น ระบบ เพราะมี ข้ า วกระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง มี ก ารประกาศ
อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีการประมูลทั่วไปอย่างรัดกุม เพื่อสร้างความมั่นใจกับตลาด สร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้เข้าร่วมในกระบวนการ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ ต่อไป
คาถามที่ ๒ การบริหารหรือแนวทางในการจัดการระบายข้าวนั้น จะเริ่มระบายข้าวที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ทราบผลการตรวจสอบก็เริ่มระบายข้าว โดยเปิดประมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม
๒๕๕๗ เมื่อแยกประเภทข้าวออกมาได้แล้ว ต่อมาจึงระบายข้าวคุณภาพดีออกก่อน ซึ่งได้ระบายข้าว
ไปแล้ว ทั้งข้าวที่มีคุณภาพและต่ากว่ามาตรฐานเล็กน้อย ข้าวที่ใช้ในการบริโภคระบายไปแล้วประมาณ
๕ ล้านตัน มูลค่า ๕๒,๓๐๐ ล้านบาท คงเหลือข้าวในสต็อกอีกประมาณ ๑๓.๗ ล้านตัน ส่วนข้าวที่
คุณภาพต่ามากหรือข้าวเสีย ที่อยู่ในขั้นตอนการรับแจ้งความของตารวจยังไม่ระบายเนื่องจากข้าวส่วนนี้
ต้องถือว่ากันไว้เป็นของกลางในการดาเนินคดีต่อไป ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ สานักงานตารวจ
แห่งชาติแจ้งว่า ได้ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณโดยผู้เชี่ยวชาญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องเก็บไว้
เป็นของกลาง สามารถนามาระบายต่อไปได้ โดยรัฐบาลได้ดาเนินการจัดระบบควบคุมที่รัดกุมและชัดเจน
ไม่ให้ข้าวเสื่อมคุณภาพเหล่านี้ไหลเวียนกลับมาในตลาดเพื่อป้ องกันผลกระทบต่อตลาด และคุณภาพ
ของข้าวไทย โดยจะมีการเปิดให้เข้าร่วมประมูลหรือเข้ามาซื้อข้าวเพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้
ได้ ว างระบบว่ า ผู้ ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มประมู ล ได้ ต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คล มี ใ บรั บ รองชั ด เจนว่ า จะน าข้ า วไปใช้
ในอุตสาหกรรมใด รวมทั้งมีระบบการควบคุมการขนส่งจากคลังที่เก็บรักษาข้าวไปจนถึงอุตสาหกรรม

- ๙๒ โดยกรมการค้าภายในได้มีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมเรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งเมื่อ เข้าโรงงานแล้ว
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้าไปตรวจได้ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง
ดังนั้น ทุกขั้นตอนจะดาเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๙๓ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ปัญหาการทุจริตในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายกิตติศกั ดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๒๑ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
ตามที่โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร (The Credit for Farmer Project) หรือบัตรเครดิต
ชาวนา เป็นหนึ่งในนโยบายประชานิยมตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เพื่อหวังที่จะลดต้นทุนการผลิต โดยการสร้าง
ช่องทางให้ชาวนาและเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ
เพื่อที่จะนาเงินไปซื้อปัจจัยผลิตทางการเกษตร การใช้บริการบัตรสินเชื่อจึงถือเป็นนวัตกรรมทางการเงิน
รูปแบบใหม่สาหรับเกษตรกร ที่จะช่วยอานวยความสะดวกในการใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าแทนเงินสดเพื่อ
ไปซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย และน้ามันเชื้อเพลิงจากร้านค้า
ที่ร่วมโครงการ ซึ่งการดาเนินโครงการที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรมีการใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร
เป็นจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สะท้อนถึงภาระหนี้ที่เพิ่มตามไปด้วย อีกทั้งยังปรากฏว่าชาวนาและเกษตรกร
บางกลุ่มที่มีภาระหนี้สินมาก ๆ ก็ใช้วิธีนาบัตรไปรูดเป็นเงินสดแทน ร้านค้าที่ทุจริตก็ยินยอมโดยหักเงิน
ออกไปร้อยละ ๑๕ – ๒๐ และบางช่วงที่ชาวนาหรือเกษตรกรไม่เหลือวงเงินกู้จากบัตรสินเชื่อแล้ว ก็ต้อง
กลั บ ไปกู้ ห นี้ น อกระบบ ซึ่ ง ต้ อ งเสี ย ดอกเบี้ ย ในอั ต ราสู ง วนเวี ย นอยู่ เ ช่ น เดิ ม ประกอบกั บ ปั จ จุ บั น
ในบางจังหวัดมีการร้องเรียนจากเกษตรกรกว่าถูกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ
ธ.ก.ส. บังคับให้ซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
(สกต.) เพื่อแลกกับการทาสัญญาปล่อยเงินกู้ให้ และหากไม่ซื้อตามที่กาหนด ธนาคารก็จะไม่ปล่อย
สิน เชื่ อให้ ยิ่งเป็น การตอกย้าให้ เ ห็ น ว่า ภาระหนี้ สินของเกษตรกรกาลังเกิด ปัญ หาทั้ งระบบ ซึ่ งต้อ ง
เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงแก้ไ ขปัญหา และสร้างความเข้าใจกับชาวนาและเกษตรกรอย่างเร็วที่สุด อีกทั้ง
ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรเป็นช่องทางหนึ่งที่มีส่วนให้เกิดภาระหนี้สินครัวเรือน
ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นหนี้สินที่ได้รับผลกระทบมาจากโครงการรับจานาข้าว ซึ่งเป็นโครงการ
คู่ขนานกับโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ดังนั้น รัฐบาลจึงควรวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินของ

- ๙๔ เกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งระบบ หรือควรมีนโยบายแก้ไขปัญหาในการชาระหนี้ค่าบัตรสินเชื่อเกษตรกร
คืนให้มีความยืดหยุ่นตามภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล การมีภาวะ
ปลอดดอกเบี้ ย หรื อ การขยายเวลาการช าระคื น เมื่ อ มีภั ย ธรรมชาติ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มชาวนาและเกษตรกรต่อไป
จึงขอเรียนถามว่า
1. การจัด ซื้อปัจจัยการผลิต ทางการเกษตร เช่น เมล็ด พันธุ์ ยาปราบศัต รูพืช ปุ๋ย และ
น้ามันเชื้อเพลิงจากร้านค้าที่ร่วมโครงการบางแห่ง มีการผูกขาดหรือร่วมมือกันในลักษณะไม่โปร่ งใสบ้าง
หรือไม่ และมีการตรวจสอบการทุจริตในลักษณะดังกล่าวอย่างไร
2. จากข่าวสารที่เผยแพร่ว่าในบางจังหวัดมีเกษตรกรร้องเรียนว่าถูกบังคับให้ซื้อปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) เพื่อแลกกับการทาสัญญา
ปล่ อ ยเงิ น กู้ ใ ห้ และหากไม่ ซื้ อ ตามที่ ก าหนด ธนาคารก็ จ ะไม่ ป ล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้ นั้ น มี ข้ อ เท็ จ จริ ง
ในเรื่องดั งกล่าวอย่างไร และผู้บริห ารระดับ สูงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร
มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิสทุ ธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
การบริหารงานของบริษัทแท็บโก (TABCO) ในเรื่องความไม่โปร่งใสของบัตรสินเชื่อเครดิต
(Credit) เกษตรกร ว่ า มี ก ารผู ก ขาดหรื อ มี ก ารบั ง คั บ ให้ เ กษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการนั้ น ตั้ ง แต่ ส มั ย
ปี ๒๕๒๓ ที่ธ นาคารโลก (World Bank) ได้ให้ข้อเสนอแนะกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ถึงการให้สินเชื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์การเกษตรหรือที่เรียกว่า เครดิต อินคัม (Credit Income)
ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ดาเนินการจ่ายสินเชื่อพร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นลูกค้า ๕ ประเภท ได้แก่ ปุ๋ย พันธุ์พืช สารเคมี เครื่องจักรกล
การเกษตร และบริการทางการเกษตร ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวถือว่าประสบความสาเร็จถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ สามารถที่จะถ่วงดุลราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรได้พอสมควร ต่อมาปี ๒๕๓๓
ได้มีการร้องเรียนมายังสภาผู้แทนราษฎรว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ คือไม่สามารถที่จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร
อย่างทั่วถึง จึงขอให้ ยกเลิก ต่ อมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ให้มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์วิจัย ซึ่งพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ต้องการให้ดาเนินการต่อ เนื่องจากเกรงว่า
หากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าว เกษตรกรอาจ
ถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องราคาและคุณภาพของปัจจัยการผลิตเหมือนเช่นในอดีตที่ ผ่านมา (ในปี ๒๕๓๔)
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรจึง ยุ ติก ารจั ด หาวัส ดุ อุป กรณ์ ก ารเกษตร แล้ ว ได้ ใ ห้
การสนับสนุนให้ทางเกษตรกรลูกค้าในแต่ละจังหวัด รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส. หรือที่ เรีย กว่า สกต. อั นเป็ นการจัด ตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญั ติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยทาหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและรวบรวมผลผลิตให้กับลูกค้า ต่อมาปี ๒๕๓๕ สหกรณ์
การเกษตรเพื่ อการตลาดลูก ค้า ต้องการให้มีบ ริษัท หัวขบวนในการรวมซื้อ รวมขาย จึงได้ขอความ

- ๙๕ เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์รวมทุนกันตั้งบริ ษัทไทยธุรกิจเกษตร
จากั ด หรื อที่ เรี ยกว่า แท็บ โก (TABCO) โดยธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตรถื อหุ้ น
๑๐ เปอร์เ ซ็ น ต์ สหกรณ์ก ารเกษตรเพื่อ การตลาดลู กค้ า ธ.ก.ส. ถื อ หุ้ นที่ เ หลื อ อีก ๙๐ เปอร์ เซ็ น ต์
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรกลางของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลู กค้า ธ.ก.ส. ในการรวมกัน
จัด ซื้ อปั จ จัย การผลิ ต ทางการเกษตรบริก ารทางการเกษตร รวมทั้ งจั ด หาปั จ จัย การผลิ ต ทั้ ง ภายใน
และภายนอกถึ ง ปั จ จุ บั น (๓๑ มี น าคม ๒๕๕๘) มี ส หกรณ์ ก ารเกษตรเพื่ อ การตลาดลู ก ค้ า ธ.ก.ส.
จานวน ๗๗ แห่ง มีสมาชิก ๓.๘๕ ล้านครัวเรือน มีทุนเรือนหุ้น ๒,๗๐๖ ล้านบาท ธุรกิจรวม ๒๐,๙๖๓
ล้านบาท เป็นธุรกิจจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรประมาณ ๘,๙๐๐ ล้านบาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ได้รับผลกาไรจานวน ๘๐ ล้านบาท
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๙๖ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

นโยบายโครงการรับจานาข้าว
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๖/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกิตติศกั ดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๕๐ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
จากกรณีโครงการรับจานาข้าวเปลือกในช่วงที่ผ่านมา ได้ปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนว่าผลการ
ดาเนินการของโครงการดังกล่าวได้สร้างความเสียหายต่อประเทศมีมูลค่าสูงมาก นอกจากนี้ ยังส่งผล
กระทบในวงกว้างต่อเกษตรกรชาวนา ระบบตลาดข้าว และยังทาให้รัฐบาลต้องมีภาระทางการคลัง
เป็นอย่างมาก แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา แต่ผลจาก
การดาเนินการได้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าการบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุม
รวมทั้งมีการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ ซึ่งนามาซึ่งความเสียหายดังกล่าว ผมรู้สึกเป็นกังวลในระยะหลังมานี้
ได้มีการสร้างความแตกแยกให้กับสังคม มีการปลุกระดมชาวนาให้ต่อต้าน มีการเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย
กับรัฐบาล มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกิดขึ้น คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว จานาข้าว
ในขณะนั้นก็คือ คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตรงนี้ก็ต้องเอ่ยชื่อขึ้นมา การที่บิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็อ้างว่า
โครงการรับจานาข้าวดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ ช่วยเหลือชาวนา ขอถามว่าให้ไปดูตัวเลขที่แท้จริงกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตัวเลขการเป็นหนี้ของพี่น้องเกษตรกรลดลงหรือไม่ มีแต่เพิ่มขึ้นๆ
การจานาเขาบอกว่า ถ้าหากว่าชาวนานาข้าวไปแล้วที่โรงสี เอกสารครบถ้วน ชาวนาต้อ งได้สตางค์
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรภายใน ๓ วัน ปี ๒๕๕๔ คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้ามา
เปิดโครงการรับจานาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีรอบแรกข้าวนาปีเท่านั้นจ่ายตรงเวลา แต่หลังจาก
นั้นโครงการปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ นั้น เริ่มมีปัญหาจ่ายสตางค์แรก ๆ จาก ๒ อาทิตย์กลายเป็นเดือน
จากเดือนกลายเป็น ถึงปี ๒๕๕๗ เวลาเกือบ ๒ ปี พี่น้องเกษตรกรไม่ได้สตางค์นั้นเขาเดือดร้อนมาก
เขาเอาข้ าวไปแล้ ว คุ ณ เอาข้ าวเขาไปขายแล้ ว ท าไมไม่ มี ส ตางค์ ม าจ่ ายเขา ประเด็ น ก็ คื อว่ า ตั้ ง แต่
พ่อค้าข้าว โรงสีต่าง ๆ เอาข้าวไปแล้วก็ไม่ได้ส่ง เขาก็เอาไปขายเอาเงินมาเข้ากระเป๋าไว้ก่อน ส่วนที่จะเอา
ข้าวมาเข้าโกดังเมื่อไรนั้นก็เป็นอันว่ารู้กันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การ

- ๙๗ คลังสินค้า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส่งได้ไม่จากัดเวลาทั้งๆ ที่ในระเบียบบอกว่าต้องแปรข้าวส่งคลัง
ภายใน ๑๕ วัน แต่ก็ไม่ได้นาเข้าตามระเบียบครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยข้าวดีก็มีการ
หมุนเวียนกันเอาไปขาย เสร็จแล้วก็ไปหาข้าวเน่าจริงๆ แล้วข้าวเน่ามันไม่มี ไม่มีหรอกครับ แต่ข้าวที่เขา
บอกข้าวเน่าก็คือข้าวไม่มีคุณภาพข้าวด้อยคุณภาพนั่นเอง เอาไปสวมแทนไว้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรนี้เป็นหุ้นส่วนในโครงการรับจานาข้าว ได้รับค่าบริหารจัดการหลายพันล้านบาท
แต่เวลาพี่น้องเอาข้าวไปจานาแล้วไม่ได้ข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดูแลอะไร
หรือไม่ ไม่เคย นอกจากไม่ให้กู้ยืมแล้ว ในขณะนั้นยังทวงหนี้ซ้าเติมเข้าไปอีก รู้เห็นเป็นใจกันการจ่ายเงิน
จ่า ยทองกั น ไป รั บ ค่ าบริ ห ารจั ด การไปหลายพั น ล้า นบาทนี้ เมื่ อโครงการรั บจ าน าข้า วมี ก ารทุ จ ริ ต
ทุกขั้นตอนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไม่มีชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมด้วยเลย
รับแต่ชอบ แต่ไม่รับผิดด้วยเก็บดอกเบี้ยอย่างเดียว เอาประโยชน์อย่างเดียว สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่อง
ที่ต้องมีการพิสูจน์และค้นหาความจริงให้ปรากฏเพื่อที่จะได้นากรณีโครงการรับจานาข้าวเปลือกดังกล่าวนี้
มาเป็นกรณีศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะได้ใช้เป็นแนวทางในการหา
มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิด ความเสียหายซ้าขึ้นมาอีก ประกอบกับหาแนวทางหรือมาตรการในการ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ชาวนาให้ได้รับประโยชน์จากมาตรการต่างๆ อย่างแท้จริง โดยต้องคานึงถึง
ภาระทางการเงิน การคลังของประเทศประกอบด้วย ไม่ให้ส่งผลกระทบก่อ ให้เกิด ความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจในภาพรวม อย่างไรก็ต าม การดาเนินการโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงชาวนา
ภาครัฐต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุม มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดประโยชน์ของเกษตรกร
ทุกภาคส่วนและประเทศชาติ และที่สาคัญที่สุดต้องอยู่ภายใต้ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับนโยบายและในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน จึงขอเรียนถามว่า
๑) รัฐบาลมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงการบริหารจัดการตามโครงการรับจานาข้าวเปลือก
ดังกล่าว มีมูลค่าความเสียหายสูงจนส่งผลกระทบเป็นภาระทางการคลังของประเทศนั้น มีการดาเนินการ
โดยทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในระดับนโยบายและทางปฏิบัติ หรือมีการละเลยในหน้าที่ ในกระบวนการ
ขั้นตอนภาคส่วนใด และใครเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรณีศึกษาและหาทางเยียวยาความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้น
๒) รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันรวมถึงการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการต่างๆ ที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในทุกภาคส่วน รวมถึงชาวนา ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรทุกภาคส่วน รวมทั้งชาวนา และไม่สร้างความเสียหายและภาระ
ทางการคลังเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ ประการใด

- ๙๘ ๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
คาถามที่ ๑) ความคืบหน้าในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของโครงการรับจานาข้าวเปลือก
ที่ มี ปั ญ หานั้ น มี ค วามคื บ หน้ า อย่ า งไรบ้ า ง หลั ง จากที่ ป .ป.ช. ชี้ มู ล ความผิ ด ก็ แ ยกออกเป็ น
๒ ส่วน ในส่วนที่เป็นความผิดทางอาญาจะพิจารณาโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง และในส่ว นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังนั้นก็จะเป็นส่ว นที่
เกี่ยวข้ องกับความผิ ด ทางแพ่ ง ซึ่ง หลังจากที่รับเรื่องมานั้นทางคณะรั ฐมนตรี หรือว่า ทางรัฐ บาลนั้ น
ก็ไ ด้ตั้ งคณะกรรมการขึ้ น มา ๒ ชุ ด ชุด หนึ่ งก็ เป็ นชุ ด ที่ ต ามค าสั่ งของกระทรวงการคลัง อี กชุ ด หนึ่ ง
เป็นตามคาสั่งของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อจะพิจารณาชี้มูลความผิดตามที่ ป.ป.ช. ได้เสนอมา ในส่วนของ
กระทรวงการคลังนั้น ณ ขณะนี้ได้อยู่ในระหว่างมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนั้น จากการตรวจสอบพบว่า ณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบ
พยานเพิ่มเติม นั่นก็คือส่วนของกระทรวงการคลัง แต่ของกระทรวงพาณิชย์หลังจากที่ได้รับ เรื่องมา
ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา โดยมีท่านหัวหน้า ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
เป็ น ประธานเช่ น กั น ซึ่ ง ก็ มี ก ารตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ในภาครั ฐ ของอดี ต
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ แ ละอดี ต รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ แ ละผู้ เ กี่ ยวข้ อ ง
ผู้เกี่ยวข้องในที่นี้ในภาครัฐนอกเหนือจากรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้ว ก็จะมี
เลขานุการรัฐมนตรี ณ ขณะนั้น แล้วก็มีข้าราชการ อีก ๓ ท่าน เป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ แล้วก็
รองอธิบดี แล้วก็รวมถึงผู้อานวยการกองการข้าวอย่างที่เราทราบกันดี แต่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่ว นที่
ภาคเอกชนนั้นมีอยู่ด้วยกัน ๑๕ คน หรือถ้านับเป็นจานวนรายก็คือ ๑๖ ราย เพราะฉะนั้น ณ ขณะนี้นั้น
ท่ า นนายกรั ฐ มนตรี และท่ า นรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ เ ซ็ น เห็ น ชอบแล้ ว ก็ ไ ด้ ยื่ น ไป
ที่กระทรวงการคลัง ขณะนี้ จึงอยู่ในระหว่างที่กระทรวงการคลังจะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ความรับผิดชอบทางแพ่งที่เกิดขึ้น
คาถามที่ ๒) ทางรัฐบาล คสช. ได้เข้ามานี้มีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรครบถ้วนแล้ว
ตั้งแต่เข้ามาในช่วงวันที่ ๒๒ พฤษภาคมที่ผ่านมา ก็พบว่าขณะนั้นที่พวกเราจาความได้คือเป็นงานเร่งด่วน
ที่จะจ่ายให้ครบถ้วนหมดไป ๙๐,๐๐๐ ล้านบาทแล้ว
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๙๙ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

มาตรการเกี่ยวกับการเรียกคืนและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้แทน
นายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓๕ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้ว ยพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ข องประเทศตั้ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในทุกภูมิภาค สังคมไทยมีปัญหาอยู่ ๒ ลักษณะ คือ การบุกรุก
ที่สาธารณะทั้งของเอกชนและของหลวง ทั้งจากประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นที่ดินทากิน นอกจากนี้เป็น
การบุกรุกของผู้มีอิทธิพลหรือนายทุน เพื่อหาประโยชน์จากการสร้างที่พักรีสอร์ท โดยเฉพาะในพื้นที่ที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนนี้มีการรุกล้าพื้นที่ ป่าไม้และสร้างปัญหาการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก
ปรากฏภาพเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่า และที่น่าแปลกใจ คือ กลางป่าแบบนี้รอดพ้นจากการตรวจสอบ
ดูแลของข้าราชการที่ดูแลป่าไม้ได้อย่างไร จนขยายใหญ่โตแล้วต้องมาเรียกคืนในภายหลัง วังน้าเขียว
มีรีสอร์ทเกิดขึ้นเต็มไปหมด คนชอบไปพักกันมากมายทั้งๆ ที่รู้ว่าบุกรุกที่ของหลวง ภูเขาทั้งลูกซึ่งเห็นว่า
เป็นป่าเต็มไปหมดแต่มีโรงแรมและสระว่ายน้าอยู่กลางป่าได้อย่างไรโดยที่ไม่เห็น มีการบุกรุกที่มีเส้นทาง
มีถนนตัดเรียบร้อย กล่าวคือ คนมีฐานะบุกรุกนาที่ของหลวงมาทา แต่ในบางพื้นที่เป็นการทามาหากิน
ของชาวบ้าน ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีไม่กี่ครัวเรือนจะบุกรุกได้ขนาดนี้ ภาพไร่ข้าวโพด
เต็ม ไปทั้ง ภูเ ขาภาพการเตรี ยมถางที่ ทั้ง หมด ในอาเภอแม่ ริม มี ชาวบ้ านอยู่ใ นที่ แห่ งหนึ่ง เพี ยง ๑๐
ครัว เรือน แต่ถางที่ไ ด้ห มดทั้งป่า โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เอาพัน ธุ์ข้าวโพดไปมอบให้เพื่อให้ชาวบ้าน
เพาะปลูกและได้รับประโยชน์จากการรับซื้อข้าวโพด แต่พื้นที่ป่าเขาต้องเสียหายไปมาก ที่จังหวัดน่าน
ก็เจอปัญหาเดียวกัน มีนอมินี (Nominee) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการทาลายป่าเขา สาเหตุ
ที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐต้องเร่งหามาตรการที่เฉียบ
ขาดและเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และขณะเดียวกันต้องสร้างขวัญและ
กาลังใจและความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต้องมีการบูรณาการ
การทางานร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเอกภาพในการทางานอย่างแท้จริง จากสภาพปัญหา

- ๑๐๐ คือ ๑. การบุกรุกเพื่อสร้างรีสอร์ท อันนี้ชัดเจนว่าเป็นคนมีฐานะเรียกคืนได้ทันที เพราะทาผิดกฎหมาย
ชัดเจน และ ๒. การบุกรุกเพื่อการเกษตร ปลูกบรรดาพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายก็อาจจะจาแนกแยกแยะ
ได้ว่าอะไรเป็นพื้นที่ชาวบ้านจริง อะไรที่ทาเกินจริงเรียกเอามาคืนเสีย นี่คือตัวอย่างที่ยกให้เห็น คือ นาไป
สร้างรีสอร์ท บ้านพัก กับนาไปทาเรื่องของการเกษตร จึงขอเรียนถามว่า
๑) รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการดาเนินการจัดการเพื่อเรียกคืนผื นป่ารวมถึงมีแผน
ในการบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้มีการบุกรุกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติ
รวมถึงบางพื้น ที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
หรือไม่ ประการใด อีกทั้งขณะนี้ได้พื้นที่ป่าไม้กลับคืนมาเป็นของแผ่นดินมากน้อยเพียงใด
๒) รัฐบาลมีมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ทั้งในส่วนของ
ประชาชน นายทุน ผู้มีอิทธิพล รวมถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขและลด
ปัญหาของพื้นที่ ป่าไม้ให้ยั่งยืนได้เพียงใด ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คาถามที่ ๑) ปัจจุบันนี้เรามีป่าสมบูรณ์ที่เป็นป่าอนุรักษ์ซึ่งยังมีความสมบูรณ์อยู่ ๑๐๒ ล้าน
ไร่ คิดแล้วประมาณ ๓๑.๕ เปอร์เซ็นต์ ที่ ณ วันนี้เรามีอยู่ นักวิชาการด้านป่าไม้ นักนิเวศวิทยาได้คานวณไว้
ตั้งแต่ดั้งเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลขว่าประเทศไทยควรมีเท่าไรถึงจะสมดุลพื้นที่ป่า ซึ่งคานวณว่าควร
มีพื้นที่ป่าประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ ๑๒๘ ล้านไร่ ถ้าวันนี้เรามาพูดว่าประเทศไทยควรมี
พื้น ที่ป่าเพิ่ม อีกเท่าไร ก็คือ ๒๖ ล้านไร่ ในข้อเท็จจริง แล้วมีคนบุ กรุกอยู่กี่ประเภท เราพยายามจะ
แยกแยะ ประเภทแรกก็คือนายทุนผู้มีอิทธิพลก็แสวงประโยชน์โดยมิชอบ ในส่วนที่ ๒ คือผู้ยากไร้คนจน
จริงๆ ซึ่งไม่มีที่จะอยู่ก็ไปอาศัยบุกรุก ทาลายป่า กลุ่มที่ ๓ ก็คือ คนอยากจน คือ ไม่ได้จนจริงถึงขนาด
จะต้องไปบุกรุกป่าแต่ก็มีความคิดความเชื่อว่าถ้าบุกรุกป่าไว้ได้นานๆ วันหนึ่งรัฐเขาต้องจัดสรรให้ หลาย
รัฐบาลมีโครงการมาเรื่อยๆ จนกระทั่งรัฐบาลนี้ก็เช่นเดียวกัน ส่วนที่ ๔ คือ ผู้มีอิทธิพลอาศัยผู้ยากจนเป็น
นอมิ นี (Nominee) เรามี ก ารลาดตระเวนทั้ ง ทางพื้ น ดิ น และทางอากาศ และอี ก ประการเราก็ ใ ช้
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) มีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ในทุก ๓ เดือน เราจะดูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นผมยืนยัน ณ วันนี้การบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่ง
เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ของเรานั้นกระทาได้น้อยมาก หลักเพียงแค่ ๕ ไร่ ๑๐ ไร่ ลักษณะเราก็จะมีเข้าไป
ดาเนินคดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราดาเนินการวิธีการนี้ไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะลดแรงจูงใจของผู้ที่แสวง
ประโยชน์จากป่าโดยมิชอบได้ไปเรื่อยๆ น่าจะลดระดับไป ดาเนินคดีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ประมาณ ๑๓,๐๐๐
คดีที่ดาเนินการมาทั้งหมดถึง ณ วันนี้ ก็เป็นตัวเลขที่เราได้ทางานกันอย่างเต็มที่และผู้มีอิทธิพลที่เหลืออยู่
ก็น้อยเต็มทีเป็นการขัดแย้งกันในพื้นที่เก่าซึ่งยังไม่ลงตัว เรารักษาพื้นที่ไว้ได้ ๑๐๒ ล้านไร่แล้ว

- ๑๐๑ ค าถามที่ ๒) นโยบายชั ด เจนว่ า กลุ่ ม แรก กลุ่ ม นายทุ น ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลด าเนิ น คดี
ทางกฎหมายอย่างจริงจัง เด็ดขาด แล้วก็เอาพื้นที่คืน เมื่อได้พื้นที่คืนมาแล้วทา ๒ ประการ ประการที่ ๑
ถ้าเป็น พื้นที่ลุ่มน้าชั้น ๑ ชั้น ๒ เป็น พื้นที่สาคัญก็ฟื้นฟูสภาพป่าแต่เป็นพื้นที่ที่ป่าเสื่อมโทรมสามารถ
จัดสรรให้กับผู้ยากไร้เข้าทากินได้ รัฐบาลก็จัดสรรให้ผู้ยากไร้เข้าทากิน วันนี้มีเป้าหมายทั้งหมดสามแสน
ไร่ ทาในปี ๒๕๕๘ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๙๑๕๐,๐๐๐ ไร่ แต่วันนี้จัดพี่น้องประชาชนเข้าไปได้แล้ว
ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร่ เพราะการคัดกรองการตรวจสอบก็ทาด้วยความรอบคอบ ประการที่ ๒ เมื่อเรา
เข้าไปทวงคืนผืนป่าก็จะเจอผู้ยากไร้อยู่ในพื้นที่ สิ่งแรกเราก็ต้องบอกให้เขารู้ว่าเขากาลังบุกรุกพื้นที่ของทาง
ราชการ ต้องยอมรับตรงนี้ก่อน ถ้าเขาบอกว่าเป็นที่ของเขาก็ต้องพิสูจน์สิทธิกัน ซึ่งในเวลาต่อไปจะมีการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับใหม่ซึ่งก็จะครอบคลุมเรื่องพวกนี้
เมื่อผู้ยากไร้อยู่ในพื้นที่เราพบเขา เราก็ดาเนินการ ๒ ประการ ให้เขารู้ว่าเขาทาผิดกฎหมาย แต่เนื่องจาก
เขาเป็นคนยากไร้ รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้าต้องทาให้คนจนมีที่ยืนในแผ่นดินและมีชีวิต
ที่มั่นคงในอนาคต เราก็ยังผ่อนผันให้เขาทาอาชีพตรงพื้นที่เดิมได้อยู่ยอมรับว่าผิดกฎหมายแต่ผ่อนผัน
ให้อยู่ได้ชั่วคราว และพื้นที่บริเวณนั้นหรือใกล้เคียงถ้ามีพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสรรให้ เราจะจัดสรรให้เขา
เข้าไปอยู่ทากินได้ โดยมอบสิทธิทากินให้ในลักษณะแปลงรวมไม่แบ่งแยกเป็นปัจเจกบุคคล นี่คือ ๒ ส่วน
ที่เราได้ดาเนินการอยู่ คนยากจน สิ่งนี้ที่เป็นปัญหาที่เราต้องพยายามคัดกรองก็พยายามดาเนินการอยู่
ขณะนี้ ที่เป็นนอมินีนั้ น สิ่งที่เราเผชิญ คือ คนยากจน แต่เบื้องหลังคนยากจนมีคนที่แสวงประโยชน์
โดยมิชอบอยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติอะไรอย่างเด็ดขาดลงไปก็เหมือนเรารังแกคนจน ในหลายพื้นที่
มีการปลูกยาง ได้นาหลักวิชาการการตัดยางมาใช้ ถ้าเจอไม้ยางพาราที่อายุไม่เกิน ๔ ปี ซึ่งยังใช้ประโยชน์ไม่ได้
อันนี้ตัดทิ้งทาลายเพราะเป็นพื้นที่ป่าและจะเป็นต้นไม้ที่แทรกแซงพื้นที่ป่า ตรงที่เว้นจะปลูกป่าไม้ยืนต้น
ขึ้นมาแทนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า แต่ในส่วนที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งก็ผ่อนผันให้ผู้ยากไร้ยังอาศัยทากินอยู่ได้
ในส่ว นต้น ยางที่เกิน ๒๐ ปีขึ้น ไปแล้ว ก็ไม่ตัด ทาลายถือว่าเป็นสภาพป่าไปเลยปลูกป่าไม้เสริมขึ้น มา
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ๑๐๒ ล้านไร่ เรารักษาไว้ได้อย่างเด็ดขาด ในช่วงปี ๒๕๕๗
มาถึงวันนี้เราทวงพื้นที่คืนมาได้ประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ ไร่ดาเนินคดีไป ๑๓,๐๐๐ กว่าคดี แล้วฟื้นฟูสภาพป่า
กลับคืนมาแล้วประมาณ ๓๘,๐๐๐ กว่าไร่นี่ก็เป็นตัวเลขที่เราทาอยู่ ถ้าอย่างนั้นให้เชื่อมั่นในการทางาน
ของเราว่ า ๑๐๒ ล้ า นไร่ บวกเพิ่ ม ไปเรื่ อ ยๆ นี่ คื อ สิ่ ง ที่ รั ฐ บาลท าในแผนปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐
ก็จะเดินหน้าไปแบบนี้ปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ และในระยะยาวได้ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
แห่งชาติว่าจะวางกรอบอย่างนี้ให้อยู่ในระยะยาวได้อย่างไรต่อไป
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๑๐๒ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลเอก ดนัย มีชูเวท เป็นผูต้ ั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๒๘ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พลเอก ดนัย มีชูเวท
ตามที่ได้เกิดปัญหาวิกฤตภัยแล้งในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้คาดการณ์ว่า
จะเกิดต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เกษตรกรเกิดความเดือดร้อน มีผลผลิตลดลง รายได้ลดลง ระบบ
ประปาบางส่วนได้รับผลกระทบ เนื่องจากปริมาณน้าไม่เพียงพอหรือคุณภาพน้าไม่ดีพอที่จะนาไปทา
น้ าประปานอกจากนี้ ยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ น้ าทะเลที่ ห นุ น เข้ า พื้ น ที่ จ นเกิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ซึ่งรัฐบาลได้ดาเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการรับทราบของทุกภาคส่วน
ในการดาเนินการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง จึงขอเรียนถามว่า
๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการวางแผนเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และบริหาร
จัดการน้าอย่างไร เพื่อให้การใช้น้าต้นทุนที่มีอยู่ตามอ่างเก็บน้าต่างๆ ที่มีอยู่น้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และลดผลเสียหายต่อการดารงชีพของเกษตรกรเหลือน้อยที่สุด
๒) ปัจจุบันรัฐบาลได้ดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ ประสบภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘/๒๕๕๙ จานวน ๘ มาตรการ ซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการอานวยการบูรณาการแก้ไขวิกฤต
ภัยแล้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนนั้นมีผลการดาเนินการช่วยเหลือประการใด และมีการเตรียมการ
ช่วยเหลือกรณีภัยแล้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างไร
๓) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายกาหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการ
ลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มโอกาสการแข่งขันนั้น มีแผนการดาเนินการและมีกลไกขับเคลื่อนอย่างไร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกษตรกรจะได้รับประโยชน์อย่างไร โดยเฉพาะด้านการตลาดที่จะ
รองรับผลผลิตทางการเกษตร

- ๑๐๓ ๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คาถามที่ ๑) โดยสรุปแล้วการใช้น้าไล่เรียงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ และจนมาถึง
ปี ๒๕๕๘ น้าในเขื่อนของเราที่ได้รับจากน้าฝน ผมอยากเรียนท่านว่าใน ๓๓ เขื่อนใหญ่ที่มีอยู่วันนี้เรามีน้า
อยู่เพียง ๔๐,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ใน ๔๐,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้การได้จริงๆ ก็ประมาณ
๑๖,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าในปี ๒๕๕๗ ถึง ๔,๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร การบริหารจัดการ
หรือการดาเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแผนการบริหารจัดการน้าในปีนี้ค่อนข้างชัดเจน
แบ่งเป็น ๔ กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่ ๑ ก็คือเรื่องของลุ่มน้าขนาดใหญ่ที่เรารู้จักกันดีคือลุ่มน้าเจ้าพระยา
กลุ่มที่ ๒ คือ ลุ่มน้าแม่กลอง กลุ่มที่ ๓ ก็คือเขตชลประทานในลุ่มน้าอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้า
หรือเขื่อนที่เป็นลักษณะเชิงเดี่ยว และกลุ่มสุดท้ายคือ นอกเขตชลประทาน โดยหลักการบริหารทั้ง ๔ กลุ่มนี้
หลักการก็คือว่าเราจะดูก่อนว่าเราจะมีน้าเท่าไรจะครอบคลุมได้ถึงการใช้น้าได้ไปถึงฤดูฝนของปีต่อไป
อันนี้เป็นหลักข้อแรกว่าเราจะดูตั้งแต่ว่าเรามีน้าเท่าไรและจะใช้ไปถึงต้นฤดูฝนของปีต่อไป ประการที่ ๒
เราจะกาหนดความสาคัญในการจัดสรรน้า อันแรกก็คือในเรื่องของอุปโภคบริโภค ในเรื่องที่ ๒ ก็คือการ
รักษาระบบนิเวศ ในเรื่องที่ ๓ ก็คือ เรื่องการเกษตร และโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรนั้นเราก็จัดเป็น
ระดับ ระดับแรก ก็คือว่า เพื่อจะดูพืชผลทางการเกษตรที่ได้ปลูกอยู่เดิมไว้แล้ว ประการต่อมาคือการที่
จะดูแลพืชที่กาลังจะปลูกขึ้นใหม่ การบริหารจัดการน้า เราคิดง่ายๆ เลยนะครับ เอาจานวนน้าที่มีอยู่กับ
จานวนระยะเวลาที่เราจะต้องดูแลไป ก็ออกเป็นตัวเลขมาตัวเลขหนึ่งว่าในวันหนึ่งเราจะบริหารจัดการน้า
ในลุ่มน้าเจ้าพระยาซึ่งมีทั้งหมด ๔ เขื่อนใหญ่ปล่อยน้าออกมาได้รวมแล้วกาหนดไว้วันหนึ่ง ๑๕.๘๕ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ในลุ่มน้าแม่กลองและในส่วนเขตชลประทานที่เป็นอ่างเชิงเดี่ยว การบริหารจัดการนั้นก็ใช้
หลักการเหมือนกัน ส่วนนอกเขตชลประทานนั้นเรามีการบริหารจัดการน้าด้วยแผนบริหารจัดการน้า
ที่เราทาไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ เราสามารถเติมน้าได้ประมาณสัก ๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งก็เป็นน้าที่อยู่ในบ่อน้า ไร่นา บ่อน้าธรรมชาติ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้า
คาถามที่ ๒) ได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการอนุมัติมาตรการที่จะ
ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องภัยแล้งนั้นไปแล้วเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งในเนื้อหาสาระของการ
แก้ปัญหาภัยแล้งนั้นก็จะกราบเรียนท่านว่าเราใช้งบประมาณทั้งสิ้นในการแก้ปัญหาในครั้ งนี้เป็นจานวน
เงิน ๑๑,๑๕๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบปกติตามฟังก์ชัน (Function) อยู่แล้ว ๗๘๐ ล้านบาทแล้วก็ขอเป็นงบ
กลางเพิ่มเติมอีก ๔,๐๗๐ ล้านบาท มีมาตรการที่ดาเนินการทั้งสิ้น ๘ มาตรการ ๘ มาตรการนั้นอยาก
กราบเรีย นว่ามีทั้ง มาตรการลดค่าใช้ จ่าย ลดภาระหนี้ สิน เพิ่ม รายได้ แล้วก็รวบรวมความต้องการ
ที่แท้จริงของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง มีมาตรการที่จะเพิ่มน้าต้นทุนมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้า รวมทั้งมาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในช่วงภัยแล้ง และสุดท้ายก็เป็นมาตรการอื่นๆ ที่จะสนับสนุน

- ๑๐๔ คาถามที่ ๓) การลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสการแข่งขันนั้นเราทาด้วยกันทั้งหมด ๔ เรื่อง
ครับเรื่องแรก การลดต้นทุน ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องพื้นฐาน เรื่องที่ ๒ เรื่องการเพิ่มผลผลิต เรื่องที่ ๓ และ
เรื่องที่ ๔ ที่วันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยากทาให้เป็นเรื่องราวที่ร้ อยเรียงต่อเนื่องกัน นั่นคือเรื่อง
ของการบริหารจัดการและการตลาดการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันหรือเพิ่มผลผลิตด้วยสิ่ง
เหล่านี้เป็นนโยบายที่ถือเป็นวาระแห่งปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะต้องดาเนินการลดต้นทุน
และเพิ่ มโอกาสในการแข่ งขั น ท าด้ ว ย ๔ เรื่อ ง ทั้ ง หมดนี้ ก็ จะต้ องบูร ณาการเพื่อ เพิ่ม ผลผลิต ต่ อไร่
ในขณะเดียวกัน เรื่องการบริห ารจัด การและการตลาดมีความสาคัญมากครับ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีนโยบายในเรื่องของการรวมแปลงใหญ่ ได้มอบหมายนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ดาเนินการในจังหวัดละ ๑ แปลงให้ได้ภายในปี ๒๕๕๙ จะต้องมีผู้บริหารจัดการแปลง การรวมแปลง
นั้นก็หมายถึงว่า เรารวมทุกอย่าง แม้กระทั่งมอเตอร์พูล (Motor pool) หรือเครื่องมือที่จะใช้ในการ
บริหารจัดการผู้จัดการแปลงก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตลาด นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่จะทาให้
เกษตรกรเกิดความยั่งยืนในอนาคต วันนี้การทาการเกษตรในเชิงเดี่ยว โอกาสที่เกษตรกรจะยืนอยู่ได้
น่าจะลาบาก ผมจึงคิดว่าวันนี้เรื่องอย่างนี้เราควรจะต้องเร่งดาเนินการและถือเป็นนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่จะต้องให้เกษตรกรไม่ทานาหรือไม่ทาเกษตรอย่างเดียวครับ จะต้องทาเรื่องของการ
ทาการเกษตรผสมผสาน วันนี้เรื่องของสวนยางรัฐบาลมีนโยบายที่ให้ชาวสวนยางได้กู้เงินเพื่อไปทาอาชีพ
เสริม ไม่ใช่ทายางอย่างเดียว เกษตรกรชาวนาก็เช่นเดียวกันครับ นั่นหมายถึงว่าจะไม่พึ่งเพียงราคายาง
อย่างเดียว แต่ว่าควรจะมีอาชีพเสริมหรือมีกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไร่ของเขามากขึ้น
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๐๕ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

ปัญหาบริษัทประกันภัยโฆษณาเกินจริง หรือปิดบัง ข้อเท็จจริง
๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๒๑ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้ ว ยในปั จ จุ บั น การท าประกั น ชี วิ ต หรื อ การท าประกั น สุ ข ภาพ ได้ รั บ ความสนใจจาก
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการทาประกันชีวิตเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว หากเกิดกรณีที่
หัวหน้าครอบครัวจากไปก่อนวัยอันควรเงินจากประกันชีวิตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัจจั ยทาง
การเงิ น ได้ การท าประกั น จึ ง ถื อ เป็ น การออมและเป็ น การบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งหนึ่ ง และธุ ร กิ จ
ประกันภัยได้เติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันสูงระหว่างบริษัทประกันภัยต่างๆ แต่
จากการที่บริษัทประกันภัยบางแห่งได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ โดยมีลักษณะโฆษณาเกินจริ ง หรือปิดบัง
ข้อ เท็ จจริ ง สร้ า งความเข้ า ใจผิ ด ให้ แ ก่ ผู้ บ ริโ ภคอาจเป็น การให้ ข้ อ มูล ที่ ไ ม่ค รบถ้ วน ท าให้ เ ข้า ใจผิ ด
ในสาระสาคัญของสินค้าและบริการ เช่น ใช้คาว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ต้องตอบคาถามสุขภาพ
แต่ พบปั ญหาหลายกรณี เกิ ดขึ้ น เมื่ อผู้ ท าประกั นเสี ยชี วิ ตลงแล้ วทายาทผู้ รั บประโยชน์ กลั บถู กบริ ษั ท
ประกันภัยบอกล้างสัญญา เนื่องจากพบว่าผู้ทาประกันมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ก่อนมาทาประกันชีวิต บริษัท
จึงคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่เคยจ่ายมาแล้วและปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย ซึ่งการโฆษณา
ดังกล่าวถือว่ากระทาผิดจรรยาบรรณ มีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์จากผู้บริโภคโดยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
เพื่อหวังผลทางการค้าและไม่คานึ งถึงผู้บริโภค ปัญหาดังกล่าวนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ถูกชักจูงได้ง่าย จึงขอเรียนถามว่า
๑) รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขปั ญหาบริษัทประกันภัยโฆษณาเกินจริงหรือ
ปิดบังข้อเท็จจริงที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือไม่ ประการใด
๒) รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริมการทาประกันชีวิต การทาประกันสุขภาพ
หรือการทาประกันเพื่อการออมให้แก่ประชาชนโดยมีสญ
ั ญาที่เป็นธรรมกับคู่สัญญาหรือไม่ ประการใด

- ๑๐๖ ๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
คาถามที่ ๑) โดยปกติในธุรกิจประกันภัยก็จะประกอบไปด้วยคนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้ ๑.
บริษัทประกันชีวิต แล้วก็จะมีสมาคมประกันชีวิตซึ่งเป็นการรวมตัวของบริษัทประกันชีวิต จะมีผู้ขายซึ่งก็
จะมีลักษณะเป็นผู้แทนของบริษัทประกันชีวิต หรือว่าตัวแทนนายหน้าอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของผู้ขายแล้วผู้
ซื้อก็เป็นประชาชนทั่วๆ ไป ซึ่งก็จะมีทั้งผู้ซื้อที่เป็นผู้ซื้อประกันทั่วไป ผู้ซื้อประกันแบบสูงอายุ หรือว่าอื่นๆ
นอกจากนั้นก็จะมีองค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแลธุรกิจ คือ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ซึ่งการประกันภัยแบบทั่วไปกับประกันภัยแบบสูงอายุ กรมธรรม์
นั้น มีความแตกต่างกัน กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่วไปนั้นสามารถทาได้ตั้งแต่แรกเกิด การพิจารณาที่
จะรับประกันภัยนั้น มีทั้งแบบตรวจสุขภาพและไม่ตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจานวนเงินเอาประกัน
แล้วก็แบบของผลิตภัณฑ์ที่จะเลือกซื้อ สาหรับกรมธรรม์สาหรับผู้สูงอายุ กาหนดอายุที่เริ่มทาประกันชีวิตไว้
ที่ ๕๐ ปีขึ้นไปถึงไม่เกิน ๗๕ ปี การพิจารณารับประกั นภัยเป็นแบบไม่ต รวจสุขภาพจานวนเงิน เอา
ประกันภัยสูงสุดไม่เกิน ๖ แสนบาท การให้ข้อมูลในใบคาขอเอาประกันชีวิตไม่มีคาถามสุขภาพในใบคา
ขอ จึงไม่ต้องแถลงสุขภาพ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงไม่สามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับประกันชีวิตตามสิทธิ
โต้แย้งได้ ดังนั้นหากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยในช่วง ๒ ปีแรก บริษัทจะต้องจ่ายเบี้ยประกันที่ชาระไป
แล้วบวกด้วยค่าตอบแทน ซึ่งอาจ จะเป็น ๒–๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วแต่สภาวะหรือแล้วแต่ข้อตกลงแต่ถ้าเป็น
กรณีเสียชีวิตตั้งแต่ปีที่ ๓ เป็นต้นไปนั้น บริษัทจะต้องจ่ายเต็มตามจานวนที่เอาประกันภัยแต่หากเป็นกรณี
ที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไม่นับเรื่องเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยนั้นบริษัทจะจ่ายเต็มตามจานวนเงิน
เอาประกันภัยโดยไม่มีระยะเวลามาเป็นเงื่อนไข เพราะฉะนั้นกระผมเข้าใจว่าเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ
เร็วๆ นี้ที่มีเหตุร้องเรียนกัน ก็เป็นเรื่องของการผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการทาธุรกิจประกันภัยในระหว่าง
ผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ซื้อนั้นจริงๆ แล้วอายุไม่ถึงเกณฑ์ ขณะที่ผู้ขายนั้นถ้ามีความสุจริตเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องย่อม
ที่จะแนะนาให้ซื้อประกันภัยแบบธรรมดา ต่อมาเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ยังไม่สามารถเคลม (Claim) ได้ จะใช้
สิทธิในการเคลมเบี้ยประกันภัยได้ต้องพ้น ๒ ปีไปแล้ว ฉะนั้นจึงเป็นประเด็นขึ้นมาว่า ฝ่ายหนึ่งก็คือปกปิด
ว่านั่งวิลแชร์และมีโรคประจาตัวกับฝ่ายผู้ขายชอบที่จะแนะนาให้ซื้อประกันอีกแบบหนึ่งหรือไม่ แต่
ปรากฏว่ า ทั้ ง ๒ ฝ่ า ยนั้ น ถื อ ว่ า มื อ ไม่ ส ะอาดทั้ ง คู่ ในกรณี อ ย่ า งนี้ ก็ คื อ อยู่ ใ นระหว่ า งกระบวนการ
ดาเนินการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แล้วก็สมาคมประกันชีวิต
ที่จะมาดูแลเรื่องนี้ เพื่อคลี่คลายปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ข้อยุติ จากการลงพื้นที่ที่ผมได้รับรายงานจากทาง
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ปรากฏว่าตั้งแต่มีเรื่องร้องเรียน
มา ทางสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็จะส่ง
เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกจากประสบการณ์ที่ตรวจพบนั้นไม่ปรากฏว่ากรมธรรม์หรือการ
โฆษณามีข้อบกพร่อง หรือแม้แต่เรื่องของกระบวนการขาย ซึ่งส่วนที่สาคัญ ก็คือเรื่องการรับรู้ข้อมูลของ
ผู้ซื้อว่าได้มีการรับรู้ข้อมูลกันถูกต้องครบถ้วนไหม ซึ่งทางฝ่ายสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยได้จับมือกับทางสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แล้วทางสมาคม
ประกัน ชีวิตนั้น ก็มี การปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รูปแบบกรมธรรม์
สาระสาคัญมีการสรุปแจ้งให้ฝ่ายผู้ซื้อได้รับทราบโดยชัดเจนไหม เช่น ต้องอายุ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗๕ ปี
ไม่ต้องแถลงสุขภาพ จะใช้สิทธิเคลมได้ในกรณีอุบัติเหตุเมื่อไร ผมเองได้เสนอ แนะนาไปว่ านอกจากเซ็น

- ๑๐๗ ในกรมธรรม์แล้วว่าสัญญานี้เกิดขึ้นแล้ว น่าจะสรุปในส่วนที่สาคัญของกรมธรรม์แล้วเอาออกมาเขียน
ให้ชัดเจนอยู่ข้างนอก เช่น อายุ แบบของกรมธรรม์ สิทธิในการเคลม อะไรทั้งหลายที่เป็นปัญหาที่เกิด
ข้อร้องเรียน หรือเกิดเรื่องขึ้นบ่อยๆ ให้เอามาอยู่ในใบปะหน้าแล้วก็ให้ทุกคนไซน์ (Sign) ไป เพราะฉะนั้น
คนที่เป็นคนขายก็หลอกลวงไม่ได้ คนที่เป็นคนซื้อก็ได้รับรู้ สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าจะมีผลในทางปฏิบัติได้มาก
พอสมควร นอกเหนื อ จากสิ่ งที่ ท างส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ และส่ งเสริม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัยได้ทาอยู่ เช่น ทาความชัดเจนลงพื้นที่ ลงเว็บไซต์ แล้วก็แถลงข้อมูลเป็นระยะๆ
คาถามที่ ๒) ขอเรียนว่า ในการที่ไปประชุมที่เวิลด์แบงก์ (World bank) เมื่อต้นตุลาคมนี้
ก็เป็น Show case ของประเทศไทยที่ว่าอัตราแรกเกิดของเรานี้ต่ามากแล้ว Life Expectancy คืออัตรา
การตายก็ ต่ าเช่ นเดี ยวกั น คื อหมายความว่ าคนทั้ งผู้ หญิ ง ผู้ ชายของคนไทยสู งอายุ มี อายุ ยาวมากขึ้ น
ตรงกลาง ก็คือ คนวัยทางานจะน้อยลง ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นจะมีวัยที่ทางาน คนทางาน
มากกว่ าเราเยอะ เพราะฉะนั้ น ในอนาคตก็ จะเป็นประเด็นที่ จะมี การอพยพหรือเคลื่ อนย้ ายแรงงาน
ของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตั้งรับ จะต้องทาอะไรบ้างมีมากมาย
หลายประการ นอกจากว่าจะต้องฝึกแรงงานฝีมือแล้วจะต้องดูแลคนที่อพยพเข้ามาอย่างไร โดยเฉพาะ
ในเรื่ อ งที่ เ ข้ า มาเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย นั้ น อายุ เ ป็ น เกณฑ์ ตั ว หนึ่ ง ในธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ก็ ถื อ ว่ า
ยังมีช่องอีกเยอะที่จะเข้าไปถึงผู้บริโภค ถึงแม้ว่า ทุกวันนี้ทุกคนก็มีสิทธิที่จะใช้สิทธิที่พึงมี ในส่วนของตน
เช่น ถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้สิทธิของข้าราชการ ถ้าเป็นแรงงานก็ใช้สิทธิอีกอย่างหนึ่ง หรือว่าถ้าเป็น
ประชาชนทั่วไปก็ใช้บัตรทอง แต่ว่าการซื้อประกันภัยด้วยความสมัครใจนี้เป็นความต้องการทีจ่ ะใช้บริการ
ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับฐานานุรูปของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงของชีวิตแล้ว
ก็จะเป็นการส่งเสริมการออม จึงเรียนว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนในเรื่องนี้
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

๒๕๕๙

- ๑๐๙ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ปัญหาความแออัดของผู้ปว่ ยนอกที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๖๘ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ด้วยปัจจุบันระบบสาธารณสุขในประเทศไทยมีการพัฒนาไปอย่างมาก เมื่อเทียบกับระบบ
สาธารณสุขในอดีต เนื่องจากมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการแพทย์ บุคลากร เวชภัณฑ์
หรือสถานที่ในการรักษา อย่างไรก็ตาม หลายปีที่ผ่านมาหนึ่งในปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขพยายาม
แก้ไขมาโดยตลอด คือ การลดความแออัดของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจาก
พบว่า ตั้งแต่โ รงพยาบาลในสังกั ด กระทรวงสาธารณสุขได้เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า
หรือยูเอสซี (USC) หรือ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค หรือบัตรทอง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีจานวนผู้ป่วยนอก
ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๖
มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการ จานวน ๑๑๑.๙๕ ล้านครั้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการ
เพิ่มเป็น ๑๕๓.๖๑ ล้านครั้ง โดยพบว่าปริมาณผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ๔๑.๖๖ ล้านครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๑)
หรือเพิ่มขึ้นจาก ๒.๔๕ ครั้งต่อคนต่อปี เป็น ๓.๑๗ ครั้งต่อคนต่อปี และเมื่อมีผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษา
เพิ่มมากขึ้น แต่จานวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ การขาดงบประมาณ
ที่จะขยายห้องตรวจโรคของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ย่อมส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุขที่แย่ลงตามไปด้วย โดยผู้ป่ว ยนอกส่วนใหญ่
จะมารอคิวตรวจตั้งแต่เช้า แต่เนื่องจากจานวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น จะทาให้ผู้ป่วยแต่ละคนมีเวลาพบแพทย์
เพียงไม่นาน อาจส่งผลเสียในด้านการวินิจฉัยโรคตามมา ทาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติที่แผนก
ผู้ป่วยนอก (OPD) ตกต่าและไม่ดีเท่าที่ควร ในขณะที่สานัก งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
พยายามหาแนวทางลดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยโดยการให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ส่งแพทย์และ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขออกไปให้บริการผู้ป่วยตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือแผนก

- ๑๑๐ ผู้ป่วยนอก (OPD) ที่โรงพยาบาลเหล่านี้ก็พอแก้ไขปัญหาไปได้บางส่วน แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาหรือลด
จานวนผู้ป่วยเหล่านี้ได้ทั้งหมด
สานักงานหลักประกันสุขภาพได้แบ่งหน่วยบริการออกเป็น ๓ ประเภท คือ
- หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มีจานวน
๑๑,๕๑๑ แห่ง (เป็นของกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๙)
- หน่วยบริการประจา เช่น โรงพยาบาลต่าง ๆ มีจานวน ๑,๒๑๒ แห่ง (เป็นของกระทรวง
สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๔)
- หน่วยบริการรับส่งต่อ มีจานวน ๑,๐๖๙ แห่ง (เป็นของกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ
๘๔.๑๙)
อย่างไรก็ตาม หน่วยบริการดังกล่าวยังไม่สามารถรองรับจานวนผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ตามที่สถาบันประชากร มหาวิทยาลัยมหิด ล คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะมีผู้สูงอายุ
ประมาณ ๑๒.๙ ล้านคน ซึ่งแนวทางในการลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหน่วยบริการ
ประจา คือ คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ประกอบด้วย คลินิกชุมชนอบอุ่นของเอกชนที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีจานวน ๑๕๒ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจานวน ๒๐๐ แห่ง
และคลินิกชุมชนอบอุ่นของท้องถิ่น ที่จะสามารถพัฒนาการให้บริการต่อไป
จึงขอเรียนถามว่า
๑) รัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหรือลดความแออัดของผู้ป่วยนอกที่เข้า
มารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร
๒) ถ้าอนาคตประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จานวนผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นและ
อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มสูงขึน้ อีก รัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมที่จะแก้ไขเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คาถามที่ ๑) รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับประเด็น
ดังกล่าวอย่างจริงจัง แต่ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้จัดพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศแบ่งเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิ มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จานวน ๑๒๕ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (รพสต.) จานวน ๙,๗๗๗ แห่ง หน่วยบริการทุติยภูมิมีโรงพยาบาลชุมชน จานวน ๗๘๐ แห่ง
และหน่ ว ยบริ ก ารตติ ย ภู มิ คื อ โรงพยาบาลทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย โรงพยาบาลประจ าจั ง หวั ด หรื อ
โรงพยาบาลศูนย์ จานวน ๑๑๖ แห่ง รวมถึงโรงพยาบาลสังกัดกรมต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 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
ในขณะที่ระยะเวลารอคอยที่แผนกผู้ป่วยนอกก็ลดลงตามลาดับ ดังนั้น มาตรการลดความแออัดซึ่งมี
กลยุทธ์ที่สาคัญ ๒ ประการ คือ
กลยุทธ์ที่ ๑ ลดการเข้าสู่หน่วยบริการของผู้ป่วยนอกที่ไม่เหมาะสม และเพิ่มการกลับสู่
หน่วยบริการผู้ป่วยนอกที่เหมาะสม คือ การลงพื้นที่เพื่อให้บริการในชุมชน เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้อง
เดิ น ทางเข้ า รั บ บริ ก ารที่ โ รงพยาบาลใหญ่ ใ นเขตของจั ง หวั ด โดยประกอบด้ ว ยมาตรการที่ ส าคั ญ
๓ ประการ คือ
ประการที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพชุมชน มีระบบสุขภาพระดับอาเภอที่เรียกว่า
District Health System เป็นการเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
สร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้นได้ ในรูปแบบเครือข่ายทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขทั่ว ประเทศ ซึ่งมีความสาคัญมากในการลดการเข้าสู่หน่วยบริ การสาธารณสุขและ
ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ประการที่ ๒ การมีทีม “หมอครอบครัว” หรือที่เรียกว่า Family Care Team
ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกครอบครัวทั้งในหน่วยบริการและที่บ้านมีองค์ประกอบของทีม
เช่น แกนนา ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา นักโภชนาการ และแพทย์ เป็นต้น ตามระดับของทีมหมอ
ครอบครัว โดย ๑ ทีมจะรับผิดชอบประชากรในพื้นที่ประมาณ ๑,๒๕๐ คน ปัจจุบันมีทีมหมอครอบครัว
ระดับอาเภอ ตาบล และชุมชน ประมาณ ๖๖,๐๐๐ ทีม เป็นการทางานเชิงรุกในชุมชนและหมู่บ้าน
ประการที่ ๓ การมีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นหน่วยบริการร่วมกับชุมชนที่มี
แพทย์ ร่ว มปฏิบัติงานประจา ให้ บริการสาธารณสุขครบทุกมิติ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล ด้านการ
ส่งเสริมป้องกันโรค โดยให้บริการสาธารณสุขในเขตเมือง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
สะดวกไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลใหญ่ ลดความแออัดของผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลศูนย์ ปัจจุบันมีศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองทั้งหมด ๒๕๒ แห่ง
จากนั้นได้มีมาตรการเพิ่ มประสิทธิภาพและศักยภาพของหน่วยบริการ คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ดาเนินการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและให้บริการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยนอก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับยาเรื้อรังไม่ต้องเดินทางเข้าไปในโรงพยาบาลของอาเภอ
หรือโรงพยาบาลของจังหวั ด เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น สามารถรับ
บริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งมีจานวน ๙,๗๗๗ แห่ง ทาให้ลดจานวนผู้ป่วยที่จะ
เดินทางไปโรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัดได้ และมีการให้บริการประมาณปีละ ๙๙ ล้านครั้ง ประชาชนเริ่ม
เห็นความสาคัญ โดยเป็นการประหยัดเวลาและค่าเดินทาง ยกเว้นในกรณีที่หมอนัด ตรวจ ซึ่งมีระยะ
เวลานานเป็ น เดื อ นจึ ง จะเดิ น ทางไปพบแพทย์ ที่ โ รงพยาบาลใหญ่ ๆ รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ระบบ

- ๑๑๒ นัดหมายล่วงหน้า ซึ่งแต่เดิมผู้ป่วยต้องเดินทางมารอตั้งแต่เช้ากว่าจะได้ตรวจตอนเที่ยง ขณะนี้มีระบบ
นั ด หมายคื อ มาในระยะเวลาที่ พ อดี ไ ม่ ต้ อ งมารอกั น อย่ า งแออั ด ในช่ ว งเช้ า โดยได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การ
ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ ทั่วประเทศแล้ว และมีการเพิ่มเวลาการ
ตรวจรักษานอกเวลาราชการ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ทุกโรงพยาบาลให้เปิดคลินิกนอกเวลา
เช่น ช่วงเช้ าหรือช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ –๐๘.๓๐ นาฬิกา หรือตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐
นาฬิกา เป็นต้น ดังนั้น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่จะมีแพทย์ตรวจรักษา จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา
และหน่วยบริการขนาดเล็กก็เช่นเดียวกัน ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนั้นจะมีการดูแลฟื้นฟู
สุขภาพ จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา
นอกจากนี้ โรคที่สามารถทาให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือเจ็บป่ว ยน้อยลง อาทิ โรคหัวใจและ
โรคหลอดเลือดสมอง ขณะนี้โรงพยาบาลชุมชนประมาณร้อยละ ๗๑ สามารถที่จะให้ยาละลายลิ่มเลือด
เพื่อเป็น การรักษาโรคดังกล่าวได้ สาหรับคลินิก แพทย์แผนไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้เปิ ด
ให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ เพื่อเป็น
บริการทางเลือกสาหรับผู้ป่วยนอก ทาให้ลดความแออัดของผู้รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกได้เช่นเดียวกัน
กลยุทธ์ที่ ๒ ศูนย์บริการส่งต่อ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการบริการส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเป้าหมาย โดยการใช้เทคโนโลยี การใช้โปรแกรมส่งต่อ การอานวยความสะดวก
ในการทางาน ทาให้ระยะเวลาการรอคอยของการส่งต่อนั้นลดลง เป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยได้
นอกจากนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดมาตรการสาคัญเพิ่มเติมเพื่อลดความ
แออัดของผู้ป่วยนอก โดยมาตรการในระยะสั้น คือ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จะจัดบริการดูแลผู้ป่วย
ที่ติดเตียงด้วยระบบสุขภาพอาเภอ คือ District Health System ผ่านกลไกทีมหมอครอบครัวร่วมกับตาบล
ในการจัดการสุขภาพทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ให้การดูแลที่หมู่บ้าน และการเพิ่มศักยภาพในการ
ส่งต่อกลับของผู้ป่วย โดยเพิ่มศักยภาพระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้มีการส่งต่อ
จากโรงพยาบาลใหญ่กลับไปดูแลในชุมชนนั้น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงการจัดทา
ระบบค่าตอบแทนบุคลากรและค่าบริการนอกเวลาราชการ ซึ่งรัฐบาลได้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และให้ความสาคัญกับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จึงต้องจัด สรรงบประมาณให้ กับ
บุคลากรทุกสายงานที่ต้องทางานเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การดาเนินการเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วย
ในเวลาราชการ คือ การเพิ่มเวลาการให้บริการกับผู้ป่วย แต่งบประมาณมีอยู่อย่างจากัด รวมถึงการ
พิจารณาหาแนวทางการเพิ่มรายรับและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของรัฐบาล
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มศักยภาพของศูนย์ประสานการส่งต่อ
ผู้ป่วยให้ครอบคลุมและเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมระหว่างโรงพยาบาลที่สังกัด
กรมและโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ และร่วมมือกับสถานศึกษา
อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ที่จะมีระบบเชื่อมต่อกับระบบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้เริ่มดาเนินการแล้ว
เช่น ภาคกลางได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ภาคใต้ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขจะพัฒนาการดูแลผู้ป่วยไตวาย

- ๑๑๓ ซึ่งเป็นโรคที่เรื้อรังมาก ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการดูแลเป็นเงินจานวนมาก
โดยจะมีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยระบบสุขภาพระดับอาเภอ เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการด าเนิ น งานและลดจ านวนผู้ ป่ ว ยไตวายเรื้ อ รั ง ตั้ ง แต่ ใ นชุ ม ชนทั่ ว ประเทศ เช่ น ผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หากมีการดูแลสุขภาพให้ดีจะไม่เป็นไตวาย ซึ่งผู้ป่วยไตวายต้องดูแล
ในเรื่องของอาหาร การออกกาลังกายเพื่อไม่ให้เข้าสู่ไตวายเรื้อรังถึงขนาดที่ต้องมาฟอกโลหิต ซึ่งถ้าฟอกโลหิต
จะทาให้คุณภาพชีวิตแย่ลง และยังต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทา Pilot
project กระจายไปทั่วประเทศ ที่เรียกว่า “คลินิกชะลอไตเสื่อม” ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อลด
จานวนผู้ป่วยไตวายที่จะเข้าสู่ระยะที่รุนแรงให้น้อยลง
สาหรับมาตรการในระยะยาว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และต่อไปอีก ๒๐ ปี
มีแนวโน้มที่ชัดเจนในการ “มุ่งเน้นสร้าง นาซ่อม ป้องกัน และเสริมสร้างสุขภาพ” คือ สิ่งที่กระทรวง
สาธารณสุขและรัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพดี และมีอายุประมาณ ๗๒ - ๘๐ ปี จึงมุ่งเน้น
ในเรื่ อ งของการป้ อ งกั น และในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ แต่ เ มื่ อ ประชาชนเจ็ บ ป่ ว ยต้ อ งซ่ อ มสุ ข ภาพ
ซึ่งโรงพยาบาลจะเป็นหน่วยให้การบริการที่ดีที่สุดให้เทียบเท่านานาประเทศ
คาถามที่ ๒) ในอนาคตประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จานวนผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้สูงอายุจะ
เพิ่มขึ้นและอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยนอก ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวง
สาธารณสุขได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในจานวนผู้สูงอายุ
๑๐ ล้านคน จะมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน หรือผู้สูงอายุที่ติดเตียงไม่สามารถลุกจากเตียงได้ ประมาณ
๑ ล้านคน จาเป็นต้องเข้ารับบริการรักษาพยาบาลทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลอื่น ซึ่งเป็นการเพิ่มความแออัดของผู้ป่วยนอก ดังนั้น
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยนอก โดยการ
จัดบริการสาธารณสุขเชิงรุก ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ จานวน ๖๐๐ ล้านบาท
เพื่อจัดให้มีผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ในโครงการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน
หรือติดเตียง จะได้รับการดูแลรักษาสุขภาพที่บ้านให้สามารถฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากภาวะติดเตียง
เพื่อให้สามารถทากิจกรรมส่วนตัวภายในบ้านได้ และพัฒนาให้สามารถออกจากบ้านเพื่อมาช่วยเหลือ
สังคมได้ ซึ่งครอบครัว และชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ รวมทั้งผู้สูงอายุต้องร่วมกัน
ในการดูแ ลผู้สูงอายุด้ว ยกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการดาเนินการแล้ว โดยจะมี Care giver และ
Care manager ที่เข้าไปดูแลในปีนี้ ประมาณ ๑ แสนคน (คิด เป็นร้อยละ ๑๐) สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่จาเป็นต้องเข้ารับบริการในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีระบบส่งต่อไปยังหน่วยบริการ
เพื่อดูแลต่อเนื่องโดยมีการนัดหมายล่วงหน้า ทาให้ลดความแออัดได้
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ อี ก ๙ ล้ า นคน ให้ ส ามารถอยู่ ใ นสั ง คมได้
ด้วยตนเองอย่างสมศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับจากสังคมตามบริบทในแต่ละชุมชนตามวิถีไทย และมีสุขภาวะ
ที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยการให้บริการเชิงรุกในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่
การตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังที่เป็น ปัญหา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต สูง เป็นต้น การให้
คาปรึกษาแนะนาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การดูแล

- ๑๑๔ สุขภาพช่องปาก การใส่ฟันเทียม ซึ่งจะเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลได้อีกวิธีหนึ่ง
ส่วนการจัดบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุนั้น ได้จัดช่องทางด่วนสาหรับผู้สูงอายุ
ให้เข้ารับบริการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงพยาบาลได้
ดาเนินการตามมาตรการระยะสั้น เช่น การนัดหมายล่วงหน้าสาหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่จาเป็นต้อง
เข้ารับบริการในโรงพยาบาล การจัดคลินิกพิเศษผู้สูงอายุ สามารถลดการรอคอยและลดความแออัดของ
ผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐได้ การเตรียมความพร้อมในด้านบริการสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดเตรียมทั้งในส่วนของการดูแลเสริมสร้างสุขภาพ การลงชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน จะเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลได้ และประเทศไทยน่าจะเป็นตัวอย่าง
ให้กับอีกหลาย ๆ ประเทศในโลกที่กาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๑๕ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
ให้คนไทย
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๕๘ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
ตามที่หนังสือพิมพ์ได้เสนอข่าวผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมปลายจาก ๗๓
ประเทศทั่วโลก ปีนี้ประเทศสิงคโปร์อันดับ ๑ ประเทศเวียดนามอันดับ ๑๒ ส่วนประเทศไทยอันดับ ๔๗
และผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษา ๑๐ ประเทศอาเซียนล่าสุด ประเทศสิงคโปร์อันดับ ๑ ประเทศ
มาเลเซียอัน ดับ ๒ ประเทศลาวอัน ดับ ๖ ประเทศกัมพูชาอันดับ ๗ ประเทศไทยอันดับ ๘ คุณภาพ
การศึกษาไทยจึงน่าเป็นห่วง กระผมมีความสนใจในเรื่องคุณภาพการศึกษาจึงได้ทาการตรวจสอบข้อมูล
ตามที่คอลัมน์นั้นกล่าวถึง ทาให้ทราบว่าข้อมูลที่หนังสือพิมพ์นามาอ้างถึงนั้น มาจากข้อมูลที่สื่อมวลชน
ได้รับจากอดีต รายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือโออีซีดี (OECD)
ซึ่งเป็น องค์การร่ว มมือของประเทศที่พัฒนาแล้ว ๓๔ ประเทศ ด้วยการนาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว หรือเมื่อปี ๒๕๕๕ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบจากการประเมินความรู้และ
ทักษะของนักเรียนที่มีอายุ ๑๕ ปี ซึ่งเป็นการประเมินทุกๆ ๓ ปี โดยการสุ่มตัวอย่างนักเรียนกระจายไป
ทั่วประเทศ สาหรับการประเมินผลเมื่อปี ๒๕๕๕ มีผลออกมาไม่ดี สาหรับประเทศไทยเป็นเพราะตัวชี้วัด
ของโออีซีดีไม่ได้เป็นตัวชี้วัดของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ โรงเรียนและนักเรียน จึงไม่ได้ให้ความสาคัญ อีกทั้งการประเมินของโออีซีดีนี้เป็นการประเมิน
ด้วยการสอบแบบอัตนัยหรือวิธีการอธิบายคาตอบด้วยเหตุด้วยผล แต่การเรียนการสอนของโรงเรียนไทย
ใช้การสอบแบบปรนัยหรือการเลือกขีดถูกขีดผิดคาตอบที่ให้มา ซึ่งเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบ
คัด เลือกเข้ามหาวิ ทยาลัยของไทย นั กเรียนจึงไม่คุ้นเคยในการสอบแบบอัต นัยของโออีซีดี (OECD)
ผลการประเมิน จึ งไม่ไ ด้สะท้อนถึ งศักยภาพที่แท้จ ริงของนักเรียนไทย แต่ผลการประเมินเหล่านี้ ไ ด้
ถู ก น าไปอ้ า งอิ ง ในบางหน่ ว ยของราชการและโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โดยหน่ ว ยงานนานาชาติ ต่ า งๆ
เช่น ธนาคารโลก ในการเปรียบเทียบศักยภาพของคนไทยกับประเทศต่างๆ จึงเป็นผลปรากฏออกม า

- ๑๑๖ เป็น ข่าวไปทั่ ว โลกว่ าคุณ ภาพการศึก ษาของไทยด้อ ยกว่ าประเทศต่ างๆ ท าให้ คนไทยเสีย ขวัญ ดัง ที่
ได้กล่าวมาแล้ว แต่ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่า คือ ครูทั่วประเทศเป็นหนี้จานวนมากทาให้ครูไม่มีสมาธิ สติปัญญา
จะทุ่มเทในการสอนได้อย่างเต็มความสามารถ ปัญหาหนี้ของครูกาลังวิกฤตรุนแรงที่สุด ครูทั่วประเทศ
๔ แสนคนเป็น หนี้ เงิน กู้ธ นาคารออมสินรวมกันถึง ๕ แสนล้านบาท ผลสารวจข้าราชการครูสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ๑.๒ แสนคน พบว่า ครูกว่า ๔.๒ หมื่นคน ต้องหักเงินเดือนเกินร้อยละ ๗๐ ไปผ่อน
หนี้เงินกู้ เหลือเงินไม่ถึงร้อยละ ๓๐ สาหรับไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ครูอีก ๓ หมื่นคน ถูกหักเงินเดือนร้อย
ละ ๕๐ ไปใช้หนี้ ปัญหาหนี้ของครูเป็นฝันร้ายของธนาคารออมสินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
กับธนาคารออมสินกาลังหาทางแก้ไขปัญหานี้กันอยู่ ปัญหาหนี้ครูจึงเป็นปัญหาที่หมักหมมสืบเนื่องมาจาก
รัฐบาลก่อนๆ จึงขอเรียนถามว่า
๑) คุณภาพการศึกษาระดับมัธยมปลายของไทยตกต่า มีสาเหตุมาจากครูเป็นหนี้ ทาให้ไม่มี
สมาธิ สติปัญญา ไม่มีกาลังใจทุ่มเทสอนวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มที่หรือไม่ ประการใด
๒) ผลการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา ที่หนังสือพิมพ์และหน่วยงานระดับนานาชาติ
เช่น ธนาคารโลก นามากล่าวถึงในวาระต่างๆ ว่า คุณภาพการศึกษาไทยตกต่านั้น เป็นตัวชี้วัดคุณภาพ
การศึกษาของนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ให้ความสาคัญหรือไม่ ประการใด
๓) กระทรวงศึกษาธิการมีแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ให้นานาชาติเข้าใจคุณภาพการศึกษา
ของไทยที่ถูกต้องหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คาถามที่ ๑) เรามีแหล่งเงินกู้อยู่ ๕ แหล่ง ๔ แหล่งเป็นของราชการ แหล่งที่ ๕ เป็นหนี้
นอกระบบ สรุปขณะนี้ครูเป็นหนี้อยู่ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บัญชี แต่ไม่ใช่ครูอย่างเดี ยว รวมบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วย รวมหมดลูกจ้าง พนักงานทั้งหลาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ผมรับผิดชอบดูแลอยู่มีทั้งหมด ๘๘๐,๐๐๐ คน แต่เป็นหนี้ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บัญชี แสดงว่า ๑ คนกู้หลายที่
ในจานวน ๘๘๐,๐๐๐ คนนี้ เป็นครูทั้งในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน
เงินเดือนไม่ใช่น้อย แต่มียอดหนี้รวม ๑.๑๖ ล้านล้านบาท เงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่ผมนามาแสดงตัว นี้
คือตัวปัญหาหนึ่ง เพราะการปล่อยกู้ง่าย วงเงินกู้บางแหล่งเงินกู้ วงเงินเป็นล้านบาท หลายล้านบาท
แต่ใช้ผู้ค้าประกันคนเดียว ถึง ๕ คน ตัวนี้อันตราย แล้วเปิดโอกาสให้ครูกู้กันมากมายส่งผลกระทบมาถึง
ทุกวันนี้ ส่วนสินเชื่อที่ ๕ ล้านบาท แต่ว่าใช้หลักทรัพย์ อันนี้ไม่ห่วง แต่พวกใช้คนค้า ๕ คนก็มี ๑ คนก็มี
นี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินนี้ผมต้องแก้ ๒ ที่ ที่แรก ผมต้องเรียกคนปล่อยกู้มาหารือ
กันใหม่ บอกไคร์ทีเรีย (Criteria) เงื่อนไขในการปล่อยกู้หลวมเกินไป กับธนาคารออมสินต้องมีการพูดคุย
กันให้ชัดเจน เพราะเปิดช่องเหลือเกิน สหกรณ์ครูอีกที่หนึ่งซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศแย่งกันหาลูกค้า แย่งกัน
ลดเงื่อนไขการกู้ ครูทั้งหลายก็กู้กันมากมาย จึงต้องคุยกั บทุกฝ่ายเพื่อหารือร่วมกัน ปัญหาอยู่ที่เรื่อง
การรีเช็ค (Recheck) ต้องมียอดรายรับคงเหลือประจาเดือนตามเงื่อนไข แต่กลับไม่ตรง ไม่เชื่อมโยง

- ๑๑๗ ถ้าปฏิบัติตามกติกาว่ายอดเงินคงเหลือ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ก่อนจึงจะปล่อยกู้ แต่นี่ไม่ทาตามกัน ทาเป็น
มองไม่เห็นปล่อยกู้ออกไปถึ งเกิดภาระ การแก้ปัญหาระยะยาว ผู้อานวยการโรงเรียนกับผู้อานวยการ
เขตพื้นที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบ ผมก็ต้องเอาระบบทหารมาใช้ ถ้าจะให้นายสิบ นายร้อยกู้ ผู้พันต้องมี
ส่ว นรับผิ ด ชอบ ถ้ าคุณ ไปเซ็น อนุ ญ าตสุ่ มสี่สุ่ มห้า คุณ ต้องรับผิ ด ชอบอาจจะกาหนดวงเงิน วงเงิน นี้
ท่านผู้อานวยการโรงเรียน วงเงิน นี้ ผู้อานวยการเขตพื้นที่ 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 ลูกหนี้ที่ค้างชาระ
ไม่เกิน ๒ งวด คือถ้าปล่อยนานไปเดี๋ยวอาจจะวิกฤติอีก ๑๘,๐๐๐ ราย ที่เหลือเขาส่งได้ เพราะฉะนั้น
นี่คือกลุ่มเป้าหมายที่ผมจะต้องดูแลและมีมาตรการช่วยเหลือ แต่ในการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
เขาต้องรับผิดชอบตัวเองด้วย
ค าถามที่ ๒) ขออนุ ญ าตตอบในภาพรวม ปั ญ หาของการศึ ก ษาไทย ที่ เ รารวบรวมไว้
เป็นปัญหาย่อย รวมกันได้ ๓๑ ปัญหา จัดเป็น ๖ กลุ่ม นั่นคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขและเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้
ปัญหาที่เราพบอันแรกเลย เรื่องภาษาอังกฤษใน ๖๓ ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ไทยอยู่
อันดับที่ ๔๘ เป็นอันดับ ๕ ของอาเซียน (ASEAN) ที่ ๑ เป็นประเทศสิงคโปร์ ที่ ๒ เป็นประเทศฟิลิปปินส์
ที่ 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
ของประเทศไทยจะอยู่ ต่ ากว่ า ของอี ยู (EU) ต่ ากว่ า ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าแต่ ว่ า ไม่ ใ ช่ ทั้ ง หมด
ทุกโรงเรียน ประเทศไทยก็มีถ้าเป็นโรงเรียนในกลุ่มสาธิตก็จะสูงกว่ามาตรฐานด้วยถ้าเป็นโรงเรียนในกลุ่ม
ของพวกจุฬาภรณ์ ๑๒ แห่ง ซึ่งคัดเด็กเก่งๆ มาก็เหนือกว่าเขา แต่ที่เราคะแนนยังไม่ดีเพราะว่าการคิดนั้น
เขาจะสุ่ม เขาไม่ได้เอาทุกโรงเรียนนะครับ เอาระดับมัธยมไปแล้วอย่างที่ท่านสมาชิกได้กรุณาพูดว่า
เราสอนเด็กให้จาให้เข้าใจ แต่ข้อสอบพิซ่าคิดวิเคราะห์เลยไปอีกชั้นหนึ่ง นี่คือจุดอ่อนของเรา อันนี้ต้อง
ยอมรับ อีกปัญหาหนึ่ง จานวนครูที่ไม่ครบชั้น สาเหตุหนึ่งก็คือว่าเรามีโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ถึง ๑๒๐ คน
อยู่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง ๒๐ คน อยู่ที่ประมาณ ๑,๐๐๐ เศษ จานวน
โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเขาก็ไปประเมิน
เขาพบว่ามีโรงเรียนยังไม่ผ่านการประเมินอยู่ประมาณ ๗,๐๐๐ แห่ง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ผมกราบเรียนไป โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองโรงเรียนประจาอาเภอ โรงเรียนประจาจังหวัดไม่ห่วงเขา
เขาไปได้ และไปได้ดีด้วย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาออกแบบการ
ประเมินแบบเดียวกันแล้วใช้ประเมินทุกโรงเรียนอาจจะสมเหตุสมผล (Reasonable) เราควรจะมาคุยกัน
ใหม่กลุ่มโรงเรียนแบบไหนควร จะประเมินแบบไหน เพื่อให้เขามีกาลังใจ อาจจะมีดิวิชั่น (Division)
ดิวิชั่น ๑ ก็ว่าไป ดิวิชั่น ๒ ดิวิชั่น ๓ ถ้าโรงเรียนขนาดเล็กเขาอาจจะเป็นท็อป (Top) ของดิวิชั่น ๓

- ๑๑๘ เพื่อจะได้ไต่เต้าขึ้นสู่ดิวิชั่น ๒ เราคุยกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งดูจะ
เป็นปีแรกที่คุยกันค่อนข้างจะดีมาก
คาถามที่ ๓) การผลิตและพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการ ที่เวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรัม
(World Economic Forum) จั ด อั น ดั บ ให้ เ ราต่ าเพราะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ได้ ไ ม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ภาคเอกชน ดูอันดับไทยปี ๒๐๑๕ ลาวอยู่เหนือไทย เวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรัม เขาจัดอันดับโดยการสารวจ
วิธีนี้ครับ เขาจะไปสอบถามผู้ประกอบการว่าคุณพอใจหรือไม่กับบัณฑิตหรือเด็กที่จบออกมา แล้วบัณฑิต
เหล่านี้ มีคุณสมบัติต รงกับความต้องการของภาคเอกชนหรือเปล่า คาถามเขานะครับ คราวนี้ สเกล
(Scale) เศรษฐกิจของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ไทยกับลาวสเกลเศรษฐกิจไม่เหมือนกัน ความต้องการ
ของภาคเอกชนในการเข้าไปสู่วงการเศรษฐกิจของลาวแคบกว่าเราเยอะมากก็ต้องแก้หลายเรื่องเลยครับ
เราขาดกาลังแรงงานสายอาชีพ มาตรฐานฝีมือไม่ถึงผลิตบัณฑิตในสาขาไม่ตรงความต้องการ งานวิจัย
ไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้สิ่งเหล่านี้ ก็จะถูกแก้ อย่างล่าสุด คณะกรรมการประสานพลังประชารัฐ
เรื่องอาชีวศึกษา เมื่อวานนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักฝ่ายรัฐ เอกชน ๑๓ บริษัทใหญ่ ๆ
มาร่วมกันในการผลิตนักเรียนอาชีว ศึกษา ส่วนเรื่องของไอซีที (ICT) เพื่อการศึกษา ปัญหาหลัก คือ
โครงสร้างพื้นฐานระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการ โครงสร้างพื้นฐานของเราไม่พอครับ โรงเรียนเรา
เกื อ บ ๘,๐๐๐ แห่ ง ยั ง เข้ า ไม่ ถึ ง ตอนนี้ ผ มสบายใจแล้ ว เพราะไอซี ที ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณ
๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทในการพัฒนาอินเทอร์เน็ต (Internet) ความเร็วสูงทั่วประเทศจะเสร็จภายในปี
๒๕๖๐ แล้วจะครอบคลุมโรงเรียน ๘,๐๐๐ แห่งที่ขาดไปด้วย จะช่วยแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียว นโยบาย
ระยะยาวโรด แม็ป (Road map) กว้างๆ ผมจะต้องผลิตนิวเจเนอเรชัน (New generation) ที่เก่ง ดี
มี วิ นั ย ภายใน ๒๐ ปี เพราะฉะนั้ น ก็ ต้ อ งมี ก ระทรวงอยู่ อ ย่ า งน้ อ ย ๔ กระทรวงเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักที่รับช่วงยาวที่สุด กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข จากปัญหา ๓๐ ปัญหาแล้วผมย่อยมาเป็น ๖ กลุ่ม ผมถือเป็น
ยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่ผมต้องแก้ มีเรื่องหลักสูตร มีเรื่องการผลิตและพัฒนาครู มีเรื่องการทดสอบมีเรื่อง
การผลิตคนให้ตรงความต้องการ ไอซีที (ICT) เพื่อการศึกษาและบริหารจัดการ
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๑๑๙ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

นโยบายการบริหารจัดการและดูแลรักษาแหล่งมรดกโลก
ของประเทศไทย
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓๙ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
ด้ว ยปัจจุ บัน ประเทศไทยมี แหล่ งท่ องเที่ย วที่ถู กขึ้ นทะเบี ยนเป็น มรดกโลกรวม ๕ แห่ ง
ซึ่งแบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓ แห่ง ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นต้น ตลอดจนมีแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งที่บรรจุในบัญชีรายชื่อ เบื้องต้น (Tentative List) เพื่อรอ
การนาเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคต แต่กลับพบว่าปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ยังขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น
นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ความนิยมในการ
ท่องเที่ยวที่มากขึ้น ก็ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาบางประการเช่นกัน สาเหตุเนื่องจากขาดการบริหาร
จัดการ ที่เป็นระบบ ทาให้ภูมิทัศน์โดยรอบเกิดความเสื่อมโทรม เกิดมลภาวะ การสร้างสิ่งปลูกสร้าง
รุกล้าหรือบดบังทัศนียภาพ การเกิดภัยธรรมชาติ การขาดการจัดระเบียบการจาหน่ายสินค้าและบริการ
โดยรอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยว การขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษา การขาดทักษะ ความชานาญ
ของช่างฝีมือ ในการบูรณปฏิสังขรณ์ และการขาดการบูรณาการในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงทา
ให้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวซึ่ งเป็นมรดกโลกเปลี่ยนแปลงไป และที่สาคัญที่สุดในการประชุมของ
คณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ณ กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี เมื่อปี ๒๕๕๘ ประมาณเดือน
กรกฎาคม ได้กาหนดเงื่อนไขให้ประเทศไทยรายงานโครงการหลักที่จะดาเนินการในอนาคต พร้อมทั้ง
จั ด ท ารายงานสถานภาพการอนุ รั ก ษ์ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดเสนอไปยั ง ยู เ นสโก (UNESCO) ภายในวั น ที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาต่อไป ซึ่งจะดาเนินการประมาณต้นปี
๒๕๖๐ คณะกรรมการมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาสาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

- ๑๒๐ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO)
ได้มีข้อท้วงติงขอให้ประเทศไทยดาเนินการฟื้นฟูโบราณสถานแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา จานวน
๖ ประเด็น คือ
ประเด็นที่ ๑ รายงานแผนฟื้นฟูโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นที่ ๒ ระงับการก่อสร้างพร้อมทั้งรายงานสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรอยต่อของแหล่งมรดก
โลกอยุธยา
ประเด็ น ที่ ๓ ปรั บ ปรุ งฝี มื อ และทั ก ษะความรู้ ความชานาญของช่ า งฝี มื อ ที่ รับ ผิ ด ชอบ
โดยมีการอบรมเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับสากล
ประเด็นที่ ๔ จัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออภิปรายในเรื่องของปรัชญา
การอนุรักษ์
ประเด็ น ที่ ๕ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ โครงการฟื้ น ฟู ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การดาเนินงานภายหลังน้าท่วม
ประเด็ น ที่ ๖ รายงานโครงการหลั ก ที่ จ ะท าในอนาคตพร้ อ มจั ด ท ารายงานสถานภาพ
การอนุ รัก ษ์ ซึ่ งข้อ มูลทั้ งหมดจะต้ องเสนอไปยั งศูนย์ มรดกโลก ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ปี ๒๕๕๙
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๔๑ ปี ๒๕๖๐
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกให้คงไว้
ซึ่งอัต ลักษณ์ทางวัฒ นธรรม อัน สะท้อนวิ ถีชีวิต ความรุ่งเรือง และภาพลักษณ์ของชาติ โดยจะต้อ ง
ดาเนินการบริหารจัดการและดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกเหล่านี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงขอเรียนถามว่า
รัฐบาลมีนโยบายและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามข้อท้วงติงของคณะกรรมการมรดกโลก
ทั้ง ๖ ประเด็น ที่สงผลกระทบโดยตรงต่อความเป็ นมรดกโลกของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เพื่อให้ ทัน กาหนดเวลาการนาเสนอรายงานไปยังศูนย์มรดกโลกภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หรือไม่ อย่างไร ตลอดจนมีแนวทางที่จะนาข้อท้วงติงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการแหล่ง
มรดกโลกแห่งอื่นๆ ในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เนื่องจากมรดกโลกทั้ง ๓ แห่งที่ได้กล่าวถึงนั้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมกากับดูแล และ
บริหารจัดการโดยกรมศิลปากร โดยเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร คือ ศรีสัชนาลัย และ
กาแพงเพชร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองโบราณและเป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้างขวาง
จึงจาเป็นต้องมีการกากับดูแลของคณะกรรมการอานวยการและควบคุมการดาเนินโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กากับการบริหาร
ราชการของกระทรวงวัฒ นธรรมเป็น ประธาน แล้วก็ดาเนินการตามแผนแม่บทที่เคยขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี ประธานกรรมการคนปัจจุบัน คือ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ส าหรั บ นครประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาซึ่ ง เกิ ด อุ ท กภั ย เมื่ อ ปี ๒๕๕๔ แล้ ว ส่ ง ผลกระทบต่ อ
โบราณสถานขออนุญาตชี้แจงเป็นรายประเด็น ดังนี้

- ๑๒๑ ประเด็ น ที่ ๑ การรายงานแผนฟื้ นฟู โ บราณสถานพระนครศรี อ ยุธ ยา อั น นี้ข ออนุ ญ าต
รายงานว่า หลังจากเกิดน้าท่วม สิ่งที่กรมศิลปากรได้ดาเนินการทา ๓ ระยะ คือ ในระยะที่เป็นสิ่งที่ต้อง
ทาทันทีเลยก็คือเรื่องของการค้ายันแล้วเข้าไปพยุงโครงสร้างของโบราณสถานต่างๆ ไม่ให้พังทลายลงมา
ระยะที่ ๒ คือได้ดาเนินการซ่อมแซมบูรณะโบราณสถานที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมีอยู่ถึงจานวน ๙๙ แห่ง
แล้ว ได้ใช้งบประมาณของทางราชการไป ๓๐๐ กว่าล้านบาท แล้วได้จัดทารายงานการดาเนิน งาน
เรียบร้อยแล้ว แผนระยะยาวก็คือแผนการจัดการความเสี่ยงเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตหากแม้น
จะต้องมีอุทกภัยเกิดขึ้นโดยในแผนระยะยาวนี้องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผน
รับภัยพิบัติจากน้าท่วมมาช่วยจัดทาแผนดาเนินงานและแผนขณะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นที่ ๒ ก็คือการระงับการก่อสร้างพร้อมทั้ งรายงานสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรอยต่อของ
แหล่งมรดกโลก เรื่องนี้กรมศิลปากรประกาศพื้นที่โบราณสถานของพระนครศรีอยุธยาทั้งเกาะเป็น
โบราณสถาน แล้วมีการกาหนดความสูงของอาคารที่จะก่อสร้างได้ รูปแบบของอาคาร แล้วได้พิจารณา
ความจ าเป็ น และความเหมาะสมในการใช้ ส อยอาคารที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยภายในเกาะทั้ ง หมดโดยมี
คณะกรรมการวิชาการกากับดูแลเป็นการเฉพาะ
ประเด็นที่ ๓ เรื่องการปรับปรุงฝีมือและทักษะความรู้ ความชานาญของช่างที่รับผิดชอบ คือ
ทางหน่ วยงานกรมศิลปากรก็ได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกที่ส่งมาร่ว ม
โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมามีการประชุมและอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง ๒ ครั้ง
เนื่องจากว่าภายหลังจากเกิดน้าท่วมจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยู่ในวัดวาอารามต่างๆ ก็ได้รับความ
เสียหายเป็นจานวนมาก แล้วในปีนี้เดือนตุลาคมนี้กาหนดให้มีการอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะความ
ช านาญของช่ า งฝี มื อ และฟื้ น ฟู ภู มิ ปั ญ ญาสถาปั ต ยกรรมไทยดั้ ง เดิ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน โครงการนี้กรมศิลปากรได้รับความร่วมมือจากสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
และองค์การยูเนสโก
ประเด็นที่ ๔ การจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออภิปรายเรื่องปรัชญาของ
การอนุรักษ์ ที่ผ่านมาอยุธยาก็เป็นจังหวัดที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประชุมในระดับนานาชาติบ่อยที่สุด
เนื่ องจากอยู่ใ กล้ แล้ ว ก็มี แ หล่ ง มรดกโลกให้ผู้ เ ข้า ร่ วมประชุม ได้ทั ศ นศึ ก ษา ก็จ ะมี ก ารจั ด ประชุ ม ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์โบราณสถานที่ผ่านมาเมื่อเดือนสิ งหาคม ๒๕๕๘ ก็คือการประชุมของ
องค์การมรดกโลกประจาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการพัฒนาเมืองมรดกโลก แล้วก็มีผู้แทนและ
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศในอาเซียนและเอเชียเข้าร่วมประชุม ๙ ประเทศ ในปีนี้มีกาหนดการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการนานาชาติร่วมกับยูเนสโกและสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ เรื่อง หลักการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมที่สร้างด้วยอิฐซึ่งเรื่องนี้จะมีการจัดในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้
ประเด็นที่ ๕ เรื่องการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการ
ภายหลังน้าท่วม ซึ่งต้องบอกว่าภายหลังน้าท่วมมีวัดวาอารามที่เราต้องเข้าไปดูแลและบูรณะจานวนถึง
๙๙ แห่ง แล้วทุกแห่งก็จะต้องทารายละเอียดของการบูรณะโบราณสถานตั้งแต่สภาพความเสื่อมโทรม
สาเหตุของการพังทลาย แล้วก็รูปแบบของการบูรณะ ขณะนี้ ขอกราบเรียนว่าจานวน ๙๙ แห่งนี้ได้ทา
รายงานเรียบร้อยแล้ว แล้วขณะนี้ก็กาลังสรุปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะส่งให้ยูเนสโกต่อไป ก็ขอยกตัวอย่าง
ให้ ดู ก็ คื อ อั น นี้ ก็ จ ะเป็ น แต่ ล ะวั ด ก็ ต้ อ งท ารายงาน ๑ เล่ ม อย่ า งนี้ แล้ ว ก็ ทุ ก เล่ ม เราก็ จ ะแปลเป็ น

- ๑๒๒ ภาษาอังกฤษ แต่ฉบับที่เราเตรียมส่งให้ยูเนสโกจะทาเป็นสรุปในภาพรวม ๙๙ แห่งนี้ก็จะสรุปเป็น ๑ เล่ม
ประมาณนี้
ในประเด็นที่ ๖ คือรายงานโครงการหลัก หรือแผนที่เราจะทาในอนาคตพร้อมจัดทารายงาน
สถานภาพการอนุรักษ์ โครงการที่จะต้องทาในอนาคตแล้วขณะนี้ได้เริ่มแล้ว ก็คือ เรื่องที่ ๑ จะต้องมี
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ดูแลรักษาโบราณสถานอย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ เรื่องที่ ๒ ก็คือเนื่องจากเราได้มีแผนแม่บทแล้วก็มีแผนปฏิบัติการ
แผนแม่บทนี้เคยนาเข้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจาก ๕ ปีแล้วก็จะมีการปรับแผน
แม่ บ ทและเมื่ อ มี ก ารปรั บ แผนแม่ บ ทแล้ ว แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ป็ น กรอบการบริ ห ารจั ด การเมื อ ง
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็จะต้องปรับด้วย อันนี้ก็อยู่ในแผนที่จะต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน เรื่อง
ที่ ๓ ก็คือเรื่องของการพัฒนากลไกในการควบคุมสิ่งก่อสร้างใหม่ที่จะมีผลกระทบต่อโบราณสถาน ก็คิด
ว่าขณะนี้เรากาหนดพื้นที่สิ่งก่อสร้างที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งกาหนดความสู งไว้ในระดับ ๘ เมตรไม่เกิน ๑๐
เมตร แล้วก็ไม่เกิน ๑๒ เมตรตามพื้นที่ในเกาะเมือง ซึ่งอันนี้ก็คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนสิ่งที่เราเคย
ทาไปแล้ว แล้วเคยอนุญาต แล้วก็คงจะต้องเข้าไปดูในเรื่องของการก่อสร้างของทั้งหน่วยราชการ แล้วก็
ของประชาชนที่มีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๒๓ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ปัญหาสัญญาดาเนินการกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
(สัมปทานดาวเทียมไทยคม)
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๔๔ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
ตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทาสัญญาเป็นประเภทสัญญาสัมปทานโครงการของประเทศ
(National Project) กับบริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ต่อมาได้มีการโอนอานาจหน้าที่ในการดูแลการประกอบกิจการดาวเทียม
สื่อสารจากกระทรวงคมนาคมให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กากับและดูแลแทน
ซึ่งให้สัมปทานเอกชนจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรของรัฐที่ได้จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(International Telecommunication Union – ITU) อายุสัมปทาน ๓๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ และสัญญาระบุชัดเจนว่าบริษัทได้รับสัมปทานการดาเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ๘ ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา
ซึ่งเป็นระยะเวลาคุ้มครองสิทธิของบริษัทนั้น ตลอดระยะเวลาตามสัญญามีประเด็นปัญหาในหลายกรณี
เช่น กรณี ที่ ๑ หลั งจากหมดอายุสั ญญาด าเนิน กิจ การดาวเที ยมสื่อสารภายในประเทศ (สั ม ปทาน
ดาวเทียมไทยคม) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และดาวเทียมที่คาดว่าจะยังคงมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ เช่น
ดาวเทียมไทยคม ๕ ซึ่งจะมีอายุการใช้งานเหลือประมาณ ๑ – ๒ ปี และดาวเทียมไทยคม ๖ จะมีอายุ
การใช้งานเหลือประมาณ ๗ – ๘ ปี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแผนดาเนินการรองรับกรณีดังกล่าว
กรณี ที่ ๒ การด าเนิ น การเพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ว งโคจรที่ ป ระเทศไทยได้ รั บ อนุ ญ าตใช้ ง านจากสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ ในตาแหน่ง ๕๐.๕ , ๕๑ , ๗๘.๕ , ๑๑๙.๕ , ๑๒๐ , ๑๒๖ และ ๑๔๒
องศาตะวันออก ให้ได้อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาแหน่ง ๑๑๙.๕ ซึ่งปัจจุบันเป็นตาแหน่งของ
ดาวเทียมไทยคม ๔ ที่คาดว่าจะหมดอายุในอีกประมาณ ๓ ปีข้างหน้า กรณีที่ ๓ สัญญาดาเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัมปทานดาวเทียมไทยคม) ซึ่งเป็นโครงการของประเทศ (National

- ๑๒๔ Project) โดยอยู่บนหลักการ Build-Transfer-Operate : BTO คือ เอกชนก่อสร้างแล้วส่งมอบให้ รัฐ
และรัฐมอบให้เอกชนรับไปดาเนินการ จากประเด็นนี้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการกิจการ
ดาวเทียมทั้งหมด ได้แก่ สถานีควบคุมดาวเทียม อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงตัวดาวเทียมถือว่าเป็นทรัพย์สิน
ของรัฐที่ควรต้องตรวจสอบและจัดทาบัญชีทรัพย์สินให้เรียบร้อย กรณีที่ ๔ การดูแลผลประโยชน์ของชาติ
ในด้านกิจการอวกาศโดยเฉพาะอย่า งยิ่งกิจการดาวเทียมเพื่อ การสื่อสารถือได้ว่าเป็น เรื่องที่สาคั ญ
เนื่องจากเกี่ยวพันถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ที่มีมูลค่ามหาศาลจึงควรประสานความร่วมมือกั บ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรณีที่ ๕ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะต้องเป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในตาแหน่งวงโคจรดาวเทียมทีก่ ระทรวง
เป็ น ผู้ จั ด หาตามกฎเกณฑ์ ข องสหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศ และเป็ น ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ ใ ห้ บ ริ ษั ท
ใช้ตาแหน่งวงโคจรเพื่อดาเนินกิจการดาวเทียม มิใช่สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ให้ใบอนุญาต ในระหว่างระยะเวลาสัญญา
สัมปทาน การที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้ดาเนินการในลักษณะใบอนุญาตนั้ น
หมายความว่า ใบอนุญาตของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนา
คมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นเพียงใบอนุญาตประกอบกิจการเท่านั้น มิใช่ใบอนุญาตให้บริษัทจัดส่งดาวเทียม
ขึ้นสู่วงโคจรแต่อย่างใด ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นเกิดจากข้อสัญญา เงื่อนไขเพียงบางข้อที่ควรมีการปรับ
ข้อความเพื่อให้เกิดความกระชับ รัดกุม และมีความชัดเจนในการใช้บังคับต่อไป และการแก้ไขปัญหา
เรื่องกิจการดาวเทียมของประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนได้นั้น จาเป็นที่จะต้องมีการดาเนินการอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
จึงขอเรียนถามว่า
๑) รัฐบาลจะมีแนวทางดาเนินการอย่างไรหลังจากหมดอายุสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ (สัมปทานดาวเทียมไทยคม) ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ และดาวเทียมที่คาดว่าจะยังคงมี
อายุการใช้งานเหลืออยู่ เช่น ดาวเทียมไทยคม ๕ ซึ่งจะมีอายุการใช้งานเหลือประมาณ ๑ – ๒ ปี และ
ดาวเทียมไทยคม ๖ จะมีอายุการใช้งานเหลือประมาณ ๗- ๘ ปี
๒) รัฐบาลมีแนวทางในการดาเนินการอย่างไรเพื่อรักษาสิทธิวงโคจรที่ประเทศไทยได้รับ
อนุญาตใช้งานจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในตาแหน่ง ๕๐.๕, ๕๑, ๗๘.๕, ๑๑๙.๕,
๑๒๐, ๑๒๖ และ ๑๔๒ องศาตะวัน ออก ให้ไ ด้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่า งยิ่งตาแหน่ง ๑๑๙.๕
ซึ่งปัจจุบันเป็นตาแหน่งของดาวเทียมไทยคม ๔ ที่คาดว่าจะหมดอายุในอีกประมาณ ๓ ปีข้างหน้า รัฐบาล
ได้มีแผนในการดาเนินการแล้วหรือไม่ ประการใด
๓) จากสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัมปทานดาวเทียมไทยคม)
ซึ่งเป็นโครงการของประเทศ (National Project) โดยอยู่บนหลักการ Build-Transfer-Operate : BTO
คือ เอกชนก่อสร้างแล้วส่งมอบให้รัฐ และรัฐมอบให้เอกชนรับไปดาเนินการ จากประเด็นนี้ทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการกิจการดาวเทียมทั้งหมด ได้แก่ สถานีควบคุมดาวเทียม อุปกรณ์ต่าง ๆ
รวมถึงตัวดาวเทียมถือว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทา
บัญชีทรัพย์สิน ตลอดจนตรวจสอบสถานภาพหรือไม่ ประการใด

- ๑๒๕ ๔) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ในการ
ดูแลผลประโยชน์ของชาติในด้านกิจการอวกาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการดาวเทียมเพื่อการสื่อสารถือได้
ว่าเป็นเรื่องที่สาคัญเนื่องจากเกี่ยวพันถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ที่มีมูลค่ามหาศาล และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานใน ในลักษณะใด เพื่อให้
ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๕) จากการที่สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ ๓ ให้กับบริษัท
ไทยคม จากัด (มหาชน) สาหรับการใช้งานดาวเทียมไทยคม ๘ ที่ตาแหน่ง ๗๘.๕ องศาตะวันออก นั้น
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มากน้อยเพียงใด ตลอดจน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการใช้วงโคจรได้ห รือไม่
เนื่องจากสิทธิเหนือวงโคจรดังกล่าวเป็นของรัฐ
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คาถามที่ ๑) แนวทางการดาเนินงานหลังจากสัญญาสัมปทานกับเอกชนได้สิ้นสุด ลง แต่ว่า
ดาวเทียมสื่อสารบางดวง เช่น ดาวเทียมไทยคม ๖ ก็ยังมีอายุใช้งานต่อไปอีกถึง ๘ ปี หลังจากที่สัญญาจะ
หมดลงในปี ๒๕๖๔ โดยสัญญาดาเนินการกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดูแล ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔๘ วางหลักไว้ว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องจัดทาแนวทางการดาเนิน
กิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง โดยเปรียบเทียบการดาเนินกิจการของรัฐใน ๓ กรณี
คือ กรณีที่หน่วยงานของรัฐดาเนินการเอง กรณีให้เอกชนร่วมลงทุน และกรณีที่ให้เอกชนรายเดิมร่วม
ลงทุน ซึ่งการดาเนินการพิจารณาแนวทางนี้จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่สัญญาร่วมทุนหมด
สิ้ น สุ ด ซึ่ ง มาตรา ๔๘ ก าหนดไว้ ที่ ๕ ปี โดยให้ ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องรั ฐ และความต่ อ เนื่ อ ง
ในการดาเนินกิจการของรัฐ โดยให้หน่วยงานเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการให้ เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ เพื่อพิจารณาแล้วเสนอความเห็ น ต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ระหว่างพิจารณาดาเนินการ
เช่น ดาวเทียมไทยคม ๖ ที่ยังไม่หมดอายุ โดยได้เริ่มพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ และต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะมีทั้งข้อกฎหมายและกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องที่จะผูกพันต่อไปในอนาคต
อีกทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทาการศึกษา
ในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องของแนวทางในการที่รัฐจะบริหารจัดการเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสารที่ยังมี
อายุอยู่ห ลังสัมปทานได้เสร็จสิ้ น สุด ลง ซึ่งจะได้นาผลการศึกษามาประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการ
พิจารณาดาเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

- ๑๒๖ คาถามที่ ๒) การรักษาสิทธิในวงโคจรที่ประเทศไทยได้รับอนุญาตจากสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union - ITU) ซึ่งตัววงโคจรดาวเที ยมไม่ไ ด้
เป็นสิทธิของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ประเทศไทยสามารถที่จะได้รับสิทธิที่จะมีดาวเทียมใน
ตาแหน่งนั้น ๆ ในวงโคจรหนึ่ง ๆ ได้โดยการดาเนินการตามกฎเกณฑ์ ระเบียบของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU) ที่กาหนดกฎเกณฑ์ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) ต้ องดาเนิ น การตั้ง แต่ ก ารยื่น เอกสารเพื่ อจองสิ ทธิ การใช้ค ลื่ นความถี่ เพื่ อ ที่จ ะเอา
ดาวเทียมขึ้น ในขั้นตอนของการเจรจาประสานงานกับประเทศอื่นที่อาจจะมีความสนใจ ในตาแหน่ง
ดาวเทียมหรือมีตาแหน่ งอื่นแล้ว ต้องประสานว่าคลื่นจะรบกวนกันหรือไม่ จนกระทั่งนาไปสู่การขึ้น
ทะเบียนความถี่วิทยุหลักที่จะใช้กับดาวเทียมนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลความถี่ที่ได้รับการจดทะเบียนก็จะเป็นข้อมูล
ทางเทคนิคที่นามาใช้ในการกาหนดคุณสมบัติของดาวเทียมที่จะขึ้นไป โดยที่ผ่านมากระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้มีส่วนในการประสานงานยื่ นเอกสารเพื่อนาดาวเทียมขึ้นใช้งานที่วงโคจร
๕๐.๕ , ๗๘.๕ , ๑๑๙.๕ และ ๑๒๐ องศาตะวันออก ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตาแหน่งดังกล่าวที่มี
ดาวเทียมอยู่ ดังนั้น สิทธิในวงโคจรตาแหน่งนั้นยังเป็นมีสิทธิของประเทศไทย สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนที่
ดาวเทียมจะหมดอายุลง ซึ่งมีเวลา ๓ ปี ในการวางแผนเพื่อกาหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการที่จะรักษาสิทธิ
ไว้หลังจากดาวเทียมหมดอายุ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในส่วนวงโคจรกลุ่มที่ ๒ คือ ๕๑
, ๑๒๖ และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ประเทศไทยได้จองสิทธิเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยยังไม่ได้
นาดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ซึ่งในหลายประเทศก็ดาเนินการในลักษณะเดียวกัน กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ดาเนินการตามข้อบังคับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ(ITU) ในการ
จองสิทธิมีการส่งเอกสารชุดใหม่เพื่อทดแทนเอกสารเดิมเป็นการรักษาสิทธิไว้ และเมื่อมีความพร้อม
สามารถที่ จ ะน าดาวเที ย มขึ้ น ใช้ งานในต าแหน่ง ดั ง กล่ า วได้ ส่ ว นต าแหน่ง ว งโคจรที่ ๑๑๙.๕ องศา
ตะวันออก ที่เป็นตาแหน่งของดาวเทียมไทยคม ๔ ซึ่งยังมีเวลาใช้งานอีก ๔ ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา
แนวทางที่จะรักษาสิทธิและการใช้ประโยชน์ต่อไป
คาถามที่ ๓) ในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการดาวเทียมภายใต้สัญญา
สัมปทานที่มีอยู่กับเอกชน ในอดีตการดาเนินกิจการ เช่น การสร้างถนน การสร้างทางรถไฟ เป็นต้น เป็น
การดาเนินการในลักษณะของสัญญาสัมปทาน กิจการดาวเทียมสื่อสารก็เช่นเดียวกัน มีการลงนามเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๓๔ มี ก ารก าหนดข้ อ ตกลงว่ า เป็ น แบบการสร้ า งโอนและให้ บ ริ ก ารหรื อ Build Transfer
Operate (บิลด์ ทรานสเฟอร์ โอเปอเรท) ซึ่งกระทรวงและบริษัทเอกชนคู่สัญญาได้ลงนามในหนังสือโอน
กรรมสิทธิ์ดาวเทียม และการครอบครองดาวเทียมตามสัญญา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ระบบบัญชีทรัพย์สิน ประกอบไปด้วย สถานีดาวเทียมไทยคมที่สถานี
แคราย อุปกรณ์ควบคุมดาวเทียมไทยคม ๑ ถึงดาวเทียมไทยคม ๖ ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
ประจาปี ทาการตรวจนับครุภัณฑ์ ตรวจสอบสถานที่สถานีแครายให้เป็นไปตามสัญญา และมีการพร้อม
ส่งมอบ โดยได้นาข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินงานตามสัญญากิจการดาวเทียม
ตามมาตรา ๔๓ ของพระราชบัญ ญัติก ารให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจ การของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ สถานี
ดาวเทียมที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศมี ๒ ลักษณะ คือ สถานีควบคุมดาวเทียมในอวกาศ หรือ Space
segment (สเปซ เซคเมนต์ ) เช่น สถานีแคราย ที่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล และสถานีควบคุม

- ๑๒๗ สื่อสารผ่านดาวเทียม คือ สถานีภาคพื้นดิน หรือ Ground segment (กราวด์ เซคเมนต์) สถานีแคราย
ก็เป็นไปตามข้อสัญญาที่ตกลง โดยตั้งอยู่บนถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี และได้มีการส่งมอบแล้ว
เป็นของรัฐตามสัญญา
แต่ข้อสังเกตอีกประเด็นหนึ่ง คือ สถานีภาคพื้นดินไทยคมที่อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งเป็นการดาเนินการตามข้อตกลงระหว่างผู้แทนกระทรวงกับผู้แทนบริษัทที่ได้ทาสัญญาใน
อดีต ตามรายงานการประชุมปรากฏว่า ได้มีเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๗ ที่ระบุว่า ภายใต้การให้
สัมปทานของโครงการดาวเทียมระหว่างรัฐกับเอกชนฉบับนี้ บริษัทเอกชนจะดาเนินการได้เฉพาะสถานี
ควบคุมดาวเทียมในอวกาศซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ แต่หากต้องการดาเนินการสถานีให้บริการภาคพืน้ ดิน
บริษัทต้องดาเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และไม่ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งใน
อดีตมีการดาเนินการในลักษณะนี้ แต่ต่อมาได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นที่ว่าสถานีภาคพื้นดินไทยคมที่
อาเภอลาดหลุมแก้ว ควรมีการตรวจสอบว่าสถานีดังกล่าวอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความรอบคอบและรัดกุม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้มีหนังสือสอบถามไป
ยังสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แล้ว
โดยขอให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากผลตรวจสอบปรากฏว่า สถานีภาคพื้นดินไทยคมที่อาเภอลาด
หลุมแก้ว เป็นสถานีสารองหรือ Backup (แบคอัป) ของสถานีแคราย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจะพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจน และเรียกคืนเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ
คาถามที่ ๔) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความพร้อมในการดูแ ล
ผลประโยชน์ ในด้า นกิจ การอวกาศ ซึ่ งได้ด าเนิ นการมาโดยตลอดทั้ งในส่ว นของการดูแ ลสัม ปทาน
ดาวเทียมไทยคม ๑ ถึงดาวเทียมไทยคม ๖ การประสานงานกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(ITU) ในการรักษาสิทธิแ ละการน าดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร รวมถึงการดาเนินการในเชิงนโยบาย ซึ่ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายอวกาศ
แห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ทาหน้าที่ในการกาหนด
นโยบายเรื่องกิจการอวกาศของประเทศ รวมถึงดาวเทียมประเภทต่าง ๆ ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียม
สงวนทรัพยากรและอื่น ๆ ที่ใช้ในภารกิจต่างกัน โดยมีคณะอนุกรรมการที่ดาเนินการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ
เช่น กรอบโครงการอวกาศแห่งชาติในการทาสนธิสัญญากับต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้น กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีความพร้อมในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกิจการ
อวกาศ รวมถึงดาวเทียมสื่อสารและการประสานงานกับองค์กรทั้งในและนอกประเทศ
ค าถามที่ ๕) การจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ ว งโคจรดาวเที ย มไทยคม ๘ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนโยบาย ขณะที่สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานอิสระในการกากับ
ดูแลและพิจารณาออกใบอนุ ญาตภายใต้พระราชบัญญัติ ซึ่งรวมถึงการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ครอบคลุมถึงดาวเทียมด้วย โดยในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิทธิในการใช้คลื่น
ความถี่ของดาวเทียมและตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งในวงโคจร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันเรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องทั้งเชิงนโยบายและกรอบของกฎหมาย
ซึ่งแตกต่างไปจากในอดีต โดยรัฐธรรมนูญได้ระบุว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ ใช้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และต้องมีองค์กรอิสระที่ดูแลในเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ ประกอบกับได้มีการ

- ๑๒๘ ประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ การประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ
โทรคมนาคม ดังนั้น การประกอบกิจการดาวเทียมต้องดาเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมซึ่งกากับดูแลโดยสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมในการพิจารณาจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้
คลื่นความถี่สาหรับตาแหน่งวงโคจร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้มีหนังสือหารื อ
ประเด็นเกี่ยวกับกาหนดสิทธิไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาประเด็นสอบถามเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทาการศึ กษาแนว
ทางการดาเนินงานหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ซึ่งในการศึกษาจะครอบคลุมไปถึงแนวทางการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม การให้สิทธิการใช้ตาแหน่งในวงโคจร ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ตาแหน่งวงโคจรให้เหมาะสม ซึ่ง
จากการที่คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ได้มีข้อสังเกตในประเด็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารได้ มี ห นั ง สื อ เพื่ อ แจ้ ง ข้ อ สั ง เกตและประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อที่จะเป็น
ข้อมูลประกอบพิจารณาใบอนุญาตการจัดส่งดาวเทียมไทยคม ๘ ขึ้นสู่วงโคจร ในส่วนของกระทรวงก็จะ
ดาเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุม ดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐในการดาเนินกิจการอวกาศ
ดาวเทียมสื่อสารต่อไป
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๒๙ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ปัญหาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มีราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต
ที่แท้จริง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๑๕ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
ด้วยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่สาคัญในภูมิภาค มีการผลิตรถยนต์เพื่อใช้
ภายในประเทศและเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศจานวนมาก จึงส่งผลให้มีอัต ราการใช้ยางรถยนต์
จานวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี จากสถิติพบว่า ประเทศไทยมีร ถยนต์จดทะเบียนประมาณ
๑๘ ล้านคัน เฉลี่ยใช้ยางรถยนต์ ๓ เส้นต่อคัน คือประมาณ ๖๐ ล้านเส้นต่อปี และผลิตรถยนต์เพื่อการ
ส่งออกไปต่างประเทศ จานวน ๑.๒ ล้านคันต่อปี ซึ่งเป็นรถยนต์ผลิตใหม่จึงใช้ยางรถยนต์ ๕ เส้นต่อคัน
คือประมาณ ๖ ล้านเส้นต่อปี รวมกันแล้วใช้ยางรถยนต์ประมาณ ๖๖ ล้านเส้นต่อปี โดยประเทศไทย
เป็นประเทศที่ผลิตยางรถยนต์มากติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก ประกอบกับในปัจจุบันราคาน้ามันดิบ
ในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงจาก ๑๐๐ ดอลลาร์ต่อบาเรลล์ เหลือประมาณ ๓๐ – ๓๕ ดอลล่าร์ต่อบาเรลล์
และราคาน้ ายางสดปรั บตัว ลดลงจากกิโ ลกรัม ละ ๑๒๐ บาท เหลือเพียงกิ โลกรั มละ ๑๐ กว่าบาท
ถึง ๓๐ กว่าบาท ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและปิโตรเลียมซึ่งเป็นราคาที่ต่ามากอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่า
ยางรถยนต์ มี ร าคาเท่ า เดิ ม ซึ่ ง ผู้ แ ทนกรมการค้ า ภายในได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ า ยางรถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล หรื อ
รถสาธารณะทั่วไปประกอบด้วยยางธรรมชาติร้อยละ ๒๐ – ๓๐ และยางสังเคราะห์ร้อยละ ๑๐ – ๒๐ ใน
กรณีที่ราคาน้ ายางสดปรับตัวลดลง จะมีผลให้ต้นทุนการผลิตยางรถยนต์ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้ น
ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และมักอ้างว่าการผลิตยางรถยนต์ระหว่างยางธรรมชาติและยางสัง เคราะห์ของ
ผู้ผลิตแต่ละรายค่อนข้างจะเป็นความลับทางการค้า ผู้ผลิตจึงอาจแจ้งข้อมูลสัดส่วนยางที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ สู งสุด ต่อธุรกิ จของตนเองต่อกรมการค้าภายในซึ่งอาจไม่ต รงกับความเป็นจริง ได้ ซึ่งเมื่ อ
เปรียบเทียบกับช่วงที่ราคายางพารามีราคาสูงทางบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ได้ปรับราคาขึ้นตาม โดยอ้างว่า
วัตถุดิบคือยางพารามีราคาสูง กรณีดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่เป็นเหตุที่ไม่สามารถ
ลดราคายางรถยนต์ได้

- ๑๓๐ จึงขอเรียนถามว่า
- รั ฐ บาลจะมี ม าตรการควบคุ ม และตรวจสอบต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ แ ท้ จ ริ ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากยางพารา โดยเฉพาะยางรถยนต์ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับประชาชนผู้บริโภคหรือไม่
ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ยางรถยนต์เป็นสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์ควบคุมจึงได้มีการติดตามตรวจสอบราคาจาหน่าย
เป็นประจา เพื่อให้ราคาจาหน่ายสอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้น 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 จานวนอีก ๒๘ เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็นค่าแรง ค่าไฟฟ้า และค่าโฆษณา เพราะฉะนั้น
ยาง ๑ เส้น จึ งมี ต้น ทุ น ทั้ งที่ ลดลงและที่เ พิ่ม ขึ้น จากราคายางพาราและยางสั งเคราะห์ ลดลง ซึ่ งได้
ตรวจสอบแล้วว่า เมื่อต้นทุนลดลงจึงไปกากับดูแล และพบว่า ต้ นทุนนั้นมีการลดลงประมาณไม่เกิน ๑๕
เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังได้มีการหารือกับผู้ประกอบการ โดยมีการปรับราคาจาหน่ายลงประมาณตั้งแต่ ๕
เปอร์เซ็นต์ ถึง ๓๙ เปอร์เซ็นต์ และร้านจาหน่ายยางรถยนต์ทั่วไปก็มีการแข่งขันกันโดยมีการจัดโปรโมชั่น
(Promotion) เช่น การให้ผ่อน ๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน หรือบางร้านก็ซื้อ ๓ แถม ๑ ซึ่งก็
เท่ากับลดลงไปอีก ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ส่วนในปี ๒๕๕๙ กระทรวงพาณิชย์ได้มีการหารือกับทางสมาคมผู้ผลิต
ยางรถยนต์และผู้ประกอบการทุกรายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มว่าน่าจะมีการลดราคาเพิ่มได้อีก ต่อไป
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๓๑ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ปัญหาข้าราชการระดับสูงที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ
ในองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจได้รับผลประโยชน์ทับซ้อน
จากบริษัทเอกชน
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๒๙ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้ว ยในปัจจุบัน การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงไปดารงตาแหน่งในคณะกรรมการต่าง ๆ
หรือการปลดข้าราชการออกจากตาแหน่งในคณะกรรมการของหน่วยงานต่าง ๆ ออกพร้อมกันหลายคน
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนในสังคม และมักเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปในรูปแบบของ
การที่ข้าราชการเหล่านั้นมีปัญหาในเรื่อง “ประโยชน์ทับซ้อน” กับการดาเนินงานในตาแหน่งที่ตนได้รับ
แต่งตั้งหรือมอบหมาย ซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความสงสัยและความไม่เข้าใจในการบริหารจัดการแต่งตัง้
บุคคลของภาครัฐว่ามีหลักการหรือแนวทางเช่นใดในการเลือกบุคคลให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๓ (๖) ได้กาหนดว่า ข้าราชการ
พลเรือนสามัญต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวมิได้ห้าม หากเข้าเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัท
หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน โดยมิได้เข้าไปบริหารจัดการงานแต่อย่างใด ตลอดจนมิได้หมายรวมถึง
ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ไปดารงตาแหน่งกรรมการ หรือตาแหน่งอื่นใดในองค์การของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ส่วนราชการรวมทุนหรือให้เงินอุดหนุนหรือดาเนิน
กิจการ เพราะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยหน้าที่
ราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้บัญญัติขึ้น
โดยมีเจตนาที่จะป้องกันมิให้ข้าราชการดาเนินการทุจริตหรือได้รับผลประโยชน์ที่มิควรได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือจากการได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการในหน่วยงานใด ๆ
ที่มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการ แต่ จ ากข้ อ เท็ จ จริ งกลั บ พบว่ า มี ข้ า ราชการระดั บ สู ง บางคนที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง และ

- ๑๓๒ มอบหมายให้ไปดารงตาแหน่งกรรมการในองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการ
หรื อ เป็ น ผู้ บ ริ ห ารบริ ษั ท เอกชนแห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ ง และมั ก จะเป็ น บริ ษั ท เอกชนที่ มี ความเกี่ ย วพั น กั บ
การได้ผลประโยชน์ จากองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ข้าราชการระดับสูงผู้นั้นดารงตาแหน่งอยู่
ประกอบกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ผยแพร่ ใ นช่ ว งที่ ผ่ า นมาเกี่ ย วกั บ กรณี ก ารแต่ ง ตั้ ง หรื อ มอบหมาย
หรื อ การปลดข้ า ราชการที่ ด ารงต าแหน่ ง ในคณะกรรมการต่ า ง ๆ เช่ น คณะกรรมการปิ โ ตรเลี ย ม
คณะกรรมการบริหารบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หรือบอร์ด ปตท. คณะกรรมการสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นต้น
โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงที่ไปเป็นคณะกรรมการด้านการเงินหรื อด้านพลังงานบางราย และยังเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชนที่ดาเนินกิจการด้านพลังงานควบด้วย จึงยิ่งเพิ่มความสงสัยให้แก่สังคมอีกว่า
กาไรจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นนั้นมีผลโดยตรงต่อเบี้ยประจาเดือน เบี้ยประชุมและโบนัสของกรรมการ
จึงดูเหมือนว่าข้าราชการที่ดารงตาแหน่งดังกล่าวได้รับผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการดูแลผลประโยชน์
ของรัฐและการได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนจากบริษัทเอกชนนั่นเอง ดังนั้น รัฐบาลจึงควรหาแนวทาง
ที่ชัดเจนที่จะแสดงถึงการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการแต่งตั้งหรือมอบหมายข้าราชการ
ระดับสูงให้ไปดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและ
อุดช่องว่างของกฎหมายที่เปิดช่องให้มีการรับผลประโยชน์ทับซ้อน อันเป็นการทุจริตในเชิงนโยบายและ
ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล
จึงขอเรียนถามว่า
๑) ข้าราชการระดับสูงโดยเฉพาะด้านการเงินและพลังงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปทาหน้าที่เป็น
คณะกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยที่ยังคงดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษัทเอกชนในขณะเดียวกันนั้นมีมากน้อยเพียงใด และจะมีผลกระทบหรือจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ อย่างไร
๒) รัฐบาลมีแนวทางหรือนโยบายที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายข้าราชการระดับสูงให้ไปดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจและ
อาจถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเช่นที่ผ่านมาอย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิสทุ ธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
คาถามที่ ๑) โดยทั่วไปแล้วหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้แทนที่ไปทาหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการรั ฐวิ ส าหกิ จนั้ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง คื อ กฎหมายจั ดตั้ ง
ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีการกาหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้า ม รวมทั้งต้องเป็นไปตามกฎหมายกลาง
คือ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
ต่ อ มาได้ มี การเพิ่ มเติ มว่ า กรรมการ นอกจากจะเป็ นกรรมการโดยต าแหน่ ง กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
กรรมการอื่น โดยเฉพาะกรรมการอื่นในพระราชบัญญัติได้กาหนดว่ าจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ หรือ Expert
(เอ็กซ์เพิร์ท) อย่างน้อย ๑ ใน ๓ หากเป็นบริษัททั่วไป คือ ๑ ใน ๓ ของกรรมการอื่น เช่น กรรมการอื่น

- ๑๓๓ มี ๖ คน ต้องมีอย่างน้อย ๒ คนที่มาจาก Directors’ Pool (ไดเร็คเตอร์ส พูล) ซึ่งมีกระบวนการคัดกรอง
แต่หากเป็นบริษัท จากัด (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 ซึ่ง หากไม่ ได้รั บมอบหมายต้อ งถือ ว่า หลุด พ้น จากการเป็ นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
ในกรณีที่ ข้ าราชการระดั บสู งไปท าหน้ าที่ เป็นกรรมการในรั ฐวิ สาหกิ จหรือกรรมการใน
บริษัทลูกนั้น ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้วินิจฉัยตามเรื่องเสร็จที่ ๘๐/๒๕๓๙ เรื่อง การ
มอบหมายให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นเป็นกรรมการโดยตาแหน่งในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรของรัฐ
จึ ง ย่ อ มมี ร ะบบการควบคุ ม เพื่ อ ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น ๆ ด าเนิ น งานสนองประโยชน์ แ ละนโยบาย
ของรัฐ การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นก็ดี การแต่งตั้งข้าราชการเข้าไปเป็นกรรมการก็ดี ล้วนเป็นวิธีการควบคุม
อย่างหนึ่ง ดังนั้น การที่ข้าราชการเข้าไปเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
ตามกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจึงมี ๒ บทบาท หรือ ๒ ฐานะในขณะเดียวกัน คือ (๑) เป็น
กรรมการที่มีส่วนในการบริหารรัฐวิสาหกิจนั้น และ (๒) เป็นการปฏิบัติงานของรัฐบาลในการเข้าไปควบคุม
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งในฐานะที่ ๒ นั้น ถ้ามีการแต่งตั้งให้ข้าราชการเข้าไปปฏิบัติงานแล้วก็เป็น “ราชการ” ของ
ข้ า ราชการต าแหน่ ง นั้ น ส่ ว นอี ก ๑ ต าแหน่ ง คณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ เ คยก าหนดว่ า
การที่ข้าราชการเข้าไปดารงตาแหน่งนั้นถือว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นการเชื่อมต่อหรือส่งต่อนโยบาย
เข้าไปควบคุมกากับ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งประเด็นบทบาทของข้าราชการ และ
บทบาทของหน่วยงานที่ดูแลในรัฐวิสาหกิจนั้น เช่น กรณีของกระทรวงพลังงาน ที่มีคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ทาหน้ าที่ควบคุม Regulator (เรกกูเลเตอร์ ) ซึ่งกฎหมายห้ามโดยชัดเจนไม่ให้
ผู้ที่เป็นพนักงานหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ไปดารงตาแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการกากับหรือกาหนดราคาพลังงาน อีกส่วนหนึ่ง คือ
กระทรวงพลังงาน หากพิจารณาในแง่กฎหมาย ถือเป็นผู้กาหนดนโยบาย Policy Maker (โพลิซี เมกเกอร์)
แต่หากพิจารณาอีกมุมหนึ่ งถือเป็นผู้ทาหน้าที่ควบคุม Regulator (เรกกูเลเตอร์ ) เช่นกัน เนื่องจากมี
ลักษณะเป็นการส่งต่อนโยบาย และอาจมีการกากับดูแลบางส่วน แต่การกากับดูแลตามกฎหมายนั้นคือ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานหรือ กกพ. อีกส่วนหนึ่ง คือ เจ้าของ Owner (โอนเนอร์) โดยรัฐบาล
มอบให้ กระทรวงการคลั งเป็ น ผู้ถื อหุ้ นในรัฐวิ สาหกิ จ ฉะนั้ นในแง่ ของผู้ ทาหน้าที่ ควบคุ ม Regulator
(เรกกูเลเตอร์) นั้น กฎหมายกาหนดโดยชัดเจนแล้วว่าห้าม แต่ในแง่ของผู้กาหนดนโยบาย Policy Maker
(โพลิซี เมกเกอร์) ซึ่งกระทรวงพลังงานถือว่าเป็นผู้ กาหนดนโยบาย Policy Maker (โพลิซี เมกเกอร์)
ซึ่งกฎหมายไม่ห้าม แต่เป็นเรื่องจริยธรรม ความเหมาะสม หรือเป็น Conflict of interest (คอนฟลิคท์
ออฟ อินเทอร์เรสท์ ) หรือ Conflict of duties (คอนฟลิคท์ ออฟ ดิวตี้ส์ ) คือ หนึ่งคนมีหลายบทบาท
ในต่างหน่วยงาน
คาถามที่ ๒) รัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้
ความสาคัญในการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถือว่ามีทรัพย์สินรวมกันใกล้เคียงกับจีดีพี (Gross Domestic

- ๑๓๔ Product : GDP) ของประเทศ ๑๑ ล้ า นล้ า นกว่ า บาท โดยได้ เ ข้ า มาก ากั บ ดู แ ลในระยะแรก และมี
ความเห็นว่าสิทธิประโยชน์ที่มากเกินความจาเป็นก็ควรลดลงให้เหมาะสมกับภารกิจของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
ต่อมาได้เข้าไปดูแ ลในเรื่องธรรมาภิบาล Corporate Governance - CG (ซีจี) ในเรื่องความโปร่งใส
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ให้นโยบายกับกระทรวงการคลัง โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้ยกร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
Holding (โฮลดิ้ง) ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักการแล้ว และรอปรับแก้ไขเล็กน้อยเพื่อเสนอเข้าสู่ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อน
การพิ จ ารณาในชั้ น คณะกรรมการกฤษฎี ก าต่ อ ไป ซึ่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ดั ง กล่ า ว
มีกระบวนการแยกแยะหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของผู้ทาหน้าที่ควบคุม
Regulator (เรกกูเลเตอร์) หรือผู้กาหนดนโยบาย Policy Maker (โพลิซี เมกเกอร์) หรือเจ้าของ Owner
(โอนเนอร์) เพื่อให้มีบทบาทหน้าที่ที่ไม่ซ้าซ้อนและมีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีกระบวนการ
สรรหากรรมการ ซึ่งในร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีกรรมการสรรหาที่ถือว่าเป็นกรรมการกลาง Body (บอดี้)
โดยมีที่มาจากอดีตข้าราชการระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ มีที่มาจาก Directors’ Pool
(ไดเร็ ค เตอร์ ส พู ล ) และจาก Head Hunter (เฮด ฮั น เทอร์ ) หรื อ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการหยิ บ ยกของ
คณะกรรมการ เมื่อคัดเลือกได้แล้วจะต้องส่งไปให้ผู้มีอานาจ อาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือคณะรัฐมนตรี
เช่น มีตาแหน่งว่าง ๓ ตาแหน่ง ก็ต้องเสนอไป ๖ คน ดังนั้น กระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้กรรมการที่มี
ความเหมาะสม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนต่าง ๆ ก็จะมีการคัดกรองหรือมีการกลั่นกรองให้มากขึ้น
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๓๕ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

มาตรการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายสุธี มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๕๗ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
ด้ว ยปัจจุบัน มีอาคารสูงทั่วประเทศประมาณไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ อาคาร เป็นอาคาร
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่า ๑๐,๐๐๐ อาคาร โดยมีรายงานการจัด ลาดับให้กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ ๑๒ ของโลก ซึ่งปัจจุบันพื้นที่อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
มีความสูงที่สุดประมาณ ๓๐๐ เมตร และขณะนี้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มความสูงไปอีกกว่า ๖๐๐ เมตร
อย่ า งไรก็ ต ามอาคารสู ง ในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ มี ทั้ ง อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษ อาคารชุ ม นุ ม คน
โรงมหรสพ โรงแรมขนาดใหญ่ โดยอาคารที่มีความสูงอาคารตั้งแต่ ๒๐ ชั้นขึ้นไป มีความสูงประมาณ
๖๐ เมตร กว่า ๗๐๐ อาคาร ซึ่งหากเกิดอัคคีภัยจะมีความยากลาบากต่อการเข้าระงับเหตุ เนื่องจาก
บางอาคารอาจมี ก ารก่ อ สร้ า งต่ อ เติ ม ผิ ด แบบ รวมถึ ง อาคารที่ ส ร้ า งก่ อ นปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ ยั ง ไม่ มี
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาคารสูง โดยเฉพาะอาคารสูงบางแห่งยังอยู่ในพื้นที่ที่ถนนแคบ
ในซอย หรือใกล้ย่านชุมชนหนาแน่น สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเข้าระงับเหตุ เพื่อลดความ
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
ในการระงั บเหตุ จึ ง ท าให้ เ กิด ความสู ญ เสี ย ทั้ งต่ อ ชี วิต และทรั พ ย์สิ น คือ มี ผู้เ สี ย ชี วิ ต ๑ คน และมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บหลายราย นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ต้องตรวจสอบ
และให้ความสาคัญ เนื่องจากพบว่าหลังระงับเหตุได้ตรวจพบว่าในถุงมือดับเพลิงด้านขวาของเจ้าหน้าที่
อาสาบรรเทาสาธารณภัยรายหนึ่ง มีนาฬิกายี่ห้อดังมีมูลค่ ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นนาฬิกาของ

- ๑๓๖ ผู้เสียชีวิตอันทาให้เกิดข้อสงสัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รายนี้ว่ามีเจตนาที่จะลักทรัพย์ดังกล่าว
หรือไม่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ภาครัฐต้องให้ความสาคัญและต้องมีมาตรการในการป้องกันและเตรียมความ
พร้อมเพื่อระงับเหตุ โดยเฉพาะที่ เกิดจากอัคคีภัยในอาคารสูง ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และสร้างความมั่นใจต่อผู้อาศัยในอาคารสูง
จึงขอเรียนถามว่า
๑) ภาครัฐมีมาตรการและแผนในการเข้าระงับเหตุ จากกรณีการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่อาคารสูง
ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือไม่ ประการใด
๒) ภาครัฐมีมาตรการในการป้องกันจากกรณีมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ
กระทาการลักทรัพย์ที่อยู่ในอาคารหรือบริเวณพื้นที่ดังกล่าว อันเป็นการซ้าเติมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้ประสบภัยเป็นอย่างมากหรือไม่ ประการใด
๓) ภาครัฐได้มีนโยบายการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ รวมถึงกาหนดมาตรการ
ทั้งในด้านบุคคลที่มีความชานาญในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน
และระงับเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ภัยตึกถล่มที่เกิดจากแผ่นดินไหว อุทกภัย ทั้งในพื้นที่
ต่างจังหวัดและโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คาถามที่ ๑) มาตรการเตรียมการป้องกัน มาตรการขณะเกิด เหตุ มาตรการเสริมกรณี
อาคารเก่าที่สร้างก่อนมีกฎหมายกาหนด ซึ่งในส่วนนี้ต้องทาความเข้าใจว่า อาคารสูง คือ อาคารที่มีความสูง
ตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป ส่วนอาคารขนาดใหญ่พิเศษ คือ อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป สาหรับมาตรการในการป้องกันในเรื่องผั งเมืองและการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักเกณฑ์ในการดาเนินการทั้งเรื่องของกฎหมายและ
กฎกระทรวง รวมทั้งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานีดับเพลิง เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย รถดับเพลิงที่จะเข้าถึงจุดเกิดเหตุหลังจากที่รับแจ้งเหตุ โดยสถานีดับเพลิง
ของกรุงเทพมหานครมี ๓๕ สถานี และมี ๑๒ สถานีย่อย มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการทางานและเจ้าหน้าที่
มีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งเหตุหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้
แล้วประมาณ ๒๗ นาที และหน่วยสถานีดับเพลิงหน่วยใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้เข้าดาเนินการเพื่อให้
ทันเวลาทาให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่ง ดังนั้น ในการทางานมีการกาหนดกติกา หลักเกณฑ์ตาม
กฎหมาย และการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ในส่วนของท้องถิ่นหรือในต่างจังหวัดที่อยู่ในรูปแบบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกาหนดเวลา เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมทั้งยานพาหนะ ในการดับเพลิงที่มี
มาตรฐานใกล้เคียงกับในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้สถานีดับเพลิงมีการ
เตรียมเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง

- ๑๓๗ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทาแผนบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ
กาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ กรุงเทพมหานครมีการบูรณาการหลายหน่วยงานที่จะดาเนินการ
ร่วมกัน เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น โดย
รัฐบาลมีความห่วงใยต่ออาคารสูง มีหลายหน่วยเข้าไปดาเนินการตรวจสอบโดยตลอดเพื่อให้เป็นไปตาม
กรอบของกฎหมาย ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้มีการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับการ
เกิดอัคคีภัยอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีความกังวลในเรื่องของอาคารสูง และเกรงว่าการเกิดอัคคีภัยในอาคาร
สูงจะเป็นปัญหา จึงได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว สาหรับมาตรการเตรียมการป้องกันในเรื่องของการ
ควบคุมอาคาร ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และอาคารที่มีการดาเนินการหลังปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา จะต้องดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนของอาคารสูงตามที่ได้กาหนดไว้ มีการตรวจสอบการดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการตรวจสอบที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งอาคารที่สูงเกินกว่า
๒๓ เมตรขึ้นไป มีประมาณ ๑,๗๐๐ กว่าแห่ง ได้มีการตรวจสอบ รวมทั้งมีการซักซ้อมแผนการป้องกัน
และระงับการเกิดอัคคีภัยทุกปี และมีการตรวจสอบใหญ่ทุก ๕ ปี ซึ่งเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย แต่
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยต้องไม่ประมาท การเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ แม้กระทั่งการ
ควบคุมภายในตัวอาคารจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ไฟฟ้าสารอง
หรื อ ในส่ ว นของท่ อ ที่ จ ะต้ อ งรั บ น้ าเข้ า มาจากภายนอกต้ อ งเป็ น ไปตามที่ ก าหนด ฉะนั้ น สิ่ ง ต้ อ งให้
ความสาคัญอย่างยิ่ง คือ การดาเนินการขอใช้อาคารต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ส่วนมาตรการขณะเกิดเหตุ โดยเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในอาคารสูง อาคารจะต้องมี
ระบบอัตโนมัติในเรื่องของการแจ้งเตือนภัย ระบบน้าของ Sprinkler system (สปริงเกอร์ ซิสเทม) อุปกรณ์
อื่น ๆ เช่น ไฟฟ้าสารอง ในเรื่องของทางส่องสว่าง ในเรื่องของป้ายบอกทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ที่อยู่ภายใน
อาคารจะต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น ภายใน ๓๐ นาที ก่อนที่รถดับเพลิงจากสถานี
ดับเพลิงหรือหน่ วยกู้ภัยหรือเจ้าหน้ าที่ดับเพลิงที่จะเข้าไปช่วยเหลือภายในอาคาร อีกส่วนหนึ่ง คือ
จะต้องมีระบบการอพยพออกนอกอาคารได้ ภายใน ๑ ชั่วโมง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักและให้
ความสาคัญโดยไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การให้ความช่วยเหลือจาก
ภายนอกและพร้ อมเข้ าระงั บเหตุ จะเข้า ไปในเวลาไม่ เกิ น ๓๐ นาที นับ แต่ ที่ไ ด้รั บแจ้ง รวมทั้ง การ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
สาหรับมาตรการเสริมกรณีอาคารเก่าที่สร้างก่อนมีกฎหมายกาหนด ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่
๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายที่ปรับปรุง
เพื่อความปลอดภัยของอาคารที่สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกรุงเทพมหานครมีอยู่ ๑,๔๐๐ แห่ ง
กรุงเทพมหานครจะต้องเข้าไปดูแล และดาเนินการตรวจสอบในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดาเนินการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานครและใน
ต่างจังหวัดจะต้องดาเนินการในเรื่องอาคารสูงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้
การติดตั้งเครื่องมือดับเพลิง การสร้างบันไดหนีไฟเพิ่มเติม ซึ่งอาคารบางส่วนได้ดาเนินการแล้วเพื่อให้
เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหารัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก
และให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าว ส่วนกรณีอาคารเก่าที่สร้างก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หากเกิดแผ่นดินไหว

- ๑๓๘ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มี ๒๒ จังหวัด ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ พื้นที่
หรือบริเวณที่ที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว จานวน ๑๐ จังหวัด ส่วนที่ ๒
พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล มีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวม ๕ จังหวัด และส่วนที่ ๓ พื้นที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว (เฝ้า
ระวัง) ๗ จังหวัด
คาถามที่ ๒) กรณีที่มีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุกระทาการลักทรัพย์ที่อยู่ใน
อาคารหรือบริเวณพื้นที่ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และประมวลกฎหมายอาญา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ สาหรับ
มาตรการในการป้องกัน ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานดับเพลิงเป็นเวลา ๖
เดือน มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในต่างจังหวัดได้ตระหนักในเรื่อง
ดั ง กล่ า ว เจ้ า หน้ า ที่ ดั บ เพลิ ง จะต้ อ งมี ค วามเสี ย สละและต้ อ งไม่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นซ้ าเติ ม ให้ กั บ
ผู้ประสบภัย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกส่วนหนึ่งเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีอยู่ประมาณ
๑,๔๐๐,๐๐๐ คน กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสาคัญในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ต้องทางานด้วย
ความเสียสละและเป็นอาสาสมัครในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ค าถามที่ ๓) ภารกิ จ หน้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการจัดทา
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้ อนุมัติแผนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๘ และนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้าให้ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติลงไปสู่ระดับพื้นที่ โดย
กาหนดแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนระดับชาติด้วย ใน
การปฏิบัติต้องเป็นการบูรณาการร่วมกัน การฝึกอบรมและบรรเทาสาธารณภัยที่ต้องฝึกซ้อมอย่างมาก
เพื่อให้มีความชานาญในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
การสูญเสียจะน้ อยลง นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสาคัญในด้านการ
ดับเพลิงและการกู้ภัยแห่งชาติ ซึ่งในส่วนนี้อยู่ระหว่างดาเนินการเพราะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก
โดยให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย เพื่อให้เกิดมาตรฐานการดาเนินการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการตรากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องในการปฏิบัติงาน ในส่วนของเครือ่ งมือ
เครื่ อ งจั ก รกล พื้ น ที่ ก รุ ง เ ทพมหานครทั้ ง ๓๕ ศู น ย์ ส ถานี ดั บ เพลิ ง และ ๑๒ สถานี ย่ อ ย
มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือในการดับเพลิงและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือค่อนข้างมาก ในต่างจังหวัดมี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๘ เขต มีเครื่องมืออุปกรณ์เช่นเดียวกัน และมีการบูรณาการ
ร่วมกับท้องถิ่นต่าง ๆ ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด ส่วนการดาเนินการในเรื่องของ
อาคารสูง กระทรวงมหาดไทยได้ รั บ ความร่ ว มมือ กั บ วิ ศ วกรรมสถานแห่ งประเทศไทยในการที่ จ ะ
ช่วยสนับสนุนการตรวจสอบอาคารตามหลักวิชาการ ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ
กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการให้ สอดคล้องกับกฎหมาย และในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่มีความพร้อม
สมบูรณ์

- ๑๓๙ ๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๔๐ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

นโยบายเรียกค่าเสียหายในโครงการจานาข้าว
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๑๗๖ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายสมชาย แสวงการ
ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งหนั งสือ
ที่ ปช. ๐๐๑๒/๐๘๔ ลงวั น ที่ ๑๖ กุม ภาพั นธ์ ๒๕๕๘ เรื่ อ ง ขอให้ด าเนิ นการให้ ผู้ถู กกล่ าวหาหรื อ
ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายชดใช้ค่าเสียหาย โดยส่งถึงปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้รับความ
เสี ย หายและผู้ ค้ าประกั น เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การฟ้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายในโครงการรั บ จ าน าข้ า วจาก
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และพวก รวม ๒๑ ราย โดยค่าความเสียหาย
ซึ่ ง มาจากการปิ ด บั ญ ชี โ ครงการรั บ จ าน าข้ า ว ครั้ ง ที่ ๓ ประมาณ ๓.๒ แสนล้ า นบาท และต่ อ มา
คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจานาข้าวที่มีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง
ในขณะนั้น เป็นประธาน ได้สรุปค่าเสียหายเบื้องต้นว่ามีมูลค่ากว่า ๖ แสนล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมถึง
ความเสียหายที่เกิดจากข้าวเสื่อมคุณภาพอีกต่างหาก บัดนี้เวลาผ่า นมาเป็นเวลา ๑ ปี แล้วนั้น คาถาม
ที่ผมจะถามท่านรัฐมนตรีนั้นก็ด้วยความมุ่งหวัง ๒ ประการ ประการแรก ก็คือเป็นการติดตามความ
คื บ หน้ า เหตุ ผ ลประการที่ ๒ ก็ คื อ ว่ า ผมได้ ตั้ ง กระทู้ ถ ามเมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ อย่ า ง
มีนัยสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐบาลจะตัดสินใจฟ้องคดีแพ่ง หรือจะดาเนินการในการเรียกทางละเมิด
ก็ตาม มีเรื่องของอายุความ ทาไมผมถึงตั้งกระทู้เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผมให้เวลาข้าราชการ
ประจาและทางท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้มีเวลา ๑ ปี ผมให้เกียรติในการทางาน แต่ที่ผมต้องรีบและต้อง
ตามมา เพราะว่าเดือนสิงหาคมนี้ใกล้จะหมดเวลาครับ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อีกไม่กี่เดือน
ข้างหน้านี้ ถ้ารัฐบาลยังไม่ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดครบอายุ ๒ ปี ผมเกรงว่าท่านนายกรัฐมนตรี
ที่ตั้งใจทางานให้กับบ้านเมือง ท่านรัฐมนตรี ทั้งหลายจะโดนดาเนินคดีเสียเองในข้อหาละเว้นการปฏิบัติ

- ๑๔๑ หน้าที่ กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่า ส่วนใดที่ท่านรัฐมนตรีทาไปแล้วเสร็จแล้ว ในทางคดีตอบได้ท่านตอบ
ในส่ ว นไหนที่ ท าแล้ ว ยั ง ตอบไม่ ไ ด้ ตอบแล้ ว มี ผ ลเสี ย ต่ อ ทางคดี ที่ ก าลั ง อยู่ ใ นศาลก็ ดี มี ผ ลต่ อ การ
ที่ข้าราชการหรือท่านรัฐมนตรีจะไปถูกฟ้อง ผมก็ไม่เห็นว่าท่านต้องตอบ จึงขอเรียนถามว่า
๑) ตามที่ ป.ป.ช. สรุปว่าต้องฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ฐาน ละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจานาข้าวและต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งนั้น ขณะนี้ได้ดาเนินการไปแล้วอย่างไร
และผลการปิดบัญชีขาดทุนในโครงการรับจานาข้าวดังกล่าว มีจานวนเท่าใด และจะดาเนินการอย่างไร
ต่อไป
๒) มู ล ค่ า ความเสี ย หายกรณี ทุ จ ริ ต การระบายข้ า วแบบจี ทู จี ซึ่ ง มี อ ดีต รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ และนายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ และพวก รวม ๒๑ ราย มีความเสียหายเป็นจานวนเท่าใด และจะดาเนินการอย่างไรต่อไป
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ค าถามที่ ๑) มี ช่ ว งเวลาในเรื่ อ งการให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ท าความเสี ย หายต่ อ รั ฐ ต้ อ ง
รับผิดชอบชดใช้ค่าความเสียหายนั้น มีกรณีที่เกิดขึ้นก่อนมีศาลปกครอง และกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ
จัดตั้งศาลปกครองแล้ว กรณีที่เกิดก่อนมีการจัดตั้งศาลปกครอง เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น หน่วยงานที่ได้รั บความ
เสียหายจะดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๐๓ แล้ว
ก็จะส่งสานวนให้ กระทรวงการคลังตรวจสอบ เมื่อกระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วก็จะแจ้งผลการ
พิจารณาว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด หน่วยงานที่เสียหายก็จะมีหนังสือทวงถามให้ชาระหนี้ หากผู้ต้องรับ
ผิดไม่ยอมชดใช้ หน่วยงานของรัฐก็จะฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลยุติธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหาย
ทดแทน อันนี้ ก็เป็นการฟ้องแพ่งตามธรรมดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๒๐
ในเรื่ อ งละเมิ ด ถ้ า เจ้ า หน้ า ที่ผู้ รั บผิ ด ไม่ ช าระหนี้ ต ามคาพิ พากษาหน่ว ยงานก็จ ะบัง คั บคดี หากไม่ มี
ทรัพย์สินมาชาระหนี้ หน่วยงานก็จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย อันนี้เป็นกรณี ที่เกิดขึ้นก่อนตั้งศาล
ปกครอง สาหรับกรณีที่เมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองแล้วเช่นกรณีนี้ เมื่อหน่วยงานที่ได้รับความเสียหาย
ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วก็จะส่งสานวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
แล้วจึงจะแจ้งผลการพิจารณาว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด หน่วยงานที่จะต้องรับผิดหรือไม่ แล้วหน่วยงาน
ของรัฐ ถ้าหากมีกรณีที่ ต้องรับผิด หน่วยงานของรัฐก็จะออกคาสั่งทางปกครองเรียกให้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด ไม่ยินยอมชดใช้และไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่
ได้รับคาสั่ง หน่วยงานที่เสียหายก็จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้ าที่
ผู้ต้องรับผิดขายทอดตลาดเพื่อเป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดใช้สิทธิอุทธรณ์
และหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งยืนยันคาสั่งเดิม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดนั้นสามารถที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองเพื่อให้เพิกถอนคาสั่งได้

- ๑๔๒ ส าหรั บ กรณี ที่ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ได้ ชี้ มู ล ความผิ ด ของนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร อดี ต
นายกรั ฐ มนตรี เป็ น กรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เช่นเดียวกัน
เนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินั้น
ก็เป็นเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
๒๕๓๙ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เช่นเดียวกัน และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นนี่ ก็คือองค์ประกอบหนึ่งที่ว่าแสดงถึงว่านายกรัฐมนตรี ท่านก็เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนหน่วยงานที่เสียหายนั้น ในเรื่องนี้ เนื่องจากว่า ป.ป.ช. ได้ชี้มูลในโครงการรับจานาข้าวว่า
อดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ และในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๒๓/๑
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ และในฐานะเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๒๓/๑
เนื่ อ งจากกระทรวงการคลั งได้ รับ มอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ต ามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่อ วันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ใน
การจัดสรรเงินงบประมาณให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงการกู้
และการค้าประกัน ดังนั้น จึงครบองค์ประกอบความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้ าที่ เพราะฉะนั้ น ในกรณีนี้ จึงต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิด
ของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งแต่อย่างใด แต่หากได้
มีการพิจารณาและมีคาสั่งตามกระบวนการของกฎหมายและระเบียบดังกล่าวจนแล้วเสร็จแล้ว และมีผล
ให้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วย
ก็สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์และฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคาสั่งได้ สาหรับผลการดาเนินงานความ
คืบหน้ านั้ น ตั้งแต่กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดได้ดาเนินการจนแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ซึ่งมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธาน
คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งได้มีการประชุมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และได้รับทราบว่า
จะสามารถด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ได้ ภ ายในสิ้ น เดื อ นกั น ยายนนี้ คื อ ปี ๒๕๕๙ ขั้ น ตอนต่ อ ไป

- ๑๔๓ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งมีมติแล้ว ก็จะนาเสนอกระทรวงการคลัง ทั้งในฐานะที่ มี
หน้าที่ตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งผลการ
พิจารณาให้กระทรวงการคลังอีกฐานะหนึ่งในฐานะหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายดาเนินการต่อไป กรณี
มีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด กระทรวงการคลัง ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายก็จะออกคาสั่ง
ทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป สาหรับผลการปิดบัญชีโครงการ
รับจานาข้าวเปลือกสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จานวนทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ มีผลขาดทุนสุทธิ
๗๔๕,๑๙๙.๙๙ ล้านบาท
คาถามที่ ๒) กรณีการทุจริตการระบายข้าวแบบ จี ทู จี กระทรวงพาณิชย์ได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามคาสั่งกระทรวงพาณิชย์ ลับ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว
พบว่ามีเจ้าหน้าที่ ๖ ราย คือ ข้าราชการการเมืองจานวน ๓ รายและข้าราชการประจาอีก ๓ รายต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจานวน ๒๐,๐๕๗,๗๒๓,๗๖๑,๖๖ ล้านบาท ขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่
กระทรวงพาณิชย์จะออกคาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมต่อไป ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิด ชอบไม่ยิน ยอมชดใช้แ ละไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วั นที่ได้รับคาสั่งหน่ว ยงาน
ที่เสียหาย ก็สามารถที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง คือ ยึดอายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด
ขายทอดตลาดเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป ซึ่งเป็นกรณีเช่นเดียวกันกับกรณีแรก สาหรับคดีอาญา
อยู่ในความรับผิดชอบของสานั กงานอัยการสูงสุด ซึ่งได้ฟ้องนายภูมิ สาระผล กับพวกรวม ๒๑ คน
เป็นคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดาที่ อม ๒๕/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้พนักงานอัยการยังได้ยื่นคาร้องในส่วนแพ่งเพื่อเรียกค่าสิ นไหม
ทดแทนจากเอกชนเข้าไปในคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญว่าด้ว ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘
ทั้งหมดนี้ก็คือความคืบหน้าของทั้ง ๒ คดี
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๔๔ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

ปัญหาการค้างชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๕๑ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘
มีน าคม ๒๕๓๘ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๙ ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคลมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจนถึงระดับปริญญาตรี โดยมีเงื่อนไขให้ยืมโดยชาระดอกเบี้ยในอัตราต่า กองทุนนี้จึงมีความสาคัญ
ที่เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยหลายปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาว่าเมื่อครบกาหนดชาระหนี้คืนแล้ว นักเรียน
นักศึกษา ที่ได้กู้ยืมเงินไปจากกองทุนไม่ยอมชาระหนี้เงินกู้คืนแก่กองทุน จนทาให้ต้องมีการดาเนินการ
ฟ้องร้องดาเนินคดีต่อศาล ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ พบว่า จานวนผู้กู้ยืมเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระเงินคืนนั้น มีผู้ที่ดาเนินการชาระหนี้คืนเพียงร้อยละ ๔๐ และมีผู้ไม่ชาระเงินคืนถึงร้อย
ละ ๖๐ แม้ต่อมาสานักงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะขอความร่วมมือกับองค์กรนายจ้างซึ่ง
ลูกหนี้ของตนติด หนี้ กองทุนอยู่ให้หั กเงินเดือนลูกจ้างส่งให้สานักงานกองทุนแล้วก็ต าม แต่แนวทาง
ดังกล่าวก็ยังมิได้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะระบบการกู้ยืมเพื่อการศึกษานี้ เป็นระบบที่
มีกาหนดเวลาชาระเงินคืนเป็นเงื่อนไข คือ ผู้กู้ยืมเงินต้องเริ่มชาระคืนภายใน ๒ ปี นับจากปีที่สาเร็จ
การศึก ษาหรื อเลิก ศึก ษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี้) ซึ่ งในสภาพสั งคมเศรษฐกิ จปั จจุ บัน นั กเรีย น
นักศึกษา ที่เรียนจบอาจจะยังไม่สามารถหางานทาได้ในทันที หรือหากมีงานทาก็อาจมีรายได้ที่ยังไม่เพียง
พอที่จะดารงชีพได้ภายในระยะเวลา ๒ ปี และเมื่อผู้กู้ชาระเงินคืนไม่ทันตามกาหนดก็จะถูกฟ้องร้อง
ดาเนินคดี อันนาไปสู่การถูกปรับหรือการยึดทรัพย์ ทั้ง ๆ ที่การให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นการให้กู้ยืม
เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสเล่าเรียนเพื่อนาไปประกอบอาชีพและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศ แต่กลายเป็นว่าบุคคลเหล่านี้ยังมิได้นาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไปหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพ

- ๑๔๕ กลับถูกบังคับทางคดีให้ชาระหนี้คืนเสียก่อน ด้วยเหตุนี้ หากยังไม่หาทางแก้ไขระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษา รัฐอาจยังต้องเสียงบประมาณจานวนมากไปกับการติดตามทวงถามหนี้ และยังจะมีภาระทาง
คดีที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลเพิ่มมากขึ้นอีก ดังนั้น การชาระหนี้เงินคืนของกองทุนจึงควร
คานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้คืนและภาระค่าใช้จ่ายของผู้กู้ยืมเงินเป็นพื้นฐานด้วย อย่างไรก็ ตาม
ที่ผ่านมามีการเร่งรัดให้ส่วนราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจร่วมมือในการตรวจสอบรายชื่อว่ามีข้าราชการ
และพนักงานของรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดของตนเองเป็นบุคคลที่ค้างชาระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือไม่
เพื่อจะได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามาทาข้อตกลงในการชาระหนี้ รวมถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยัง
เห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกองทุน กยศ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทวงถามเงินคืนได้มากขึ้น
แต่ก็ยังมิใช่การปฏิรูปการบริหารจัดการกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาทั้งระบบ รัฐบาลจึงควรหาแนวทาง
ป้องกันตั้งแต่การคัดกรองและการอนุมัติให้แก่ผู้กู้ยืมเงินให้มีการความเหมาะสม การปรับปรุงการทวงหนี้
หลักเกณฑ์การผ่อนผันชาระหนี้ ช่องทางในการชาระหนี้ และที่สาคัญ คือ การสร้างจิตสานึกและวินัย
ทางการเงินที่ดีให้แกผู้กู้ยืม อันจะเป็นสิ่งที่สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ในอนาคต
จึงขอเรียนถามว่า
๑. ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ให้นักเรียน นักศึกษา กู้ยืมเงินจาก
กองทุ น ไปแล้ ว จ านวนกี่ ร าย และเป็ น เงิ น จ านวนเท่ า ใด ตลอดจนมี ผู้ น าเงิ น มาช าระหนี้ คื น
ทั้งหมดแล้วเท่าใดและคงเหลือจานวนเงินที่ยังไม่ได้รับชาระหนี้คืนรวมทั้งหมดเท่าใด
๒. การฟ้องร้องดาเนินคดีในกรณีเรียกเงินกู้ยืมคืน มีปริมาณคดีที่ยังค้างอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาของศาลจานวนเท่าใด และในแต่ละปีต้องเสียงบประมาณในการทวงหนี้ผู้กู้ไปมากน้อยเพียงใด
๓. รัฐบาลจะมีนโยบายหรือมาตรการในการบังคับหรือทวงเงินกู้ยืมคืนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นหรือไม่ อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
๑. ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ให้นักเรียน นักศึกษา กู้ยืมเงินจาก
กองทุนไปแล้วจานวน ๔,๖๒๕,๒๑๐ ราย ในจานวนนี้มีการชาระหนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว ๔๒๗,๓๕๒ ราย และ
มีหนี้ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระเนื่องจากว่ายังเป็นนักเรียนอยู่ หรือว่าอยู่ในระหว่างการปลอดชาระหนี้ หรือ
เรียกว่าเกรซ พีเรียด (Grace period) ๒ ปี จานวนประมาณ ๑.๐๙ ล้านราย และมีหนี้ที่ถึงกาหนดชาระ
แล้วเป็นเงิน ๑๐๒,๐๕๐.๓๐ ล้านบาท จานวนทั้งหมด ๓ ล้านรายเศษ ซึ่งค้างชาระเป็นจานวน ๑.๙๑
ล้านราย คิดเป็นเงินประมาณจานวน๕๖,๔๗๓ ล้านบาท
๒. การฟ้องร้องดาเนินคดีในการเรียกเงินกู้ยืมคืน กองทุนฯ ได้ดาเนินคดีกับผู้กู้ยืมจานวน
๗๙๕,๑๐๔ ราย ศาลได้มีคาพิพากษาให้ผู้กู้ยืมหรือว่าผู้ค้าประกันชาระหนี้ แต่ผู้กู้ยืมยังไม่มาชาระหนี้
ตามคาพิพากษาจานวน ๗๔๗,๕๑๖ ราย ทั้งนี้ยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอีก ๓๓ ราย
โดยมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ในปี ๒๕๕๖ ๙๐.๑๕ ล้านบาท ปี ๒๕๕๗ ๘๕.๑๑ ล้านบาท

- ๑๔๖ ปี ๒๕๕๘ ๒๗๑.๑๗ ล้านบาท โดยในปี ๒๕๕๘ มีปริมาณสูงขึ้น เนื่องจากได้มีการว่าจ้างเอกชนติดตาม
หนี้เพิ่มเติม
๓. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการบังคับหรือทวงเงินกู้ยืมคื นให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้
๑) การสร้างแรงจูงใจและเพิ่มช่องทางการชาระหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยการสร้างระบบแรงจูงใจใครมาชาระหนี้ก่อน ชาระหนี้ภายในกาหนดก็จะมี
รางวัล ลด ปลดหนี้ ค่าปรับอะไรต่าง ๆ ให้ไป มีการขอความร่ วมมือจากองค์กรนายจ้างให้มาทาเอ็มโอยู
(MOU : Memorandum of Understanding) แล้วถ้าผู้กู้ยืมนั้นเข้ามาอยู่ในกระบวนการแล้ว และยอมรับ
ชาระหนี้ กองทุนฯก็จะงดเบี้ยปรับ หรือว่าลดเบี้ยปรับ อันนี้จะเป็นมาตรการจูงใจ นอกจากนั้นก็จะมีการ
สร้างกระบวนการช่องทางในการชาระหนี้ นอกจากเป็นทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม แล้วก็จะ
เป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้กู้ยืมในการชาระหนี้
๒) การสร้างจิตสานึก กองทุนก็ได้ร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาในการอบรมบ่ม
เพาะนักเรียนทั้งหลายให้มีกิจกรรม ให้มีการบรรยาย เพื่อจะสร้างความรับรู้หรือสร้างจิตสานึกที่จะส่งต่อ
ให้รุ่นน้อง เช่น ถ้ามีการชาระหนี้ตรงเวลารุ่นน้องก็จะมีโอกาสเรียน ภาระรัฐบาลก็จะน้อยลง ปัญหา
เหล่านี้ยังเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไข
๓) การปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพโดยรัฐบาลได้สั่งการไปทางกระทรวงการคลัง
ให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะรวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับกองทุน
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เข้าด้วยกันเพื่อให้มีเอกภาพในการจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคณะกรรมการ ๓ ชุด กรรมการนโยบาย กรรมการคัดกรอง
สถานศึกษาให้มีคุณสมบัติที่ถูกต้อง พิจารณาหลักสูตร ให้เหมาะสมว่าเป็นการเปิดขึ้นมาเพื่อให้มีการศึกษา
โดยแท้จริง มีกระบวนการ มีคณะกรรมการติดตามหนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา เพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญ
ในการแก้กฎหมายฉบับนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ซึ่งทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นขอข้อมูล
จากส่วนราชการ หรื อจากสานั กงานประกันสังคมนั้ นเป็นเรื่องที่ยังทาไม่ได้ในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมู ล
เพราะฉะนั้นในกฎหมายฉบับนี้ก็จะขอให้สามารถที่จะขอข้อมูลได้ แล้วเปิดเผยได้ ทั้งนี้บนความยินยอม
ของผู้กู้ โดยขั้นตอนการทาสัญญาจะต้องให้ความยินยอมไว้ก่อนเป็นการล่วงหน้า
๔) การผ่อนชาระให้สาหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ ในกรณีที่ผู้กู้ยืมนั้ น
เมื่อจบการศึกษาแล้วยังไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ ระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี นั้นอาจจะไม่เพียงพอ
เพราะฉะนั้นก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาต่อไป
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
แนวทางการรายงานตัวของลูกหนี้ต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ยังไม่มีความสามารถชาระหนี้
ได้ตามสัญญา

- ๑๔๗ ๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ติดตามข้อสังเกตไปยังกระทรวงการคลัง และกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีหนังสือที่ กค ๕๑๑๐/๒๙๓๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชี้แจงกรณีที่ผู้กู้ยืม
ไม่มีความสามารถชาระหนี้ได้ตามสัญญา ผู้กู้ยืมสามารถยื่นขอให้กองทุนฯ พิจารณาดาเนินการ ๒ กรณี
ดังนี้
๑. ขอผ่อนผันชาระหนี้ ซึ่งผู้กู้ยืมสามารถยื่นขอผ่อนผันการชาระหนี้ได้หากมีเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังนี้
๑) กรณี เ ป็ น ผู้ ไ ม่ มี ร ายได้ ผู้ กู้ ยื ม สามารถยื่ น ผ่ อ นผั น การช าระหนี้ ไ ด้ ที่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทยซึ่งการผ่อนผันการชาระหนี้กรณีไม่มีรายได้ ผู้กู้ยืมสามารถขอผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน
๖ เดือน รวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่เสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมการจัดการ
๒) กรณีเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือต่ากว่าเดือน ๔,๗๐๐ บาท ผู้กู้ยืมสามารถยื่นผ่อนชาระ
หนี้ไม่ต่ากว่า ๓๐๐ บาท ต่อเดือน หรือ ๒,๔๐๐ บาทต่อปี แต่ต้องไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยหรือประโยชน์
อื่นใดที่เกิดในงวดนั้น ๆ และหากจานวนที่ครบกาหนดชาระต่ากว่า ๒,๔๐๐ บาท ให้ชาระเต็มตามจานวน
ผู้กู้ยืมสามารถยื่นผ่อนผันการชาระหนี้ได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
๓) กรณีเป็นผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือจากภัยธรรมชาติอื่น ๆ รวมถึง
ภัยจากสงครามหรือจลาจล ซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ผู้กู้ยืมสามารถยื่นผ่อนผันการ
ช าระหนี้ ไ ด้ ที่ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ซึ่ ง การผ่ อ นผั น การช าระหนี้ ก รณี ไ ม่ มี ร ายได้ ผู้ กู้ ยื ม สามารถ
ขอผ่อนผันได้ คราวละไม่เกิน ๖ เดือน รวมระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่เสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียม
การจัดการ
๒. ขอระงั บ การเรี ย กให้ ช าระหนี้ ในกรณี ผู้ กู้ ยื ม พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถ
ประกอบการงานได้ กองทุนฯ จะระงับการเรี ยกให้ชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ตามพระราชบัญญัติ
กองทุน เงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕๖ วรรคสอง โดยผู้กู้ยืมต้องยื่นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือกองทุนฯ
๑) สาเนาบัตรประจาตัวผู้พกิ าร (ต้องไม่หมดอายุ)
๒) หนังสือรับรองแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน ออกไว้ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยโรงพยาบาล ซึ่งรับรอง
ความบกพร่องของร่างกาย ทั้งนี้ ให้ระบุอาการ/ลักษณะความพิการโดยละเอียด
๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยมื
๔) หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผูพ้ ิการหรือทุพพลภาพ
และสาเนาบัตรประจาตาแหน่งผู้รบั รอง
………………………………………..

- ๑๔๘ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

ความปลอดภัยของการจราจรทางบก
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกิตติศกั ดิ์ รัตนวราหะ เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายสุธี มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๒๓ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
ด้วยปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นปัญหาสาคัญที่ทาให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนไปเป็นจานวนมาก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก จานวนกว่า ๖๙,๐๐๐
คดี มีผู้เสียชีวิต จานวนกว่า ๖,๐๐๐ คน มีผู้บาดเจ็บสาหัส จานวนกว่า ๒,๕๐๐ คน และมีมูลค่าทรัพย์สิน
เสียหาย จานวนกว่า ๒๖๐ ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกมาจากพฤติกรรม
ของผู้ ขั บ ขี่ ย วดยานพาหนะที่ ไ ม่ ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั งคั บ ขั บ รถฝ่ า ฝื น สั ญ ญาณไฟหรื อ
เครื่องหมายจราจร ขาดความรู้ความชานาญในการขับรถ ขาดประสบการณ์ในการใช้ถนน ขับรถด้วย
ความประมาท ขับรถในขณะเมาสุราหรือเสพยากระตุ้นประสาท ใช้เครื่องมือสื่ อสารในขณะขับรถ
มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ขาดจิตสานึกในความปลอดภัยต่อตนเองและสังคม
รวมถึงการขาดความระมัดระวังและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้โดยสารหรือคนเดินเท้า สาเหตุ
รองลงมา คือ สภาพของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานสูง อุปกรณ์ประจารถชารุดหรือขัดข้อง มีการดัดแปลง
สภาพรถ รวมถึงการไม่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งไม่สามารถใช้
งานได้จริง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากถนนและสภาพแวดล้อม เช่น พื้นผิวถนนเสื่อมเป็นหลุมเป็นบ่อ ทาง
โค้งที่ขาดเครื่องหมายเตือน ทางแยกที่ไม่เหมาะสมและไม่มีสัญญาณไฟจราจร และวัตถุข้างทางที่ปิดกั้น
ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ เป็นต้น อย่างไรก็ดี อุบัติเหตุจราจรทางบกสามารถป้องกันได้ ภาครัฐจึงควร ให้
ความสาคัญกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก และมีแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยบูรณาการ
การทางานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของ
การจราจรทางบกและลดความเสียหายในร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
จึงขอเรียนถามว่า

- ๑๔๙ - รัฐบาลมี แนวทางแก้ไขปัญหาอุบั ติเหตุจราจรทางบกทั้งระยะสั้ นและระยะยาวหรื อไม่
ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้ดาเนินงานด้านความปลอดภัย
ทางถนนตามปฏิญญามอสโก โดยแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เรื่อง การดาเนินการในเรื่องแผนป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยทางจราจร ซึ่งประกอบด้วย ๕ เสาหลัก ดังนี้
๑. การบริห ารจัดการ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงที่เกี่ยวข้องดาเนินการ โดยให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
๒. ถนนและการสั ญ จรอย่ า งปลอดภั ย กระทรวงคมนาคมและกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการโดยให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก
๓. ยานพาหนะปลอดภัย กระทรวงคมนาคมและกระทรวงที่เกี่ยวข้องดาเนินการ โดยให้
กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก
๔. การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย สานักงานตารวจแห่งชาติและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ โดยให้สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
๕. การตอบสนองหลังเกิดเหตุ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก
ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมได้สนับสนุนทุกภารกิจเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบก
รัฐบาลได้ น าเสนอเรื่องดั งกล่ าวในการแถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรีที่แถลงต่ อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ข้อ ๕.๔ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุในการจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการ
ตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสาคัญและต้องการแก้ไข
ปั ญ หาอย่ า งจริ ง จั ง โดยก าหนดไว้ ใ นกรอบการด าเนิ น งานตามนโยบายของรั ฐ บาล ประกอบกั บ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อนุมัติให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่ว น เพื่อ ให้ การแก้ ไ ขปัญ หาอุ บัติ เหตุท างถนนของประเทศไทยมีป ระสิท ธิภ าพสู งขึ้ น และ
สอดคล้องกับแนวทางสากลด้านการจัดการความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความปลอดภัยแบบมุ่งเป้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

- ๑๕๐ รวมทั้งระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.
๒๕๕๔ ต่ อมามติค ณะรั ฐมนตรีเ มื่อวั นที่ ๒ มิ ถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบข้ อเสนอเพื่อขั บเคลื่อนด้า น
ความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้ วย ๑) การดาเนินการด้านกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่าง
เข้มข้นจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งมีการดาเนินการมาโดยตลอด ๒) การปลูกฝัง สร้างจิตสานึกวัฒนธรรม
ความปลอดภั ยโดยกระทรวงศึกษาธิก ารได้มีก ารสร้า งวินั ยให้ เด็ก มีความตระหนัก ในเรื่องดังกล่า ว
๓) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกการติดตามประเมินผล
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักและดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สาหรับข้อห่ ว งใยเรื่องอุบัติเหตุทางถนน นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสาคัญในเรื่องความ
ปลอดภั ย Safety Thailand (เซฟตี้ ไทยแลนด์ ) ซึ่ ง ด าเนิ น การตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และปั จ จุ บั น
ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามกรอบและทิศทางที่กาหนดไว้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ จี พี เ อส (GPS : Global Positioning System) กั บ รถโดยสารต่ า ง ๆ ท าให้
สามารถลดอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่ง รวมทั้งศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนได้ขอความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการดาเนินการตามกรอบการขับเคลื่อนและป้องกันอุบัติเหตุเพื่อลดอุบัติเหตุให้ได้มาก
ที่สุด และเกิดการสูญเสียในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด การสร้างความตระหนัก
ในเรื่องของวินัยจราจร การสร้างจิตสานึกให้กับประชาชน เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสาคัญที่มี
วันหยุดต่อเนื่อง รัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากข้าราชการและอาสาสมัครเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน
เพื่อลดอุบัติเหตุ ขณะที่ในส่วนของจังหวัด และท้องถิ่น ได้ประสานงานและกาหนดแนวทางตรวจสอบ
ข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย โดยมอบหมายให้จังหวัด อาเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นานโยบายประชารัฐของรัฐบาลมาเป็นกลไกดาเนินงาน และให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้ง ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน การขอความ
ร่วมมือรถขนส่งสินค้าให้หยุดส่งสินค้าในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง การตรวจตรารถโดยสารเพื่อ
ป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์และความพร้อมของผู้ขับขี่ การตรวจสภาพเครื่องยนต์และรถยนต์ให้มีความ
พร้อม อีกทั้งรัฐบาลได้มีมาตรการพิเศษ เช่น การตั้งด่านตรวจเพิ่มเติมเพื่ อลดอุบัติเหตุในถนนสายรอง
การใช้ทีมประชารัฐในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการทางาน การสร้าง
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนน การตรวจจับความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น ประกอบกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการ
แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ โดยเคร่งครัดเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๑๕๑ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

โครงการเกษตรครบวงจรในสถานการณ์ภัยแล้ง
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกิตติศกั ดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถามจานวน ๓๗ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
ตามข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
ได้ เ ปิ ด เผยว่ า ปั จ จุ บัน มี จั งหวั ด ที่ ประกาศเขตการให้ ความช่ วยเหลื อผู้ ป ระสบภั ย พิบั ติ ก รณีฉุ ก เฉิ น
(ภัยแล้ง) แล้ว จานวน 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 รวมถึงแม่น้าสายหลักในภาคเหนือมีปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก และภาคอื่นๆ
แม่น้าสายหลักก็มีปริมาณน้าน้อยเช่นกัน ส่งผลให้ปริมาณน้าในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ามีปริมาณน้าลดลง
สาหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง แม้จะสามารถสนับสนุนน้าเพื่อการบริโภค
อุปโภคในช่วงฤดูแล้งได้ แต่อาจไม่เพียงพอสาหรับใช้เพื่อการเกษตร โดยพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ามีจานวนถึง
๔๓ จังหวัด ซึ่งการเกิดภัยแล้งอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ทาให้ผลผลิตด้านการเกษตรลดลง ทาให้
กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่สาคัญในตลาดโลก แต่ที่ผ่านมาผลผลิตสินค้าเกษตรของ
ประเทศลดลงเพราะปัญหาภัยแล้งที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของผลิตผลด้าน
การเกษตร อย่างไรก็ตามขณะนี้ทราบว่ารัฐบาลได้ให้ หน่วยงานราชการดาเนินการประสานงานในระดับ
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความ
เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่ พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้า
ให้เหมาะสม โดยวางแผนการใช้น้าที่มีปริมาณจากัดให้มีประสิท ธิภาพมากที่สุด แต่สิ่งสาคัญที่จะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน คือ การพัฒนารูปแบบการทาการเกษตรของเกษตรกรให้เป็นรูปแบบของ
“การเกษตรครบวงจร” ให้มากขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทาการเกษตร โดยคานึงถึง

- ๑๕๒ สถานการณ์ด้านการตลาด ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิต สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเชื่อมโยง
การผลิต ให้ ครบวงจร และการรวมกลุ่มเพื่อใช้อานาจต่อรองในการจาหน่ายผลผลิต ทางการเกษตร
ซึ่งการเกษตรครบวงจรนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรได้ แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะปัญหาภัยแล้ง
ก็ตาม ประกอบกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้วางแนวทางที่จะ
เสนอ “โครงการจังหวัดนาร่องเกษตร-สหกรณ์เข้มแข็งยั่งยืน ” ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนารูปแบบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง และส่งเสริมการ
บริหารจัดการระบบการทาการเกษตรของเกษตรกร สร้างคู่มือการบูรณาการ โดยปรับใช้ในจังหวัดใด
จังหวัด หนึ่ งเพื่อเป็น จังหวัด น าร่องให้ กับจังหวัด อื่ น ๆ ตลอดจนส่งเสริมการดาเนินการร่วมกัน ของ
หน่ ว ยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนที่เ กี่ยวข้อง แต่โครงการนี้จะขับ เคลื่อนไม่ ได้ หากมิ ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้น โครงการเกษตรครบวงจรจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการริเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนที่เกี่ยงข้องทางานร่ว มกับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางที่จะ
แก้ปัญหาทางการเกษตรและสร้างความมั่นคงในการทาอาชีพเกษตรกรรรมต่อไปในอนาคต
จึงขอเรียนถามว่า
๑. รัฐบาลมีแนวทางที่จะดาเนินการบูรณาการการเกษตรให้ครบวงจรเพื่อประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะในสถานการณ์ภัยแล้งที่ประเทศไทยกาลังเผชิญอยู่
ในขณะนี้หรือไม่ อย่างไร
๒. หากมี ก ารเสนอ “โครงการเกษตรครบวงจร -สหกรณ์ เ ข้ ม แข็ ง ยั่ ง ยื น ” ของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
รัฐบาลจะมีแนวทางในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนจะมีข้อเสนอแนะต่อ
โครงการนี้อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทูถ้ าม : พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการการเกษตร
ให้ครบวงจรด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดาเนินการ
ดังนี้
๑) การจัดการข้อมูล (Data) โดยการจัดทาแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ อะกรี แมป (Agree
map) ที่จะสามารถระบุได้ว่าในแต่ละจังหวัดพื้นที่ไหนเหมาะสมแก่การปลูกพืชใด พื้นที่ไหนไม่เหมาะสม
ควรจะต้องไปปรับเปลี่ยน แล้วจะปรับเปลี่ยนนี้ปรับเปลี่ยนเป็นพืชอะไรและในแต่ละพื้นที่นั้นมีน้าสาหรับ
การเพาะปลูกหรือไม่ โดยมีการนานโยบายและยุทธศาสตร์ น้ามาผนวกเข้าไว้ใน แผนที่เกษตรเชิงรุก
(Agree map) พร้อมทั้งนาไปเป็นแผนขับเคลื่อนในการทาเกษตรในทุกจังหวัด
๒) การสร้ า งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ทั่ ว ประเทศ ทุ ก อ าเภอ จ านวน ๘๘๒ ศู น ย์ เพื่ อ เป็ น การ
เสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agree map) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับ
พืช (GAP : Good Agricultural และองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร

- ๑๕๓ ๓) ส่งเสริมให้มีการรวมตัวทาเกษตรแปลงใหญ่ เช่น โครงการประชารัฐ เป็นความร่วมมือ
ของทั้งภาครัฐ เอกชนและทุกภาคส่วน โดยมีประโยชน์ในเรื่องของการลด รวมซื้อ รวมขาย รวมใช้
เครื่ องมือ และการรวมใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัด การ ซึ่งภาคเอกชนนั้นมีความชานาญ
ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรแปลงใหญ่แล้วทั้งประเทศ ๒๖๓ แปลง
๔) การยกระดับมาตรฐาน การทาให้สินค้าเกษตรนั้นมีมาตรฐานที่เป็นไปตามทิศทางของ
โลกที่ถูกต้องจะเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 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
และสหกรณ์ในพื้นที่ที่จะต้องทางานร่วมกับเชิงบูรณาการทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ ประมง เกษตร
สหกรณ์ ในหลาย ๆ เรื่อง
ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ ง ได้มีมาตรการ ๒ มาตรการ ได้แก่ ๑) มาตรการการบริหาร
จัดการน้า ซึ่งได้กาหนดไว้ ๔ ระดับ ระดับที่ ๑ ก็คือน้าบนดิน น้าผิวดิน เขื่อนและอ่างเก็บน้า ระดับที่ ๒
คือใช้ระบบชลประทานและน้าที่อื่นเอาไปเติม ระดับที่ ๓ คือใช้น้าบาดาลเพิ่มเติมเข้าไป ระดับที่ ๔
ถ้าน้ าบาดาลไม่พอก็ใช้วิธีการ ขนน้ าเอาไปแจก ๒) มาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอีก
มาตรการหนึ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือเป็นการบรรเทา บรรเทานี้มี ๑๗ มาตรการจาแนกเป็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ๘ มาตรการกระทรวงมหาดไทย ๔ มาตรการ กระทรวงการคลัง ๓ มาตรการ สานัก
นายกรัฐมนตรี ๑มาตรการ กระทรวงกลาโหม ๑ มาตรการ คิดเป็นเงินประมาณ ๒ แสนล้านบาท
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๕๔ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

เหมืองแร่ทองคาในจังหวัดพิจิตร
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกิตติศกั ดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นางอรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๗๑ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
สืบเนื่องจากกรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) กับประชาชน
ที่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ทองคาชาตรี ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด พิจิต รและจังหวัดเพชรบูรณ์
ของบริษัท อัคราฯ ที่ประชาชนกล่าวอ้างว่า การดาเนินกิจการเหมืองแร่ทองคาก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่มาโดยตลอด ทั้งเสียงดัง
ฝุ่นละออง การปนเปื้อนของสารเคมีและโลหะหนักในแหล่งน้า ซึ่งปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดี
ที่ผู้ได้รับผลกระทบไว้เป็นคดีพิเศษแล้ว และเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะแพทย์และนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยรังสิตได้รายงานผลการตรวจโลหะหนักในร่างกายของประชาชนที่อาศัยรอบเหมือง
จานวน ๑,๐๐๔ คน ระหว่างสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๘ พบว่าประชาชนมีค่าแมงกานีส ค่าสารหนู
และค่าไซยาไนด์ในร่างการเกินมาตรฐาน แต่บริษัท อัคราฯ ได้โต้แย้งและไม่ยอมรับผลการตรวจดังกล่าว
และได้ยื่น เรื่องต่อกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอต่ออายุประทานบัตรเหมืองแร่ทองคาและใบอนุ ญาต
ประกอบโลหกรรม นอกจากนี้กลุ่มพนักงานบริษัท อัคราฯ ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อ
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาต่ออายุประทานบัตรและใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ซึ่งหาก
ไม่ได้ต่ออายุจะส่งผลให้พนักงานจานวนมากซึ่งเป็นคนในพื้นที่ตกงานและขาดรายได้ และมีกรณีกลุ่ม
ประชาชน ในพื้นที่ จานวนกว่า ๑๐๐ คนรวมตัวกันคัดค้านการต่ออายุประทานบัตร การที่คู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายและประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อาจส่งผลให้ข้อพิพาทบานปลายอาจก่อให้เกิด
ความเสียหาย สมควรที่รัฐบาลจะให้ความสาคัญต่อกรณีข้อพิพาทดังกล่าวเพื่อให้ข้อพิพาทยุติลงโดยเร็ว
จึงขอเรียนถามว่า
๑) ท่านมีแนวทางแก้ไขฟื้นฟูด้านมลพิษ โดยเฉพาะการกาจัดสารเคมี เพื่อรักษาระบบนิเวศ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร

- ๑๕๕ ๒) ในด้านสังคมท่านจะฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งฝ่ายคัดค้านแล้วก็
ฝ่ายสนับสนุน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
คาถามที่ ๑) ในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูและการกาจัดสารที่ตกค้างที่อยู่ในเหมือง ดิฉันก็ขอ
เรียนว่า การฟื้นฟูพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่ทองคาของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ได้มี
การกาหนดขั้นตอนและวิธีการฟื้นฟูไว้แล้วในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ ผ่าน
ความเห็นจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการฟื้นฟูบ่อเหมือง
การจัดการกองเก็บมูลหินและบ่อกักเก็บกากแร่ เป็นต้น ซึ่งบ่อกักเก็บกากแร่นี้มีความสาคัญ เนื่องจากจะ
มีสารเคมีหรือสารไซยาไนด์ (Cyanide) ที่ได้มีการกาจัดแล้วจะเก็บไว้ ณ บ่อเหล่านี้ ซึ่งหลักการในการ
ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองกาหนดว่า พื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองแล้วจะต้องไม่สร้างมลภาวะให้กับ
สิ่งแวดล้อมและควรฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต อีกทั้งจะต้องทาการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อเนื่ องอีก ๓ ปี ภายหลังการฟื้ นฟูเหมืองสิ้นสุดลง อันนี้บริษัทจะต้องดูแล แต่
แน่นอนทางราชการยังจะต้องติดตามเฝ้าระวังและดูแล ในเรื่องของสุขภาพและมลภาวะต่อไปในระยะ
ยาวด้วยและในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่ครบถ้วน ภาครัฐจาเป็นจะต้อง
ฟ้องร้องบังคับคดีให้ผู้ประกอบฟื้นฟูหรือเรียกค่าเสียหายในการฟื้นฟูพื้นที่ ทั้งนี้ในกรณีของบริษัท อัครา
รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ภาครัฐกาหนดให้มีการจัดตั้งเงินกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนประกันความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ไม่ดาเนินการ
หรือดาเนินการไม่ครบถ้วนภาครัฐสามารถนากองทุนดังกล่าวมาใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ได้
ค าถามที่ ๒) ส าหรั บ ในเรื่ อ งของการดู แ ลผู้ ที่ อ าจจะได้ รั บ ผลกระทบทั้ ง ๒ ฝ่ า ย
ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ได้ประโยชน์และในส่วนที่ได้รับผลกระทบในผลลบนั้น ดิฉันขอเรียนว่าพนักงานบริษัท
ครม. และ ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบแล้วว่าทางกระทรวงแรงงานจะต้องเข้ามาช่วยดูแล
ในเรื่องของการช่วยให้พนักงานที่อาจจะถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากการยุติการทาเหมืองแร่นั้นก็ดูแลที่ จะ
หางานให้ด้วย ส่วนในเรื่องของด้านสุขภาพและในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ก็ขอเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุข
เอง ก็จะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจริงๆ แล้วก็ยังมีประเด็น
คาถามว่า ในพื้นที่ที่อยู่รอบเหมือง ปัญหาที่มีโลหะหนักในร่างกาย ของชาวบ้านนั้นเกิดจากเหมืองหรือไม่
ซึ่งคณะทางานด้านสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ก็ได้วางแผนที่จะมีการไปตรวจสอบสุขภาพ
ของประชาชน ในพื้นที่เรฟเฟอเรนซ์ แอเรีย (Reference area) ซึ่งได้มีการกาหนดไว้ ๒ พื้นที่ ที่อาเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกและอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อันนี้กาลังอยู่ในระหว่างการวางแผน
และคาดว่าจะเริ่มดาเนินการได้ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมนี้ อันนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
มากขึ้ น ว่ า การที่ มี ก ารศึ ก ษาว่ า โลหะหนั กมี อ ยู่ ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ ห ลายๆ จั ง หวั ด อยู่ ทั่ วไปอยู่ แ ล้ ว จะมี
ผลกระทบ ต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนด้วยหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะ
ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้พิจารณานากองทุน เราเรียกว่ากองทุนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้
มีเงินอยู่ประมาณ ๔๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนที่จัด ตั้งขึ้นตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการ

- ๑๕๖ ของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) มาช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งชาวบ้านที่
ได้รับผลกระทบได้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นเงินกองทุนอีกก้อนหนึ่ง ซึ่งเราได้ส่งไปให้จังหวัด ๓ จังหวัดพิจารณา
ที่จะใช้ ซึ่งอาจจะทั้งดูแลสุขภาพในการที่จะฝึกอบรมอาชีพ เพื่อที่จะช่วยให้แรงงานมีรายได้เพิ่มหรือ
ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ในส่วนเหล่านี้สามารถใช้เงินกองทุนเหล่านี้ได้
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๕๗ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓๑ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ด้วยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาของประเทศไทยเท่านั้น
แต่ยังเป็นปัญหาของทุกประเทศทั่วโลก ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีข่าวการจับกุมยาเสพติดจานวนมาก โดยเฉพาะการจับกุมยาเสพติด
ประเภท ยาบ้าและยาไอซ์ ซึ่งยาไอซ์ คือสารเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทที่มีคือทางเคมีว่า “เมทแอฟ
เฟตามีน” (Meteamphetamine) อยู่ในรูปผลึกใสเหมือนน้าแข็ง ไม่มีสี หรือหากมีสีก็จะเป็นสีขาว ไม่มี
กลิ่ น มี ค วามเข้ ม ข้ น สู ง เกื อ บ ๑๐๐ % ยาไอซ์ เ ป็ น สารเสพติ ด ชนิ ด เดี ย วกั บ ยาบ้ า แต่ ย าบ้ า จะมี
ส่วนประกอบของเมแอฟเฟตามีนน้อยกว่าและอยู่ในรูปแบบเม็ด โดยเมทแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติด ให้
โทษประเภท ๑ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น บางคนจะเรียกยาไอซ์ว่า
“หัวยาบ้า” นั่นเอง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามักพบว่า การจับกุมครั้งหนึ่ง ๆ จะสามารถยึดยาเสพติด
เหล่านี้ได้มากกว่า ๑ ล้านเม็ดและดูเหมือนว่ายิ่งดาเนินการจับกุมมากเท่าใด ก็ยั งไม่สามารถปราบปราม
ผู้ค้าหรือผู้เสพให้หมดไปได้เสียที อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีจานวนคดีและปริมาณ
ยาเสพติดที่ถูกจับกุมได้ลดลงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็ตาม แต่เนื่องจากแหล่งผลิตยาเพสติดทั้งหมดอยู่นอก
ประเทศ แม้ว่าประเทศไทยจะห้ามนาเข้าซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) ที่เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้า
ยาไอซ์ และ อาเซติคแอนไฮไดรต์ (Aceticanhydride) สารตั้งต้นที่นาไปไปผลิตเฮโรอีนอย่างเด็ดขาด
โดยเฉพาะซู โ ดอี เ ฟรดี น ที่ เ ป็ น ส่ ว นผสมอยู่ ใ นยาแก้ ห วั ด ที่ มี ก ารควบคุ ม ให้ ย าชนิ ด นี้ มี เ ฉพาะ
ในสถานพยาบาลที่มีใบอนุ ญาตตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายห้ามไว้
แต่ห ลายประเทศก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ าม ทาให้ยังคงมีการผลิตและจาหน่ายยาเสพติด เหล่านี้อีกเป็น
จานวนมาก ส่งผลให้เกิดการปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดมากขึ้น ทาให้สร้างปัญหาต่อเนื่องจนมี
นักโทษแน่นคุก ซึ่งเป็นนักโทษคดียาเสพติด ถึงร้อยละ ๖๐ – ๗๐ ก่อปัญหาให้ผู้คุมมีไม่เพียงพอดูแล
นักโทษได้ไม่เต็มที่ ทั้งนี้ ตามข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
เปิดเผยว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจานวนถึง ๑.๔ ล้านคน นับเป็นกลุ่มคนที่มากและเป็นการยาก

- ๑๕๘ ในการเข้าไปแก้ปัญหา ตลอดจนนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศนั้น จะได้แถลงว่า ในระยะเร่งด่วนรัฐบาล
ได้กาหนดให้ยาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เข้มงวดเช่นเดียวกับปัญหาการค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากล
และอาชญากรรมข้ามชาติ แต่การที่เจ้าหน้าที่มีจานวนน้อย ผู้ค้ามีจานวนมากขึ้น ยาเพสติดสามารถผลิต
ได้ง่าย สามารถทากาไรได้ดีเพราะสารตั้งต้นมีราคาถูกและขายราคาไม่แพง ทาให้ดูเหมือนว่า แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่รัฐบาลเคยวางนโยบายไว้ จะไม่สอดคล้องและไม่ทันสถานการณ์กับ
ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันเท่าที่ควร
จึงขอเรียนถามว่า
๑. สถานการณ์ยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าในขณะนี้เป็นอย่างไร รัฐบาลมีแนวทางหรือ
มาตรการอื่น ๆ มาเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร นอกเหนือจากมาตรการ
ในการปราบปรามอย่างปัจจุบันนี้
๒. การใช้ประโยชน์ จากการดาเนินการผ่า นช่องทางประชาคมอาเซียนหรือการเจรจา
ระหว่างประเทศได้มีการหารือถึงปัญหาดังกล่าวบ้างหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนได้รับความร่วมมือในเวที
การเจรจาเพื่อแก้ปัญหามากน้อยเพียงใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
การพิจารณากระทู้ถาม เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยเป็นการประชุมลับ
(คณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ร้องขอให้เป็นการประชุมลับ ตามข้อบังคับการ
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๓)
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๑๕๙ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

มาตรการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบการศึกษากลางคัน
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตั้งกระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓๗ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้วยการศึกษาถือเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็ง คนไทยมีคุณภาพในการ
พัฒนาได้เต็มศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ถ้าเราดูรัฐธรรมนูญ
ปี ๒๕๔๓ และรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๙ บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงรัฐธรรมนู ญปี
๒๕๕๙ รัฐต้องดาเนิ นการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และการจัดให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้เด็กของเราได้อยู่ในระบบการศึกษานานขึ้น จะได้มีโอกาส
พัฒนาตนมากขึ้น แต่แม้เราจะพยายามใช้รัฐธรรมนูญหรือมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาออกมาจานวน
ไม่น้อย เราพบว่าเด็กจานวนหนึ่ งออกจากการศึกษากลางคันอยู่เช่นกัน อย่างไรก็ต ามขณะนี้พบว่า
มีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระบบ ได้มีการออกจากระบบการศึกษากลางคันเป็นจานวนมาก โดยมีสาเหตุ
ที่แตกต่างกันออกไปทั้งจากปัญหาความยากจน ปัญหาครอบครัว การย้ายถิ่นที่อยู่ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้
ส่งผลให้เด็กต้องออกนอกระบบการศึกษา ทั้งกรณีออกด้วยความจาเป็นและออกด้วยความสมัครใจ การ
ออกจากการศึ ก ษากลางคั น นี้ ถ้ า เราไปดู ตั ว เลขที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ใ ห้ ไ ว้ ก็ คื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๕ ออกกลางคัน ๓๒,๗๙๙ คน ปี ๒๕๕๖ ออกกลางคัน
๑๒,๑๖๕ คน ปี ๒๕๕๗ ออกกลางคัน ๘,๘๑๔ คน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ามาก ต่าจนน่าสงสัยว่าจริง
หรือไม่ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบอย่างไร ระบบฐานข้อมูลเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งจะได้เชื่อมโยง
กับการได้ตัวเลขที่เป็นจริงของจานวนเด็กออกกลางคัน กระทรวงศึกษาธิการจึงจาเป็นต้องตระหนักและ
ให้ความสาคัญ ต่อปัญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบการศึกษารวมถึงออกกลางคัน และจาเป็นต้องมี

- ๑๖๐ ฐานข้อมูลที่เป็นระบบและมีการบริหารจัดการแก้ปัญหาอย่างบู รณาการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวกลายเป็นปัญหาทางสังคมต่อไป จึงขอเรียนถามว่า
๑) ภาครัฐมีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการดาเนินการจัดการปัญหาเด็กนักเรียนออกนอก
ระบบการศึกษาหรือออกกลางคัน อีกทั้งมีการพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประการใด
๒) ภาครั ฐ มี น โยบายหรื อ แนวทางในการบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงาน
ด้านต่างๆ ทั้งส่ว นภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและสร้างความ
เข้มแข็งของระบบการศึกษา รวมถึงการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบการศึกษาหรืออกกลางคัน
หรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คาถามที่ ๑) รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสาคัญต่อ
ปั ญ หาเด็ ก นั ก เรี ย นออกระบบการศึ ก ษา จึ ง ได้ มี ข้ อ สั่ ง การในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาโดยมีนโยบายให้เร่งรัดติด ตามนักเรียนเหล่านั้นกลับเข้าสู่ระบบ
การศึ ก ษาให้ ม ากที่ สุ ด ในส่ ว นของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้กาหนดนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้า
ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จึงได้ กาหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น ๑๐ ยุทธศาสตร์ สาหรับการแก้ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศึกษานั้น
อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๘ ก็คือการสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ก็คือระบบการบริหารจัดการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและประสานงาน
การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ สาหรับการดาเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่ ง ได้ แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้สารวจข้อมูลรายบุคคล ดาเนินการติดตามให้เด็ก
เข้ารับการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จากการทางานที่ผ่านมาเราพบว่าสาเหตุของการออกกลางคันนั้ น
ก็ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลแล้ว ก็คือการมีปัญหาการอพยพตามผู้ปกครองเป็นสาเหตุหลักของการออก
กลางคัน ซึ่งจากข้อมูลปี ๒๕๕๘ สพฐ. ได้ทาข้อมูลไว้ ประมาณถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ในส่วนของ
ปัญหาอื่นๆ ก็คือปัญหาของการปรับตัว ปัญหาความยากจนสาหรับข้อมูลนี้ ในปัจจุบันก็คือปีการศึกษา
๒๕๕๙ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้มีการดาเนินการอย่างชัดเจนสมบูรณ์
ผมขอเรียนว่าตั้งแต่เปิดเทอมของปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ท่านให้เวลาโดยประมาณ ๑ เดือน ก็คือ
ในห้วงของที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการสรุปข้อมูล ณ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่อย่างไรก็ตามได้
ข้อมูลแล้วก็นามาดูว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จึงให้ทาซ้า ขณะนี้ได้กาหนดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้จะได้ข้อมูล
อย่างครบถ้วนชัดเจนที่สุดกับการที่จะวางแผนครอบคลุมทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะมีเรื่องที่จะต้องเข้มงวดเร่งรัด

- ๑๖๑ ดาเนินการให้เสร็จโดยเร็วเพื่อจะนาข้อมูลที่สาคัญดังกล่าวไปดาเนินการต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
กาหนดมาตรการในการแก้ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศึกษาไว้ ๓ มาตรการ ดังนี้ คือ มาตรการที่ ๑
การค้ น หากลุ่ ม เป้ า หมายนั้ น ได้ มี ก ารพั ฒ นาฐานข้อ มู ล นั ก เรี ย นรายบุ ค คลทุ ก หน่ ว ยที่ จั ด การศึ ก ษา
แล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลประชากรของกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินงานมาตรการที่ ๒
ก็ คื อ การติ ด ตามเด็ ก กลั บ เข้ า สู่ ร ะบบการศึ ก ษานั้ น การติ ด ตามเด็ ก ให้ ก ลั บ เข้ า สู่ ร ะบบการศึ ก ษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จะด าเนิน การติ ด ตามเด็กให้กลับเข้าสู่ร ะบบการศึก ษาโดยอาศั ย
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ติดตามเด็กให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาดังกล่าว ผมขอเรียนว่ามีข้อเท็จจริงที่เป็นกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมา ก็คือที่จังหวัด
สตูล โดยจังหวัดได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุกคนในจังหวัด รวมถึงการสร้างโปรแกรม (Program)
ติดตามเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา ซึ่ งครูในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยหรือที่เรียกว่าครู กศน. ตาบลทุกคนจะรับผิดชอบในการติดตามเด็กเป็นรายบุคคล
ในต าบลที่ ต นเองรั บผิ ด ชอบ แล้ ว ก็ ส่ งต่ อข้ อมู ลให้ สถานศึ กษา เรี ยกว่ า สตู ลโมเดล (Satun model)
มาตรการที่ ๓ ก็คือมาตรการป้องกัน กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการมาตรการดังกล่าวเพื่อไม่ให้เด็กออก
กลางคันในหลายๆ มาตรการด้วยกัน ได้แก่ การสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง มีการเยี่ยม
บ้านนักเรียนเพื่อรับทราบปัญหาและกาหนดแนวทางแก้ไขร่วมกัน การสนับสนุนเงินอุดหนุนต่าง ๆ
ค าถามที่ ๒) ในเรื่ อ งของการบู ร ณาการการแก้ ไ ขปั ญ หาเด็ ก นั ก เรี ย นออกนอกระบบ
การศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป็นการร่วมมือกัน
รับผิด ชอบต่อการจัด การศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งได้ดาเนินการโดยมี
เป้าหมายครอบคลุมทุกตาบลทั่วทั้งประเทศ เป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งในระดับส่วนกลาง บูรณาการ
กับระดับพื้นที่หรือระดับจังหวัด ซึ่งมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
สาหรับเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้มีความรับผิ ดชอบ
ร่วมกันใน ๒ ส่วน ส่วนแรก ส่วนที่ต้องรับผิดชอบในอานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้กาหนดให้สถานศึกษา
หน่วยงานทางการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ได้
กล่าวไปแล้ว และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ร่วมกันทางานเป็นส่วนแรก ส่วนที่ ๒ ก็คือส่วนภาค
ประชารัฐ ซึ่งได้แก่ส่วนราชการในระดับจังหวัดภาคเอกชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้กาหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขการป้องกันไม่ให้นักเรียนออกกลางคัน โดย
ให้แต่ละจังหวัดนาแนวทางของสตูลโมเดลที่ผมได้กราบเรียนแล้วไปปรับใช้ ในการดาเนินงาน ซึ่งโมเดล
ดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการร่วมกันในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๑. ประเด็นระบบฐานข้อมูลไม่สอดรับกัน ในกรณีที่เด็กนักเรียนออกจากระบบการศึกษา
กลางคั น แล้ ว ต่ อ มาเข้ า เรี ย นต่ อ ที่ กศน. ไม่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ของกระทรวงศึ ก ษาในนั ก เรี ย น
รายเดียวกันทาให้ตัวเลขมีปัญหา
๒. การพิจารณาจัดการศึกษาโดยคานึงถึงวิธีการใช้จังหวัดเป็นตัวตั้ง ควบคู่กับวิธีการใช้
กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง

- ๑๖๒ ๓. การให้ กศน. ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการดูแลกลุ่ มนักเรียนที่ออกกลางคันหรือ
กลุ่มด้อยโอกาส
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดาเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๒๑/๓๒๑๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการ
ดาเนินการ ดังนี้
๑. ประเด็นระบบฐานข้อมูลไม่สอดรับกัน ในกรณีที่เด็กนักเรียนออกจากระบบการศึกษา
กลางคัน แล้ว ต่อมาเข้าเรียนต่อที่ กศน. ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาในนักเรียนราย
เดียวกันทาให้ตัวเลขมีปัญหานั้น สานักงาน กศน. ได้ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องดังกล่าวถึงสาเหตุที่ข้อมูลเด็กนักเรียนที่ออกนอก
ระบบการศึกษากลางคั น แล้ว มาต่อที่ กศน. ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลของกระทรวงศึ กษา เนื่องจาก
หน่ ว ยงานภายนอกที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เช่น สถานศึ ก ษาสัง กั ด องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
สถานศึกษาเอกชน ไม่นาส่งข้อมูลนักเรียนให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนามาตรวจสอบร่วมกับข้อมูล
เด็กนักเรียนที่ออกนอกระบบการศึกษากลางคันและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
ทาให้ตัวเลขมีปัญหา ซึ่งมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบกลางคันนั้น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สพฐ. โดยสานักนโยบายและแผน สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการ
ดาเนิ น งานและอยู่ระหว่างการดาเนินงานโดยในกรณีดังกล่าว สานักงาน กศน. จะดาเนินการเพิ่ม
รายละเอียดในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายใน IT ซึ่งต่อไปข้อมูลจะปรากฏในระบบฐานข้อมูล IT สานักงาน
กศน.
๒. การพิจารณาจัดการศึกษาโดยคานึงถึงวิธีการใช้จังหวัด เป็นตัวตั้ง ควบคู่กับวิธีการใช้
กลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น ตั ว ตั้ ง นั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๘ เป็นยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา คื อ
การสร้างโอกาสทางการศึกษาและยุทธศาสตร์ที่ ๗ คือระบบการบริหารจัดการเป็นกลไกในการขับเคลือ่ น
และประสานงานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบ
นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้ศึกษาธิการภาค เรื่อง เด็กออกนอกระบบ ในการวางแนวทางและระบบการ
แก้ไขปัญหาให้ชัดเจนโดยบูรณาการทางานร่วมกันทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ ดาเนินการศึกษาข้อมูลจากสตูลโมเดล วิเคราะห์และกาหนดนโยบาย
วางแผนการดาเนินงานแก้ไขเด็กออกนอกระบบโรงเรียนกลางคันให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ ละพื้นที่
โดยในส่วนสานักงาน กศน. มีศูนย์การเรียน กศน.ตาบล เป็นฐานในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ในพื้นที่
๓. การให้ กศน. ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการดูแลกลุ่มนักเรียนที่ออกกลางคันหรือ
กลุ่มด้อยโอกาสนั้น สานักงาน กศน. ได้กาหนดจุดเน้นการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ในการจัดและส่งเสริมความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และการเรียนรู้

- ๑๖๓ ให้กับกลุ่มเป้าหมายเด็กออกนอกระบบกลางคันและกลุ่มคนพิการ กลุ่ มผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษาในชุมชน ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียน ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๓/๖๗๐๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กออกกลางคันและหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๒๑/๕๓๓๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง เผยแพร่เอกสารการดาเนินงานและคู่มือการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
สานักงาน กศน. จังหวัดสตูล ดังนี้
๑) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ รับเด็กนอกระบบกลางคัน
ขึ้นทะเบียนเรียนได้ทุกวัน
๒) จัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสะสมหน่วยกิตเทียบโอน ขณะที่รอเข้าเรียนภาคเรียนต่อไป
๓) มีการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่ผ่านแล้ว
๔) วิธีเรียนที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม
การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล
๕) พัฒนาระบบโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเด็กออกกลางคัน สตูลโมเดล ให้สามารถใช้ได้อยู่
กับทุกจังหวัด
๖) สานักงาน กศน.จังหวัด นาเสนอโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันสตูลโมเดล
ในที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลบริหารจัดการวางแผนแก้ไขปัญหา
เด็ กออกนอกระบบกลางคัน ในพื้ น ที่ ร่ว มกั น กับ เครือ ข่า ยให้ สอดคล้อ งกับ บริ บทของกลุ่ มเป้า หมาย
ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งปัจจุบันพบว่า จานวนเด็กออกกลางคัน จานวน ๙,๑๙๙ คน กลับเข้าศึกษาต่อ กศน.
จานวน ๗๗๑ คน กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน จานวน ๑๘๕ คน ไม่ต้องการศึกษาต่อ ๗๑๑ คน อยู่ระหว่าง
การตัดสินใจของผู้เรียน ๗,๕๓๒ คน จากโปรแกรมสตูลโมเดล (ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนออกกลางคัน
กลุ่มแผนงาน สานักงาน กศน. ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
………………………………………..

- ๑๖๔ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

นโยบายการจัดเก็บเงินประกันและค่าบริการการใช้ไฟฟ้า
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกิตติศกั ดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายสุธี มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓๖ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
ด้วยการยื่นขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องจ่ายเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นหลักประกันการชาระค่าไฟฟ้า เบี้ยปรับและ/
หรือหนี้อื่นอันเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ไฟฟ้า และจะได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนต่อเมื่อมีการยกเลิก
การใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ใช้ไฟฟ้าจานวนมาก กฟน. และกฟภ. จึงได้รับเงินประกันการ
ใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงมาก ทั้งยังได้ดอกผลของเงินประกันดังกล่าวด้วย และแม้ว่าคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) จะเห็นชอบให้ กฟน. และ กฟภ. จ่ายคืนผลประโยชน์หรือดอกผลที่ได้รับจากเงิน
ประกัน การใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า แต่ยังคงมีประเด็นคาถามว่า กฟน. และกฟภ. มีการบริหารจัด
การเงิ น ประกั น การใช้ ไ ฟฟ้ า อย่ า งไร มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เงิ น ประกั น การใช้ ไ ฟฟ้ า
ต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้หรือไม่ ทั้งยังมีข้อสังเกตว่า การขอขยายเขตไฟฟ้า
ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเอง ซึ่งในบางกรณีค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นจานวน
เงิ น ที่ สู ง มาก หากผู้ ข อใช้ ไ ฟฟ้ า ไม่ ส ามารถจ่ า ยได้ ก็ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ การขยายเขตไฟฟ้ า นอกจากนี้
ในใบแจ้งค่าไฟฟ้ามีการระบุถึงค่าบริการ การคิดค่าบริการรายเดือน ๓๘.๒๒ บาทต่อเดือน ไม่ทราบว่า
ตรงนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ขณะนี้มีจานวน ๑๗ ล้าน ๙ แสนกว่าครัวเรือน คูณออกมา เดือนละ ๖๔๙
ล้านบาท ปีละ ๗,๗๐๐ ล้านบาท เหล่านี้ชาวบ้านสงสัยว่านาไปทาอะไร ค่าบริการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จาหน่ายและการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยเป็นค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
และการจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการจดหน่วการใช้ไฟฟ้า ซึ่งการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกเดือน
ย่อมทาให้ กฟน. และ กฟภ. ได้รับเงินจากค่าบริการเป็นจานวนมาก สมควรที่จะมีการพิจารณาทบทวน
การจัดเก็บค่าบริการดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

- ๑๖๕ ๑) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าสวนภูมิภาคได้รับเงิน
ประกันการใช้ไฟฟ้ามาแล้วเป็นจานวนเงินเท่าใด และนาไปใช้ในกิจการใด อีกทั้งมีนโยบายที่จะคืนเงิน
ดังกล่าวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าหรือไม่ ประการใด
๒) การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินค่าบริการเป็นจานวนเงินเท่าใด
ต่อเดือนและต่อปี และมีนโยบายที่จะเลิกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ไฟฟ้าหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค าถามที่ ๑) เงิ น ประกั น การใช้ ไ ฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า นครหลวงและการใช้ ไ ฟฟ้ า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น ผมขอเรียนครับ ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสาธารณะเราไม่สามารถที่จะปิดบัง
และอยู่ในการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะต้องดาเนินการเป็นประจาทุกปีอยู่แล้ว
ผมขอกราบเรียนอย่างนี้ว่าข้อมูล ผมขออนุญาตใช้คาว่า ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตรงนี้การไฟฟ้า
นครหลวงมีเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่เก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า จานวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ ราย เป็นเงิน ๑๔,๐๕๔
ล้านบาท ตัวเลขนี้ชัดเจนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเงินประกันที่เก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า จานวน ๑๗ ล้าน
๕ แสนราย เป็นเงิน ๒๓,๖๕๔ ล้านบาท ตัวเลขนี้ชัดเจน สาหรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของทั้ง ๒ หน่วยนี้
ผมเรียนว่าเราปฏิบัติตามคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเป็นผู้กาหนด เราไม่ได้นาเงินต้นมาใช้
ย้าว่า มิได้นาเงินต้นมาใช้ แต่ดอกผลที่เกิดจากการประกันนั้นการไฟฟ้านามาจ่ายคืนผลประโยชน์ให้กับ
ผู้วางเงินประกันตามอัตราผลตอบแทนที่คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานกาหนดหรือ กกพ. อันนี้
ท่านคงชัดเจนว่าเรามีการจ่ายคืน และขณะเดียวกันมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตลอดเวลาเราไม่ได้
มีการปิดบัง และมีการตรวจสอบ ได้รับการรับรองจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจาทุกปี
อีกส่วนหนึ่งสาหรับนโยบายเรียกเงินประกันนั้น สาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็นไปตามที่ กกพ. กาหนดแล้วนี้
เราจะคืนเงินประกันนั้นก็เป็นไปตาม ที่ กกพ. กาหนดเช่นกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทาง
ที่เหมาะสมเพื่อที่จะคืนเงิน ณ วันนี้ เห็นว่าในส่วนของหลัก ๆ เราได้คืนเงินบางส่วนแล้ว เฉพาะกิจการ
ใหญ่ ๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา และในส่วนของโครงการที่เป็นส่วนของราษฎรนั้น เราจะดาเนินการ
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ แต่มี กรอบระยะเวลา ๕ ปี ซึ่ งเราจะคื นเงิ น ซึ่ งเป็ นเรื่ องของผลประโยชน์ ที่ ราษฎร
จะพึงได้รับหรือพี่น้องประชาชนและก็ภาคเอกชนจะพึงได้รับครับในเรื่องนโยบายตรงนี้ ผมกราบเรียน
ตั้งแต่ต้นแล้วว่าการคืนเงินประกัน การใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็น ไปตามที่คณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) กาหนดนะครับ ณ วันนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางที่เหมาะสม ต้องกราบเรียน
ตรงนี้ครับว่า ทั้งรัฐบาลเอง ทั้ง กกพ. เอง และทาง ๒ หน่วยงานคือ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่ว นภู มิภ าคพิ จารณาในกรอบตรงนี้ แล้ว ก็ รับ ข้อ เสนอของท่ านไว้เ พื่อ ที่ก ารไฟฟ้ า นครหลวงแล้ ว ก็
การไฟฟ้าส่ว นภูมิภาคจะได้พิจารณาในตรงนี้ร่วมกัน เพราะว่า ณ วันนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
คาถามที่ ๒) ส่วนที่ ๒ เงินค่าบริการการใช้ไฟฟ้า การเก็บค่าบริการการใช้ไฟฟ้านี้ เป็นการ
เก็บตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งกาหนดโดยคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน จะเห็นได้ว่า กกพ.
เป็นผู้กาหนดเราทั้งนั้น แต่เราปฏิบัติตามกรอบกติกา หลักเกณฑ์ของเราที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันถึงสิ้นปีก็คือ

- ๑๖๖ ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๕๘ มี ร ายได้ จ ากการใช้ บ ริ ก ารไฟฟ้ า ของแต่ ล ะหน่ ว ยดั ง นี้ ๒.๑
การไฟฟ้านครหลวงมีผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยสาหรับบ้านอยู่อาศัย จานวน ๒,๙๖๐,๐๐๐ ราย เป็นเงิน ๑,๑๙๒
ล้านบาทต่อปี เดือนละ ๙๙.๔๑ ล้านบาท อันนี้เป็นข้อมูลตรงที่มีการตรวจสอบแล้ว ๒.๒ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยสาหรับบ้านอยู่อาศัย จานวน ๑๗ ล้าน ๔ แสนราย เป็นเงิน ๓,๘๘๐
ล้านบาท หรือเดือนละ ๓๒๓.๓๖ ล้านบาท ทั้ง ๒ หน่วยงานนี้ต้องรับไฟฟ้ามาจากหน่วยงานของอีแกตต์
(EGAT) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจะผ่านมาทาง ๒ หน่วยงานนี้ แล้วขณะเดียวกันเรา
ถูกกาหนดโดย กกพ. ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามกรอบอยู่ แล้ว ในขณะเดียวกันเราก็มีระเบียบ หลักเกณฑ์
ของเราที่จะต้องปฏิบัติต ามกรอบของเราด้วยซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบของแต่ละ
หน่วยงานที่กาหนด เพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนด้วยความเคารพ ณ ปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวง และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมีความจาเป็นที่จะต้องเก็ บเงินค่าบริการการใช้ไฟฟ้า ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
และการกากับของคณะกรรมการกิจการพลังงานที่กาหนดอยู่เพื่อลดความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามในส่วนนี้
ผมเชื่ อ ว่ า รั ฐ บาลเองหรื อ ทางการไฟฟ้ า นครหลวง การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ พ ยายามท าที่ จ ะให้
เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนในส่วนที่ลดภาระกับพี่น้องประชาชนอย่างมาก
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๖๗ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

แนวคิดการยกเลิกสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๔๔ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
เนื่องจากในอนาคตประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มีประวัติความเป็นมาอยู่พอสมควร ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ท่านได้ริเริ่มในปี ๒๕๓๖
มอบให้กับผู้สูงอายุจานวน ๔ แสนคน คนละ ๒๐๐ บาท ต่อมาในปี ๒๕๔๙ ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ปรับจาก ๒๐๐ บาท เป็น ๕๐๐ บาทต่อคน แล้วที่ไปไกลกว่านั้ นก็คือคาว่า
๕๐๐ บาทต่อคน เป็น ๕๐๐ บาท สาหรับคนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องจาแนกว่าบุคคล
นั้ น เป็ น คนที่ ย ากไร้ ด้ อ ยโอกาส แต่ ก่อ นยุ ค นี้ คือ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผมเป็น สมาชิ กวุ ฒิ ส ภาในปี ๒๕๕๓
ก็พยายามจะไปแก้ไข พ.ร.บ. ผู้สูงอายุใหม่ แก้ไขมาตรา ๑๑ (๑๑) เพื่อรองรับว่าจะต้องจ่ายทุกคน แต่คาว่า
“ทุกคน” จะมีข้อยกเว้นว่าคนที่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ จากรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น บรรดาผู้รับบานาญทั้งหลายจะไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพอันนี้ ต่อมาในยุคของอดีตนายกรัฐมนตรี
น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้มีการเพิ่มเบี้ ยยังชีพเขาเรียกแบบขั้นบันได ซึ่งขณะนี้กาลังใช้รูปแบบนี้อยู่ใน
สังคมไทย งบประมาณปี ๒๕๕๙ ใช้งบประมาณสาหรับผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปประมาณ ๖๓,๐๐๐ ล้านบาท
โดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (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
งบประมาณที่เราจะรองรับเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุก็จะกระโดดตามตัวเลขประชากรที่เพิ่ มขึ้น และ
ในปี ๒๕๗๓ คาดว่าทุกประชากร ๕ คน จะมีผู้สูงอายุ จานวน ๑ คน และมีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่ม
มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ประกอบกั บ มี ข่า วสารเผยแพร่ อ อกมาในช่ ว งที่ ผ่ า นมาว่ า กระทรวงการคลั ง มี แ ผน
ที่จะทบทวนนโยบายการจ่ายสวัสดิ การเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่รายได้เกินเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท หรือ

- ๑๖๘ มีทรัพย์สินสูงเกินกว่า ๓ ล้านบาท โดยจะเลือกจ่ายให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่า หรือต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือจริงเท่านั้น เพื่อต้องการลดภาระงบประมาณด้านสวัสดิการของภาครัฐ จึงเห็ นได้ว่า
แผนการทบทวนดังกล่าวอาจสร้างความไม่เข้าใจแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการทบทวนยกเลิกเบี้ยยังชีพ เนื่องจากหากมีการดาเนินการตามแผนดังกล่าวจริง
อาจเป็นการเลือกปฏิบัติจนเกินไป ตลอดจนงบประมาณที่นามาจัดสรรเป็นเบี้ยยังชีพส่วนหนึ่งก็มาจาก
ภาษีของประชาชน ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ก็ควรมีสิทธิที่จะได้สวัสดิการองรัฐซึ่งจัดสรรจากงบประมาณ
ของรัฐด้วย แม้ว่าจะมีการออกมาชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น แต่ประชาชนโดยทั่วไป
ก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวคิดนี้ ส่งผลให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด ดังนั้น รัฐบาลควรต้องชี้แจงทาความ
เข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการสวัสดิการของรัฐในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป จึงขอเรียนถามว่า
๑) รัฐบาลมีแนวทางหรือเงื่อนไขในการดาเนินการเกี่ยวกับแนวคิดการทบทวนนโยบายการ
จ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร (หากไม่มีการยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุแล้ว ไม่ติดใจ
คาถามในข้อถัดไป)
๒) ในอนาคต หากต้องมีการยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุจริงสาหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า ๙,๐๐๐ บาท
หรือมีทรัพย์สินสูงเกินกว่า ๓ ล้านบาท รัฐบาลจะมีสวัสดิการทางสังคมส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อทดแทนให้แก่
กลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คาถามที่ ๑) ในฐานะกระทรวงที่มีภารกิจดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ขอเรียนว่า ในขณะนี้ รัฐบาล
ยังไม่มีนโยบายที่จะทบทวนหรือตัดการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุแต่ประการใด รวมทั้งรัฐบาลนี้ ที่ผ่าน
มา ๒ ปีให้ความสาคัญต่อสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสอย่างมากนะครับ จะเห็นได้ว่า ในปีที่แล้วเราได้มีการ
เพิ่มเบี้ยผู้พิการจาก ๕๐๐ บาทเป็น ๘๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งเบี้ยเดิมนี้มีการจ่ายกว่า ๒๐ ปีแล้วนะ
ครับ แล้วนอกจากนั้น เราได้ดาเนินการต่อครอบครัวแม่ที่ด้อยโอกาสนะครับ ที่คลอดบุต รในปีที่แล้ว
จานวน ๔๐๐ บาท ต่อครอบครัว ซึ่งมีเป้าหมายในจานวน ๑๒๘,๐๐๐ ราย เป็นการลงทุนต่อเด็กต่อ
ครอบครัวที่ด้อยโอกาสเนื่องจากว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมากเป็นการตอบรับทางสังคม
รวมทั้งยูนิเซฟ (UNICEF) สหประชาชาติ รัฐบาลนี้เห็นว่าการเติบโตของเด็กนั้นมี ความสาคัญครับ ก็ได้
ปรับโครงการเป็นจ่าย ๖๐๐ บาทต่อแม่ต่อเดือนเป็นเวลา ๓ ปี นี่ก็เป็นสวัสดิการที่รัฐบาลให้ความสาคัญ
ต่อผู้ด้อยโอกาส แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องเบี้ยยังชีพยืนยันว่าไม่มีนโยบายที่จะทบทวนครับ ผมขออนุญาต
เรียนถึงสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ แล้วก็ยุทธศาสตร์สาคัญที่รัฐบาลนี้ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมานะครับ สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยขณะนี้ ตามตัวเลขที่ท่านสมาชิกได้พูด
ตรงกันครับ ขณะนี้เรามีอยู่ประมาณ ๑๐ ล้านคน ใน ๑๐ ล้านคนนี้ ถ้าแยกเป็นว่าติดเตียงอยู่ที่ประมาณ
๑๕๐,๐๐๐ คน หรือประมาณ ๑.๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าอยู่ติดบ้าน
จานวน ๑ ล้าน ๙ แสนคน อยู่ที่ประมาณ ๑๙ เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้อยู่ที่

- ๑๖๙ ประมาณ ๗.๙ ล้ า นคน หรื อประมาณ ๗๐ เปอร์เ ซ็ น ต์ อั น นี้ เป็ น สถานการณ์ปั จ จุ บัน แล้ วก็ จ ากที่
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
คาถามที่ ๒) สาหรั บแนวทางปฏิ บัติห รือนโยบายสาคัญ ที่รัฐ บาลได้ขับ เคลื่ อนเพื่อให้
ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง และมีคุณค่าทางสังคมนั้น เราได้พยายามขับเคลื่อนผ่าน
ไปยังท้องถิ่นให้ท้องถิ่น สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งโดยใช้กลไกของท้องถิ่น ในประการแรกเราได้มีการ
เร่งพัฒนาศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุ จานวน ๘๗๘ แห่งทั่วประเทศ เพื่อที่จะรองรับในการออกกาลังกาย
แล้วก็ให้มีกิจกรรมผู้สูงอายุซึ่งสามารถรองรับได้กว่า ๗๐,๐๐๐ คน เราได้ให้ความเข้มแข็งต่อชุมชน
มี ก ารตั้ ง เป็ น ชมรมของผู้ สู ง อายุ จ านวนถึ ง ๒๕,๐๐๐ ชมรมทั่ ว ประเทศนะครั บ แล้ ว ก็ ไ ด้ มี ก ารฝึ ก
อาสาสมัครไว้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงกว่า ๘๐,๐๐๐ คน ในส่วนของศูนย์ผู้สูงอายุที่เรามีทั่วประเทศนั้น
๑๒ ศูนย์สามารถรองรับผู้สูงอายุได้ไม่มากครับ น้อยมากคือ ๑,๕๐๐ คน นอกจากนั้นเรายังให้ผู้สูงอายุ
ซึ่งมาเคลื่อนไหวเป็นคลังปัญญาของสังคมกว่า ๒๑,๖๙๒ คน แล้วก็มีการให้ท้องถิ่นจัดตั้งเป็นโรงเรียน
ผู้สูงอายุ วัน นี้มีเคลื่อนไหวกว่า ๔๓ แห่ง รองรับได้ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คนเพื่อให้มีกิจกรรมต่าง ๆ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุในท้องถิ่นนะครับ นอกจากนั้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาทางานหลังเกษียณ
อันนี้เป็นกฎ ก.พ. ที่ได้เปิดกว่า ๗ อาชีพนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย เรื่องทางการแพทย์
ทั น ตแพทย์ ช่ า งศิ ล ป์ แ ละดุ ริ ย างค์ นอกจากนั้ น เรายั ง ริ เ ริ่ ม โครงการเป็ น บ้ า นกตั ญ ญู บ้ า นกตั ญ ญู
คือ เป็น ผู้สูง อายุที่มีร ายได้ป านกลาง รัฐ บาลกาลัง คิด โครงการนี้ขึ้น มาบูร ณาการทั้ง เรื่อ งของ
กระทรวงการคลังและการเคหะแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีฐานะปานกลางเข้ามาอาศัย
โดยมีโมเดล (Model) เหมือนสวางคนิวาส นี่ก็คาดว่าจะดาเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ หน่วยในปีต่อไป
แล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีโครงการให้ความรู้กับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมตัวในการที่จะอยู่ในสังคม ที่มีคุณค่า
ในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาต้องการให้ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนด้วยความมั่นคง มีความสุข มีสุขภาพที่ดี
อย่างยั่งยืนตลอดไปครับ
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๑. ประเด็นการส่งเสริมกองทุนการออมทรัพย์ ผู้สูงอายุ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
๒. ประเด็นการพิจารณาขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรจะพิจารณาขึ้นให้เฉพาะคนที่ยากไร้โดย
คานึงถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอเป็นหลัก
๓. ประเด็นการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมผู้สูงอายุ
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- ๑๗๐ ๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดาเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ไปยังกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุ ษย์ และกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีหนังสือ ที่ พม ๐๔๐๒/๓๐๐๖ ลงวันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการดาเนินการ ดังนี้
๑. ประเด็นการส่งเสริมกองทุนการออมทรัพย์ ผู้สูงอายุ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน นั้น รากฐานเดิมของสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลมีชุมชน
เป็นศูนย์กลาง มีศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่พึ่งพาในการแก้ปัญหาเป็นระบบสวัสดิการชุมชนแบบ
ธรรมชาติ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ
เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของชุมชนในการดูแลกันก็ลดลง แต่หลังจากสังคมไทยประสบภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ ๒๕๔๐ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ส่วนหนึ่งได้ร่วมกันปรึกษาหารื อเพื่อร่วมกันฟื้นฟูระบบ
คุณค่าเดิม ทุนทางสังคมที่มีอยู่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการจากฐานทุนด้านต่าง ๆ
ที่มีอยู่ของชุมชน เช่น สวัสดิการจากฐานกลุ่มออมทรัพย์ องค์กรการเงิน วิสาหกิจชุมชน ความเชื่อทางศาสนา
การจัดการธรรมชาติ ฯลฯ จากประสบการณ์การจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานทุนที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน
ได้ น ามาสู่ การสั มมนาแลกเปลี่ ยนแนวทางการจั ดสวั สดิ การชุมชนในปี ๒๕๔๗ ท าให้ ได้ พัฒนารู ปแบบ
สวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลที่มุ่งให้เป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคง
ของคนในชุมชนบนพื้ นฐาน “ให้ อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี ” โดยให้ มีการสมทบงบประมาณจาก
สามฝ่าย (๑:๑:๑) คือทุนจากการออม/สมทบจากสมาชิกในชุมชน ทั้งในรูปแบบออมทรัพย์เดิม หรือสัจจะ
ลดรายจ่ ายวัน ละบาท การสมทบจากรัฐ บาลกลางและการสมทบจากองค์ กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
และเป็ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่ ทารก เด็ ก เยาวชน วั ย ท างาน ผู้ สู ง อายุ
หลากหลายประเภท เช่น เกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษาสาธารณประโยชน์ อาชีพ อื่นๆ ซึ่งการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐได้เริ่มจากงบประมาณศูนย์อานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน (ศตจ.) ในปี ๒๕๔๘
รัฐบาลมุ่งมั่น ผลักดันทาให้เกิดเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลขึ้น จากนั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพั ฒ นาและสมทบกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนจากรั ฐ บาลในช่ ว งที่ น ายไพบู ล ย์ วั ฒ นศิ ริ ธ รรม
เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
รวม ๒๐๐ ล้านบาทต่อจากนั้น รัฐบาลได้เริ่มสนับสนุนสวัสดิการโดยสมทบงบประมาณตามจานวนการสมทบ
จากสมาชิกไม่เกิน ๓๖๕ บาท/คน/ปี โดยในปี ๒๕๕๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๗๒๗.๓ ล้านบาท
เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพในสัดส่วนการออมของสมาชิกไม่เกิน ๓๖๕ บาท/คน/ปี
ต่ อเนื่ องในปี ๒๕๕๔ วงเงิ น ๘๐๐ ล้ านบาท ในปี ๒๕๕๕ ได้ รั บงบสนั บสนุ นรวม ๗๔๓.๕๘ ล้ านบาท
และในปี ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณสนับสนุนรวม ๗๐๑.๖๖ ล้านบาท
ในปี ๒๕๕๗ ไม่ ได้ รั บการสนั บสนุ นงบประมาณ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ไม่ ได้ รั บการจั ดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล ในปี ๒๕๕๗ คณะกรรมการสถาบันได้อนุมัติใช้เงินทุนของสถาบันในการในการ
สนับสนุนงบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนรอบแรก จานวน ๒๗๓ กองทุน วงเงิน ๒๑.๗๗ ล้านบาท เนื่องจาก
เป็นกองทุนที่ตั้งใหม่เพิ่งครบ ๑ ปี ซึ่งหากไม่ได้รับงบสมทบจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการขายฐาน
สมาชิก และในปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสถาบัน ให้มีการบริหารเงินอุดหนุนคงเหลือของสถาบัน โดยใช้
งบประมาณอุดหนุนคงเหลือของโครงการบ้านมั่นคงที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้กรอบ
วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท มาใช้สาหรับการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามแผนการอนุมัติและเบิกจ่ายเงิน

- ๑๗๑ สนับสนุนที่สามารถดาเนินการได้จริงภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยใช้เงื่อนไขการสมทบงบประมาณ
ครั้งนี้ นาไปสู่การปรับหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้มข้นขึ้น
ในปี ๒๕๖๐ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุน
ประจาปีเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๖๙.๕๘๖ ล้านบาท ซึ่งจะมีการใช้เงื่อนไข
การสมทบงบประมาณครั้งนี้นาไปสู่การปรับหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้มข้น
ขึ้นและใช้แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการชุมชนปี ๒๕๖๐ โดยอ้างอิงแนวทางและหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปี ๒๕๕๘ เป็นหลัก ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาโครงการกองทุน
เพื่อขอรับการสนับสนุนแต่ละภาค
การส่งเสริมการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙
มี การจั ดตั้ งกองทุ นสวั สดิ การชุ มชนต าบล/เมื องไปแล้ ว ๖,๐๖๖ กองทุ น สมาชิ กกองทุ นรวมทั้ งหมด
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 สัดส่วนสมาชิกกองทุนแยกเป็นคนวัยทางาน ๒๐๘,๖๕๓
ราย เด็ก ๗๙๒,๔๗๙ ราย ผู้สูงอายุ ๑,๔๗๘,๗๒๙ ราย ผู้ด้อยโอกาส ๑๙๐,๑๕๓ ราย โดยมีผู้ได้รับสวัสดิการ
ตรงประมาณ ๑,๕๒๖,๐๖๖ ราย เงิ นจ่ ายสวั สดิ การรวม ๑,๙๒๐.๓๑ ล้านบาท จ านวนผู้รั บสวั สดิการ
รักษาพยาบาล มากที่สุด ๗๒๘,๐๔๓ ราย แต่จานวนเงินจ่ายเงินสวัสดิการผู้เสียชีวิตมากที่สุด ๙๙๖.๒๓
ล้านบาท และยังมีการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสมทบงบประมาณ อาทิ การขับเคลื่อนงานจัดทา
ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมสถาบันการจั ดสวั สดิการชุมชน การขับเคลื่อนงานโครงการประกวดรางวัลองค์กร
สวัสดิการชุมชน ผู้สร้างสรรค์ความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๙ และต่อเนื่องในปี ๒๕๖๐
และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ฯลฯ ในส่วนของการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
กองทุนสวัสดิการชุมชนมีการส่งเสริมในเรื่องการดูแล รักษาสุขภาพ อาชีพที่เหมาะสม การถ่ายทอดความรู้
ภูมิปัญญา วัฒนธรรมจากผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน ส่งเสริมผู้สูงอายุเรียนรู้ IT กับชีวิตประจาวัน
๒. ประเด็นการพิจารณาขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรจะพิจารณาขึ้นให้เฉพาะคนที่ยากไร้
โดยคานึงถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอเป็นหลัก นั้น การดาเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในระยะที่ผ่านมากระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกันหารือทิศทางแนวทางการดาเนินงาน
ในเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
๒.๑ จากการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมเห็น ชอบให้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับ เงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างแก้ไข
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และเสนอให้ คณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ช่วยตรวจพิจารณา
ในรายละเอียดของระเบียบดังกล่าว

- ๑๗๒ ๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๐ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ได้ออกมาแถลงถึงนโยบาย ปี ๒๕๖๐ รัฐบาลมีแผนการจ่ายเงินเพิ่มแก่ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเป็นผู้ที่
มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรั ฐ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอ หรือมีฐานะดี
ไม่เดือดร้อนด้านการเงินสามารถสละสิทธิ์รับเงินดังกล่าว เพื่อนาก้อนเงินนั้นมาให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะ
ยากจนจริงๆ ซึ่งรัฐบาลจะอนุญาตให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดี หรือไม่ขัดสนทางการเงิน สามารถสละสิทธิ์ไ ม่
ขอรับเบี้ยยังชีพได้ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด
๒.๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ๔ มาตรการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเห็นชอบในหลักการมาตรการที่เกี่ยวข้อง
คือ ให้มีการออมภาคบังคับสาหรับแรงงานในระบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สาหรับร่าง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้กระทรวงการคลังดาเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ.
สานักงาน กพร. และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปพิจารณาด้วย
๓. ประเด็นการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมผู้สูงอายุ
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นั้น กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้เริ่มดาเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ 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.) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมอนามัย กรม
สุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการจัดหา
งาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมกิจการผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ในส่วน
ของกระทรวงมหาดไทย ที่กากับดูแล สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดาเนินการความร่วมมือ
ในประเด็น ดังนี้
๓.๑ ส่งเสริม สนั บสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุที่อยู่ในอานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่ให้อานาจไว้
๓.๒ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ต าบลจั ด การสุ ข ภาพแบบบู ร ณาการ เพื่ อ สร้ า งความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ในการรองรับกระบวนการสร้าง
สุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน
๓.๓ ส่งเสริมให้มีระบบบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานให้กับผู้สูงอายุ
อย่างทั่วถึง
………………………………………..

- ๑๗๓ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

การอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการสวนลุมพินี
๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายสุธี มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓๒ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พลตารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบู ร ณ์ ภายในปี ๒๕๖๘ ประเทศไทยจะมี จ านวนผู้ สู ง อายุ ป ระมาณ ๑๔.๔ ล้ า นคน
การดูแ ลสุข ภาพผู้ สู งอายุ ในระยะยาวจึ งเป็ น เรื่ อ งส าคัญ ภาครั ฐควรมีน โยบายส่ง เสริ ม ให้ผู้ สู งอายุ
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยจัดให้มีสวนสาธารณะและพื้นที่ออกกาลังกายอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีผู้มีอายุหกสิบปีขึ้นไปจานวน
ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลายแห่ง โดยมีสวนลุมพินี
เป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนนิยมเข้าใช้บริการจานวนมาก กระผมได้รับการร้องเรียน จากผู้สูงอายุที่ใช้
บริการสวนลุม พินี ซึ่ งปกติแ ล้ ว วัน เสาร์และวัน อาทิ ต ย์ ตัวผมเองก็จ ะไปออกกาลั งกายที่ส วนลุ มพินี
บ่อยครั้งจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ประมาณ ๑๐ ปีเศษ มีพี่น้องประชาชนได้ฝากเรื่องร้องเรียน ขอความเป็น
ธรรมในเรื่องการบริการรวมถึงการอานวยความสะดวก ณ สวนลุมพินี ไม่ว่าจะเรื่องอุปกรณ์ ที่พัก หรือว่า
เครื่องออกกาลังกาย เรื่องของห้องสุขา แล้วก็สิ่งที่จะเกื้อกูลต่อการเข้าถึงการใช้บริการในสวนลุมพินี
แม้ว่าสวนลุมพินี จะมีสโมสรพลเมืองอาวุโส ซึ่งจัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนออกกาลังกาย ทากิจกรรม
นันทนาการ และฝึกอาชีพของผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการเข้าใช้บริการสวน
ลุมพินี เนื่องจากขาดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ ไม่มี การติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าในซุ้มสาหรับบริการประชาชน สถานที่ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย สัตว์เลี้ยง
ที่ผู้ใช้บริการนาเข้ามาก่อความเดือดร้อนราคาญให้แก่ผู้ใช้บริการอื่น ห้องน้าขาดการบารุงรักษาและดูแล
ความสะอาด และไม่มีเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อรับเรื่องร้องเรียน อีกทั้งเมื่อมีการร้องเรียน
หรือมีข้อเสนอแนะไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ไม่ได้รับความสนใจหรือเร่งรัดติดตามดาเนินการแก้ไข

- ๑๗๔ การให้ บ ริ ก ารของสวนลุ ม พิ นี จึ ง ไม่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการและการออกก าลั ง กาย
ของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะทาให้
สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะที่ยั่งยืน มีคุณภาพมาตรฐาน ติดอันดับโลก ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เมื่อท่านแถลงแล้ว
จึงขอฝากให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขปัญหา และกาหนดนโยบายและบริหารงานเพื่อให้
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ป ระชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร รวมถึ ง ดู แ ลความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย การรั ก ษา
ความปลอดภัย ตลอดจนการอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการโดยเฉพาะผู้สูงอายุ จึงขอเรียนถามว่า
๑) ภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายในการจัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการสวนลุมพินีอย่างทั่วถึงหรือไม่ ประการใด
๒) ภาครั ฐ โดยเฉพาะหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ม าตรการในการรั บ และด าเนิ น การต่ อ
ข้อร้องเรียนของผู้เข้าใช้บริการสวนลุมพินีหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คาถามที่ ๑) นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องสวนสาธารณะนั้นเป็น
ส่ ว นส าคั ญ ของการด าเนิ น การ ณ วั น นี้ ต้ อ งยอมรั บ ว่ า สวนสาธารณะของกรุ ง เทพมหานครนั้ น
ต้องเรียนว่า ๓๒ แห่ง ซึ่งยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลมากยิ่งขึ้น ผมให้ความสาคัญครับ เพราะว่า
อย่างที่ท่านได้กรุณาสอบถาม ผมได้เข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยให้ผมลงไปดูที่สวนลุมพินี ผมต้องเรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาใน
บางส่ ว น แล้ ว ก็ พ ยายามด าเนิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ ที่ จ ะต้ องด าเนิ น การต่ อ ไป
พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเป็ น พื้ น ที่ ข องสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ต้ อ งบอกว่ า ได้ พ ระราชทานให้ กั บ พี่ น้ อ ง
ชาวกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราได้ตระหนักก็พยายามจะทาให้ดีที่สุดในทุกเรื่องในจานวน
พื้นที่ ๓๖๐ ไร่ ในเรื่องของสุนัขจรจัดนั้น ได้ไปดูแล้ว ณ วันนี้รวมทั้งในเรื่องของตัวเงินตัวทอง ทาง กทม.
ได้พยายามจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของสุนัขจรจัดซึ่งไปอาศัยอยู่ มีอยู่ครับ แต่ว่าสุนัขเลี้ยงที่เข้าไปในสวน
ลุมพินีอาจจะไม่มี ในส่ว นที่ ๒ คือห้องน้า ๙ แห่งนั้น มีชารุด อยู่ ๑ แห่ง ซึ่งผมได้เข้าไปตรวจดูแล้ว
กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งของ กทม. มีชารุด ๑ แห่ง ซึ่งแห่งที่ชารุดนั้นจะพยายามดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ในส่วนอื่นก็พยายามรักษาความสะอาด ในส่วนที่ ๓ ก็คือเรื่องการขอใช้
กระแสไฟฟ้า จริง ๆ แล้วกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้อยู่ ๑๑๔ กลุ่มที่ตรวจสอบอยู่ มี ๓ กลุ่มที่ยังไม่มี ไฟฟ้าใช้
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างดาเนินการขอ เพราะส่วนที่ได้ไปแล้วนั้นมีการดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของ กทม. แล้ว ก็ ส่ว นของการไฟฟ้าที่พิจารณาอนุ ญาตไฟฟ้ามิเตอร์สารองนะครับ ผมได้เข้าไปพบ
เจ้าหน้าที่ระดับข้างล่างว่า ทั้งในซุ้มประตูต่างๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้งซีซีทีวี (CCTV)
๑๓๐ ตัวนั้น ณ วันนี้ได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพ แต่ในส่วนของบุคลากรอาจจะขาดตกบกพร่อง หรือ
อาจจะมีส่วนไหนที่จะต้องแก้ไข เดี๋ยวเราจะพยายามดาเนินการให้ในส่วนนั้นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

- ๑๗๕ คาถามที่ ๒) สาหรับในส่วนของข้อร้องเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด ๔๕ ข้อร้องเรียนที่ผ่านทาง
เจ้าหน้าที่ ระดับล่างที่สวนลุมพินี เราได้ดูข้อมูลแล้ว เพราะฉะนั้นในช่องทางของการร้องเรียนนั้นหรือว่า
การขอความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ เพราะว่าอย่างวันธรรมดา ๘,๐๐๐ ท่านโดยประมาณที่เข้า
ไปใช้สวนลุมพินี ถ้าวันเสาร์ วันอาทิตย์ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ราย เพราะฉะนั้นแน่นอน ผมอาจจะมองว่า
อาจจะมีข้อที่จะต้องพิจารณากับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าทางานให้หนักมากขึ้น เพื่อที่จะได้บริหาร
จัดการได้ ก็คงจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่คงจะต้องดูอยู่ สาหรับในเรื่อง ประเด็นของการร้องเรียนที่มีอยู่
ในจานวน ๔๕ เรื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ทางกทม. ได้กรุณารับทราบ
ทั้งในเรื่องของลานจอดรถ รถสุขาชารุด ห้องสุขาชารุด เครื่องออกกาลังกายบางส่วน เจ้าหน้าที่พูดจา
ไม่สุภาพ ไฟฟ้าส่องสว่าง อันนี้ทางผู้บริหารได้กรุ ณารับทราบ ประเด็นว่าสวนลุมพินี จะครบ ๑๐๐ ปี
ในปี ๒๕๖๙ ซึ่ ง กทม. ได้ ตั้ ง คณะทางานอยู่ แ ล้ ว สิ่ ง เหล่ า นี้ จึ ง ขอนาเสนอเพื่ อ ทราบ ซึ่ งรั ฐบาลกั บ
กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสาคัญเรื่องการออกกาลังกายในสวนสาธารณะเป็นอย่างมาก
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๗๖ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

นโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ของธนาคารพาณิชย์
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๒๓ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้ ว ยปั จ จุ บั น ธนาคารพาณิ ช ย์ ข องไทยมี ผ ลประกอบการโดยรวมมี มู ล ค่ า สู ง อาทิ
ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ มีผลปรกอบการรวมอย่างไม่เป็นทางการ ประมาณ ๔.๙ หมื่นล้านบาท
ซึ่งปกติธนาคารพาณิชย์จะมีรายได้หลักจากการดาเนินงานจากธุรกิจด้านการรับฝากเงิน ธุรกิจด้าน
ให้กู้ยืมเงินหรือด้านสินเชื่อและธุรกิจจากค่าธรรมเนียม ซึ่งสัดส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยและรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการของธนาคารส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ ๖๐ : ๔๐ รายได้จากค่าธรรมเนียม
จะมาจากบริการบัตรเครดิต บริการบัตรเอทีเอ็ม บริการบัตรเดบิต และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีในส่วนการบริการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน ซึ่งรายได้ทั้งหมดของธนาคารเป็นการ
เรียกเก็บจากลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไปที่จาเป็นต้องทาธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร ในขณะเดียวกัน
ประชาชนยังคงต้องแบกรับภาระในส่วนต่า งของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ปัจจุบัน
พบว่า อัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากสาหรับบุคคลธรรมดาอยู่ในระดับต่ามาก เช่น ข้อมูลประจาวันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๙ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (ต่าสุด -สูงสุดของธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียน
ในประเทศ) จะอยู่ในช่วง ๐.๐๕ – ๒.๕๐ ซึ่งเกิดความกังวลของประชาชนว่าต่อไป ในอนาคตดอกเบี้ย
เงินฝากอาจลดลงเหลือ ๐% หรืออาจลุกลามถึงขั้นติดลบ แต่ขณะที่ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเฉลี่ย (ธนาคาร
พาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ) MOR เท่ากับ ๗.๘๓๖๑ MLR เท่ากับ ๘.๒๖๔๔ ผมเทียบเคียงกั บ
นานาชาติว่าประเทศอื่นเขาเป็นแบบบ้านเราหรือไม่ ญี่ปุ่นส่วนต่าง ๑.๑ เปอร์เซ็นต์ อาเจนติน่า ซึ่งเป็น
ประเทศที่ล้มละลายไปแล้ว ๑.๔ เปอร์เซ็นต์ เกาหลีใต้ ๑.๗ เปอร์เซ็นต์ แคนาดา ๒.๖ เปอร์เซ็น ต์
สวิตเซอร์แลนด์ ๒.๗ เปอร์เซ็นต์ อิสราเอล ๒.๙ เปอร์เซ็นต์ ออสเตรเลีย ๓.๑ เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทย
๗.๑๒ เปอร์เซ็นต์ ส่วนต่างที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

- ๑๗๗ กับสินเชื่อค่อนข้างมาก ในขณะที่ต้นทุนของธนาคารพาณิชย์เมื่อเทียบกับรายได้ถือว่าต่ามาก นอกจากนี้
ธนาคารพาณิชย์ยังมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมต่า งๆ กับประชาชนอีกเป็นจานวนมาก
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งบางกรณีประชาชนเกิด ความรู้สึกว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการที่ต้องแบกรับภาระจากค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เป็นค่าใช้จ่าย
ส่วนหนึ่งในการทาธุรกรรมกับธนาคาร ดัง นั้น ภาครัฐต้องให้ความสาคัญและเข้ามาควบคุมดูแล เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนจานวนมากที่ไม่มีทางเลือกมากนัก ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากกรณีดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงขอเรียนถามว่า
๑) รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการดาเนินการควบคุมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อประชาชนหรือไม่ ประการใด
๒) รัฐบาลมีมาตรการในการลดผลกระทบที่เ กิดกับประชาชนจากสภาวะผลต่างของอัตรา
ผลดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์
รวมทั้งมีมาตรการการควบคุมการลงทุนด้านการออมของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือไม่
ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ค าถามที่ ๑) ในเรื่ องของการควบคุ มอั ตราดอกเบี้ ยให้ เป็ นไปตามที่ กฎหมายก าหนดนั้ น
ในปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้อยู่หลายฉบับ ฉบับแรก เป็นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๖๕๔ บัญญัติว่าห้ามมิให้คิดอัตราดอกเบี้ยเกิน ๑๕ เปอร์เซ็นต์ และพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๓ ได้กาหนดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินว่า หากมีการให้
บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้จะต้องถูกลงโทษตามที่บัญ ญัติไ ว้
ในกฎหมาย นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๘ ได้กาหนดเกี่ยวกับ
เรื่องความโปร่งใส เกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ย โดยให้ธนาคารต้องเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ถึงข้อมูลถูกต้อง
ชัด เจน ในเรื่ อ งของอั ต ราดอกเบี้ ย ทั้ ง ในส่ ว นของอั ต ราเงิ นฝาก อั ต ราดอกเบี้ ยเงิ น กู้ อั ต ราส่ ว นลด
ค่า บริ การต่า งๆ และรวมถึง ข้ อมู ลอื่ นใดที่เ กี่ย วกั บ สถาบั นการเงิน นั้น ไว้ใ นที่ เปิ ด เผย ณ ส านั กงาน
ของธนาคารอีกด้วย ในกฎหมายฉบับเดียวกัน มาตรา ๔๖ ได้กาหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถ
กาหนดอัตราต่าง ๆ หากมีเหตุอันควร โดยอัตราเหล่านี้รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงิน
ให้สินเชื่อ ค่าบริการ เงินมัดจาและเบี้ยปรับที่ธนาคาร อาจเรียกเก็บได้ ในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยปกติแล้วธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ต้นทุน
เงินฝาก ค่าบริหาร การสารองเพื่อความมั่นคงในระบบสถาบันการเงิน นอกจากนั้นยังต้องคานึงถึง
เรื่องอัตราเงินเฟ้อ ในเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับการชาระหนี้จากลูกหนี้ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่อง
ของกาไร ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการทาธุรกิจโดยทั่วไป ในการพิจารณาส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนั้น
คงมิได้พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่เพียงประการเดียว คงจะต้องดูจาก
สัดส่วนของรายรับที่เกิดจากดอกเบี้ยรับทั้งหมดและหักด้วยรายจ่าย และคงจะต้องคานึงถึงสินทรัพย์

- ๑๗๘ ทั้งระบบด้วย หรือที่เรียกว่าเน็ต อินเตอร์เรท มาร์จิน (Net Interest Margin) ชื่อย่อก็เรียกว่า เอ็นไอเอ็ม
(NIM) หรือ ว่านิม อันนี้จะเป็นส่ว นต่างกันเรียกว่า เงินที่รับทั้งหมดหักด้วยเงินที่จ่าย แล้วก็หารด้ว ย
สิน ทรัพย์ ตรงนี้ จะสะท้อนให้ เห็ นถึงผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์ที่แท้จริงมากกว่าแค่ ส่ว นต่าง
ระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝาก หรือที่เรียกว่า สเพรด (Spread) ขออนุญาตนาเสนอเพิ่มเติม
ว่า ค่านิมของประเทศไทยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ คือประมาณร้อยละ ๒.๕ - ๒.๖
ซึ่ ง ถื อ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ กลางๆ เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เราใกล้ เ คี ย งกั บ มาเลเซี ย แต่ ต่ ากว่ า
อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ แต่ก็สูงกว่าสิงคโปร์ ผมขออนุญาตนาเรียนสิงคโปร์นั้นจะมีเน็ต อินเตอร์เรท
มาร์จิน ประมาณ ๑.๗ มาเลเซียประมาณ ๒.๓ ของเราประมาณ ๒.๕ ฟิลิปปินส์ ๓.๓ อินโดนีเซีย ๕.๑
สาหรับเรื่องค่าธรรมเนียมช่วง ๓ ปีที่ผ่านมารายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก
ในปัจจุบันรัฐบาลมีแนวทางในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยที่จะมีส่วนช่วยทาให้สเพรด หรือว่า
ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากนั้นแคบลง เช่น มาตรการเพิ่มการแข่งขันโดยอนุญาต
ให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือผู้ที่เป็นน็อนแบงก์ (Non - bank) โดยที่มี
จานวนเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังให้ความสาคัญกับความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการเงินโดยรวมด้วย อันที่ ๒
คือมาตรการในเรื่องของการลดต้นทุนด้านเครดิต (Credit) หรือที่เรียกว่าเครดิต คอสท์ (Credit cost)
โดยเฉพาะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น การเพิ่มประเภทสินทรัพย์ที่นามาเป็นหลักประกัน
ทางธุรกิจ ในส่วนที่ ๓ ก็คือเรื่องการพัฒนาข้อมูลเครดิตของประชาชน ธนาคารก็สามารถที่จะให้อัตรา
ดอกเบี้ยโดยที่คานึงถึงความเสี่ยงที่แท้จริง เรื่องมาตรการส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดาเนินงาน อันนี้ ก็คือส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์นั้นใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งการ
ให้บริการลูกค้าและระบบทางานภายใน ซึ่งโดยทั่วไป วันนี้ระบบของธนาคารก็จะมีระบบคอลแบงก์กิ้ง
(Call Banking) เกือบทั้งหมดแล้ว ในเรื่องของการดูแลค่าธรรมเนียมนั้น ปัจจุบันรัฐบาลได้เปิดตัวบริการ
โอนเงิ น แบบใหม่ที่เ รีย กว่ าพร้อ มเพย์ (PromptPay) ซึ่ งเป็น หนึ่ งในโครงการหลักที่ รัฐ บาลพยายาม
ผลักดันภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ คือช่วยในการลดค่าธรรมเนียมการโอนแก่ผู้บริโภคและลดการใช้เงินสด ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุน
ของระบบการชาระเงินโดยรวม
ค าถามที่ ๒) ส่ว นเรื่ อ งมาตรการลดผลกระทบที่ เกิ ด กั บ ประชาชนในสภาวะที่ ผ ลต่ า ง
ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัต ราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นยังมีความแตกต่างกัน รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ได้ลงมาดูแล เช่น ในเรื่องของการให้สินเชื่อผ่อนปรนหรือที่เรียกว่าซอฟต์โลน (Soft loan) ให้กับธุรกิจ
เอสเอ็ มอี ๒ รอบ ส่ว นที่ ๒ ก็คื อเรื่องโครงการสิน เชื่ อดอกเบี้ย ต่า เพื่อ ปรับ เปลี่ย นเครื่อ งจั กรและ
เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ๙๕ – ๙๖
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ยังมีโครงการโพลิซี โลน (Policy loan) ที่ให้กับเอสเอ็มอี ๑๕,๐๐๐ บาท อันนี้ก็ยัง
ด าเนิ น อยู่ การให้ สิ น เชื่ อ ผู้ ป ระกอบการใหม่ พวกสตาร์ ท อั พ (Startup) แล้ ว ก็ พ วกที่ มี น วั ต กรรม
หรือที่เรียกว่ามีอินโนเวชัน (Innovation) วงเงิน ๑ ล้านบาท ซึ่งผ่านมติ ครม. ไปเมื่ออังคาร ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่แล้วก็กลุ่มที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้นได้สามารถ เข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ในระบบมากขึ้น ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้าโดยเฉพาะกลุ่มระดับล่างหรือระดับกลาง
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนหรือพรีไฟแนนซ์ (Pre Finance) และโพสต์ไฟแนนซ์ (Post Finance)
จะทาให้ช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความสามารถน้อยนั้นได้รับการบริการหรือได้รับ

- ๑๗๙ อั ต ราดอกเบี้ ย ในลั ก ษณะที่ ผ่ อ นปรน แล้ ว ก็ ส ามารถที่ จ ะช าระได้ ใ นตามความสามารถของตนเอง
ส่ว นเรื่องการลงทุนหรือการออม เรามีทางเลือกในการออมหลายด้าน ทั้งตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้
ซึ่งก็มีความเสี่ยงต่า ฟิกซ์ อินคัม (Fix income) ก็ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา ตรงนี้ก็แล้วแต่ความสามารถ หรือว่าแล้วแต่ภาวะของแต่ละท่าน รัฐบาล
มิได้นิ่งนอนใจที่จะสนับสนุน โดยเฉพาะช่วยเหลือประชาชนรายย่อยให้ได้รับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้
ได้รับอัต ราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นธรรม แล้วก็ได้พยายามที่จะดาเนินการทุกช่องทางเพื่อที่จะลด
ผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งนี้ทางรัฐบาล ก็จะได้
พิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๘๐ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

การด าเนิ นงานของหน่ วยงานให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๑๙ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตามที่เกิดปัญหาว่ากฎหมายว่าด้วยการอนุญาตในการดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อประกอบ
กิจ การของประชาชนจากส่ว นราชการมี จานวนมาก และกฎหมายหลายฉบับ ก็มี ส่ว นเชื่อ มโยงกั น
ทั้งกฎหมายบางฉบับก็มิได้มีการกาหนดระยะเวลา รายละเอียดของหลักฐานหรือขั้นตอนการพิจารณา
ของเจ้าหน้ าที่ ไ ว้อย่างชัด เจน จนทาให้เป็น อุปสรรคและสร้างภาระให้ประชาชนในการดาเนิน การ
ขออนุญาตกับส่วนราชการ ดังนั้น เพื่อให้ระบบการพิจารณาอนุญาตของส่วนราชการเกิดประสิทธิภาพ
และมีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ในคราวการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้พระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิ จารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น กฎหมายและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่
วัน ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา คือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นับว่าเป็นกฎหมายที่ดี
ออกมาบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสม มีสาระสาคัญเพื่อใช้บังคับกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐกับ
ประชาชน จะเห็นว่าครอบคลุมตั้งแต่ชาวบ้านระดับล่างไปจนถึง นักลงทุนจากต่างประเทศ มีผลกระทบ
เป็นวงกว้าง รวมกันแล้วใบอนุญาตต่างๆ เหล่านี้อาจจะมีถึง ๓,๐๐๐ เรื่อง ผมจึงให้น้าหนักว่ากฎหมาย
ฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่สาคัญที่สุดในกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้แล้ว ๑๖๐ ฉบับ หัวใจของกฎหมายฉบับ
นี้ก็คือคู่มือประชาชน แต่พบว่าปัจจุบันยังมีบางหน่วยงานที่ยังจัดทาคู่มือไม่เสร็จสมบูรณ์ ทั้งที่กฎหมาย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ขณะที่รายงานผลการศึกษาเพื่อจัดอันดับความยาก-ง่าย
ในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ หรือ Doing Business ของธนาคารโลก อันดับของไทย

- ๑๘๑ ตกต่ าลงเรื่อ ยๆ จากอั น ดั บ ที่ ๑๘ ในปี ๒๐๑๔ ลงมาเป็ น อั น ดั บ ที่ ๒๖ ในปี ๒๐๑๕ และตกลงมา
เป็นอันดับที่ ๔๙ ในปี ๒๐๑๖ ซึ่งมีผลบางส่วนมาจากความล่าช้าของการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ในการ
ขออนุญาตประกอบธุรกิจจากหน่วยงานราชการ ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าแนวโน้ม
Doing Business ของประเทศจะดีขึ้น และคาดหวังว่าในอนาคตเมื่อรัฐบาลมีความพร้อมแล้วก็สามารถ
ที่จะตั้งศูนย์รับคาขออนุญาต แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อออกกฎหมายลาดับ
รองและคู่มือให้สมบูรณ์ ถึงจะเป็นการบูรณาการระบบให้บริการของหน่วยงานราชการให้ เป็นไปตาม
กฎหมายดังกล่าวอย่างแท้จริง จึงขอเรียนถามว่า
๑) ขณะนี้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมหรือมีการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
คืบหน้าไปมากน้อยเพียงใด
๒) ภายหลังที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ รัฐบาลมีแนวทางการประเมินการขอ
อนุญาตของหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร และพบปัญหาหรืออุปสรรคประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
คาถามที่ ๑) เรื่องของการจัด ทากฎหมายลูกหรือคู่มือนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไ ม่ไ ด้
กาหนดให้ต้องมีการจัดทากฎหมายลูกเท่าใดนัก ก็แปลว่าไม่ได้มี การ ต้องไปออกพระราชกฤษฎีกาหรือ
กฎกระทรวงมากเหมือนกับกฎหมายอื่น ในส่วนของกฎหมายลูกจึ งไม่มีอะไรที่จะน่าวิต ก ถ้ายังจะ
ไม่ออก เช่น พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกนั้น ซึ่งอาจจะต้องตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๔ นั่น
เป็นเพราะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะตั้ง ไม่ใช่เพราะว่า ยังไม่ออกกฎหมายลูก จึงทาให้การดาเนินการชะงัก
หรือล่าช้า แต่สิ่งที่เป็นหัวใจของกฎหมายฉบับนี้ และเป็นสิ่งที่ต้องทาและผมเชื่อว่าอยู่ในใจของผู้ตั้งกระทู้
นั่ น ก็ คื อ การจั ด ท าคู่ มื อ เพราะหั ว ใจของพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ก็ คื อ ต้ อ งการสร้ า งความสะดวก
ความสะดวกใด ก็ไ ม่สาคัญเท่ากับความสะดวกในการรู้ ความไม่รู้นั้น เป็นต้นตอของทุกปัญหาฉันใด
ความรู้ เ สี ย แล้ ว ก็ จ ะเป็ น ต้ น ตอของการแก้ ปั ญ หาทุ ก ปั ญ หาฉั น นั้ น เพราะฉะนั้ น ท าอย่ า งไรที่ จ ะให้
ประชาชนได้รู้ว่าถ้าเขาจะต้องติดต่อขออนุญาต อนุมัติ จากทางราชการนั้น เขาจะต้องติดต่อกับใคร
ที่ไหน ใช้เวลาเท่าใด เสียเงินโดยถูกกฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียมเท่าใด เขาจะต้องเตรียมเอกสารอะไร
ไปบ้าง แล้วถ้าไม่อนุญาต อนุมัติเขาจะสามารถอุทธรณ์ต่อไปได้ที่ไหน อย่างไร ใช้เวลาเท่าใด ทั้งหมดเป็น
สิ่งที่ต้องถามแล้วก็จะต้องมีคาตอบให้ประชาชน พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกกาหนดให้ต้อง
ตอบคาถามทั้งหมดนี้ ด้วยการให้ส่วนราชการทั้งหลายจัดทาคู่มือ พระราชบัญญัติหรือกฎหมายทั้งหลาย
ในประเทศไทย ได้สารวจเบื้องต้น ในขณะนี้ พบว่ามีพระราชบัญญัติที่กาหนดให้ประชาชนจะต้องไป
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 แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาทาคู่มือขึ้นมา
จะต้องทาคู่มือ ๗ แสนเล่ม หรือ ๗ แสนฉบับ ถามว่าแล้วทากันแล้วหรือยัง ๗ แสนคู่มือนี่ ตอบว่าทาแล้ว

- ๑๘๒ เสร็จด้วย จบครบถ้ว นด้วยครับ เพราะว่าเมื่อเรากาหนดให้ทาเป็นความกรุณาที่สภานี้ ให้กฎหมาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วก็ทอดเวลาไว้ ๖ เดือนกว่าจะใช้บังคับเขาใช้เวลา ๖ เดือนนั่นแหละ
ครับทา เมื่อทาเสร็จ ก็ให้ส่งโดยวิธีออนไลน์ (Online) เข้ามาที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ให้ตรวจ ตรวจเสร็จ เห็นชอบ ก็ส่งกลับคืนไป แล้วก็ไปประกาศแก่ประชาชน แต่แค่นั้น
คงไม่พอครับ ทาแล้วก็ส่งเข้ามาให้สานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตรวจแล้ว
แต่การตรวจของ ก.พ.ร. ที่จะส่งกลับออกไปว่าเห็นชอบ แล้วก็อนุญาตให้เผยแพร่ได้นั้น ยังไม่ได้ทั่วถึงทั้ง
๗ แสนฉบับ ตรงนี้ ก็เลยต้องเรียนตามตรงว่า มาติดขัดที่การตรวจของส่วนกลาง เมื่อตอนที่กฎหมายมีผล
ใช้บังคับ ๒ – ๓ เดือนแรก การตรวจ ๗ แสนคู่มือนั้น ได้ทาเสร็จไปประมาณ ๕,๐๐๐ คู่มือ ต่อมาจนถึง
ล่าสุดเมื่อมีกระทู้ถามเข้ามา ผมสอบถามไปได้ความว่าได้ตรวจสอบเสร็จไปแล้วประมาณ ๒๐,๐๐๐ คู่มือ
จาก ๗ แสนคู่มือ เพราะเหตุว่า ๑. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกนั้นเองไปกาหนด บังคับว่า
เมื่อส่วนราชการได้จัดทาคู่มือแล้ว ให้ส่งให้ทาง ก.พ.ร. ตรวจเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผล
ความจาเป็น ความจริงหรือไม่จริง แล้วเมื่อเห็นชอบก็ส่งกลับไปให้ประกาศใช้ได้ การตรวจหรือไม่ตรวจ
ก็เลยเป็นหน้าที่ของ ก.พ.ร. ช้าหรือไม่ช้าก็อยู่ที่ตรงนี้ข้อหนึ่ง เมื่อ ตรวจลงไปแล้วก็พบความบกพร่อง
เกิดขึ้นเป็นอันมากก็ต้องตีกลับไปให้เขาทาใหม่ ในฐานะที่ผมเป็นประธาน ก.พ.ร. ได้สั่งแล้วว่าเมื่อตรวจ
กันแล้วยังค้างอีกเป็นแสนคงไม่เสร็จได้ง่ายๆ ประชาชนเขาก็รอคู่มืออยู่ ให้เอาที่เขาส่งเข้ามานั้นส่งกลับ
ออกไปทันที แปลว่าแทนที่เราจะใช้คา อย่างภาษาอังกฤษว่า พรี ออดิท (Pre audit) คือ ตรวจก่อนที่จะ
เอาไปประกาศใช้ ให้ประกาศใช้แล้วทาเป็นโพสต์ ออดิท (Post audit) คือตามไปตรวจทีหลัง ระหว่างนี้
ก็ใช้ไปก่อน แต่คู่มือเหล่านั้นให้พิมพ์ปรากฏไว้ที่หน้าปกว่า ใช้ไปชั่วคราวอยู่ระหว่างการตรวจสอบแก้ไข
นั่นคือวิธีที่จะแก้ไข ซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ต้องใช้เวลามาก
ค าถามที่ ๒) วั น นี้ เ ราประเมิ น โดยการประเมิ น ว่ า ในการปฏิ บั ติ ในการใช้ ก ฎหมาย
มีปัญหาอะไร แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหานั้นขึ้นก็จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเสีย ซึ่งพบครับ จากการประเมิน
เมื่อ ๑ ปีที่แล้ว รัฐบาลได้ตั้งศูนย์ขึ้นศูนย์หนึ่งอยู่ที่อาคารสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
เดิ มเรี ย กว่ า ศู น ย์ อ านวยความสะดวกในการขออนุ ญ าตจากทางราชการ ตรงนี้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ในระยะเวลา ๑ ปี มีผู้ร้องมา ๑๐๐ กว่าราย ผมสุ่มลงไปพบเมื่อไม่กี่วันว่ามีคนมาร้องเขาไปขออนุญาต
นาเข้าของอย่างหนึ่งจากต่างประเทศ ๒ ปีแล้ว ยังหายเงียบไม่ได้คาตอบ ศูนย์นี้ก็จัดการประสานแก้ไขให้
จนกระทั่งสุด ท้ายจบเสร็จเรียบร้อย นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน เราประเมินจากเจ้าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติ เราประเมิน จากเจ้าหน้ าที่ ก.พ.ร. ลงไปสุ่ม อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อธนาคารโลกหรือเวิลด์แ บงก์
(World Bank) เป็นการสารวจครั้งสุดท้ายเพื่อปิดบัญชีแล้วนาไปสู่การประเมิน เขาปิดบัญชีเมื่อเดือน
มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่ อเป็ น ผลประเมิน ของ ปี ๒๕๕๙ ณ วัน ที่เขาปิด บัญชี คือ ประมาณเดือ น
มิถุนายนนั้น พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกยังไม่มีผลใช้บังคับ ครบ ๑ ปี ปีที่ ๒ นั้นสิ่งที่ตั้งใจ
จะทาต่อจากนี้คือจะตั้งศูนย์บริการที่เรียกกันว่า วัน สต็อป เซอร์วิส (One Stop Service) ให้มากขึ้น
โดยเริ่มตั้งขึ้นในระดั บกระทรวง เกือบทุกกระทรวงเสียก่อน แปลว่า ถ้าจะติดต่ออะไรในกระทรวงนั้น
มายื่นที่ศูนย์นี้ แล้วศูนย์นี้ จะแจกจ่ายเรื่องราวคาขอโดยการเชื่อมโยงไปที่กรมต่างๆ ในกระทรวงเดียวกัน
ให้เอง

- ๑๘๓ ๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๘๔ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓๐ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้ว ยในปัจ จุบั น ปั ญหาอาชญากรรมเกี่ย วกั บสัต ว์ป่ าเป็น ประเด็น เร่ง ด่ว นและเกี่ ยวข้ อง
โดยตรงกับประเทศไทยซึ่งเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางของการค้า
สินค้าทาจากสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เนื่องจากการลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่าก่อให้เกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบั่นทอนความมั่นคงต่อประเทศชาติ ไม่น้อยไปกว่ า
การลักลอบตัดไม้ทาลายป่า มีการลักลอบจาหน่ายสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์ปา่
ซึ่งประชาชนสามารถพบเห็นกันเป็นประจาและหาซื้อได้ง่ายในบริเวณตลาดนัด ศูนย์การค้า สถานที่ค้า
สัตว์เลี้ยง และร้านอาหารป่า แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย ก็คือปรากฏการณ์มีการประกาศขายสัตว์ป่า
ในเฟสบุ๊ค (Facebook) หากสนใจสามารถอินบ๊อก (INBOX) ได้ทันที นอกจากการค้าสัตว์ป่าแล้วยังพบ
การค้าเขาสัตว์ป่า หนังสัตว์ป่าชนิดต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากหนังสัตว์ป่า หรือการลักลอบ
เลี้ยงสัตว์ป่าดังกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสาเหตุสาคัญของปัญหาคือการขาด
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตาม
กฎหมาย และกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมสัตว์
ป่าไม่ถูกดาเนินการอย่างจริงจัง รัฐบาลจึงควรมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อหยุดล่าและค้าสัตว์ป่า ลดความต้องการ
ซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าทุกชนิด เนื่องจากอัตราการล่าสัตว์ในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นจากการตอบสนองความ
ต้อ งการของตลาดเอเชี ยที่ นิ ย มซื้ อ ชิ้ นส่ ว นของเสื อ นอแรด และงาช้ า ง ส่ ง ผลให้ ประชากรสัต ว์ ป่ า
ลดจานวนลงจนใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงการสนับสนุนข้อกฎหมายทีเอื้อให้เกิดการปกป้องเจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ปา่
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย จึงขอเรียนถาม
๑) รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามผู้ที่ลักลอบค้าสัตว์ป่าหรือไม่
ประการใด

- ๑๘๕ ๒) รัฐบาลมีมาตรการในการส่งเสริม สนั บสนุนให้มีการเพิ่มจานวนของสัตว์ป่าอย่างเป็น
รูปธรรมหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค าถามที่ ๑) ขณะนี้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ด าเนิ น การ
ยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า กาลังจะเสนอเข้าสู่ ครม. แล้วมาสู่สภาแห่งนี้ต่อไปในอนาคต
ในเบื้องต้นผมขออนุญาตที่จะขอบคุณท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้ผ่านกฎหมายดีๆ ไปให้
กระทรวงของเราใช้ในปัจจุบันนี้ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรั พยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งขณะนี้ ไ ด้เ ริ่มดาเนิ นการตรากฎหมายลาดั บรองแล้ ว ๓ ฉบับ ก็ได้ คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลได้เพิ่มมากขึ้น และกาลังจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ และพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขณะนี้ก็เริ่มที่จะบังคับใช้ แล้วก็มีผลอย่างก้าวหน้ามากขึ้น และอีก
หลายฉบั บ ก็ ต้ อ งขอความกรุ ณ าเราจะทยอยส่ ง เข้ า มาเรื่ อ ย ๆ ก็ คิ ด ว่ า สภาได้ ท าประโยชน์ ใ ห้ กั บ
ชาติบ้านเมืองอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะด้านกฎหมาย เรื่องของสัตว์ป่านี้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่กฎหมาย
ก่อนว่า เมื่อ ๗ – ๘ เดือนที่แล้วนี้เขาได้ร่างไว้ เรียบร้อยแล้ว เตรียมจะเสนอ แต่เนื่องจากต้องทาความ
เข้าใจกับหลายฝ่ายที่ต้องหารือกัน หากได้ข้อยุติ และเห็นตรงกันแล้วก็เตรียมจะเสนอเข้ามา และในเรื่อง
การลักลอบค้าขายสัต ว์ป่า คงไม่ปฏิเสธว่ามีการค้าขายทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นหลักตามที่
ท่านได้อภิปราย อันนี้ได้พยายามดาเนินการมา แต่ก็เป็นความยากพอสมควร แต่มิใช่ไม่ทา เราก็มีทีมงาน
เป็นโซเชียล มีเดีย ทีม (Social media Team) โดยทีมนี้ พยายามติดตาม แล้วก็ยังไล่กันไม่ทันเท่าที่ควร
แต่ ส าหรั บ พื้ น ที่ เ ปิ ด อย่ า งสวนจตุ จั ก ร วั น นี้ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ปตรวจทั้ ง นอกเครื่ อ งแบบ ในเครื่ อ งแบบ
เราก็เชื่อมั่นได้ว่าจากมาตรการที่ เข้มข้นขณะนี้น่าจะไม่มี เราก็พยายามสร้างเครือข่ายพี่น้องประชาชน เรา
มีสายด่วนพิทักษ์ป่า ๑๓๖๒ แจ้งได้ ๒๔ ชั่วโมงในการดูแลเรื่องสัตว์ป่า ก็หวังว่า ผู้ที่ได้ไปพบเห็นที่ยังมีการ
ขายค้าขายก็จะแจ้งเข้ามา ตอนนี้อาจต้องปรับทัศนคติการทางานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของทั้ง ๓ กรม วันนี้
ผมพยายามปรับทัศนคติ เรื่องเดียวที่ผมอยากจะเรียนชี้แจงเพื่อทราบนะครับว่า เจ้าหน้าที่เราเรียนรู้
กฎหมายแต่เดิมนั้น เรียนรู้เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ผมได้ดูข้อมูลสถิติมาแล้ว วันนี้เราเพิ่มจานวนผู้ทาผิด
กฎหมายมากขึ้น ๆ ไปเรื่อย ๆ แต่เราก็รักษาป่าได้ยากเต็มทน กาลังกลับความคิด ทั้งหมด และได้
ดาเนินการแล้ว ผมเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่าที่จังหวัดแพร่ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเลที่ภูเก็ต
และจังหวัดตราด ตรงนี้เราจะเน้นสอนให้คนของเรารู้กฎหมายมากพอที่จะสามารถไปแนะนาประชาชน
ไม่ให้ทาผิดกฎหมาย ยุทธศาสตร์ก็คือลดจานวนผู้ทาผิดกฎหมายและขยายเครือข่ายในการดูแลรักษาป่า
ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในอนาคต
คาถามที่ ๒) วันนี้ประเทศไทยเราประสบภาวะกับเรื่องของสัตว์ป่าที่เพิ่มขึ้นเรื่องของช้างป่า
ซึ่งในอดีตเราบอกช้างน้อยลดลงไปเรื่อยๆ ก็ห่วงใยกัน เราก็มีการอนุรักษ์ ตอนนี้ช้างป่าที่กุยบุรีเพิ่มขึ้น
ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดเพิ่มขึ้น ช้างในปราจีนบุรีและเขาใหญ่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
เรียนว่าต้องใช้งานวิชาการนาหน้า แต่เนื่องจากรัฐบาลนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

- ๑๘๖ เข้ า มาท างานนี้ เราไม่ ไ ด้ มุ่ ง หวั ง แก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า เราก าลั ง มองไปสู่ ค วามยั่ ง ยื น ในอนาคต
และได้ ว างยุ ท ธศาสตร์ แ ก้ ปั ญ หาสั ต ว์ ป่ า ๒๐ ปี ใ นอนาคต และได้ ว าดภาพว่ า คนไทยในปี ๒๕๗๙
จะมีสภาวะแวดล้อมรอบตัวในเรื่องสัตว์อย่างไร ผมขออนุญาตยกตั วอย่างสัตว์อะไรที่เรามีความเร่งด่วน
ที่ต้องคุ้มครองสูงสุด ในวันนี้ ผมก็บอกว่าเรามี ๔ ประเภท คือช้าง เสือโคร่ง ลิง และตัวเงินตัวทองที่
เริ่มเพิ่มขึ้นจนถ้าเราไม่มีมาตรการควบคุมหรือมีแผนปฏิบัติการที่ดีพอก็จะกระทบต่อวิถีชีวิตของคน
และระบบสมดุลของระบบนิเวศ ตอนนี้เรามีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่ ๕๘ แห่งทั่วประเทศ เรากาลัง
ทาฐานข้อมูลว่าใน ๕๘ แห่งนั้ น ควรจะมีสัต ว์ป่าชนิด อะไรบ้างที่อยู่ในนั้น จานวนเท่าไรที่เหมาะสม
ณ ปั จ จุ บั น นี้ แล้ ว ก็ ม องไปสู่ อ นาคต มองถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องพื้ น ป่ า มองความอุ ด มสมบู ร ณ์
ของอาหารและน้ าในแต่ล ะแห่ ง ว่ าจะรองรับ สัต ว์ป่ าได้เ ท่า ไร ในปีง บประมาณ ๒๕๖๐ ก็ จะมีแ ผน
ปฏิบัติการ เช่น อาจจะต้องมีแผนในการเคลื่อนย้ายโขลงช้างจากแห่งหนึ่งที่กาลังเต็มล้นอยู่หลายพื้นที่
ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพขณะเดียวกันก็ต้องดูวิถีของชุมชนที่ควบคู่กันไปด้วย อันนี้เป็นแผนที่เ รากาลัง
ดาเนินการอยู่ และเมื่อเราจัดสมดุลได้ว่าควรจะมีจานวนเท่าไร แล้วเราก็ต้องมีระบบในการควบคุม
ประชากร วั น นี้ เ รามี ช้ า งอยู่ ป ระมาณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ เชื อ กในป่ า นี้ ในอนาคตเราควรมี เ ท่ า ไร
แต่อย่างลิงนี้ผมบอกท่านได้ว่า วันนี้เรามีลิง ๔,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ที่ลพบุรี ที่เพชรบุรี
ที่ใดก็ตาม เราก็ประเมินว่าในปี ๒๕๗๙ เราควรจะมีลิงประมาณ ๕,๕๐๐ ตัว จะพอเหมาะพอสมกับคน
ในยุคนั้นว่าไม่กระทบกันมากเกินไป วันนี้ลิงที่ลพบุรีมีเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ตัว ก็ยังเดินหน้าทาหมันต่อไป
ก็เชื่อมั่นว่าปี ๒๕๗๙ เราจะมีลิงไม่เกิน ๕,๕๐๐ ตัว เสือโคร่งเช่นเดียวกัน วันนี้ทั่วโลกมี ๑๓ ประเทศ
เท่านั้นในโลกนี้ที่มีประชากรเสือโคร่ง วันนี้เรามี ๒๕๐ ตัวในป่า เขาก็อยากให้เรามีสัก ๓๐๐ ตัว เพื่อจะ
รักษาเสือโคร่งของโลกนี้ไว้ ส่วนตัวเงินตัวทอง อันนี้เป็นสัตว์สงวน แต่ก็เพิ่มประชากรมาก ขณะเดียวกัน
กาลังได้รับการเรียกร้องว่าให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ต้องเพาะเลี้ยงเพราะหนังทากระเป๋าแล้วราคาแพงกว่า
หนังจระเข้ ก็ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบก็คงจะอยู่ที่กฎหมาย อยู่ที่ความยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่าย
เรื่องช้าง เรื่องเสือ เรื่องลิง เรามีแผนขอให้มั่นใจ แผนวันนี้พยายามทาโดยใช้ฐานข้อมูล ใช้คอมพิวเตอร์
ใช้องค์ความรู้ ขอให้ท่านผู้มีเกียรติได้เชื่อมั่นว่าเรามีแผนที่จะจัดการในทุกเรื่อง เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรี
เข้มข้น กับทุกกระทรวง เข้มข้น กับทุกแผนงาน เราต้องมีแผนปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ทุกเรื่องเราต้องมี
แอคชั่นแพลน (Action plan) ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
ในทุกเรื่อง
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
ความคืบ หน้า ของมาตรการป้อ งกัน และปราบปรามผู้ที่ลัก ลอบค้า สัต ว์ป่า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งก่อนหน้านี้
ได้ดาเนินการมาแล้ว เป็นเวลา ๗ – ๘ เดือน และเตรียมเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและเสนอมายัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่เนื่องจากมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ไปในทางเดียวกัน และหากมีความเห็นตรงกันแล้วจะได้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

- ๑๘๗ ๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดาเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ไปยัง กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม และกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มได้ มีห นั ง สื อ ที่ ทส
๐๙๐๙.๓๐๑/๑๔๒๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผลการดาเนินการ ร่างพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ลงมติอนุมัติ
หลักการร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอและส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นชอบ
ของกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงบประมาณ และสานักงานอัยการ
สูงสุด ไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้พิจารณาความเชื่อมโยงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่ อ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห่ ง ชาติ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อไป

………………………………………..

- ๑๘๘ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

แนวทางการบริหารจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๒๕ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้วยปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวน ที่ดินอุทยานแห่งชาติ ที่ดินที่รัฐบาลจัดสรรให้ประชาชน
บางกลุ่มเพื่อใช้ในการครองชีพ และที่ดินที่จัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม ถูกภาคเอกชนบุกรุกเพื่อนาไปหา
ประโยชน์ทางธุรกิจ ส่งผลให้การบริหารจัดการพื้นที่เหล่านั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
โดยเฉพาะที่ดินที่รัฐบาลจัดสรรให้ประชาชนนาไปทาประโยชน์ในการครองชีพ หรือ พื้นที่ชุมชนที่เรียกว่า
“นิคมสร้างตนเอง” โดยสมาชิกในนิ คมสร้างตนเองจะมีหนังสือแสดงการทาประโยชน์ หรือ น.ค.๓
ซึ่งออกให้ เพื่ออนุ ญาตให้ เข้าทาประโยชน์ในนิคมสร้างตนเอง เป็นการออกให้กับบุคคลที่ได้รับการ
คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น สมาชิ ก ของนิ ค ม ตามมาตรา ๑๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ที่ ดิ น เพื่ อ การครองชี พ
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งเมื่อสมาชิกของนิคมได้ทาประโยชน์เกินกว่า ๕ ปี ทั้งได้ชาระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไป
และชาระหนี้ สิ น เกี่ ย วกั บ กิจ การนิ ค มให้ ท างราชการแล้ ว ก็ จ ะได้ รั บหนั ง สือ น.ค. ๓ เป็ น หลัก ฐาน
โดยสามารถนา น.ค.๓ ไปขอออกโฉนดที่ดินได้ต่อไป รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์อื่นอีกหลายด้าน
ทั้งนี้ จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า สมาชิกนิคมสร้างตนเองมีอยู่ประมาณ ๔ แห่ง ใน ๓๒ จังหวัด ซึ่งบางแห่ง
ปรากฏกลายเป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ทั้งธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา หรือแม้กระทั้งเป็นที่ พักอาศัยของผู้มีฐานะดีบางกลุ่ม การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในลักษณะ
เช่น นี้ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าว และเมื่อตรวจสอบก็พบปัญหาว่า ที่ดิน
บางส่วนที่นามาใช้ประกอบธุรกิจนั้น ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดิน หรือเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชัดเจน
จึงทาให้สังคมตั้งข้อสงสัยถึงการจัดสรรพื้นที่ของรัฐ และการโอนสิทธิ์ในพื้นที่ ว่ามีการดาเนินการเป็นไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพียงใด อย่างไรก็ตาม มิใช่แต่ที่ดิน น.ค. ๓ ที่ประสบปัญหาการถูกบุกรุก
แต่ยังรวมไปถึงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส. ๒, น.ส. ๓, ส.ค. ๑ และ ส.ป.ก. ด้วยเช่นเดียวกัน
หากรัฐมิได้เข้าไปตรวจสอบให้เข้มงวดมากกว่าที่ผ่านมา ปัญหาการบุกรุกที่ดินดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่

- ๑๘๙ ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งรีบ ตลอดจนมีนโยบายที่ชัดเจนชี้แจงให้ประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจได้
เข้ า ใจและตระหนั กถึ ง เจตนารมณ์ ที่ แ ท้จ ริ ง ของการจั ด สรรพื้ น ที่ ในรู ป แบบต่ า งๆ ของรั ฐ รวมถึ ง มี
มาตรการ ที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย จึงขอเรียนถามว่า
๑) นิ ค มสร้ างตนเองจานวน ๔๓ แห่ง รัฐ บาลมีข้ อมู ลการบุ กรุก พื้น ที่นิค มสร้างตนเอง
ที่ภาคเอกชนนาไปหาประโยชน์ หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาดังกล่าวอีกหรือไม่ หากมีพบว่ามีมากน้อย
เพียงใด
๒) จากปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่นิคมสร้างตนเองของภาคเอกชน ทาให้การใช้ประโยชน์
ในที่ดินไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของการจัดสรรพื้นที่ตามกฎหมาย รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้
หรือไม่ อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คาถามที่ ๑) สาหรับนิคมสร้างตนเองนั้นได้มีการก่อตั้งมาทั้งหมด ๗๔ ปีนั้น จานวน ๕๙
แห่ง แต่วันนี้เราได้มีการผ่อนคลาย ๑๖ แห่ง เหลือจานวน ๔๓ แห่ง ในพื้นที่ของ ๓๕ จังหวัด มีพื้นที่
ทั้งหมด จานวน ๖,๒๕๐,๕๕๔ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่จัดสรรได้ จานวน ๔,๐๘๒,๔๕๘ ไร่ แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ยัง
ไม่สามารถจัดสรรให้อยู่ที่ประมาณ ๒,๑๖๘,๐๙๖ ไร่ อันนี้เป็นข้อมูลที่เรามี แล้วก็เราพบว่า ในจานวนนี้
เป็นที่ดินที่ถูกบุกรุก หรือไม่สามารถดาเนินการได้ จานวน ๒๘,๒๘๑ ไร่ ตามที่ท่านสมาชิกท่านได้สงสัย
สาหรับสาเหตุของการที่ที่ดินไม่สามารถดาเนินการได้หรือถูกบุกรุก นั้น มีอยู่ ๒ สาเหตุใหญ่ ๆ ด้วยกัน
สาเหตุแรกเนื่องจากอาจจะมาจากผู้ที่ครอบครองเดิมครอบครองอยู่แล้ว และก็มีการขายไป ทาให้เรา
ไม่สามารถดาเนินการได้ ในตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ ๒๘,๒๘๑ ไร่ สาเหตุที่ ๒ เกิดจากการทับซ้อนของที่ดินเดิม
ก่อนออกประกาศ ซึ่งในการดาเนินการนั้นก็ต้องมีกฎหมาย กฎหมายในทางปฏิบัตินั้นตามพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีอานาจออกคาสั่งให้รื้อถอน
ขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินภายในเวลาที่กาหนด อันนี้กฎหมายให้อานาจตามมาตรา ๑๕ แล้วก็
หากมีการฝ่าฝืน กรมก็มีหน้าที่จะดาเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้ อันนี้ตามมาตรา ๑๘ แล้วก็หากผู้บุก
รุ ก นั้ น ยั ง ฝ่ าฝื น อ ยู่ ก็ มี อ าน า จที่ จ ะ ด าเ นิ น ค ดี ต าม มาต ร า ๑ ๑ ซึ่ งผู้ ที่ บุ กรุ ก มี โ ทษ จ าคุ ก
๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ อันนี้ก็เป็นอานาจตามกฎหมายที่เราดาเนินการ
ซึ่ง อั น นี้ ก็ เ หมื อ นกรณี ที่ศู น ย์ ป ฏิ บั ติธ รรมเวิ ลด์ พี ซ วั ลเลย์ (World Peace Valley) ที่ ป ากช่ อ งที่ เ รา
ดาเนินการอยู่เป็นขั้นตอน อันนี้คือประการแรกที่เรามีเครื่องมือ ในประการที่ ๒ ที่มีการบุกรุก อันนี้ที่เรา
มีข้อมูลอยู่ที่ประมาณ ๒๑๑,๘๘๖ ไร่ สาเหตุของการที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าเกิดจากพื้นที่ที่ครอบครอง
เดิม แล้วรัฐประกาศเป็นนิคมสร้างตนเอง ทาให้เกิดความซ้าซ้อนของหลักฐานทางที่ดิน
คาถามที่ ๒) การเกิดความซ้าซ้อนของหลักฐานทางที่ดิน รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้
โดยแนวทางคื อ ขั บ เคลื่ อ นรู ป แบบให้ เ กิ ด มาตรฐานเดี ย วกั น คื อ ใช้ วั น แม็ ป (One map) ซึ่ ง อั น นี้
คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ กาลังขับเคลื่อนอยู่ในการแก้ปัญหา อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ผมจะเรียน

- ๑๙๐ ๒ ประเด็น อย่างไรก็ตามเรื่องเกี่ยวกับนิคมสร้างตนเอง ในพระราชบัญญัติเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑
กาหนดว่าให้นิคมสร้างตนเองทุกแห่งประกาศสิ้นสภาพเมื่อได้ดาเนินการตามภารกิจเสร็จสิ้น มีแผนที่จะ
ถอนสภาพต่อไปเมื่อภารกิจเสร็จ อันนี้ตามกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการถอนสภาพไปแล้ว จานวน ๑๖
แห่ง วันนี้เหลือ ๔๓ แห่ง หมดภารกิจนี้ ก็จะมีการถอนสภาพ ซึ่งก็ต้องกลับสู่สภาพปกติต่อไป อันนี้ผมขอ
อนุญาตกราบเรียนท่านสมาชิกได้กรุณาทราบว่ารัฐบาลกาลังดาเนินการ ซึ่งจะได้นาข้อมูลนี้ไปเพื่อจะ
ขับเคลื่อนต่อไป เพื่อให้มาตรการต่างๆ ในการที่จะดูแลประชาชนเรื่องที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
ส่ว นกรณีที่ภูทับเบิกไม่ใช่ที่นิ คมสร้างตนเอง เป็นที่ของกรมป่าไม้ที่ อนุญาตให้กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการเข้าไปดูแลชาวเขา อันนี้เป็นของกรมป่าไม้ ซึ่งปัญหาที่ดินเป็นปัญหาที่ต้องบูรณาการหลาย
หน่วยงานมาก ทั้งกระทรวงมหาดไทย ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งวันนี้ความแน่นแฟ้นในการปฏิบัติเราจะมีการดาเนินการ
อย่างใกล้ชิด
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๙๑ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

ปัญหาแรงงานต่างด้าว
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๖๐ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
เนื่องจากปัญหาแรงงานต่างด้าวเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบต่อสังคมไทย
มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางสังคม ซึ่งได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือ
ผลกระทบด้านความมั่นคง เนื่องจากแรงงานต่างด้าวไม่มีถิ่นที่อยู่แน่ชัด สามารถแทรกซึมได้ทุกพื้นที่จนทา
ให้คนไทยเกิดความหวาดกลัว หวาดระแวงต่อคนต่างด้าวที่อยู่ในชุมชน และผลกระทบด้านสาธารณสุข
เกิดโรคระบาด เช่น วัณโรค หรือโรคติดต่ออุบัติซ้า เช่น ไข้กาฬหลังแอ่น เป็นต้น โดยปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมายนั้น จะนาไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งนานาชาติให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก ที่กระผมตั้ง
กระทู้ถามเรื่องนี้ขึ้นมาก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ ๒ – ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน จากรายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ ประจาปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยถูกเลื่อนอันดับจากบัญชีกลุ่มที่ ๓ สถานการณ์การค้ามนุษย์
ระดับเลวร้ายที่สุด (Tier ๓) เป็นบัญชีกลุ่มที่ ๒ ซึ่งต้องจับตามอง (Tier ๒ watch List) ซึ่งเป็นผลมาจาก
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังของรัฐบาล อันนี้ถือเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีและก็หวังว่าจะได้
ขยับ ไปสู่ล าดั บที่ ๑ ในโอกาสต่อไป และส่ วนหนึ่ งก็ คือ การตราพระราชก าหนดการน าคนต่ างด้า ว
มาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งพระราชกาหนดฉบับนี้จะส่งผลให้มีแรงงานต่างด้าว
ที่ถูกกฎหมายจานวนมากเข้ามาทางานในประเทศไทย เรื่องที่ ๒ ก็คือจากสถานการณ์จริงผมเองก็ได้ทา
โครงการกับบรรดาเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมไทยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่ทางานที่จะดูแล
บรรดาเด็ก ลูกหลานชาวต่างด้าว รวมทั้งพยายามจะคลี่คลายปัญหาสถานะบุคคลที่มีปัญหาผูกติดมากับ
บรรดาลูกหลานแรงงานต่างด้าวค่อนข้างมาก และมีลูกของแรงงานต่างด้าวติดตามมาจานวนมากเช่นกัน
เรื่องแรงงานต่างด้าวในไทย แบ่งเป็น ๒ กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ในสถิติเดือนมีนาคม ปี ๒๕๕๙ นี้ มีคนเข้าเมืองถูกกฎหมาย คือ
๑,๓๙๔,๔๔๖ คน สิ่งที่น่าพิจารณาในจานวนดังกล่าว เป็นแรงงานที่มีฝีมืออยู่เพียง ๒๖,๔๓๘ คน เท่านั้น

- ๑๙๒ เมื่อจาแนกแรงงานไร้ฝีมือ จานวนประมาณ ๑,๓๗๑,๐๐๘ คนออกมาเป็ น แรงงานเมี ยนมาหรื อพม่ า
มีจานวนถึง 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 สถิติที่เพิ่มขึ้นจานวนมากเช่นนี้จะสร้างปัญหาพอสมควรในสังคมไทย จึงขอเรียนถามว่า
- รัฐบาลมีมาตรการในการแก้ไข และป้องกันปัญหาลูกของแรงงานต่างด้าวติด ตามมา
จานวนมากดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ค าถามดั ง กล่ า ว รั ฐ บาลรั บ ทราบแล้ ว ก็ ไ ม่ ไ ด้ นิ่ ง นอนใจให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งนี้
ได้มีการกาหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้า วและการค้ ามนุ ษ ย์ ซึ่งมี ท่านรองนายกรัฐ มนตรี พลเอก ประวิต ร วงษ์สุ วรรณเป็นประธาน
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ติดตามของแรงงานต่างด้าว และบุตรของแรงงานต่างด้าวที่
เกิดในประเทศไทย คณะอนุกรรมการนี้ก็มีเลขาธิการสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน
อนุกรรมการ เราถือว่าปัญหานี้เป็นปัญหาความมั่นคง ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการชุด ดังกล่าวนี้ มี
อานาจหน้าที่โดยตรงในการที่จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ
และแก้ไขปัญหาผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรของแรงงงานต่างด้าวและเด็กแรกเกิดให้เหมาะสมและก็สอดคล้อง
กับสถานการณ์ เราได้มีมาตรการในการดาเนินการในเรื่องนี้ ๓ – ๔ ประการด้วยกัน
ประการแรกได้ กาหนดให้บุ ต รของแรงงานต่ า งด้ า วอาศั ย อยู่ใ นประเทศไทยได้ เ ท่ า กั บ
ระยะเวลาที่บิดา มารดาได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจะต้องเดินทาง
กลับประเทศไปพร้อมกัน สาหรับแรงงานและบุตรที่อยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ประการที่ ๒ ในเรื่องของการเก็บข้อมูลบุตรของแรงงานที่เกิดใหม่ในประเทศไทยกระทรวง
สาธารณสุข โดยสถานพยาบาลจะมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ เพศ สัญชาติ สถานะของทางทะเบียน
ของบิดา มารดา รวมถึงเอกสารแสดงตนต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ก็จะถูกส่งผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทย
โดยกรมการปกครองจะได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล กาหนดสถานะและออกสูจิบัตรให้ไว้เป็นหลักฐาน
ในส่วนของกระทรวงแรงงานนั้นก็จะรับข้อมูลมาบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของแรงงาน และส่งต่อให้กับ
สานั กงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมทั้งประสานกับประเทศต้นทางเพื่อที่จะร่วมกันบริหารจัดการในการส่ง
ตัวแรงงานและบุตรกลับประเทศเมื่อสิ้นสุด สัญญาจ้างต่อไปเราก็จะมีการพิจารณาทาข้อตก ลงด้าน
ประกันสังคมระหว่างประเทศ โดยให้ประเทศต้นทางนั้นเข้ามาร่วมรับผิดชอบดูแลหรือสงเคราะห์บุตร
ให้กับคนของตน

- ๑๙๓ ประการที่ ๓ คือ ต่อจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการเปิด จดทะเบียนให้กับแรงงานต่างด้าว
ที่หลบหนีเข้าเมืองอีกต่อไป แต่จะเป็นการนาเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายตามบันทึกความตกลง
ระหว่าง ๒ ประเทศ เราก็มีการทาความตกลงกับ ๓ – ๔ ประเทศด้วยกันตอนนี้ ในห้วง ๒ ปีที่ผ่านมานั้น
เราได้มีการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานที่ทาไว้กับรัฐบาลกัมพูชา ลาว แล้วก็เมียน
มาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งตามเอ็มโอยู (MOU) ก็จะกาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่อนุญาตให้
แรงงานนาผู้ติดตามหรือบุตรเข้ามาในประเทศ และในโอกาสต่อไปก็อาจจะกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น
กรณีตั้งครรภ์ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาทางานนั้นเราจะถือว่าบุคคลผู้นั้นมีร่างกายที่ไม่พร้อมที่จะทางาน ก็คือ
ไม่สามารถที่จะเข้ามาทางานในประเทศไทยได้
ประการที่ ๔ จะมีการใช้มาตรการเสริมอื่นๆ อย่างเช่น การจัดโซนนิง (Zoning) ที่พักอาศัย
ให้กับแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล ง่ายต่อการควบคุม แล้วก็จะมีการรณรงค์ให้แรงงานต่างด้าว
นั้นมีการคุมกาเนิด ซึ่งนอกจากว่าจะเป็นการควบคุมจานวนบุตรของแรงงานต่างด้าวไม่ให้เพิ่มขึ้นแล้ว
ก็ยังจะเป็นประโยชน์ในด้านของการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่รัฐมนตรีรับไปดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๙๕ -

๒๕๖๐

- ๑๙๕ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

มาตรการในการควบคุมการผ่านแดนรถยนต์มือสองจาก
ต่างประเทศไปยังประเทศทีส่ ามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่เสนอกระทู้ถาม

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ผู้ตั้งกระทู้ถาม

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ผู้ตอบกระทู้ถาม

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๖๔ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ในห้วงเวลาที่ผ่านมาภาครัฐได้มีมาตรการในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ทุกมิติ โดยทุกภาคส่วนได้ดาเนินการอย่างเต็มที่ภายใต้การดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลทาให้ตัวเลข
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดปัญหาการประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วนมีแนวโน้มไปในทาง
ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามมีกรณีการร้องเรียนจากผู้ประกอบการนาเข้ารถยนต์มือสองเพื่อปรับสภาพแล้ว
ส่งออกในการประกอบกิจการในพื้นที่ปลอดอากรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
สินค้าที่ได้รับการควบคุม โดยกระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการอนุญาตให้นารถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๙
ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งสิ น ค้ าซึ่ง ได้ รับ ผลกระทบทางการค้า จากกลุ่ม ทุน ที่น ารถยนต์มื อสองผ่า นแดนจาก
ต่างประเทศไปยังประเทศที่สามโยขนส่งผ่านแดนไปยังพื้นที่ชายแดนด้านแม่สอด จังหวัดตากผ่านพิธี การ
ศุลกากรซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีจากข้อตกลงระหว่างประเทศ ในกรณีที่ประเทศนั้น ๆ ไม่มีทางออกทะเล
หรือข้อตกลงกับบางประเทศเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรเรื่องการผ่านแดน ซึ่งมีหลักการว่าการปฏิบตั พิ ธิ กี าร
ศุลกากรเพื่อขนส่งของผ่านราชอาณาจักรจะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งของนั้นในราชอาณาจักร
แต่รถยนต์มือสองจากต่างประเทศดังกล่าวได้นามาจอดในพื้นที่เขตประเทศไทยและนาข้ามเขตแดน
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าว คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและ
การแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ดาเนินการการลงพื้นที่เพื่ อติดตาม ตรวจสอบ การขนส่งรถยนต์

- ๑๙๖ มือสองผ่านแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อร้องเรียน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ประกอบ
การศึ กษาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิ จ การเงิ นและการคลัง สภานิติบั ญญัติ แห่งชาติ เรื่อ ง
การพิจารณาศึกษาผลกระทบมาตรการถ่ายลา-ผ่านแดนของประเทศต่อการจัดเก็บสินค้า เมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์มือสองผ่านแดนยังตกค้างอยู่ในเขตประเทศ
ไทยเป็นจานวนมาก มีการนามาจอดพักในพื้นที่ที่มีลักษณะเหมือนคลังสินค้าในหลาย ๆ คลังในพื้นที่ตาม
แนวชายแดน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้ง ๆ ที่จะต้องผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเร็ว จะเห็น
ได้ว่าผู้ประกอบการอาจใช้การปฏิบัติการทางศูลกากรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ การนาไปสู่การค้า
รถยนต์มือสองโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพื่อไม่ต้องเสียภาษีและอาจมีการทาเป็นกระบวนการค้ารถ
ผิดกฎหมาย มีการลักลอบซื้อขาย ประมูล สวมสิทธิ หรือนาอะไหล่ออกมาขาย จากกรณีดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศและผู้ประกอบการนาเข้ารถยนต์มือสองมาปรับสภาพ
ที่ทาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้นาสินค้ารถยนต์มือสองผ่านแดนดาเนินการไม่ถูกต้องและไม่สุจริต
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิ การการพาณิชย์ การอุต สาหกรรมและการแรงาน
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ ล งพื้ น ที่ อ าเภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก เป็ น ครั้ ง ที่ ๒ เพื่ อ ขอทราบผลการ
ดาเนิ น การต่อรถยนต์ มือสองผ่า นแดนสิ้นสุด เมื่อ วันที่ ๒๙ ธั นวาคม ๒๕๕๘ อีกทั้ งภาครัฐยัง ต้องมี
มาตรการในการดาเนินการควบคุมไม่ให้มีการลักลอบทาผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย
อย่างไม่ถูกต้องโดยควบคุมผู้นารถยนต์มือสองผ่านแดนที่จะไม่เสียภาษีให้แก่ภาครัฐ หรือเรียกว่าการผ่าน
แดนเทียม
จึงขอเรียนถามว่า
๑. ภาครัฐมีนโยบายหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์
ของกลุ่มทุนที่นารถยนต์มือสองจากต่างประเทศผ่านแดนไปยังประเทศที่สามที่กระทาผิดกฎหมายโดย
อาศัยคาว่าสินค้าผ่านแดน โดยการใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศทาให้รัฐต้องสูญเสียรายได้เป็นจานวนมาก จะดาเนินการอย่างไร
๒. ภาครัฐมีมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ ในการดาเนินการต่อรถยนต์มือสอง
ผ่านแดนโยเฉพาะในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งพบว่ามีปัญหารถตกค้างอยู่ในพื้นที่ชายแดนเป็น
จานวนมากโดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อนบ้านในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร
๓. การดาเนินการนาเข้ารถยนต์มือสองผ่านแดน ข้อมูลภายในของกรมศุลกากรด้วยกันเอง
ซึ่งไม่ตรงกัน อีกทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลรถยนต์มือสองผ่านแดนของรัฐบาลเพื่อนบ้านไม่ตรงกับ
ศุลกากร จะดาเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และมีจุดบกพร่องอยู่ที่ใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ค าถามที่ ๑) มาตรการทางด้ า นกฎหมาย ระเบีย บ ที่ ท างกรมศุ ล กากรด าเนิ น การอยู่
ในขณะนี้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘ คือมีการกาหนดให้ของผ่านแดนต้องส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่นาเข้าไปในราชอาณาจักร ถ้าไม่เอาของออกไปให้เสร็จ

- ๑๙๗ สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ให้ถือว่าของนั้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด และจะดาเนินการ
กับของผ่านแดนดังกล่าวโดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยของตกค้าง สาหรับมาตรการทีจ่ ะดาเนินการต่อไป
ในเรื่องของกฎระเบียบ เนื่องจากว่าเราทาตามกฎกติกาที่ทางอนุสัญญาบาร์เซโลนาให้ไว้เต็มที่ถึง ๙๐ วัน
จุดนี้อาจจะเป็นจุดล่อแหลม หรือจุดเปราะบางอีกอย่างหนึ่งว่าทิ้งสินค้าไว้ในแผ่นดินเราเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนาน เพราะฉะนั้นได้หารือกับทางกรมศุลกากรแล้วที่จะทาให้สั้นลง เช่น อาจจะเหลือสัก ๓๐ วัน
แล้วก็หลังจากนั้นถ้าไม่เอาของออกไปต้องถือว่าก็จะทาตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ของผ่านแดนนั้นมีทั้ง
ของที่ไม่ต้องอนุญาตและของที่ต้องอนุญาต ถ้าพ้นระยะเวลาแล้วไม่เอาออกไป ของไหนเสียภาษีได้ถ้าเขา
ไปเสียภาษีก็เสียไป ถ้าไม่เสียก็เอาออกมาขายทอดตลาด แต่ของที่ต้องขออนุญาต เช่น รถยนต์มือสองก็
เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีเจตนาที่มาปรับสภาพ แต่เจตนาที่จะผ่านแดน เพราะฉะนั้นจะต้องได้รับอนุญาต ถ้าจะ
เป็นการนาเข้าต้องได้รับอนุญาตก่อนนาเข้าถึงท่าหรือถึงด่าน เมื่อไม่ได้มีการอนุญาตมาก่อน ของพวกนี้
จะเป็นของที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็สามารถที่จะเอามาปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ ท้ายสุดก็
คือนาออกขายทอดตลาดได้
ส่วนด้านการควบคุมโดยหลัก ๆ นอกจากว่าจะทาให้สินค้าอยู่ในแผ่นดินเราสั้นลงแล้ว ใน
ระยะยาวก็คือ เวลานี้ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร ซึ่งนโยบายที่สาคัญ
ประการหนึ่ง ของรัฐบาลก็คือการที่เราต้องการจะเป็นโลจิสติกส์ ฮับ (Logistics hub) ก็คือเป็นที่พัก
กระจาย บรรจุ ผสม ประกอบ แล้ว ก็สามารถที่ จะส่งออกไปข้างนอก ตรงนี้เป็น การเพิ่มมูล ค่าทาง
เศรษฐกิจและจะเป็นการลดช่องทางที่จะนาสินค้าผ่านแดนลงด้วย เพราะว่าเมื่อมาถึงท่าไม่ว่าจะเป็น
สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา หรือแหลมฉบัง ซึ่งเราอาจจะกาหนดเป็นเขตพื้นที่พิเศษพื้นที่เฉพาะ เมื่อ
เป็นการขนถ่ายตรงนี้ออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่น ๆ แล้ว ความจาเป็นที่จะมีการนา
สินค้าผ่านแดนก็จะลดน้อยลง
คาถามที่ ๒) มาตรการทางด้านการควบคุม กรมศุลกากรได้ประสานงานกับนายด่านที่อยู่
แม่สอด ได้รับรายงานว่ารถยนต์ที่ผ่านแดนทางด่านศุลกากรแม่สอดนั้น ในขณะข้ามแดนก็จะมีการ
บันทึกภาพยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะให้มีการถ่ายภาพและขูดหมายเลขตัวถังรถยนต์
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสาหรับการยืนยันและตรวจสอบ สาหรับการควบคุมสินค้าที่อยู่ในคลังของด่าน
ศุลกากรแม่สอดนั้น ทางด่านก็จะให้ทางเจ้าของคลังสินค้านั้นทารายงานการเข้า – ออก ของสินค้าเป็น
รายวันเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องได้ นอกจากนั้นทางด่านศุลกากรแม่สอด
ก็ได้จัดชุดปฏิบัติงานป้องกั นและปราบปรามเพื่อทาการสอดส่องดูแล ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบน า
รถยนต์ออกจากคลังสินค้า มีจุดสกัดบริเวณบ้านห้วยหินฝนที่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมัน่ คง
อื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีสินค้าลักลอบออกไปนอกพื้นที่ได้
อีกเรื่องหนึ่ งคือ เรื่องของเส้นทางอนุมัติ ซึ่งกาหนดให้เส้นทางอนุมัติคือการใช้เส้น ทาง
ออกไปบนสะพาน เพราะฉะนั้นการเอาของออกจะไปได้ ๒ ทาง ก็คือไปตามเส้นทางบนสะพาน ซึ่ง
รัฐบาลพม่ากับเรากาหนดร่วมกัน แต่อีกเส้นทางหนึ่งก็เป็นเส้นทางอนุมัติเฉพาะคราวก็ไปอีกทางหนึ่ง
เพราะฉะนั้ น ไปบนสะพานก็เสีย ภาษีแบบหนึ่ง ไปทางอนุ มัติชั่วคราวก็อาจจะเสีย ภาษีอีก แบบหนึ่ ง
เพราะฉะนั้ น ถ้าทางฝั่งพม่าเลือกได้เขาก็เลือกที่จะไปทางที่อนุมัติเฉพาะคราว และยังเป็นเรื่องของ
การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านที่มีชนกลุ่มน้อยที่ดูแลรักษาพื้นที่ในส่วนนั้นอยู่

- ๑๙๘ สาหรับคลังสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทางด่านศุลกากรแม่สอดได้อนุญาต จริง ๆ แล้วมีอยู่
ประมาณ ๒๐ กว่าคลังแต่ว่าที่แอคทีฟ (Active) จริง ๆ มีไม่ถึง ๑๐ คลัง เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราก็จะมี
มาตรการก็คือ ๑. จะไม่อนุญาตให้ตั้งเพิ่ม ๒. ที่มีอยู่แล้วถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
ก็อาจจะถอนใบอนุญาตยกเลิกไป เพราะฉะนั้นจานวนคลังจะไม่เพิ่มขึ้น
โดยสรุปแล้วมาตรการทางด้านการควบคุมคือ ระยะเวลาพักสินค้าทาให้สั้นลง เส้นทางที่จะ
ออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอยู่ ๒ เส้นทางนั้นก็จะให้ไปอยู่ บนเส้นทางที่เป็นทางการนั้นให้มากเท่าที่
เป็นไปได้แต่ตรงนี้ก็ต้องดูตามสถานการณ์ด้วยเพราะจะมีเหตุปะทะกันอยู่ตามบริเวณชายแดนนั้น อีก
ส่วนหนึ่งคือคลังสินค้า ซึ่งเป็นที่พักสินค้านั้นจะอนุญาตเท่าที่จาเป็นแล้วก็อันไหนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ก็จะถอนใบอนุญาต เพราะฉะนั้นในระยะต่อไปก็จะดาเนินการตามนี้
คาถามที่ ๓) เส้นทางที่จะออกไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านได้นั้นมี ๒ เส้นทาง คือเส้นทางตาม
มาตรา ๕ คือเส้นทางอนุมัติ และอีกทางหนึ่งก็คือตามมาตรา ๕ ทวิ อันเป็นเส้นทางเฉพาะคราวซึ่งต้อง
อนุมัติเป็นคราว ๆ เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าประเทศพม่านั้นมีทั้งชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ เพราะฉะนั้น เส้นทาง
อนุ มั ติชั่ ว คราวนี้ ก็จ ะเป็ น เส้น ทางที่ อยู่ ในพื้ นที่ ของชนกลุ่ม น้อย เพราะฉะนั้ นต้ นทุน ในการน าเข้า นี้
จะไม่ค่อยเท่ากัน เพราะฉะนั้นเท่าที่สอบถามในเบื้องต้น ๙๐ เปอร์เซ็นต์เศษนี้ก็จะไปในเส้นทางอนุมัติ
ชั่ ว คราว ส่ ว นทางอนุ มั ติ ที่ เ ป็ น ทางที่ อ ยู่ บ นสะพานนั้ น ก็ จ ะเป็ น ตั ว เลขที่ ท่ า นอาจจะได้ จ ากรั ฐ บาล
ของประเทศเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่ เพราะว่าตัวเลขที่
ไม่เป็ น ทางการตรงเส้น ทางอนุ มัติ ชั่ว คราวนั้ นในฝั่ง รัฐ บาลพม่า คงไม่ ได้เ อามากากั บหรือ ตรวจสอบ
แต่ในฝั่งไทยเรานี้เมื่อมีการทาบัญชีรายวันแล้ว สต็อกของที่อยู่ในคลัง ของที่ออกเส้นทางปกติ ของที่
ออกเส้น ทางอนุ มั ติชั่ ว คราวนี้ ตรวจสอบกระทบยอดแล้ วต้ องตรงกัน เพราะฉะนั้ นถ้ าตรวจฝั่ ง ไทย
จะได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันมากกว่าที่จะไปตรวจฝั่งพม่าแล้วเอามากระทบยอดฝั่งไทย เพราะว่าฝั่งโน้นจะมี
ทั้งที่เป็นตัวเลขที่เป็นทางการและตัวเลขของที่ไปช่องทางอนุมัติชั่วคราวซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นทางการ
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๑๙๙ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตามตัวชี้วัดของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายโกศล เพ็ชร์สวุ รรณ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๓๖ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายโกศล เพ็ชร์สวุ รรณ์
ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organization for Economic Co-operation and Development หรื อ OECD) ในการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาของนั กเรียนอายุ ๑๕ ปี ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓
ซึ่ ง เป็ น ปี แ รกของโครงการนี้ โ ดย OECD ซึ่ ง ได้ ต กลงให้ มี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย นจากสถานศึ ก ษา
ในทุกสังกัดของประเทศ คือ โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (กศท.) โรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน (อศ.) และโรงเรียน
ในสังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) นั้น ปรากฏผลการประเมินคุณภาพร่วมกับนานาชาติ
นี้ นักเรียนไทยอยู่ในอันดับที่ต่ามาก ซึ่งได้ทาให้คนไทยเสียขวัญ และได้สร้างภาพลักษณ์ที่เป็นลบให้กับ
คุณภาพการศึกษาของไทยในระดับนานาชาติ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงตลอดมา และต่อมาในปี ๒๕๕๕
ประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งได้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษากับ OECD ด้วย โดยได้ตกลง
ให้สุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ ๑๕ ปี จากสถานศึกษาเพียงบางสังกัดประเทศของเขา ทาให้ผลประเมิน
ของประเทศนั้ น ทั้ ง เมื่ อ ๔ ปี ก่ อ นในปี ๒๕๕๕ และปี ที่ แ ล้ ว ในปี ๒๕๕๘ อยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ ดี ก ว่ า ของ
ประเทศไทยมาก
จึงขอเรียนถามว่า
๑. ในการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษากับ OECD ในครั้งต่อ ๆ ไป ประเทศไทย
สามารถเปลี่ย นแปลงการสุ่ม ตัว อย่ างของนั กเรีย นไทยให้ใ กล้ เคี ยงกับ การสุ่ มตั วอย่า งของประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อให้อันดับความสามารถของนักเรียนไทยใกล้เคียงกับความเป็นจริง ในอันที่จะสร้างขวัญ

- ๒๐๐ และกาลังใจให้กับคนไทยว่า คุณภาพการศึกษาภาคบังคับของไทยไม่ด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่
ประการใด
๒. หากในการประเมินครั้งต่อไป ในปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการ
สุ่ ม ตั ว อย่ า งจากนั ก เรี ย นในทุ ก สั ง กั ด มาเป็ น เพี ย งนั ก เรี ย นในบางสั ง กั ด เพราะได้ ต กลงกั บ OECD
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ แล้ว ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินผลการศึกษาของ OECD
ในครั้ ง ต่ อ ไป ในปี ๒๕๖๑ ให้ แ ตกต่ า งจากที่ ผ่ า นมา เช่ น การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสั ง กั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรีดาเนินการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในสถานศึกษาในทุกสังกัดหรือไม่ ประการใด
๓. ด้วยประเทศไทยอยู่ในสังคมนานาชาติ ประเทศไทยมีนโยบายที่จะใช้ตัวชี้วัดผลการ
ประเมิ น นั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นานาชาติ มาเป็ น ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ของคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ และใช้
เปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาระหว่างจังหวัดของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้าหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คาถามที่ ๑ การเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษากับ OECD ในครั้งต่อ ๆ ไป ประเทศ
ไทยสามารถเปลี่ ย นแปลงการสุ่ ม ตั ว อย่ า งของนั ก เรี ย นไทย โดยจะมี ก ารเจรจากั บ OECD
ในสัปดาห์หน้า ซึ่งถ้ายังคงสุ่มแบบเดิมจะไม่ได้อะไรใหม่ อีกทั้งยังทาให้เสียชื่อประเทศ เช่น ครั้งที่แล้ว
กรณีประเทศจีนได้ส่งเซี่ยงไฮ้เข้าประกวดปรากฏว่าได้ที่ ๑ พอครั้งนี้เอามณฑลอื่นเข้ามารวมปรากฏว่า
คะแนนตกลง ซึ่งเป็นที่เห็นได้ว่าการสุ่มตัวอย่างมีผลมาก ดังนั้น จะไม่ส่งนักเรียนเข้าสอบถ้าไม่ยอม
ให้สุ่มใหม่
คาถามที่ ๒ และ ๓ ประเทศไทยมีสิทธิจะเปลี่ยนวิธีการสุ่มตัวอย่าง และถ้าไม่เปลี่ยนการ
สุ่ ม ตั ว อย่ า ง หรื อ เปลี่ ย นไม่ ไ ด้ ก็ จ ะไม่ ส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า สอบ และจะมี ก ารด าเนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง
ในรูปคณะกรรมการหรือองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษา และเรื่องวิธีการประเมินของประเทศไทย
O-Net นั้น ต้องการวัดพื้นฐานว่านักเรียนมีความรู้เพียงใด
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๒๐๑ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

มาตรการดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายสุธี มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผูต้ อบกระทูถ้ ามแทนรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ ามถึงวันทีต่ อบกระทูถ้ าม จานวน ๕๑ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ปัญหาการเปิดสถานบริการขายสุราในพื้นที่ต้องห้ามยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะในกรุงเทพมหานคร
หรือพื้นที่ต่างจังหวัด และแม้ว่าจะมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการเปิดสถานบริการหลาย
ฉบับก็ตาม ทั้งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ประกอบกับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขการ
แข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ตลอดจนประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกาหนดสถานที่หรือ
บริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วย
การการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่มาตรการทางกฎหมายเหล่านี้อาจจะไม่
เพียงพอหากยังมีการปล่อยปละละเลยจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่ มีหน้าที่ในการอนุญาตให้ตั้ง
สถานบริการเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเพิกเฉยของผู้บังคับใช้กฎหมาย และการตั้งใจฝ่าฝืนของผู้ขอ
อนุ ญ าต ดั ง นั้ น รั ฐ บาลจะต้ อ งหาแนวทางให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตเปิ ด สถานบริ ก ารได้ เ ข้ า ใจกฎหมายและ
ดาเนินการอยู่ในกรอบที่จะไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม พร้ อมทั้งต้องตรวจสอบการทางานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเลยในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้น ผลักดันให้เยาวชนและสังคมทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยการสร้างจิตสานักร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

- ๒๐๒ จึงขอเรียนถามว่า
๑. บทบัญญัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมการเปิดสถานบริการ เช่น พระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี และ
ระเบียบกรมสรรพาสามิต กฎหมายเหล่านี้เพียงพอที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ
หรือไม่ อย่างไร และยังมีความจาเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมบรรลุผลสาเร็จ
มากกว่าปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
๒. แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการจัดโซนนิ่ง เป็นวิธีการที่ดีวิธีการหนึ่งในการจากัดการ
เข้าถึงสถานบริการ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องมักจะบัญญัติข้อห้ามของการจัดตั้งสถานบริการไว้ว่าต้องไม่
ใกล้ชิดกับวัดหรือบริเวณวัด สถานที่สาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานศึกษา โรงพยาบาล หอพัก
หรือแม้กระทั่งจะต้องไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนราคาญได้ ดังนั้ น
รัฐบาลจะมีนโยบายจัดโซนนิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดให้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม โดยจา
กาหนดให้พื้นที่ใดสามารถเปิดสถานบริการได้ และพื้นที่บริเวณใดต้องห้ามเปิดสถานบริการอย่างเด็ดขาด
หรือไม่ อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คาตอบที่ ๑
บทบัญญัติของกฎหมาย ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในอดีต ที่กระทรวงมหาดไทยเคยมี
ประสบการณ์การทางานในภูมิภาค ๓๗ ปี ทั้งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นกฎหมายที่
ยังมีผลบังคับเป็นอย่างดีสาหรับในการปฏิบัติงาน รวมถึงประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ เมื่อวันที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๐๒ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๕ แม้จะเป็น
กฎหมายเก่า แต่ยังทันสมัยและมีสภาพบังคับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี คาสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๔๖/๒๕๕๘ คาสั่ง คสช. ทัง้ ๒ ฉบับ เป็นส่วนที่ทาให้การทางานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
แก้ไ ขปัญหาได้ค่อนข้างมาก รวมถึงระเบียบกรมสรรพสามิต ในการดาเนินการในเรื่องนี้ จะเห็ น ว่า
กฎหมายดั ง กล่ า วเหล่ า นั้ น เป็ น กฎหมายที่ มี ค วามทั น สมั ย สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันนี้ได้ ในการทางานนั้น ทุกหน่วยงานมีการทางาน
ในเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะของกระทรวงมหาดไทยพยายามที่จะแก้ไขในเรื่องของปัญหา มีนโยบายลด
อบายมุข สร้างสุขให้สังคม
การดาเนินการ ในเรื่องของการตรวจของทุกจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร ตรวจสถาน
บริการในช่วง ๑ ปี ที่ผ่านมา ๒๒,๓๔๔ ครั้ง เป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วน ตรวจร้านจาหน่ายสุราที่
มีอยู่ทั้งหมด โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ๑๐๒,๓๐๙ ครั้ง มีการดาเนินการตามคาสั่ง
คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ประกอบ เราปิดสถานบริการ ๕ ปี จานวน ๒๔๕ แห่ง เพราะฉะนั้นคงจะเห็นว่านี่

- ๒๐๓ เป็นส่วนหนึ่งที่เราทางานเชิงบูรณาการ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ถึงแม้ว่าจะใช้มานานแล้ว วันนี้
เราสามารถดาเนินการปิดสถานบริการไป ๒ แห่ง และสถานประกอบการ ๙๔ แห่ง
ในปี ๒๕๕๘ มี ๒,๙๙๑ แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค ใน กทม. มีทั้งหมด
๔๗๐ แห่ง ในภูมิภาคมี ๒,๕๒๑ แห่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังจากที่เราเข้มข้นกับกฎหมายบูรณาการทางาน
ร่วมกัน ลดเหลือ ๒,๘๐๑ แห่ง ซึ่งจะมีทั้งการดาเนินการทางด้านข้อกฎหมายทั้ง ๖ ด้าน
คาตอบที่ ๒
การจั ด โซนนิ่ ง (Zoning) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้ ง ๗๖ จั ง หวั ด ยั ง ไม่ ร วมจั ง หวั ด บึ ง กาฬ
มติคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการทบทวนเรื่องโซนนิ่ง โดยมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยดาเนินการ
ณ ปัจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ ๒๗ แห่ง ๑๓ แห่งของภูมิภาค คือ ๑๓ จังหวัด การจัดโซนนิ่ง
สถานบริการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ผ่านกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว กาลังเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา อีก ๑๔ จังหวัด คณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาว่าได้มีการปรับ
ถ้อยคาเล็กน้อยเพื่อให้จังหวัดทบทวน เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จอีก ๑๔ แห่งก็จะเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะดาเนินการประกาศโซนนิ่ง ในกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะอยู่ในความ
รับผิดชอบของกองบัญชาการตารวจนครบาล แต่มีประสานงานอย่างใกล้ชิด และการทางานร่วมกันเป็น
อย่างดี ปฏิบัติงานร่วมกันทั้งพลเรือน ตารวจ ทหาร กรุงเทพมหานครในพื้นที่ ๕๐ เขต พื้นที่เดิมที่เคยมี
อยู่แล้ว วันนี้ไม่มีการขอเปลี่ยนแปลงก็ยังคงใช้ตามโซนนิ่ง ที่เคยดาเนินการเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๕- ปี พ.ศ.
๒๕๔๗
ในพื้นที่ภูมิภาคมีการทาพับบลิก โอพิเนียน (Public opinion) ซึ่งจะมีคณะกรรมการออกไป
สารวจพื้นที่ ที่ควรจัดตั้งเป็นโซนนิ่งสถานบริการ โซนไหนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ประชาชนอาจจะรู้ใน
ส่วนที่ได้ดาเนินการแต่อาจจะรับทราบไม่หมด
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๒๐๔ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

การจัดการที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน
๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๒๓ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้วยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามีการตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อนา
ที่ดินไปใช้เพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภคหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ซึ่งกระทบต่อประชาชน
ผู้ถูกพรากกรรมสิทธิ์เป็นอย่างมาก ภาครัฐจึงต้องนาที่ดินที่ได้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัต ถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายเวนคื น อย่ า งไรก็ ดี จากการติ ด ตามการใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ดิ น ที่ เ วนคื น จาก
ประชาชนพบว่ามีกรณี “ไม่ใช้ประโยชน์” จากที่ดินที่เวนคืนจากประชาชนภายในกาหนดระยะเวลาตาม
กฎหมาย กรณี ก ารน าที่ ดิ น ที่ ไ ด้ จ ากการเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ อื่ น ที่ แ ตกต่ า งจาก
วัตถุประสงค์เดิมของการเวนคืน รวมถึงกรณีที่ดินที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการ
เวนคืนถูกนาไปดาเนินการในลักษณะแสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน ทั้งที่ชุมชนเป็น ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
เวนคืน ทั้งยั งไม่เ ปิด โอกาสให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการวางแผนหรือแสดงความคิด เห็นในการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น สมควรที่จะมีการพิจารณาทบทวนหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
ที่ดินที่เหลือจาการใช้ประโยชน์ทั้งการคืนที่ดินให้แก่ เจ้าของเดิม หรือการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เหลือ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่ที่ถูกเวนคืนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
และจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เหลือเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เวนคืนจากประชาชน
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง
จึงขอเรียนถามว่า
๑. การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทยมี พื ้ น ที ่ ที ่ เ หลื อ จากการก่ อ สร้ า งทางพิ เ ศษ
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจานวนเท่าใด และได้มีการนาพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
และสาธารณะมากน้อยเพียงใด

- ๒๐๕ ๒. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนาพื้นที่ที่เหลือจากการก่อสร้างทางพิเศษไปดาเนินการ
ให้ เ ช่ าพื้ น ที่ จานวนเท่ า ใด รายได้ ที่ ไ ด้ รั บ น าส่ ง คลัง หรื อไม่ หรือ น ารายได้จ ากการให้ เช่ า พื้ นที่ ไ ปใช้
เพื่อการใดบ้าง
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๑. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีพื้นที่ที่เหลือจากการก่อสร้างทางพิเศษในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และสามารถใช้ประโยชน์ได้ จานวน ๑,๑๖๐,๓๖๙ ตารางวา คิดเป็นหรือเทียบเท่ากับ
๒,๙๐๐ ไร่ ๓ งาน ๖๙ ตารางวา
ปัจจุบันการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นาพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและ
สาธารณะไปแล้วทั้งสิ้น จานวน ๓๙๒,๑๘๙.๕๖ ตารางวา หรือคิดเป็น ๙๘๐ ไร่ ๑ งาน ๘๙.๕๖ ตารางวา
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘ ของพื้นที่ทั้งหมด ดังนี้
๑) อนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์จานวนเนื้อที่ ๒๐๖,๙๑๑.๗๔ ตารางวา
โดยมีวัตถุประสงค์จัดทาสวนหย่อมลานกีฬา เส้นทางลัด เส้นทางจักรยาน สร้างสะพานลอยคนเดิน
ทางเดินเท้า และรางระบายน้า ก่อสร้างสถานีสูบน้า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างที่พัก
ดูแลอุปกรณ์และสถานที่
๒) อนุญาตให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ใช้ประโยชน์ จานวนเนื้อที่ ๑๐๔,๒๑๐.๑๒
ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์จัดทาสวนสาธารณะ สวนหย่อม ลานกีฬา เส้นทางลัด เส้นทางจักรยาน
ก่อสร้างห้องสมุด ศูนย์สุขภาพชุมชน
๓) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยดาเนินการปลูกต้นไม้จานวนเนื้อที่ ๘๐,๐๖๗.๗๐ ตารางวา
รวมพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่ถูกใช้เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรและสาธารณประโยชน์ ๓๙๒,๑๘๙.๕๖
ตารางวา
๒. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการนาพื้นที่ที่เหลือจากการก่อสร้างทางพิเศษ
ไปให้เช่าพื้นที่แล้ว จานวน ๑๒๖,๑๐๘.๘๓ ตารางวา หรือคิดเป็น ๓๑๕ ไร่ ๑ งาน ๘.๘๓ ตารางวา
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๗ ของพื้นที่ทั้งหมด การให้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ เช่น การให้เช่าพื้นที่เพื่อจอด
รถยนต์ จัดทาสวนหย่อม ทาทางเข้า – ออกเชิงพาณิชย์ และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการให้เช่าพื้น ที่
เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์และการให้เช่าติดตั้งป้ายแนะนาสถานที่
สาหรั บรายได้จ ากการให้ เ ช่า จะน าเข้า ไปรวมเป็ น รายได้ ทั้ง หมดของการทางพิเ ศษ
แห่ งประเทศไทย และน าส่ง รัฐ บาล ร้อ ยละ ๔๐ ตามข้อ บัง คับ ของกระทรวงการคลัง ส่ วนที่เ หลื อ
จะนาไปใช้ในการบริหารจัดการตามแผนงบประมาณประจาปีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ ๓๑๗.๖๙ ล้านบาท ซึ่งมาจากการให้เช่าพื้นที่
๒๒๑.๗๒ ล้านบาท และจากการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งป้าย ๙๕.๙๖ ล้านบาท

- ๒๐๖ ๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑. การกาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยคานึงถึงการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนราชการ องค์กรทางศาสนาและภาคส่วนต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณดังกล่าว
๒. แนวทางการใช้ประโยชน์จากที่ดินรกร้างว่างเปล่าของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับคนยากจนในเมือง
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดาเนินการติดตามข้อสังเกตฯ ไปยังกระทรวงคมนาคม
และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ กทพ ๐๙/๒๗๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ชี้แจง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังกล่าว ดังนี้
๑. การกาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้พื้นที่ของการทางพิเศษฯ การทางพิเศษฯ ได้คานึงถึง
การมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนราชการ องค์กรทางศาสนา และภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว ซึ่งที่ ผ่านมาการทาง
พิเศษฯ ได้ให้หน่วยงานของรัฐใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์สังคมและสาธารณะ ได้จัดทาโครงการสร้างชุมชน
เครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง โดยการทาง
พิเศษฯ ได้อนุญาตให้ชุมชนเกาะกลางเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่ าว โดยมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่การทาง
พิเศษฯ ในการดูแล รักษา ป้องกัน ทรัพย์สิน ความปลอดภัย ในพื้นที่สวน 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 ตลอดจนบารุงรักษา
ทางพิเศษดาเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์
แก่ กทพ. และมาตรา ๑๐ บัญญัติให้ กทพ. มีอานาจหน้าที่กระทากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
………………………………………..

- ๒๐๗ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๙๖ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
ด้วยรากฐานทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศที่จะก่อให้เกิดความแข็งแกร่ง มั่นคง ยั่งยืน
ส่งผลต่อการกินดีอ ยู่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้า รวมถึงการนาไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ สิ่งสาคัญ
ประการหนึ่ง คือ การสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินการเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อม
และรายย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและมีบทบาทสาคัญในการสร้างเสริมความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิ จ สร้ า งผู้ ป ระกอบการรายใหม่ รวมทั้ ง สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระเทศในภาพรวมให้ กั บ
ผู้ประกอบการทั้งต่ อยอดรายเก่าและรายใหม่ โดยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการแข่ งขันทางการตลอด
และการเข้าสู่สากล ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีมูลค่า
ตลาดค่อ นข้างสู ง อย่า งไรก็ต ามที่ผ่านมาภาครัฐมีมาตรการในการสนับสนุน ส่งเสริมในหลายส่ว น
ทั้งภาคการตลาด ภาคสินเชื่อ ซึ่งมีการบูรณาการการทางานร่วมกันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจฐานราก
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอย่างแท้จริง โดยกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวาง
ยุทธศาสตร์กาหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุนอย่างชัดเจน เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย รวมถึง สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นต้น ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดปัญหาอุปสรรค
ที่จะทาให้การขับเคลื่อนไม่เต็มศักยภาพ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐถึงมือผู้ประกอบการ
อย่างแท้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องตระหนักและให้ความสาคั ญกับผู้ประกอบการ
รายย่ อมและรายย่ อย ทั้ ง รายเก่า และรายใหม่ ทั้ ง ในส่ ว นภาคการผลิ ต ภาคการค้ าและซ่ อมบ ารุ ง
ภาคบริการ รวมทั้งต้องดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม

- ๒๐๘ จึงขอเรียนถามว่า
๑. ภาครัฐมีนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง รายย่ อ ย เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ดั ง กล่ า วทั่ ว ถึ ง และเพี ย งพอแก่ ผู้ ป ระกอบการ
อย่างแท้จริง และทาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประการใด
๒. ในส่ว นงบประมาณที่ภาครัฐจัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปส่งเสริม สนับสนุ นการ
ดาเนินการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับเงินอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีอีกกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท จะมีแผนการบริหารจัดการเงินจานวนดังกล่าวอย่างไร และจะ
นาไปสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายย่อยหรือไม่ ประการใด
๓. ภาครัฐมีน โยบายเกี่ยวกับการรวมหน่วยงานของกระทรวงต่าง ๆ ที่รับงบประมาณ
ดาเนินการสาหรับวิสาหกิจรายย่อมและรายย่อย หรือบูรณาการเป็นหน่วยงาน เป็นองค์กรเดียวกัน
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๑. รั ฐ บาลมี น โยบายในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี
ครอบคลุมทุกระดับ ทุกกลุ่ม และทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นความจาเป็น เพราะเอสเอ็มอีไทยทุกกลุ่มย่อมต้องได้รับ
การสนั บสนุ น และการส่งเสริมในภาวะเช่นนี้ โดยเน้นการบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่ว ยงาน
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนเข้าด้วยกันผ่านเวทีของประชารัฐ มีคณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐที่ดูแลกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ ถือเป็นเวทีในการดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามา
ร่วมกันมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาเอสเอ็ มอี และจากการกาหนดนโยบายดังกล่าวได้มีการร่วมกัน
พัฒนาชุดมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุนเอสเอ็มอี ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมทางานตรงนี้
แบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ได้แก่ มาตรการทางด้านการเงินและมาตรการที่ไม่ใช่เรื่องของการเงิน ซึ่งมาตรการ
ทั้ง ๒ ส่วนมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการเพิ่มศักยภาพ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสมกับขนาดและกิจการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
กลุ่มนั้น ๆ สรุปดังนี้ว่า
ส าหรั บ มาตรการทางการเงิ น ล่ า สุ ด ปั จ จุ บั น นี้ ผู้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี โดยเฉพาะ
วิสาหกิจรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดาเนินธุรกิจมีหลายสาเหตุ เช่น ขาดประสบการณ์
ในการบริหารจัดการธุรกิจก็ยังไม่ถึงมาตรฐานคุณภาพของสถาบันการเงินโดยปกติที่จะให้การสนับสนุน
ขาดระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ขาดแผนธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงได้กาหนดมาตรการ
และกลไกเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น และเมื่อมีความพร้อม
ก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบปกติได้ ประกอบด้วย
กองทุ น กลุ่ ม แรกเน้ น การสนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ รายย่ อ ยได้ แ ก่ กองทุ น พลิ ก ฟื้ น กิ จ การ
วิสาหกิจขนาดย่อม วงเงินที่มีอยู่ปัจจุบัน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้ดูแลให้วิสาหกิจขนาดย่อมสามารถได้รับเงินทุนไปใช้ในการพลิกฟื้นกิจการ

- ๒๐๙ รายหนึ่งไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่มีขั้นต่า โดยไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่มีดอกเบี้ย กาหนดชาระคืนภายใน
เวลาไม่เกิน ๗ ปี
กองทุนที่ ๒ คือกองทุนฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท
โดย สสว. เช่นเดียวกัน เป็นเงินทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมไม่เกินรายละ ๑ ล้านบาท ชาระคืน
ภายในเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี และนอกจากนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือวิสาหกิจรายย่อยคือ ขนาดเล็ก ให้
สามารถเข้ า ถึ ง เงิ น ทุ น ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ยั ง ได้ มี ก ารจั ด สรรเงิ น จากกองทุ น ฟื้ น ฟู กิ จ การวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลาง ขนาดย่อมไปเป็นพิเศษอีก ๕๐๐ ล้านบาท เพื่อให้เงินทุนสนับสนุนแก่วิสาหกิจรายย่อย
โดยเฉพาะที่เรียกกั น ว่า ไมโคร เอสเอ็ม อี (micro SMEs) วิสาหกิจ ชุมชนรายละไม่เกิน ๒ แสนบาท
ผ่อนปรนหลักประกันดอกเบี้ยระยะเวลา ๑๐ ปี เพื่อให้มีโอกาสได้มีเงินทุนเพียงพอที่จะตั้งต้นที่จะฟื้นฟู
ตัวเองในกรณีที่มีความจาเป็น
๒. สาหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการการสนับสนุนทาง
การเงินในวงเงินที่สูงขึ้น รัฐบาลได้จัดกองทุนเพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน
ได้ เช่น เดี ยวกัน กองทุ น พั ฒ นาเอสเอ็ม อีต ามแนวประชารั ฐวงเงิ น ๒๐,๐๐๐ ล้า นบาทเป็น กองทุ น
ที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนจัดตั้งขึ้นเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้า ถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารจัด การ ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
และมีเงินทุนเพียงพอในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และที่สาคัญรวมทั้งเชื่อมโยง
กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภายในประเทศให้ เ ข้ ม แข็ ง มี เ งื่ อ นไขพิ เ ศษ อาทิ อั ต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ ๑
ผ่อ นปรนหลัก ประกั น ปลอดช าระเงิน ต้ น ๓ ปี ระยะเวลากู้ ๗ ปี นอกจากนั้น ยั ง มีโ ครงการสิน เชื่ อ
เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนยกระดับธุรกิจวงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาทภายใต้งบประมาณของธนาคาร
พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง ประเทศไทยหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า เอสเอ็ ม อี แบงก์ (SME
Development Bank) เป็นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับขยาย ปรับปรุงกิจการ ดอกเบี้ยสูงขึ้นมาที่ร้อยละ ๓
เพราะถือว่าท่านมีความเข้มแข็งพอ ถ้าจะขยายธุรกิจ มีการพิจารณาเรื่องการค้าประกัน การปลอด
เงินต้นสั้นลงแค่ ๑ ปี ระยะเวลาปล่อยกู้ ๗ ปีเช่นเดียวกัน
มาตรการที่ไม่ใช่ด้านการเงินที่จะเสนอต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมกันไปอย่าง
ต่อเนื่อง ยกตัวอย่างโดยสังเขป เช่น การเพิ่มศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการในทุกระดับ รวมถึง
รายย่อย เติมองค์ความรู้ ทักษะด้านธุรกิจ มีการบ่มเพาะ มีระบบพี่เลี้ยง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ยังเน้นการต่อยอดองค์ความรู้การพัฒนาให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
รายเดิมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง ณ จุดนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้พัฒนากลไกการสนับสนุน อาทิ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อ ยกระดั บผลิ ต ภั ณฑ์ข องผู้ ประกอบการเอสเอ็ม อีวิส าหกิจชุ มชนให้ มีมูล ค่า สูง ตลอดจนส่งเสริ ม
ให้ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ มาตรการเพื่อเสริมศักยภาพทางด้านการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นสิ่งที่
จาเป็นคือองค์ความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีวิสาหกิจ
รายย่อยให้เรียนรู้ในการทาบัญชีที่ถูกต้อง ในอนาคตสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนระบบธนาคาร
พาณิชย์ปกติได้ ซึ่งต้องมีการบัญชีที่ได้มาตรฐาน รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

- ๒๑๐ สมัยใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะขยายตัวที่จะสามารถเข้าถึงตลาดในระดับ
ภูมิภาค ในระดับโลกได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็บริการทางการเงิน
ในระบบได้มากขึ้ น ด้ว ยตนเองต่อไป ยังมีมาตรการยกระดับมาตรฐานสินค้าสาหรับผู้ประกอบการ
กลุ่มเอสเอ็มอีต่าง ๆ อาทิ การใช้กลไกคูปองที่นาเสนอให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไปใช้เพื่อเข้าโครงการ
สนั บสนุ น การตรวจสอบการปลอดสารปนเปื้ อ นในอาหาร รวมถึ ง การจั ด สถานประกอบการให้ ถู ก
สุขลักษณะ ตลอดจนการเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองผ่านโครงการ
มาตรฐานผลิต ภัณฑ์ชุมชน และยังมีการใช้เครือข่ายอุตสาหกรรมจังหวัดของกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาบริการแล็บ (lab) ประชารัฐคือแล็บกลางลงพื้นที่ช่วยในเรื่องนี้ด้วย
เรื่องของการตลาด มีการให้ความรู้ในเรื่องด้านการตลาด เน้นการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ได้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ว่าได้เงินทุนไปแล้วขยายกาลังการผลิตแต่ขายไม่ได้ซึ่งมีการร่วมมือกับหลายหน่วยงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทโดยเฉพาะ สรุปได้โดยสังเขปว่ากองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอี (SMEs) แนวประชารัฐจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่มกราคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันนี้
ได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มุ่งเน้นการสนับสนุนวิสาหกิจเอสเอ็มอี โดยทางาน
ในพื้นที่ระดับชุมชนทั่วประเทศผ่านการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในพื้นที่
โดยอาศัยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศให้เป็นเครือข่ายศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี
เพิ่มภารกิจไม่เพียงแต่ออกตรวจโรงงานเท่านั้น แต่พันธกิจงานที่เสริมเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี จึงเป็นศูนย์เครือข่ายสนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอีประจาจังหวัด ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค ๑๑ แห่งที่จะเป็นศูนย์ส่งเสริมเอสเอ็มอีระดับภาคเช่ นเดียวกัน คือจะเป็นหน่วยงาน
สาหรับรับคาขอการสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน แล้วประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละด้านต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีต ามแนวประชารัฐ
ประจาจังหวัดซึ่งแต่งตั้งโดยท่านนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทางานในการนามาตรการสู่
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนสอดรับกับการดาเนินงานสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ได้มากที่สุด คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ร่วม
เป็นกรรมการ ดาเนินการในเรื่องนี้ โดยเครือข่ายศูนย์อุตสาหกรรมประจาจังหวัดที่เป็นศูนย์ส่งเสริม
สนับสนุนช่วยเหลือเอสเอ็มอีประจาจังหวัด ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการทางานให้
และนอกจากทางด้านการเงินกองทุนดังกล่าวยังดาเนินการการส่งเสริมสิง่ ทีจ่ าเป็นทีไ่ ม่ใช่
ตัว เงิน ควบคู่ไปอีก เช่น การช่ว ยเหลือในการปรับปรุงพัฒนากิจการต่าง ๆ หลังจากที่ได้รับเงิน ทุน
สนับสนุนไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะดิจิทัล (digital) การค้าขายในระบบอี-คอมเมิร์ซ
(e-commerce) ที่เหมาะสม การเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านบัญชี การเงินและการตลาด
ทั้งนี้
กองทุ น พั ฒ นาเอสเอ็ ม อี ต ามแนวประชารั ฐ ได้ จั ด กิ จ กรรมคลิ นิ ก สั ญ จร เพื่ อ สื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์การดาเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกระดับในพื้นที่

- ๒๑๑ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดคาขอการช่วยเหลือสนับสนุนครบ
เต็มรูปแบบ สาหรับการดาเนินการโดยคลินิกเอสเอ็มอีสัญจร ขณะนี้ได้ดาเนินการไปแล้ว อาทิ จังหวัด
สงขลา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตาก
และมีแผนทีจ่ ะดาเนินการในลักษณะคลินิกสัญจรเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ
๓. ปั จ จุ บั น นี้ ก ารด าเนิ น การของกระทรวงอุ ต สาหกรรมมี ก ารประสานการขั บ เคลื่ อ น
การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี อ ย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคการศึ ก ษา
ภาคประชาชน ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการบูรณาการเริ่มจากการจัดทาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมทั้งการจัดทางบประมาณ โดยให้จัดทางบประมาณ
ลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนดังกล่าว มีการติดตามประเมิ นผล
ในภาพรวมเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณมาจานวนหนึ่ง ปี ๒๕๖๑ ก็ได้รับจัดสรร
งบประมาณต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น การบู ร ณาการ เช่ น ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ 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 าเร็ จ ในการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี พ อสมควร พบว่ า มี รู ป แบบการบริ ห ารงาน
โดยหน่วยงานหลายแห่ง เพราะต้องการทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญจากหลายแห่ง แต่มีองค์กรกลางคล้ายกับ
สสว. ทาหน้าที่วางแผนและบูรณาการการส่งเสริมงานเอสเอ็มอีของประเทศเช่นเดียวกัน
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๒๑๒ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

การดาเนินการนาสายไฟฟ้าและสายสาธารณูปโภคต่างๆ ลงดิน

วันที่เสนอกระทู้ถาม

๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ตั้งกระทู้ถาม

คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ผู้ตอบกระทู้ถาม

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๔๔ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
ด้วยช่วงที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
หลายจุด ส่งผลให้แต่ละเหตุการณ์มีทั้งผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย และคงปฏิเสธได้ยากว่า
ส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุนั้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่มีสายไฟและสายสาธารณูปโภคต่างๆ แขวน
อยู่บนเสาไฟฟ้าและพาดอยู่บนกิ่งไม้ในสภาพระเกะระกะ หรือบางครั้งหล่นลงมาบนฟุตบาทตามริมถนน
ซึ่งนอกจากจะทาให้ทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครและเมืองต่าง ๆ ของประเทศ ลดความงดงามลงไป
แล้วยังเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง
มาช้านาน คณะรัฐมนตรีปัจจุบันรับทราบปัญหานี้เป็นอย่างดี และได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๘
ให้การไฟฟ้านครหลวงดาเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานคร
แห่งอาเซียนในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ซึ่งแนวทางและนโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่การให้การ
ไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบในการจัดระเบียบระบบสายไฟอย่างเดียวอาจจะ
ทาให้นโยบายไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสายที่แขวนอยู่บนเสาไฟฟ้ามิได้มีแต่เสาไฟที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น แต่ยังมีสายสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งสายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
สายสาธารณูปโภคอื่น ๆ เหล่านี้ จะต้องให้หน่วยงานหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหา
โดยนาสายต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนลงดินร่วมกับสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าด้วย ดังนั้น การที่
รัฐบาลให้ความสาคัญในเรื่องนี้ ไม่เพียงแต่เป็ นการแก้ไขปัญหาด้านทัศนียภาพให้แก่ประเทศเท่านั้น
ยั ง เป็ น การเพิ่ ม ความสะดวกและความปลอดภั ย ให้ แ ก่ ป ระชาชนชาวไทยและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการรองรับนโยบายที่อยากให้ประเทศไทยกลายเป็นมหานคร
แห่งอาเซียนได้อย่างแท้จริงอีกด้วย

- ๒๑๓ จึงขอเรียนถามว่า
๑. ปัจจุบันการดาเนินการนาสายไฟฟ้าและสายสาธารณูปโภคต่างๆ ลงดิน ได้ดาเนินการ
ไปแล้วมากน้อยเพียงใด และจะมีการดาเนินการเฉพาะกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเทีย่ ว
สาคัญเท่านั้ น หรือไม่ อย่ างไร รวมถึ งมีแผนการบูรณาการในการด าเนิน งานร่ว มกันของหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร
๒. ขณะนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าบนถนนหลายสาย และต้องมีการขุดเจาะถนนด้วยหากมี
การวางท่อสาหรับสายสาธารณูปโภคต่างๆ ไปด้วยเลย ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณและเวลาในการ
วางสายสาธารณูปโภคเหล่านั้น อยากทราบว่าได้มีการดาเนินการในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คาถามที่ ๑) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้า
นครหลวง มีแผนงานโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ ระยะทาง ๔๑.๙ กิโลเมตร ได้แก่
โครงการถนนสีลม โครงการปทุมวัน โครงการจิตรลดา โครงการพหลโยธิน โครงการพญาไท โครงการ
สุขุมวิท และโครงการปทุม วัน จิตรลดา พญาไท (เพิ่มเติม) ทั้งนี้รัฐบาลได้เร่งรัดดาเนินการอย่างเต็มที่
และแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙ ส่วนแผนงานโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการเป็นระยะทาง ๔๕.๔ กิโลเมตร
รัฐบาลได้เร่งรัดโดยจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย โครงการ
ปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (เพิ่มเติม) โครงการนนทรี โครงการถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการ
พระราม ๓ โครงการรัชดาภิเษก – อโศก โครงการรัชดาภิเษก – พระราม ๙
แผนงานการดาเนิ น การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับ
มหานครแห่งอาเซียน ระยะทาง ๑๒๗.๓ กิโลเมตร ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑
กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีการขยายการทางาน ๓๙ เส้นทาง เช่น โครงการรอบพระตาหนักจิตรลดารโหฐาน
ได้ก่อสร้างไปแล้วประมาณ ๑๓ เปอร์เซ็นต์ โครงการรถไฟฟ้าสีน้าเงิน ช่วงถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นต้น
โครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็ จในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ ก่อสร้างเคเบิล
(Cable) ใต้ดิ น ส าหรั บเมืองใหญ่ เช่น ถนนท่ าแพ จั งหวั ด เชี ยงใหม่ ถนนเสด็ จนิวั ติ จังหวัด บุรีรั มย์
ถนนสุน ทรวิจิต ร จังหวัด นครพนม ถนนตรัง ถนนกระบี่ ถนนดีบุก และถนนเยาวราช จังหวัดภูเก็ต
ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด
คือ จังหวัดลาปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครพนม และจังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการสารวจ
ออกแบบ และโครงการแผนงานที่จะดาเนินการในอนาคต คือ โครงการพัฒนาไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่
๒ ปี๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ในพื้นที่ ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนคร
นครสวรรค์ และเทศบาลนครขอนแก่น
ทั้งนี้ รั ฐบาลมี แ ผนงานระยะยาวก่ อสร้า งเคเบิ ล(Cable) ใต้ดิน ในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗
เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒๑๔ รวมทั้งเป็นการดาเนินการอย่างสอดคล้องและต่อเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกกระทรวง ซึ่งเป็นการบูรณาการการทางานอย่างต่อเนื่อง ต่อไป
คาถามที่ ๒) แนวการก่อสร้ างรถไฟฟ้าอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การไฟฟ้า นครหลวงได้ มีการบูร ณาการโดยมี ระเบียบสานั กนายกรั ฐมนตรีว่ าด้ว ยการประสานงาน
สาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น แนวทางในการทางาน และทางานเป็นทีมแบบบูรณาการร่ว มกับ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ด้านสาธารณูปโภค
การร้อยท่อสายต่างๆโดยใช้วิธีนาท่อลอดใต้ผิวการจราจร (pipe Jacking) ซึ่งการไฟฟ้าและทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและดาเนินการร่วมกันอย่างสมบูรณ์ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน เป็นต้น
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๒๑๕ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ความล่าช้าในการปรับปรุงและประกาศใช้ร่างกฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายมณเฑียร บุญตัน เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๔๐ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายมณเฑียร บุญตัน
สืบเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการขยายตัวของเมืองในด้านการก่อสร้างอาคาร
เพิ่ ม มากขึ้ น ภาครั ฐ จึ ง ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคารและกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันรวมถึง
มีการประกาศใช้กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้ อย่างไรก็ดี กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว
และไม่ครอบคลุมถึงบุคคลทุกคน จึงสมควรที่จะปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable
Development Goals (SDGs) ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การอยู่ ร่ ว มกั น และไม่ ท อดทิ้ ง ใครไว้ ข้ า งหลั ง
โดยกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของอาคารเพื่อให้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพ
ความพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่ากรมโยธาธิการและผังเมื องได้ยกร่าง
กฎกระทรวงก าหนดสิ่ ง อ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้ อ มของอาคารที่ ค นพิ ก าร ผู้ สู ง อายุ
และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พ.ศ. .... มาหลายปีแล้ว แต่ยังมิได้มีการประกาศใช้ ซึ่งความล่าช้าในการ
ปรั บ ปรุ ง และประกาศใช้ อาจกระทบต่ อ การจั ด สภาพแวดล้ อ มสาธารณะที่ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง
และใช้ประโยชน์ได้ และความพยายามในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในทุกมิติซึ่งเป็นนโยบายหลัก
ของรัฐบาล

- ๒๑๖ จึงขอเรียนถามว่า
๑. รัฐบาลมีนโยบายในการดาเนินการยกร่างกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวก
และสภาพแวดล้อมของอาคารที่คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พ.ศ. .... หรือไม่อย่างไร
หากมีจะใช้ระยะเวลาในการดาเนินการมากน้อยเพียงใด
๒. รัฐบาลมีแ นวทางสนั บสนุนการจั ด สภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึ ง
และใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ได้ ใ นทุ กมิ ติ (อาคารสถานที่ ขนส่ ง สาธารณะ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การสื่ อ สาร
เทคโนโลยี บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด) หรือไม่ อย่างไร
๓. รัฐบาลมีมาตรการในการผนวกรวมนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ หรือไม่อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คาถามที่ ๑) ความคืบหน้าในการเสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมของอาคารที่คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พ.ศ. .... ในขณะนี้ได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกรมโยธิการและผังเมื องแล้ว ซึ่งต่อมาได้เสนอคณะกรรมการควบคุม
อาคารตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้
เสนอต่อคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ใน
ต้นปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดดาเนินการควบคู่ไปด้วยคือ เพื่อที่จะให้ประกาศฉบับนี้มี
ผลใช้บังคับได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกใน
อาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพลลภาพและคนชรา ให้สอดคล้องกัน
ค าถามที่ ๒) แนวทางการพั ฒ นาบริ ก ารสาธารณะส าหรั บ พลเมื อ งทุ ก คนนั้ น รั ฐ บาล
ได้ ด าเนิ น การให้ สอดคล้ อ งกั บ รัฐ ธรรมนูแ ห่ งราชอาณาจั กรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐ ในหมวด ๕
และหมวด ๖ อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในเรื่องการสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม ดังนี้
ประการที่ ๑ การขนส่งสาธารณะที่มีผ ลเป็นรูปธรรมในขณะนี้คือ ยู นิเวอร์ซอล ดีไ ซด์
(Universal Design) เช่น กรุงเทพมหานครได้เร่งรัดติดตั้งลิฟต์โดยสารบริเวณสถานีรถไฟฟ้าให้ครบ
ทั้ง ๒๓ สถานี ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ และมีบริการผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น เป็นต้น
ประการที่ ๒ ด้านพลังงาน มีการพัฒนาโครงสร้างระบบไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนมีไ ฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง
ประการที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตาก อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร อาเภอสะเดา จังหวัด สงขลา และอาเภอหนองคาย จังหวัด หนองคาย
ใช้งบประมาณ ๓,๑๔๐ บาท

- ๒๑๗ ประการที่ ๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้มีการติดตั้งกล้องซีซีทีวี (CCTV)
ประการที่ ๕ การให้บริการประชาชนในเชิงรุก เนื่องจากมีพระราชบัญญัติอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย เช่น
กรมที่ดิน กรมการปกครอง ได้จัดทา Linkage Center ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชนได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ค าถามที่ ๓) รั ฐ บาลได้ ด าเนิ น การสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs)
ของสหประชาชาติ ซึ่งดาเนิ นการตามเป้าหมายที่ ๙ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทาน
และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมยั่งยืน และเป้าหมายที่ ๑๑
ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมีความปลอดภัย และมีความสอดคล้องกับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยต้องทางาน
ในเชิงรุกเพื่อที่จะให้ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔. ๐ ต่อไป
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๒๑๘ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

ปัญหาการให้บริการรถยนต์ป้ายดาผ่านแอพพิเคชั่น (Uber)
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายพิชัย อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นผูต้ อบกระทูถ้ ามแทนรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓๐ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตามที่ สื่ อ มวลชนได้ เ สนอข่ า วเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งผู้ ขั บ รถยนต์ รั บ จ้ า ง
สาธารณะหรือผู้ขับรถแท็กซี่ กับขับรถยนต์ป้ายดาผ่านแอพพลิเคชั่น (Uber) หรือผู้ขับรถอูเบอร์โดยมี
กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ได้ปิดล้อมรถอูเบอร์กลางเมืองโดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยสารมาด้วย ซึง่ เกิดขึน้
ในเมื อ งท่ อ งเที่ ย ว เช่ น พั ท ยา เชี ย งใหม่ เป็ น ต้ น เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วสร้ า งความหวาดกลั ว ให้ กั บ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย สาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการให้บริการของผู้ขั บรถแท็กซี่ ซึ่งมีผู้ร้องเรียนจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ผู้ขับแท็กซี่มักอ้างว่าต้องไปส่งรถ แก๊สหมด หรืออยู่นอกเส้นทาง รวมถึงการขับรถ
ไม่ถูกกฎจราจร ขับรถประมาท การพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่สุภาพกับผู้โดยสาร และความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร ประชาชนจึงมองหาทางเลือกที่ดีกว่าโดยเฉพาะอูเบอร์ (Uber) ซึ่งมีความสะดวกสบายรวดเร็ว
สามารถเรียกรถผ่านบริการแอพพลิเคชั่นมีการกาหนดเส้นทาง และค่าบริการให้ทราบล่วงหน้าและเป็นที่
พอใจของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การที่กระทรวงคมนาคมไม่สามารถควบคุมการบริการรถแท็กซี่ให้มีคุณภาพ
ที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ แต่กลับห้ามรถอูเบอร์ให้บริการโดยอ้างว่าผิดกฎหมาย
กรณีที่ผู้ขับขี่รถอูเบอร์ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์ไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์รบั จ้าง
ส่ ง ผลให้ ไ ม่ มี ก ารแข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการในด้ า นค่ า บริ ก ารและคุ ณ ภาพการบริ ก าร ประชาช น
ขาดทางเลือกในการใช้บริการสาธารณะ
จึงขอเรียนถามว่า
๑. กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการให้บริการรถยนต์ป้ายดาผ่านแอพพิเคชั่น (Uber)
ให้ถูกกฎหมายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการรถยนต์สาธารณะหรือไม่ ประการใด

- ๒๑๙ ๒. กระทรวงคมนาคมมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกั น หรือความขัดแย้ง
ที่อาจรุนแรงและบานปลายยิ่งขึ้นระหว่างผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะหรือผู้ขับแท็กซี่กับผู้ขับรถยนต์
ป้ายดาผ่านแอพพิเคชั่น (Uber) หรือผู้ขับรถอูเบอร์หรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายพิชยั อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๑) การดาเนินการเกี่ยวกับการทาให้ถูกกฎหมาย กระทรวงคมนาคมได้มีการจัดการประชุม
ร่วมกันโดยให้มีตัวแทนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของอูเบอร์มาพูดคุยด้วยและได้หารือกับผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้แ ก่ กรมการขนส่ งทางบก ผู้ แ ทนกระทรวงคมนาคมซึ่ งก ากับ ดูแ ล ตัว แทนจาก คสช. ซึ่ง ดูแ ล
เรื่องการจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องรถโดยสารสาธารณะซึ่งดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ มาหารือ
ร่ว มกัน ในเรื่องนี้ มีข้อตกลงกัน ว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างรอบคอบ แล้วจึงมีมติว่าควรจะมีการ
ดาเนินการศึกษาและจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทาการศึกษารูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการน า
รถส่วนบุคคลมาให้ บริการในรูปแบบรถแท็กซี่ผ่านการให้บริการโดยใช้แอพพลิเคชั่น โดยมีขอบเขต
ของการศึกษาดังนี้
ข้อ ๑ เพื่อศึกษาผลดี ผลเสีย ของการนารถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการในรูปแบบรถ
แท็กซี่ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะ
เร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน
ข้อ ๒ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบแท็กซี่เดิมจากการนารถยนต์ส่วนบุคคล
มาให้บริการในรูปแบบรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าว
ข้อ ๓ เสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ข้อกาหนด และกฎระเบียบเพื่อให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลง โดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะและการยอมรับของประชาชน
ซึ่งหากผลการศึกษาดังกล่าวแล้วเสร็จ กรมการขนส่งทางบกจะได้เร่งดาเนินการทาความ
เข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ขับรถยนต์รถรับจ้างสาธารณะเพื่อจะได้ดาเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้เพื่อลดความขัดแย้งของผู้ให้บริการและมีทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ
มากขึ้น
๒) กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่ งทางบกได้ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในคณะกรรมการจัดระเบียบการจราจรในเรื่องเกี่ยวกับแท็กซี่ตามนโยบายของ คสช. ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๗ ดาเนินการจัดระเบียบรถแท็กซี่เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถแท็กซี่และแก้ปัญหา
ร้องเรียนของผู้ใช้บริการโดยการควบคุมกากับดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ได้ทาความเข้าใจ
กั บ ผู้ ป ระกอบการรถยนต์ รั บ จ้ า งไม่ ใ ห้ ท าการต่ อ ต้ า นที่ เ ป็ น การฝ่ า ฝื น กฎหมาย และด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกใช้เรียกแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ได้กาหนด
แนวทางในการพั ฒ นายกระดั บ รถแท็ ก ซี่ เ พื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ความปลอดภั ย เน้ น คุ ณ ภาพและ
การเข้าถึงการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้โครงการแท็กซี่ โอเค (TAXI OK) กับแท็กซี่ วีไอพี (TAXI
VIP) ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับโครงการแท็กซี่ โอเค เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถแท็กซี่ที่อยู่
ในระบบปั จ จุ บั น เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจ ความปลอดภั ย โดยได้ อ อกแบบระบบเรี ย กใช้ บ ริ ก าร

- ๒๒๐ โดยแอพพลิเคชั่นผ่านระบบมือถือเพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการเพื่ อความสะดวกป้องกันปัญหา
การปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ (meter) ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการ ไม่เอาเปรียบ
ผู้โดยสาร โดยมีแนวทางดาเนินการบริหารจัดการ ดังนี้
ข้อ ๑ ได้เสนอกฎกระทรวง ๒ ฉบับให้แท็กซี่ที่อยู่ในระบบทุกคันต้องติดตั้งระบบจีพีเอส
แทร็ ก กิ ง (GPS tracking) พร้ อ มเครื่ อ งบ่ ง ชี้ ค นขั บ ที่ ใ ช้ กั บ ใบขั บ ขี่ กล้ อ งซี ซี ที วี (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 ศูนย์ให้บริการข้อมูลรถแท็กซี่ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองจะทาหน้าที่
บริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ของกรมการขนส่งทางบกหรือว่าแท็กซี่ โอเค เซ็นเตอร์นี้
กับผู้ประกอบการแท็กซี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ข้อ ๔ ได้มีการพัฒนาระบบเรียกแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ หรือเรียกว่า ดีแอลที
(DLT) แท็กซี่ โอเค เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการเพิ่มความสะดวก ป้องกันปัญหาการปฏิเสธ
ผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
แอพพลิเคชั่นนี้ยังสามารถร้องเรียนแล้วก็แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นภายในรถแท็กซี่ได้ด้วย
นอกจากนั้ น มีอี ก ๑ โครงการ คื อโครงการแท็ก ซี่ วีไ อพี ของกรมการขนส่ง ทางบก
ได้จัดทาโครงการแท็กซี่ วีไอพี ขึ้น เป็นการเพิ่มทางเลือกในการให้บริการของประชาชน โดยเป็นแท็กซี่
ชนิดพิเศษ ใช้รถที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพิ่มอุปกรณ์ส่วนควบ
สาหรับให้บริการที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นเพิ่มเติมจากข้อกาหนดของการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์
ส่ ว นควบตามโครงการแท็ ก ซี่ โอเค ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คล มี ค วามพร้ อ มทางธุ ร กิ จ
มีแผนการประกอบแบบมืออาชีพ
จากโครงการแท็กซี่ โอเค และ แท็กซี่ วีไอพี ที่พัฒนาดังกล่าวข้างต้นจะทาให้ระบบ
การบริ ห ารจั ด การด้ ว ยดาต้ า เบส (database) ที่ เ ป็ น ระบบสามารถพั ฒ นาศู น ย์ ป ระวั ติ ทั้ ง รถแท็ ก ซี่
ที่จดทะเบียนในระบบทุกคันและประวัติผู้ขับรถทุกคน ตลอดจนการบันทึกติดตามการกระทาผิดจะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาให้ระบบการให้บริการแท็กซี่สาธารณะสามารถพัฒนาสู่คุณภาพการให้บริการ
ที่ยั่งยืนต่อไป
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๒๒๑ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

การอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมเก่าแก่
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ๕๖/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๖๔ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้วยโบราณสถานเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงโบราณคดี
และมีความงดงามทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม โบราณสถานในประเทศไทยจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทาง
จิตใจ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย การอนุรักษ์โบราณสถานและสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้อยู่ในสภาพ
มั่นคงแข็งแรง สวยงามอยู่เสมอ จึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าโบราณสถาน
บ้านเรือนอาคารเก่าแก่หลายแห่ งที่มีนัยสาคัญทางประวัติศาสตร์และผูกพันอยู่ในความทรงจาทาง
วัฒ นธรรมของคนในชุมชน ซึ่งควรได้รับการอนุรักษ์หรือนาเสนอในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดก
วัฒนธรรมที่แสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น พบว่ายังไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐหรือเจ้าของทาให้บ้านเรือน
และอาคารหลายแห่ ง อยู่ ใ นสภาพทรุ ด โทรมผุ พั ง ถู ก ท าลาย เสี่ ย งต่ อ การสู ญ หายไปจากพื้ น ที่ ท าง
วัฒนธรรมโดยปราศจากความพยายามในการอนุรักษ์เพื่อให้เยาวชนและคนรุ่นต่อไปได้ศึกษาเรียนรู้และ
ภาคภูมิใจ เช่น บ้านพะโป้ หรือบ้านห้างรัชกาลที่ ๕ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาแพงเพชร เป็นอาคารไม้สองชั้น
สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง รูปแบบไทยผสมตะวันตก ประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต และวังพระยาระแงะ
ตั้งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส เป็นอาคารเรือนไม้อายุกว่าร้อยปี มีลักษณะสองชั้นยกใต้ถุนสูง หลังคาจั่วมนิลา
หรือบลานอ มีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมมลายู โดยสมัยเป็นมณฑลปัตตานีถูกใช้เป็นที่ว่าราชการ
ของเจ้ าเมื อง เป็ นต้ น ซึ่ งปั จจุ บั นบ้ านทั้ งสองแห่ งมี สภาพทรุ ด โทรมผุ พั ง เนื่ องจากการขาดการดู แ ล
นอกจากนี้ ยั งมี ประเด็ นปั ญหาการรื้ อถอนโบราณสถานที่ ตั้ งอยู่ ตามวั ดต่ าง ๆ เพื่ อสร้ างศาสนสถาน
สิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ หรือน าพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในการอื่น รวมถึงการสร้างอาคารบดบังทัศนียภาพ
ของโบราณสถานตลอดจนขาดความรู้ความเข้าใจในการบูรณะโบราณสถานของผู้เป็นเจ้าของ ทาให้มีการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงโบราณสถานโดยผิดวิธี ใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้รูปลักษณ์และสัดส่วนอาคาร
มีความผิดเพี้ยนซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่า ความสาคัญของโบราณสถาน ดังนั้น ภาครัฐจึงควรดาเนินการ

- ๒๒๒ ส ารวจโบราณสถานและสถาปั ตยกรรมเก่ าแก่ ที่ มี คุ ณค่ าทางด้ านประวั ติ ศาสตร์ และศิ ลปวั ฒนธรรม
ทั่วประเทศว่ามีจานวนมากน้อยเพียงใด และมีสภาพอย่างไร เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ต่อไป
จึงขอเรียนถามว่า
๑. หน่วยงานของรัฐได้มีการสารวจและจัดทาข้อมูลโบราณสถานทั่วประเทศหรือไม่ อย่างไร
๒. มีแนวทางอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีคุณค่าหรือไม่ อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
คาถามที่ ๑) หน่วยงานของรัฐได้มีการสารวจและจัดทาข้อมูลโบราณสถานทั่วประเทศ
โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้สารวจทาข้อมูลโบราณสถานทั่วประเทศ ณ ปัจจุบันได้มีการ
จัดทาฐานข้อมูลโบราณสถานแล้วจานวน ๙,๖๑๔ แห่ง ในจานวนนี้ได้ประกาศเป็นโบราณสถานสาคัญ
ของชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา จานวน ๓,๑๓๔ แห่ง ที่ยังไม่ได้ประกาศอีกจานวน ๖,๔๘๐
แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมู ลรายละเอียดประเมินคุณค่า กาหนดขอบเขตที่ดินโบราณสถาน
และจะดาเนินการขึ้นทะเบียนในลาดับต่อไป นอกจากนี้การจัดทาข้อมูลโบราณสถานและจัดลาดับ
ความสาคัญโบราณสถาน แล้วยังมีการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ ลาดับการอนุรักษ์และปัญหาการ
เสื่อมสภาพของโบราณสถานเพื่อใช้เป็นข้อ มูลสาหรับการวางแผนในการอนุรักษ์ ข้อมูลเหล่านี้ของกรม
ศิลปากรเป็นข้อมูลเปิดเผยแล้วก็มีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม เป็นฐานข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ (website) ของกรมศิลปากร
ค าถามที่ ๒) มี แ นวทางการอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถานและสถาปั ต ยกรรมมี คุ ณ ค่ า โดยที่
โบราณสถานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์และโบราณคดีอันเป็นทรัพย์
มรดกที่มีค่ายิ่งของชาติ บทบัญญัติมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอานาจ
พิจารณาให้มีการบูรณะซ่อมแซมหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการอนุรักษ์ หรือรักษา และในการอนุรักษ์
โบราณสถาน กระทรวงวัฒ นธรรม โดยกรมศิลปากรได้กาหนดแนวทางการอนุรักษ์โดยได้ออกเป็น
ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎบัตรระหว่าง
ประเทศ ว่าด้วยการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานและแหล่งที่ตั้งตามกฎบัตรเวนิส โดยนาแนวทางของ
กฎบัตรนี้มาปรับปรุงประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะและบริบทของประเทศไทย ทั้งนี้ได้กาหนดแนวทางการ
อนุรักษ์ ตามลักษณะการใช้งานของโบราณสถานเป็น ๒ ลักษณะก็คือ
ลักษณะที่ ๑ โบราณสถานที่มีการใช้สอยในปัจจุบัน การอนุรักษ์จะเน้นเรื่องของโบราณสถาน
เสริมความมั่นคงแข็งแรงให้คงรูปแบบดั้งเดิมที่มีคุณค่า และอาจเสริมสร้าง ต่อเติมตามความจาเป็น
เพื่ อ ทดแทนความเหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ การใช้ ง านแบบใหม่ แต่ ต้ อ งไม่ ท าลายคุ ณ ค่ า ของ
โบราณสถานนั้ น ๆ การอนุ รั ก ษ์ ยั ง รวมถึ ง การดู แ ลรั ก ษาโบราณสถานให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ อ ยู่ เ สมอ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและช่างฝีมือในอดีต

- ๒๒๓ ลักษณะที่ ๒ โบราณสถานที่ไม่ได้ใช้สอยอย่างในอดีต เช่น โบราณสถานที่ปรากฏตาม
เมื อ งโบราณต่ า ง ๆ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย หรื อ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น ต้ น การอนุ รั ก ษ์ จ ะเป็ น ไป
ในลักษณะของการรักษาไว้ตามสภาพที่พบจริง เพื่อป้องกันไม่ให้โบราณสถานเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้ น
ทั้งนี้เพื่อคงคุณค่าความเป็นของแท้และดั้งเดิมให้มากที่สุด ในกรณีที่จะเสริมความมั่นคงหรือมีความ
จาเป็นต้องทาชิ้นส่วนของโบราณสถานที่ขาดหายไปขึ้นใหม่ เพื่อรักษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรม จะทาได้
โดยวิธีการออกแบบให้แสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นของทาขึ้นใหม่ จะด้วยวิธีการใช้วัสดุต่างกันหรือ
สีต่างกัน หรือการทาพื้นผิวให้ต่างกันกับของเดิม แต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่มีความผสมกลมกลืนกับ
ของเดิม
กรณีเรื่องบ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร และโบราณสถานวังเจ้าเมืองระแงะ ซึ่งบ้านพะโป้
ซึ่งเป็นเรือนปั้นหยาประยุกต์ ๒ ชั้น แล้วสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ จริง ๆ แล้วบ้านหลังนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น
บ้านที่มีค วามสาคัญ ในอดีต เพราะว่ าถ้ านับ จากปัจ จุบัน นี้ก็ อายุ ๑๐๐ กว่ าปีแ ล้ว แล้ว ก็บ้ านหลัง นี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสต้นก็เคยมาที่บ้านหลังนี้เช่นเดียวกัน ณ ปัจจุบัน
อาคารและที่ดินบ้านพะโป้เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน เจ้าของบ้านคนปัจจุบันคือ นางวัฒนา อุดมรัตน์ศิริชัย
แล้วบ้านนี้ก็ถูกปล่อยร้างไว้ในสภาพชารุดทรุดโทรมอย่างที่จัดเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของ แต่ยังไม่ได้
ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสาคัญของชาติ หน่วยศิลปากรที่ ๖ สุโขทัยได้สารวจและจัดทา
รูปแบบรายการบูรณะแล้วเสร็จ แต่เมื่อเข้าไปประสานกับเจ้าของที่ครอบครองอาคารอยู่ตามกฎหมาย
ได้รับแจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้มีหน่วยงานราชการไปดาเนินการใด ๆ ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดาย ซึ่งขณะนี้ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะกรมศิลปากรเรามีกองทุนโบราณคดี ซึ่งอาจจะจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ได้แล้ว
กองทุนนี้เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีบทบัญญัติที่เข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็เห็นชอบ คือ ผู้บริจาคงานเพื่อการบูรณะ
โบราณสถานสามารถน าไปหั กภาษีได้ ๒ เท่ า อั นนี้ถ้ าได้ มี การประสานอย่ างใกล้ชิ ดก็อาจจะทาให้ เกิ ด
ความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมต่อไปได้
วังเจ้าเมืองระแงะ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ถือว่าเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
อย่างที่เห็นคือ ณ ปัจจุบันนี้ประเด็นปัญหาคือว่าเจ้าของผู้ครอบครองได้มีการขายที่ดินส่วนหนึ่งไปแล้ว
ที่ดินตรงนี้เหมือนกับว่าแบ่งครึ่ง อาคารไป จริง ๆ แล้วกรมศิลปากรเมื่อปี ๒๕๕๙ ได้จัดทารูปแบบ
รายการที่จะเข้าไปบูรณะแล้วจานวนเงิน ๗ ล้านบาท แล้วก็ตั้งงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ได้รับเรียบร้อยแล้ว
แต่ เ นื่ อ งจากติ ด ปั ญ หาเรื่ อ งของที่ ดิ น ผู้ ค รอบครองก็ คื อ ผู้ ที่ ซื้ อ อาคารครึ่ ง หนึ่ ง ของอาคารกั บ ที่ ดิ น
ส่วนหนึ่งไปเขาก็ไม่ประสงค์จะบูรณะ เขาต้องการที่จะขายอาคารของเขากับที่ดินตรงนี้ก็เป็น จานวน
๓๕ ล้านบาท เพราะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดาเนินการนี้ได้ งบประมาณที่ขอมาได้ก็ต้องไปดาเนินการ
อย่างอื่น ก็รับท่านอาจารย์วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ไปว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปประสานในรายละเอียดดูว่า
เขายินดีที่จะบริจาคหรือไม่ ถ้าสามารถทาได้ก็สามารถที่จะตั้งงบประมาณใหม่เข้าไปดาเนินการได้
เรื่องชุมชนเก่า จริง ๆ แล้วกระทรวงวัฒนธรรมได้สารวจชุมชนเก่า ถนนสายวัฒนธรรม
โบราณในประเทศไทยเรามีจานวนประมาณ ๑๔๐ กว่าแห่ง ขณะนี้มีชุมชนต่าง ๆ ฟื้นฟูทั้งถนนก็ดี
เป็นชุมชนก็ดี เพื่อฟื้นฟูของแท้และดั้งเดิมที่เป็นวิถีชีวิตก็ดี อาคารสถาปัตยกรรมทางกายภาพก็ดี หรือว่า
ในเรื่องของการส่งเสริมนักท่องเที่ยวก็ดีเป็นชุมชนที่ประสบความสาเร็จ เช่น ชุมชนที่สามชุก เป็นต้น
กระทรวงวัฒ นธรรมก็ทราบดี ว่าบางชุมชนไม่มีศักยภาพเช่นนั้น เพราะจากการที่ เราไปสารวจแล้ ว
๑๔๐ กว่าแห่งมีพัฒนาไปแล้วประมาณ ๔ – ๕ แห่งก็ประสบความสาเร็จ กระทรวงก็เข้าไปดาเนินการ

- ๒๒๔ โดยกรมส่ ง เสริ ม ธรรมก็เ ข้ า ไปส ารวจแล้ ว ประสานกั บ ท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อบต. อบจ. ที่ มี
ความประสงค์แล้วก็นาชุมชนเหล่านั้นมาอบรมพาไปดูงานกรณีศึกษาของชุมชนและถนนวัฒนธรรม
ที่ประสบความสาเร็จ แล้วก็ขณะนี้เราเปิดชุมชนอย่างนี้ไปแล้ว ๒๗ แห่ง ค่อย ๆ ทา เพราะว่าการที่
จะไปเปิดทีเดียว ๑๔๐ แห่งคงเป็นไปไม่ได้ ก็คิดว่าต้องยั่งยืน เมื่อเปิดไปแล้วต้องสามารถขับเคลื่อนไปได้
อย่างยั่งยืน แล้วไม่ใช่เปิดปีดียวแล้วก็ปิด หลักการหลัก ๆ เลยก็คือการที่จะพิจารณาว่าจะเข้าทาอันดับ
ที่ ๑ ต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อันดับที่ ๒ ต้องมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่
ใกล้เคียงกับของเดิมหรือสามารถฟื้นฟู ได้ อันดับที่ ๓ ที่สารวจจากนักท่องเที่ยวที่ไปก็คือเขาต้องการ
มีส่ ว นร่ ว ม หรื อจะต้ อ งมี เ รื่ องของอาหารที่ เ ป็ น จุ ด ขายของชุ ม ชน สุด ท้ า ยเลยที่ สาคั ญ ก็ คื อ ต้ อ งมี
ความร่ว มมือจริงของท้องถิ่น ทั้ง ประชาชนก็มีความตั้งใจที่จะขับ เคลื่อนชุมชนเขาให้เป็นชุมชนที่ มี
ความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม เพราะว่าอันนี้ จะเกิดผลกระทบ อย่างถนนสายหนึ่งเวลาช่วงวันเสาร์
วันอาทิตย์ เวลาเปิดเป็นถนนสายวัฒนธรรมนี้ ต้องมีการปิดถนน ชุมชนที่อยู่บนถนนเส้นนี้ทุกบ้านต้อง
พร้อมใจกันว่าโอเค พร้อมที่จะปิดถนนเพื่อให้เกิดตลาดชุมชนนี้ขึ้นมา อันนี้เราก็ขับเคลื่อนไปแล้ว อย่างที่
จังหวัดอุทัยธานีก็เคยไปดูโรงหนังที่อาจารย์ว่า แล้วโรงหนังหลังนี้เราก็สารวจพบที่จังหวัดพิจิตร ที่ชุมชน
วังกรด ซึ่งเราไปเปิดเป็นชุมชนเก่าแล้ว แล้วที่จังหวัดอุทัยธานีเราก็ไปเปิดชุมชนตรอกโรงยา ซึ่งจะมี
โรงหนังอยู่ใกล้ ๆ รับข้อเสนอของท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ไปดูว่าจะดาเนินการอะไรให้เป็นรูปธรรม
แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องชุมชนเก่าให้เกิดประโยชน์ แล้วก็เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชนและสังคมต่อไป
ส่วนเรื่องวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ให้นโยบายว่าเราต้อง
เปิดใจกว้างรับข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งข้อคิดเห็นมาจากทางโซเชียล มีเดีย
(social media) มีจากอาจารย์มหาวิทยาลัย จากเวที การสัมมนาต่าง ๆ เพราะฉะนั้นทางกรมศิลปากร
ก็ประมวลประเด็น ปัญหา และได้นัด ทางวัด ไว้ว่า จะเข้า ไปมอนิเ ตอร์ (monitor) จากข้อมูลต่าง ๆ
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ก็จะดูว่ามีประเด็นอะไรที่ที่จะปรับแก้ หรืออะไรที่มีข้อผิดพลาดก็ต้องสามารถ
ที่จะปรับแก้ได้เพราะขณะนี้แม้ว่าจะมีการตรวจรับงานก็ยังอยู่ในช่วงของสัญญาที่สามารถจะแก้ไขได้
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๒๒๕ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓๐ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พันตารวจโท 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 ซึ่งควรให้อยู่ในระบบแรงงานและจัดสรรงานในรูปแบบทีเ่ หมาะสมแก่
ผู้สูงอายุ และหากเป็นเช่นนี้แล้วภาครัฐจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มอายุ
๖๐ - ๖๕ ปี ได้เป็นจานวนมาก อีกทั้งสามารถนางบประมาณส่วนเกินนี้ไปบูรณาการเพื่อสนับสนุ น
ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็ น และเหมาะสม รวมถึ งนาไปช่ว ยเหลือกลุ่ม ผู้สูงอายุที่มี รายได้น้ อ ย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มนั้นจาเป็นต้องครบในทุกมิติ ทั้งด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม สุ ขภาพและสิ่ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง บริ ก ารสาธารณะ แม้ว่ า ขณะนี้ หน่ ว ยงานภารรั ฐ
ได้เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องตามนโยบายและมาตรการรองรับ
สังคมสูงวัยของรัฐบาลโดยใช้ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐแล้วก็ตาม แต่การดาเนินการดังกล่าว
ต้องมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐต้องจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อ ดูแลผู้สูงวัย
เป็นจานวนมูลค่าสูงมาก ในขณะที่ตัวผู้สูงอายุเองก็ต้องการให้ได้รับการสนับสนุนเพื่อให้มีการดารงชีพ
อย่างมีสุขภาวะที่ดี อยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองได้อย่างมีคุณค่า ไม่เป็น

- ๒๒๖ ภาระต่อสังคมภายใต้การเกื้อหนุนจากครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ จากข้อมูลพบว่าแหล่งรายได้หลัก
ของผู้สูงอายุ มาจากบุตร การทางาน เบี้ยยังชีพจากทางราชการ เงินบาเหน็จ บานาญ คู่สมรส ดอกเบี้ย
เงิน ออม และอื่น ๆ ซึ่งรายได้ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุจะเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืน
โดยสิ่งสาคัญที่จะทาให้ผู้สูง อายุดารงชีพอย่างมีสุขภาวะที่ดีและมีศักดิ์ศรี คือ การสร้างคุณค่าให้แ ก่
ผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้ทางานที่เหมาะสม การได้รับการสนับสนุนและอานวย
ความสะดวกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ภาครัฐต้อ งมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนงานนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและคุณค่าผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
จึงขอเรียนถามว่า
๑. ภาครัฐมีนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุนสร้างศักยภาพและคุณค่าในทุกมิติ
ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อาทิ การสร้างหลักประกันทั้งด้านรายได้ให้สูงขึ้น คุณภาพชีวิต
และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีหรือไม่ อย่างไร
๒. ภาครัฐมีนโยบายในการดูแลสนับสนุนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อยรวมถึงกลุ่มที่ต้องการการภาวะพึ่งพิงสูง โดยผ่านความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในทุกมิติอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น รู ป ธรรม ทั้ ง นี้ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละรายละเอี ย ดในการช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ
กลุ่มทางสาธารณสุขดังกล่าวอย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คาถามที่ ๑) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุนั้น
ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดาเนินการมา ๒ - ๓ ปี ซึ่งสถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทยขณะนี้มีประมาณ
๑๐,๘๐๐,๐๐๐ คน และมีก ารคาดการณ์ว่า ในปี ๒๕๗๔ น่า จะมีป ระชากรผู ้สูง อายุป ระมาณ
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ คน และคาดการณ์ต ่อ ไปอีก ในปี ๒๕๘๓ จะมีป ระชากรผู ้ส ูง อายุป ระมาณ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่ง จะเป็น อัน ดับ ๑ ของอาเซีย น อย่า งไรก็ต าม รัฐ บาลภายใต้ก ารนาของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญโดยมุ่งเน้นในการลดความเหลื่อมล้าและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกับผู้สูงอายุเป็นสาคัญภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การระดั บ นโยบาย และมอบหมายให้ พลเรื อ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย
รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กากับดูแล อีกทั้งยังมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
และภาคประชาสังคมรวมถึงมีข้อตกลงโดยมีการทา MOU ร่วมกันอีก ๑๗ องค์กร เพื่อจะดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเร่งด่วนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
๔ ประการ ดังนี้

- ๒๒๗ -

ประการที่ ๑ ให้ความสาคัญต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ
ประการที่ ๒ ให้ความสาคัญเรื่องการดูแลที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ประการที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบสินเชื่อ
ประการที่ ๔ บูรณาการเรื่อง บาเหน็จบานาญ
ในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลต้องจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ๘,๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งใช้งบประมาณ ๖๔,๐๐๐
ล้านบาทต่อปี นอกจากนั้น รัฐบาลได้จัด ตั้งกองทุนผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้ผู้สูงอายุ
สามารถกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ยรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท ในขณะนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า
๔๕๔ ล้านบาท และต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รัฐบาลได้อนุมัติหลักการให้
มีการจัดสรรเงินจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบในอัตราร้อยละ ๒ ซึ่งจะทาให้มีเงินกองทุนประมาณ
๔,๐๐๐ ล้านบาท
ทั้งนี้ การดาเนินงานที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนเรื่องการจ้างงาน เป็นการจ้างงาน
เชิ ง ประชารัฐ ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และประชาชน มี ก ารจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ ประมาณ ๓๕,๓๗๑ อั ต รา
และเรื่องที่พักอาศัยผู้สูงอายุนั้น การเคหะแห่งชาติได้มีแผนที่จะดาเนินการรองรับในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า
จานวน ๑๗๐,๐๐๐ หน่ว ย ในการก่อสร้างเพื่อรองรับผู้สูงอายุ ส่วนกรมธนารักษ์มีแผนงานเรียกว่า
Senior Complex ใน ๔ จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ นครนายก และชลบุรี ประมาณ ๔๐,๐๐๐ หน่วย
มีการดาเนินการคล้ายกับสวางคนิวาส โดยจะดูแลด้านที่อยู่อาศัย ด้านสังคม สุขภาพ
ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ดาเนินการซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ ใช้งบประมาณ
หลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได้ดาเนินการซ่อมแซมไปแล้ว ๕,๔๔๕ หลัง และโครงการประชารัฐร่วมกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ ซ่ อ มแซมบ้ า นไปแล้ ว ๗๓๗ หลั ง ในอั ต ราหลั ง ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ส่วนโครงการบ้านกตัญญู ได้ดาเนินการแล้วจานวน ๓๖๐ หน่วย อีกทั้งล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กาลังดาเนิ นการเกี่ยวกับ Senior Complex ที่จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ อยู่ระหว่างยกร่างการขับเคลื่อน
โครงการ
คาถามที่ ๒ ) สินเชื่อที่ขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย รวมทั้งมาตรการที่จะให้
ด้ า นการบู ร ณาการ ด้ า นของบ านาญ อยู่ ใ นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณาระดั บ ชาติ
ที่จะรองรับในการที่จะให้ผู้สูงอายุมีรายได้ เพื่อที่จะมีเงินในการใช้จ่ายที่เหมาะสมในช่วงบั้นปลายของชีวิต
รัฐบาลเล็งเห็ น ความสาคัญว่ าการขั บเคลื่อ นผู้สูงอายุในท้ องถิ่นเป็นสิ่งที่ เหมาะสมมาก
ขณะนี้มีศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว ๑๒ ศูนย์ รองรับได้ ๑,๑๐๐ คน และได้มีการ
ขับเคลื่อนไปที่ระดับอาเภอ ๘๗๑ แห่ง เพื่อรองรับกิจกรรมด้านสุขภาพ ด้านการออม อาชีพทางสังคม
จานวน ๘๑๑ แห่ งทั่ว ประเทศ อีกทั้งยังมีการจัด ตั้งชมรมผู้สูงอายุกว่า ๒๗,๐๐๐ ชมรมทั่วประเทศ
ซึ่งที่ผ่านมาเกือบ ๓ ปีรัฐบาลได้ทางานอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป

- ๒๒๘ ๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๒๒๙ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

การแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมขององค์กรขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ (ขสมก.)
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๗ กันยายน ๒๕๖๐
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ๖๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓๕ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง
รถโดยสารประจาทาง (รถเมล์) รับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี
สมุทรสาคร และสมุทรปราการ นับว่าเป็นองค์การที่มีความสาคัญต่อระบบการบริการพื้นฐานของ
ประเทศเป็นอย่างมาก แต่ขณะนี้ ขสมก. กาลังประสบภาวะการขาดทุนสะสมและการขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการกับสภาพรถโดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งภาวะการขาดทุนของ ขสมก. เกิดขึ้น
ต่อเนื่องมาหลายสิบปีโดยขาดทุนเฉลี่ยถึงปีละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งยังมีหนี้สะสมอยู่อีกประมาณกว่า
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และจากข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่มีการสารวจความเพียงพอของรถเมล์
ในการให้ บริการ พบว่า ขสมก. มีรถโดยสารประจาทางที่ไม่รวมรถเอกชนร่วมบริการทั้งหมดเพียง
๒,๖๗๑ คัน โดยแบ่งเป็นรถธรรมดา ๑,๕๔๓ คัน รถปรับอากาศ ๑,๐๑๑ คัน และรถเช่าปรับอากาศ
๑๑๗ คัน ซึ่งรถเมล์แ ต่ละประเภทมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่ต่ากว่า ๑๕ ปี อีกทั้งบางคันสภาพรถ
ก็ไม่สามารถนามาให้บริการได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ภายใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔)
ขสมก. ยังมีแ ผนที่จะซื้อรถเมล์ใหม่อีกจานวนหนึ่ง แต่เพียงแค่การจัด ซื้อล๊อตแรกที่ผ่านมา จานวน
๔๘๙ คัน ก็พบปัญหาว่า บริษัทที่ชนะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบรถได้ทันตามระยะเวลา
จนต้ อ งเปิ ด ยื่ น ประกวดราคาในรอบใหม่ ซึ่ ง ท าให้ ต้ อ งเสี ย เวลาและเสี ย ผลประโยชน์ ที่ ป ระชาชน
ซึ่งเป็นผู้บริโ ภคจะได้รับจากการให้บริการเป็นอย่างมาก จึงเห็นได้ว่าปัญหาและอุปสรรคที่กล่ าวมา
ขสมก. ควรปรั บ เปลี่ ย นแผนการจั ด ซื้ อ รถเมล์ ใ หม่ เป็ น การหาแนวทางในการเช่ า รถเมล์ รุ่ น ใหม่
ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย และมีบริการการซ่อมบารุงรักษาตลอดอายุสัญญาเช่าจากบริษัทเอกชนแทน
น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่า เพราะจะทาให้ค่าใช้จ่ายลดลง เงินส่วนที่เหลือก็อาจนาไปพัฒนา
วางแผนต่อยอดเพื่อเอาไปชาระหนี้ได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนการเช่ารถแทนการจัดซื้อ อาจเป็นการเริ่มต้น

- ๒๓๐ แก้ไขปัญหาการขาดทุนที่สะสมต่อเนื่องมานานหลายปี และเป็นช่องทางเพิ่มรายได้เพื่อนาไปชาระหนี้
ที่มีอยู่ได้บ้าง
จึงขอเรียนถามว่า
๑. รั ฐ บาลและองค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ (ขสมก.) มี แ นวทางที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หา
การขาดทุนสะสมและปัญหาหนี้สินจานวนแสนกว่าล้านบาทอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไร
๒. แผนดาเนินการจัดหารถใหม่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยการจัดซื้อ
รถเมล์นั้น ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนผู้บริโภคอย่างไร หากเทียบกับการจัด หารถใหม่
โดยวิธีการเช่า วิธีการใดจะก่อประโยชน์ เหมาะสม และเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด
๓. แนวทางการบริหารจัดการในการดาเนินงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ในด้า นต่า ง ๆ ที่ผ่า นมา อาทิ การบริก ารของพนัก งาน ความเพีย งพอของจานวนรถ สภาพรถ
และการปรับปรุงเส้นทางเดินรถ ประชาชนผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้รับบริการตอบรับผลจากการบริหารจัดการ
ในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม
คาถามที่ ๑ รัฐบาลและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก. มีแนวทางที่จะแก้ไ ขปัญหา
การขาดทุนสะสมและปัญหาหนี้สินจานวนแสนกว่าล้านบาทอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร นั้น องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค มีหน้าที่จัดบริการ
รถโดยสารประจาทางเพื่อรับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประกอบการอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล ในปัจจุบัน ขสมก. มีรถโดยสารให้บริการ จานวน
๒,๖๑๒ คั น เป็ น รถธรรมดา จ านวน ๑,๕๔๓ คั น เป็ น รถปรั บ อากาศ ๙๕๒ คั น และเป็ น รถเช่ า
ปรับอากาศ ๑๑๗ คัน ให้ บริการกับประชาชนวันละ ๑.๕ ล้านคนโดยประมาณ โดยเป็นการเดินรถ
ประมาณ ๒๓,๐๐๐ เที่ยวต่อวัน เนื่องจากการเดินรถโดยสารประจาทางเป็นสาธารณูปโภคประเภท ๑
ที่รัฐจัดเป็นบริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางเป็นหลัก การดาเนินงานจึงมุ่งสนอง
นโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยโดยไม่หวังผลกาไร การจัดเก็บค่าโดยสาร
จึ ง อยู่ ใ นอั ต ราที่ ต่ ากว่ า ต้ น ทุ น ที่ เ ป็ น จริ ง ตามที่ รั ฐ บาลจะเป็ น ผู้ ก าหนดนโยบายและการให้ บ ริ ก าร
ของ ขสมก. ก็มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของผู้โดยสารเป็นหลัก ขสมก. ได้จัดตั้งขึ้นมาแล้วถึง ๔๑ ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๑๙ ภารกิจหลัก
ก็เ ป็ น การให้ บ ริ การเดิ น ทางด้ ว ยรถสาธารณะแก่ป ระชาชนในเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑล
แต่ในอดีตที่ผ่านมาจากนโยบายภาครัฐและปัจจัยอื่น ๆ หลายประการ ทาให้ ขสมก. ประสบปัญหา
การด าเนิ น งานที่ ข าดทุ น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การขาดทุ น ขณะนี้ ปี ล ะประมาณ ๕,๐๐๐ ล้ า นบาท
โดยประมาณ ปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาล่าสุดขาดทุนอยู่ ๔,๘๐๒ ล้านบาท ส่งผลให้มีหนี้สินทั้งหมด ณ ขณะนี้
เป็นเงิน ๑๐๖,๙๗๖.๗๑ ล้านบาท ประกอบด้วยพันธบัตรและเงินกู้ระยะสั้น อันนี้ เป็นหนี้ ๙๘,๑๑๒.๒๔๙
ล้านบาท และภาระผูกพันเป็น เงิน ๘,๘๖๔.๔๖๑ ล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละปี

- ๒๓๑ ประมาณ ๓,๘๓๒.๖๗ ล้านบาท ขณะนี้ ขสมก. อยู่ในระหว่างการดาเนินการจัดทาแผนฟื้นฟูองค์การ
ขนส่ง มวลชนกรุงเทพ ทั้งนี้ ภ ายในแผนฟื้น ฟู ดัง กล่าว ได้ มีการขอปรับ โครงสร้า งหนี้ โดยให้รั ฐบาล
พิ จ ารณารั บ ภาระหนี้ ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น โดยคาดว่ า จะสามารถน าแผนฟื้ น ฟู เ สนอผ่ า นขั้ น ตอน
ผ่านกระทรวงคมนาคมได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ แผนการฟื้นฟูมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. การจัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน จานวน ๓,๐๐๐ คัน แบ่งเป็น รถโดยสารเอ็นจีวี
(Natural Gas for Vehicle : NGV) ๔๘๙ คัน จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าหรืออิเล็กทริก วีฮิเคิล (Electric
Vehicles) ๒๐๐ คัน จัด หารถโดยสารส่วนที่เหลืออีก ๒,๓๑๑ คัน ในจานวนนี้อาจจะเป็นรถไฮบริด
(hybrid) เอ็น จีวี รีเพาเวอร์ริง (NGV repowering) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การศึกษาเพื่อให้เกิดรูปแบบรถที่ดีที่สุด ในการดาเนินการเรื่ องการจัดหารถโดยสารดังกล่าวนี้จะมีผล
ในเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงกับการประหยัดการซ่อมบารุง การประหยัดเชื้อเพลิงนี้ประหยัดได้ถึง
ปีละ ๑,๒๐๐ ล้านบาทโดยประมาณ แล้วก็ประหยัดเรื่องการซ่อมบารุงได้ถึงปีละ ๕๐๐ ล้านบาท รวม ๆ กัน
ก็ประมาณ ๑,๗๐๐ ล้านบาท จากนโยบายเรื่องการซื้อรถใหม่มาแทนรถเก่า ซึ่งมีต้นทุนสูงมาก
๒. ในแผนฟื้นฟูดังกล่าวก็จะมีเรื่องการพัฒนาองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กรและการทา
โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด หรือ เออลี รีไทร์เมนต์ (Early retirement) มีการนาเอาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ ได้แก่ ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิ กส์ หรืออี – ทิคเก็ต (e-Ticket) การบริหารจัดการ
ระบบบัต รโดยสารอิเล็ กทรอนิ กส์ น าเอาระบบจีพีเ อส (Global Positioning System : GPS) มาใช้
นาระบบป้ายอัจฉริยะหรือโมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile Application) ต่าง ๆ แล้วก็การพัฒนาระบบ
การบริห ารจัด การทรัพยากรหรือว่าอีอาร์ พี (Enterprise Resource Planning : ERP) ในการพัฒ นา
องค์กรและการนาเทคโนโลยีมาใช้จะสามารถทาให้ประหยัดต้นทุนในด้านบุคลากรได้ถึงประมาณปีละ
๒,๐๐๐ ล้านบาท ในแผนฟื้นฟูดังกล่าวจะมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องรายได้และทางด้านการเงิน ทาให้มี
การวางแผนการบริหารจัดการหนี้สิน มีการจัดทาต้นทุนมาตรฐานจัดเก็บหนี้สินรถเอกชนร่วมบริการ
แล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่อู่จอดรถเชิงพาณิชย์ การหารายได้จากจอภาพบนรถสัญญาณไวฟาย (wifi) ข้อมูล
จีพีเอสต่าง ๆ ในการดาเนินการเรื่องนี้ รวมถึงเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ด้วย การดาเนินการอย่างนี้
ก็จะทาให้สามารถประหยัดต้น ทุน ดอกเบี้ยได้โดยประมาณปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท หนี้สินประมาณ
๑ แสนล้ า นบาท ดอกเบี้ ย ประมาณใกล้ ๆ ๓ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ในการด าเนิ น การแผนปฏิ รู ป ทั้ ง หมด
หากดาเนินการได้เต็มที่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จะทาให้สามารถประหยัดต้นทุนลงไปได้ถึงประมาณปีละ
๖,๗๐๐ ล้านบาท การดาเนินการอย่างนี้ก็จะสามารถชดเชยการขาดทุนที่ได้ประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท
โดย ขสมก. กาลังอยู่ในช่วงการลงรายละเอียดหรือแอ็กชัน แพลน (action plan) ที่จะนาเสนอมาให้ทาง
กระทรวงคมนาคม แล้วก็จะผ่านทางสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้เป็นรูปธรรมต่อไป
ผมก็เชื่อว่าน่าจะสามารถแก้ปัญหาในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาให้ ขสมก. ไม่ขาดทุน เมื่อไม่ขาดทุน
แล้วก็จะสามารถดูแลในเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตได้การพัฒนาอย่างนี้ก็จะเป็นการ
ปฏิรูปที่ยั่งยืนกับตัว ขสมก. ต่อไป
คาถามที่ ๒ แผนดาเนินการจัดหารถใหม่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยการจัดซื้อ
รถเมล์นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนผู้บริโภคอย่างไร หากเทียบกับการจัดหาซื้อรถใหม่
โดยวิธีการเช่า วิธีการใดจะก่อประโยชน์และมีความเหมาะสมและเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด เรื่องนี้
ได้มีผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการนโยบายการจัดหารถโดยสารโดยใช้ก๊าซธรรมชาติของ ขสมก.

- ๒๓๒ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจหรือ กนร. ได้พิจารณาความเหมาะสมของการ
จัดหารถโดยสารเอ็นจีวีระหว่างการซื้อ และการเช่า โดยมีผลว่า การจัดหารถโดยสารเอ็นจีวีโดยวิธีการ
ซื้อจะมีความเหมาะสมมากกว่าการเช่า เนื่องจากธุรกิจหลักและการเดินรถของ ขสมก. เป็นเครื่องมือ
ในการดาเนินนโยบายสาธารณะของรัฐ ขสมก. จึงมีความจาเป็นจะต้องมีรถโดยสารในการให้บริการ
เป็นของตนเอง รวมทั้งผลการพิจารณาเปรียบเทียบความเสี่ยงในการจัดหารถโดยสารเอ็นจีวีและผลการ
วิเคราะห์ทางการเงินกรณีซื้อรถโดยสารจะมีต้นทุนต่ากว่าการเช่า ซึ่งรัฐควรให้การสนับสนุนในการจัดหา
แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าให้กับ ขสมก. ในการเปรียบเทียบเรื่องการซื้อกับการเช่า โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ประการที่ ๑ ในกรณี ก ารซื้ อ รถโดยสารใหม่ ถ้ า ซื้ อ รถใหม่ ร ถนี้ ก็ จ ะเป็ น ทรั พ ย์ สิ น
ของทาง ขสมก. ก็ในยามฉุกเฉินก็สามารถนาไปใช้ได้ เช่น ในภาวะที่น้าท่วมสูงในพื้นที่รถส่วนบุคคล
ไม่สามารถวิ่งได้ แต่ถ้าหากในกรณีการเช่า ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินขึ้นมา เราไม่สามารถดาเนินการได้
เพราะว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของทาง ขสมก.
ประการที่ ๒ การซื้อรถโดยสารโดยใช้เงินกู้โดยกระทรวงการคลังค้าประกันจะเสียดอกเบี้ย
ต่ากว่า ณ ขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ ๒.๓๑ ในการดาเนินการจัดซื้อก็จะสามารถลดราคาลงไปได้อีก เนื่องจากว่า
ขสมก. จะไม่ดาเนิน การผ่านนายหน้า แล้วก็เป็นการซื้อจานวนมากเป็นล็อต (lot) ใหญ่ ทาให้ ราคา
ของรถโดยสารมี โ อกาสจะต่ าลงไปได้ อี ก ถึ ง ๑๐ - ๑๕ เปอร์ เ ซ็ น ต์ อั น นี้ เ มื่ อ เที ย บกั บ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า
ซึ่งจะต้องกู้มาเหมือนกัน กู้ในการจัดหารถ ในการกู้ของผู้ให้เช่า ดอกเบี้ยจะสูงกว่า ขสมก. คือประมาณ
ร้อยละ ๖.๔ มีผลทาให้เรื่องของตัวรถมีราคาที่สูง ในขณะเดียวกันก็จะสะท้อนออกมาเป็นค่าเช่าที่สูงไปด้วย
ประการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษารถโดยสาร ซึ่งถ้าเป็นรถของ ขสมก. เอง เราสามารถ
ที่จะให้ผู้ขายรับประกันใน ๕ ปีแรก แล้วก็ ขสมก. เองก็อาจจะซื้อสัญญาบารุงรักษาในอีก ๕ ปีหลังได้ อัน
นี้ ก็ จ ะประหยั ด ไปอยู่ ๕ ปี ในขณะที่ ถ้ า เป็ น ผู้ ใ ห้ เ ช่ า จะเริ่ ม คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ ารุ ง รั ก ษานี้ ตั้ ง แต่
วันแรกที่วิ่งรถเลย
ประการที่ ๔ ในกรณีที่ ขสมก. เป็นเจ้าของรถเองก็จะทาการบารุงรักษาตัวรถ ทั้งเรื่องการ
ซ่อมบารุง ทั้งการบารุงรักษา ในลักษณะของเชิงป้องกันหรือเป็นพรีเวนทีฟ เมนเทนแนนซ์ (preventive
maintenance) ตามที่มีการกาหนดตรวจสอบเช็ก (check) อย่างแน่นอนถึงระยะเวลาก็จะดาเนินการ
แต่ถ้าหากว่าเป็นการเช่า โดยปกติเราไม่สามารถจะควบคุมผู้ให้เช่าได้ ในทางปฏิบัติก็จะทาได้เพียงการ
บริหารจัดการในสภาพที่ทาให้รถวิ่งได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการซ่อมแซม การบารุงรักษานี้ก็เชื่อว่าจะด้อยกว่า
ประการที่ ๕ เนื่องจาก ขสมก. ทาการบารุงรักษาเชิงป้องกันก็จะทาให้รถสามารถที่จะ
ใช้งานได้เกินกว่าระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี ในประสบการณ์สามารถที่จะเดินรถได้นานกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป
แต่ว่าในเรื่องของการเช่า ถ้าเผื่อครบกาหนด ๑๐ ปีแล้วก็ถือว่าจบ ในเรื่องนี้ หลัก ๆ ก็คือจะทาให้เรื่อง
ของการใช้รถที่มีอยู่มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในระยะเวลาที่ยืดยาวกว่า
ประการที่ ๖ หลังจากปีที่ ๑๐ ในกรณีที่ ขสมก. จัดซื้อเองจะมีมูลค่าซากเหลืออยู่โดยเฉลี่ย
ประมาณสัก ๑๐ เปอร์ เซ็น ต์ หากขายสินทรั พย์ คือขายตัวรถนี้ไป แต่ถ้ าเป็ นการเช่ าจะไม่มี มูลค่ า
สินทรัพย์เหลืออยู่เลยในบัญชี

- ๒๓๓ ประการที่ ๗ เรื่องความเสี่ยงของการต่อสัญญาในปีที่ ๗ โดยปกติ ถ้าเผื่อว่ามีการเช่า เราก็
จะต้องดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญา ในเรื่องนี้หากเกิดผลกระทบใด ๆ เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว
ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับการจะมีรถใช้ต่อไป
ประการที่ ๘ จะมีความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่อง ในกรณีที่ ขสมก. ซื้อรถเอง การ
ชาระหนี้จะชาระเป็นรายปี ในขณะที่การเช่าต้องชาระเป็นรายเดือน การบริหารสภาพคล่องจะมีความ
เสี่ยงมากกว่า
จากการเปรียบเทียบในการศึกษาดังกล่าวนี้ การจัดหารถโดยสารระหว่างการซื้อกับการเช่า
จึงพบว่า การจัดหารถโดยสารโดยวิธีการซื้อจะได้ประโยชน์มากกว่า ซึ่ง ขสมก. ก็ได้นาผลการศึกษา
เปรียบเทียบอันนี้ในเรื่องความคุ้มค่าเรื่องการเดินรถมาพิจารณา อันนี้ก็จะได้ดาเนินการจัดหารถโดยสาร
ที่เหมาะสมคุ้มค่ามาดาเนินการต่อไป โดยสรุปผลการศึ กษา การซื้อรถจะมีความคุ้มค่ามากกว่าในแง่
ของต้นทุน ในแง่ของการใช้งานในแง่การซ่อมบารุง แล้วก็ในแง่ของความเสี่ยงที่ต่ากว่า
คาถามที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการในการดาเนินงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมา อาทิ การบริการของพนักงาน ความเพียงพอของจานวนรถ 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 เพื่อให้มีทักษะในการเป็นผู้มี
จิตบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริการประชาชนของ ขสมก. ในปัจจุบัน ขสมก. มีพนักงานทั้งหมด
๑๒,๘๕๗ คน เป็นพนักงานที่ให้บริการด้านเดินรถในตาแหน่งพนักงานขับรถ ๕,๒๗๑ คน พนักงานเก็บ
ค่ า โดยสาร ๔,๘๘๗ คน และพนั ก งานสนั บ สนุ น ๒,๖๙๙ คน ตั ว เลข ณ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐
ในจานวนนี้มีความเพียงพอกับจานวนรถโดยสารและผู้ใช้บริการในปัจจุบั น สาหรับในอนาคต ขสมก.
อยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี - ทิคเก็ต (e – Ticket) และระบบเครื่อง
เก็บเงินหรือแคชบ็อกซ์ (cashbox) มาใช้เพื่อลดต้นทุนในการดาเนินการ อีกทั้งระบบดังกล่าวก็จะช่วยให้
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รั บ ความสะดวก และรวดเร็ ว ในการเดิ น ทางด้ ว ยบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พี ย งใบเดี ย ว
ไม่ต้องใช้หลายใบ ไม่ต้องทอนเงิน
ประการที่ ๒ ในเรื่องความเพียงพอของจานวนรถ ปัจจุบัน ขสมก. มีเส้นทางเดินรถ จานวน
๑๑๗ เส้นทาง มีรถโดยสาร จานวน ๒,๖๑๒ คัน ในรถโดยสารดังกล่าวนี้มีอายุการใช้งานมานานกว่า ๑๖ ปี
บางคันมีอายุถึง ๒๖ ปี มีสภาพเก่าและก็ทรุดโทรม และเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มี
มติอนุมัติให้ ขสมก. จัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติหรือเอ็นจีวี (NGV) จานวน ๓,๑๘๓ คัน
ในวงเงิน ๑๓,๑๖๒.๒ ล้านบาท เพื่อทดแทนรถเก่า รถเก่าเดิมใช้เชื้อเพลิงดีเซล ในขณะนี้อยู่ระหว่างการ
จัดซื้อ ระยะแรก จานวน ๔๘๙ คัน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี ๒๕๖๑ ซึ่งจริง ๆ ตัวเลขล่าสุด
คือตามกาหนดการประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน น่าจะได้รถประมาณไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ ขสมก.
อยู่ในระหว่างการจัดซื้อรถโดยสารอีวี (Electric Vehicle : EV) หรือรถโดยสารไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล

- ๒๓๔ อีก ๒๐๐ คัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ สาหรับรถโดยสารส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการศึกษา
เพื่อพิจารณาพลังงานทางเลือกและเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการซื้อและการเช่ารถโดยสารอย่างที่ได้
กราบเรียนไปเมื่อสักครู่ อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้พิจารณาเส้นทางเดินรถใหม่ตามแผนศึกษาแผนแม่บท
ในการพัฒนารถโดยสารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบกที่กาหนดเส้นทาง
ให้ ขสมก. เดินรถ จานวน ๑๓๘ เส้นทาง ขสมก. กาหนดกรอบจานวนรถโดยสารที่เพียงพอกับจานวน
ผู้โดยสารไว้ที่ ๓,๐๐๐ คัน ซึ่ง ขสมก. จะได้ดาเนินการปรับปรุงกรอบในการจัดหารถประมาณ ๓,๐๐๐
คัน แล้วก็จะได้ทยอยจัดหารถโดยสารตามกรอบดังนี้ในลาดับต่อไป
เรื่องสภาพรถและการปรับปรุงเส้นทางเดินรถก่อนนารถออกวิ่งให้บริการพนักงานขับรถมี
การตรวจสภาพรถโดยสารพร้อ มอุ ปกรณ์ ส่ว นควบให้ อยู่ ในสภาพดีพ ร้อ มใช้ง านและน ารถโดยสาร
เข้าตรวจเช็กสภาพตามระยะเวลาที่กาหนด ขสมก. ได้มีการจัดทาสัญญาจ้างซ่อมแซม และบารุงรักษารถ
โดยสารกับบริษัทผู้รับเหมาซ่อม ในการบารุงรักษารถโดยสารให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและใช้
บริการได้ตลอดเวลา เช่น การทาความสะอาดประจาวัน การอัดฉีด การเปลี่ยนถ่ายเติมน้ามันหล่อลื่น
ทุกชนิด รวมทั้งน้ามันเบรก (break) น้ามันเกียร์ (gear) น้ามันเพลา และตลอดทั้งการบารุงรักษาอุปกรณ์
ที่จาเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือตัวถังรถโดยสาร ในเรื่องการปรับปรุงเส้นทางเดินรถ ในอนาคตกรมการ
ขนส่งทางบกจะได้กาหนดเส้น ทางเดินรถ จานวน ๒๖๙ เส้นทาง โดยให้ ขสมก. ดาเนินการ ๑๓๘
เส้นทาง และรถเอกชนร่วมบริการอีก ๑๓๑ เส้นทาง ในการดาเนินการดังกล่าวอย่างนี้ ทาง ขสมก. เอง
ได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยได้จัดจ้างนิด้า (NIDA) ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ในการสารวจความพึงพอใจ ในการสารวจพบว่าประชาชนผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลถึ ง ๘๐ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า มี ค วามพึ ง พอใจบริ ก ารของ ขสมก. สิ่ ง ที่ พ อใจ
มากที่สุดก็คือ เรื่องราคา ถัดลงมาคือเรื่องบุคลากร เรื่องการส่งเสริมการตลาดเป็นอันดับที่ ๓ เรื่อง
อู่ สถานที่ ป้ายระยะทาง เป็นอันดับที่ ๔ แต่ส่วนที่มีข้อท้วงติงค่อนข้างมากก็คือเรื่องตัวรถ เรื่องสภาพรถ
ในการสารวจนี้ก็ทาให้เราได้มีโอกาสได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจ ซึ่งทาง ขสมก. จะได้นาไป
ปรับปรุงต่อไป
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๒๓๕ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

การเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยองค์กรเพื่อความ
ร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในเดือนสิงหาคม
๒๕๖๑
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ๖๙/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๑๐๐ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
ตามที่ประเทศไทยเข้าร่วมกับองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า
OECD ชื่ อ ย่ อ ของ (Organization for Economic Cooperation and Development) ที่ มี ส มาชิ ก เป็ น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ๓๕ ประเทศ ในการประเมินวัดคุณภาพการศึกษาของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี ที่เรียกว่า
Programmer for International Student Assessment หรื อ PISA และมี ประเทศอื่ นที่ ไม่ เป็ นสมาชิ ก
OECD อีก ๓๖ ประเทศเข้าร่วมด้วยนั้น
จึงขอเรียนถามว่า
๑. การประเมินวัดคุณภาพการศึกษาร่วมกับนานาชาติของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี ที่จัดขึ้น
โดย OECD นั้น เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ ๑๒ ปี ที่นาความรู้
ที่เรียนมาในสามวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ไปใช้ในชีวิตจริงของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี
ที่นานาชาติถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้วหรือไม่ ประการใด
๒. การประเมินวัดคุณภาพการศึกษาร่วมกับนานาชาติของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี เป็นการ
ประเมินทุกๆ ๓ ปี และครั้งต่อไป จะตรงกับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ หรือไม่ ประการใด
๓. ถ้าการประเมิน ครั้งต่ อไปในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ที่นักเรียนอายุ ๑๕ ปี ส่วนใหญ่
จะเรียนอยู่ในชั้นมัธยมปีที่ ๔ แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ นักเรียนเหล่านี้กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมปีที่ ๓
ได้มีการเตรียมการให้ครูที่สอนในสามวิชาที่จะประเมินนั้น นาข้อสอบ OECD หรือ PISA ให้นักเรียน
เหล่านี้มีความคุ้นเคยกันบ้างแล้วหรือไม่ ประการใด

- ๒๓๖ ๔. ข้อสอบ OECD หรือ PISA เป็นการนาความรู้ที่เรียนในระดับมัธยมต้น มาสร้างเป็นโจทย์
ในสถานการณ์ของชีวิตจริง เป็นข้อสอบแบบอัตนัย และถ้าภายใน ๑๒ เดือน ก่อนถึงเวลาการประเมิน
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ มีการฝึกให้นักเรีย นที่กาลังเรียนมัธยมปีที่ ๓ อยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้
ในทุกโรงเรียนของทุกจังหวัด มีความคุ้นเคยกับข้อสอบแบบอัตนัย และข้อสอบ OEDC หรือ PISA กันบ้าง
จะทาให้ผลคะแนนของประเทศไทย ในการประเมินครั้งต่อไป คือ PISA ๒๐๑๘ สูงขึ้นบ้าง ในอันที่จะ
ทาให้นานาชาติเข้าใจคุณภาพการศึกษาที่แท้จริงของประเทศไทยดีขึ้นบ้างหรือไม่ ประการใด
๕. ถึงแม้ในปัจจุบัน OECD เน้นที่การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับประเทศแต่วิธีการ
สุ่มตัว อย่าง ในอัต รา ๑ ใน ๑๐๐ ของโรงเรียน และนักเรียน โดยที่ทุกโรงเรียนหรือนักเรียนทุกคน
มีโ อกาสถูกสุ่มเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ผลคะแนนเฉลี่ย
ของจังหวัดจะแสดงถึงคุณภาพการศึกษาของจังหวัด จะช่วยให้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
ในแต่ละจังหวัดหรือไม่ ประการใด
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คาถามที่ ๑) PISA จะประเมินที่เด็กอายุ ๑๕ ปี เป็นการนาเอาความรู้ไปใช้ ๓ วิชา ถือว่า
เป็นการจบการศึกษาระดับภาคบังคับได้ไหม คาตอบก็คือ ไม่ได้ เพราะว่าการศึกษานั้นมีเป้าหมาย
มากกว่ า นั้ น การศึ ก ษามี เ รื่ อ งของการสร้ า งคนให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ดี ในแต่ ล ะประเทศจะมี เ ป้ า หมาย
ทางการศึกษาแต่ละอย่าง เพราะฉะนั้นPISA ไม่ได้มีความต้องการในการประเมินว่าคนนี้จบการศึกษา
ในประเทศนั้น ๆ หรือเปล่า แต่ต้องการที่จะเปรียบเทียบในโลกยุคนี้ ซึ่ง ๓ วิชาหลัก คือ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ เมื่ออ่านหนังสือ แล้วไปในชีวิตจริงได้หรือไม่ เด็กอายุ ๑๕ ปี เพราะฉะนั้นเป้าหมาย
อันนี้ แล้วเปรียบเทียบในแต่ละประเทศโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยจะใช้คาว่า ๔.๐
จะก้าวอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่มีการเปรียบเทียบ จะเป็นการเปรียบเทียบเชิงระบบ
คาถามที่ ๒) ท่านถามต่อว่าครั้งต่อไปเมื่อไร ครั้งต่อไปก็คือปีหน้าประมาณเดือนสิงหาคม
ซึ่งจะรู้ล่วงหน้าว่าโรงเรียนไหนถูกสุ่มจะล่วงหน้า ๒ เดือน
คาถามที่ ๓) กระทรวงศึกษาธิการมีการเตรียมความพร้อมแต่ยังไม่เป็นระบบ โดยมีการ
ดาเนินการ 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
นาเสนอ 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

- ๒๓๗ ต้น สังกัด คือ ต้น สังกัด ของกระทรวงที่อยู่โรงเรียนสาธิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนของ สพฐ.
โรงเรียน สพฐ ทาง OECD จะรู้ละเอียดว่ามีโรงเรียนหลายประเภท มีโรงเรียนขยายโอกาส ก็คือโรงเรียน
ประถมศึกษาแต่ขยายมามัธยมศึกษา ครูขาดแคลน นักเรียนก็มีน้อยในระดับ ๑๕ ปี ประกอบด้ว ย
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ อบต. อบจ. และโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลในที่ประชุมนี้ คือ
การสุ่มที่เป็นตัวอย่าง random ไม่ใช่ว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากัน stratify randomization ก็หมายถึงว่า
ดูตามกลุ่ม ดูคะแนนเด็กขยายโอกาสคะแนนต่ามาก เฉลี่ยของเด็กขยายโอกาส ประมาณ ๓๕๐ กว่า
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยขึ้นไปถึง ๕๕๐ โรงเรียนของ กทม. ซึ่งส่วนใหญ่คนที่เข้าเรียน
ก็เป็นเด็กยากจน ขาดแคลนก็อยู่ระดับต่าของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ก็อยู่ระดับต่า uptake คือหมายถึงว่าเด็กนักเรียนเข้าร่วมเกือบทั้งประเทศประมาณ ๗๐ กว่า เปอร์เซ็นต์
ซึ่งอยู่ระดับสูงของโลก เวียดนามเข้าร่วมประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เรื่องของจังหวัด ทาง OECD ไม่ยอม
เพราะไม่ได้จัดลาดับตามจังหวัด แต่จัดตามลาดับตามต้นสังกัด และที่สาคัญมีข้อมูลของ PISA ครั้งแรก
ซึ่งถ้ามีการทาใหม่จะทาให้เปรียบเทียบกับของเก่าไม่ได้ จึงได้เจรจาว่าขอเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
จะไม่เอาเข้าไปคานวณ เพราะว่าถือว่าไม่ใช่โรงเรียนจริง ๆ จะทาให้ประเทศไทยคะแนนต่า
ดังนั้น จึงขอยืนยันได้ว่าจากการสุ่มอย่างเดียวปีหน้าคะแนนPISA ของประเทศไทยจะต้องดี
ขึ้นอย่างแน่นอน
คาถามที่ ๓) และคาถามที่ ๔) กระทรวงศึกษาธิการมีการเตรียมการ ดังนี้
๑. สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดส์ (Cambridge) กับหน่วยงานของไอที (IT) ไทย
คือสอบในคอมพิวเตอร์ สอบในระบบ IT ทาให้คะแนนต่าลงมาอีก เหมือนกันทุกประเทศ ในการสอบเด็ก
ยัง ไม่ คุ้ น เคยกั บ PISA และไม่ ต้ อ งการจะให้ข้ อ สอบเขาติ ว ได้ เพราะว่ า เป็ น การน าไปใช้ ไม่ ค วรจะ
ติวแบบท่องจาได้ แต่ PISA สามารถเพิ่มคะแนนได้โดยการทาให้เด็กคุ้นเคย เรียกว่า familiarzation คือ
การคุ้น เคยกั บแบบข้ อสอบ และคาถามยาวมาก เด็ ก ไทยไม่ คุ้น กับค าถามยาว ๆ เพราะเป็ นอั ต นั ย
เด็กไทยไม่เคยสอบอัตนัยมีแ ต่ multiple choice ปรนัยมาตลอด เพราะฉะนั้นมีความจาเป็นที่ไ ม่ใช่
การติว แต่ต้องทาให้เด็กคุ้นเคย เตรียมตัว ก็มีการ PISA write ซึ่งทากันมาก่อนแต่คุณภาพจะเพิ่มขึ้น
เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเคมบริดส์จ ะมาช่วยทาข้อสอบ PISA ในแง่ของคลังและพัฒนาการทา ซึ่งเป็น
โครงการใหญ่ของ สพฐ.
๒. ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มให้ เ ด็ ก ด้ ว ย ท าไมเด็ ก ต้ อ งเข้ า สอบด้ ว ย เด็ ก ต้ อ งถามตั ว เอง
อยู่ ๆ ไปบอกเขาให้ ไ ปสอบปิ ซ าแล้ ว เขาได้ อ ะไรในชี วิ ต ต้ อ งไปสอบ เด็ ก ที่ ถู ก สุ่ ม อย่ า งเพื่ อ นบ้ า น
บางประเทศพอถึ ง เวลาสอบ ไม่ ส อบก็ แ พ้ ฟ าวล์ ไ ป เพราะฉะนั้ น เราต้ อ งเตรี ย มเรื่ อ งเขาเรี ย กว่ า
motivation ของเด็ ก ว่ า ตอนสอบสิ่ ง เหล่ า นี้ ท าไมจะต้ อ งสอบ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งไรกั บ ประเทศ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องเตรียมตัว อีกแง่มุมหนึ่งซึ่งไม่เคยพูดกันมาก่อน แต่ต้องมีการเตรียมตัวมาก
คือ PISA ตอนออกเป็น ภาษาอังกฤษ พอมีการแปลผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย ไปวิเคราะห์ว่ามีการแปล
ซึ่งโดยเนื้อหาถูกแต่รูปร่างประโยคคล้าย ๆ กูเกิล (Google) แปลประมาณนี้ ทาให้เด็กเวลาอ่านแล้ว
ยิ่งข้อสอบยาว ๆ ไม่สามารถที่จะคิดแบบไทย ๆ ได้ ยิ่งเสียเวลา เพราะฉะนั้นการแปลไม่ใช่เป็นภาษาไทย
แบบภาษาไทยจริง ๆ ทางกระทรวงฯ หลังจากวิเคราะห์เสร็จก็มีการเตรียมตัว คราวนี้เรื่องการแปล
เป็นภาษาไทยอีก เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่ารัฐบาลนี้ตอนนี้ดาเนินการกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง ในทุกจุด
ของการประเมินผลในรูปแบบของ PISA ไม่ใช่เพียงเพื่อให้มีคะแนนสูงขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามระดับ

- ๒๓๘ คะแนนที่ต่าสามารถสะท้อนปัจจัยที่เกิดขึ้นหลายประการ เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส
การเข้าร่วมในเวทีโลก การสุ่มลาดับ และแม้กระทั่งการวัดที่ไม่เคยวิเคราะห์อย่างจริงจัง และก็มีการขอ
ผู้เชี่ ยวชาญจากต่า งประเทศมาร่ว มพั ฒนาด้ านนี้ และสุ ด ท้า ยเข้า ไปถึ ง ระดั บ นโยบาย ระดั บบอร์ ด
(board) ของ PISA ด้วย ซึ่งก็จะเข้าไปคุมดูแลผลประโยชน์ของ PISA เพราะฉะนั้นสรุปว่าในการประเมิน
ครั้งหน้าในปีหน้า ประเทศไทยคะแนนสูงขึ้นแน่นอน
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๒๓๙ ๑. สารบบกระทู้ถาม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

การแก้ไขปัญหามลพิษขยะในทะเล
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๖๗/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ได้ รั บ มอบหมายจากนายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ เ ป็ น ผู้ ต อบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ตั้งกระทู้ถาม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๔๔ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ด้วยขณะนี้ทะเลในประเทศไทยกาลังเกิดปัญหามลพิษจากขยะในทะเล และจากข้อมูล
เบื้องต้น พบว่ามีขยะหลากหลายประเภทถูกทิ้งในทะเลปีละไม่น้อยกว่า ๕-๖ ล้านตัน และไทยถูกจัดเป็น
ประเทศอันดับ ๕ ของโลกที่ทิ้งขยะลงทะเล อย่างไรก็ตามแม้ภาครัฐจะออกหลักเกณฑ์การแก้ปัญหา
มลพิษขยะทะเลและกาชับให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงเกิดขึ้น
และก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาขยะในทะเลนอกจากจะกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล ระบบนิเวศ การท่องเที่ยว สุขอนามัยของคนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่มีความหลากหลาย
ในทะเลด้วย นอกจากนี้สาเหตุสาคัญของปัญหาคือการใช้ประโยชน์จากทะเลแต่ไม่มีการควบคุมวางแผน
ที่ดี
ทั้งนี้ มลพิษขยะทะเลมีที่มาทั้งจากแหล่งต้นทางที่อยู่บนแผ่นดิน แหล่งชุมชน อาทิ ระบบ
การรวบรวมขนย้าย และการฝังกลบขยะ การพั ด พาขยะลงสู่ทะเล รวมถึงขยะแหล่งอุต สาหกรรม
และการผลิต อาทิ ระบบการจัดการควบคุมขยะที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ และส่วนที่สองมาจากแหล่ง
ต้นทางจากที่อยู่ในมหาสมุทร มลพิษจากทางเรือ ทั้งในส่วนทะเลและชายฝั่ง อาทิ การขนส่งทางเรือ
การท่องเที่ยว การประมง ซึ่งหากไม่เร่งแก้ไขและบริหารจัดการปัญหาขยะในทะเลอย่างเร่งด่วน จะทาให้
สถานการณ์ปัญหามลพิษจากขยะทะเลมีความรุนแรงมากขึ้นและจะส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรุนแรง
ดังนั้น ภาครัฐต้องเร่งแก้ปัญหาและวางยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กาหนดหน่วยงานหลัก
ที่ รั บ ผิ ด ชอบและเป็ น แกนกลางในการบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อ
ร่วมแก้ปัญหาอย่างจริงจังและเร่งด่วน
จึงขอเรียนถามว่า

- ๒๔๐ ๑. ภาครั ฐได้มี การส ารวจและจั ด ทาข้ อมูลปั ญหาเกี่ยวกั บสถานการณ์มลพิ ษขยะทะเล
อย่างรอบด้าน ทั้งสาเหตุแ ละผลกระทบที่เกิด ขึ้นในวงกว้าง เพื่อ ให้การขับเคลื่อนในการแก้ปัญหา
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ อย่างไร
๒. ภาครัฐมีนโยบายในการขับเคลื่อนการแก้ไขมลพิษทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
ขยะในทะเล โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงกาหนดหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการการทางานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลหรือไม่ อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
คาถามที่ 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 เอาไปกาจัดอย่างไร
โดยดูมาตรฐานแต่ละตัว ๆ เริ่มต้นมาดูจากแหล่งกาเนิดขยะ ขยะเกิดจากใครซึ่งสรุปได้ว่า
คนไทย ๖๙ ล้านคน รวมนักท่องเที่ยวไม่ต่ากว่า ๓๐ ล้านคน ที่ประเทศไทยได้เงินจากการท่องเที่ยว
เมื่ อ เขามี ค วามสุ ข กลั บ ไป ขยะของเสี ย ส่ ว นหนึ่ ง ก็ ยั ง ทิ้ ง อยู่ ใ นประเทศไทยซึ่ ง มี ข ยะสะสมมาก่ อ น
คณะ คสช. เข้า มา อัน นี้ เ ป็น วาระแรกที่ท่ านนายกรัฐ มนตรี พลเอก ประยุ ทธ์ จัน ทร์ โอชา สั่ง การ
ดาเนินการ ขณะนี้กาจัดขยะสะสมไปได้มากพอสมควร แต่ขยะที่เกิดใหม่ก็มากขึ้นจากการพัฒนาประเทศ
การบริโภคของประชาชน มีแหล่งกาเนิดขยะพลาสติกมากมาย ไม่ว่าในห้างสรรพสินค้าหรือในตลาดสด
ทั่ ว ประเทศยั ง นิ ย มใช้ ถุ ง พลาสติ ก วิ ถี ชี วิ ต คนไทยเป็ น อย่ า งนั้ น ขณะนี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า มาก็ เ พิ่ ม
จานวนขยะ และได้มีความพยายามที่จะลดขยะแต่ต้นทาง จึงมีการสารวจข้อมูลจากองค์กรปกครอง
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 แต่เพิ่มทีละน้อยเพราะมีความจาเป็นต้องการใช้อยู่ ซึ่งกาลัง
แก้ไข สิ่งที่เห็นชัดเจนคือ สึนามิ เวลาไปเก็บขยะ ปรากฏว่าเป็นขยะที่มาจากบกลงทะเลจานวนมหาศาล
ขณะนี้ ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน และเมื่ อ ปี ๒๕๕๙ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ น้ าท่ ว มได้ เ ดิ น ทางไปที่ จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช ปรากฏว่ าทะเลาะกั นเรื่ องขยะยั ง ไม่ไ หลลงทะเล จึ งสรุ ป ว่า ขยะทะเลมาจากบก
๘๐ เปอร์เซ็นต์ มาจากตัวกิจกรรมทางทะเลอีก ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มลดขยะแต่ต้นทาง
จะทาอย่างไรที่จะไม่ให้ขยะเหล่านี้ไหลลงทะเล
ตอบคาถามควบคู่ ไ ปทั้ ง ๒ คาถาม รั ฐ บาลมี road map การจั ด การขยะมู ล ฝอย
ของเสียอันตราย มีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

- ๒๔๑ และแผนปฏิบั ติ การประเทศไทยไร้ ขยะ ซึ่ งขยะน่า จะหมดแต่ ท างปฏิ บัติ จ ริง มี ข ยะใหม่ เ พิ่ มทุ ก วั น
กิจกรรมบนชายหาดทางทะเลเราได้สารวจ ๒๓ จังหวัดชายทะเล และผู้บริหารท้องถิ่นใน ๒๓ จังหวัด
ชายทะเลให้ ค วามร่ ว มมื อ ลงเอ็ ม โอยู (Memorandum of Understanding : MOU) กั บ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดูแลชายหาด
นายกเทศมนตรี ล งไปตรวจหาด smoking area เกิ ด ปรากฏการณ์ ใ หม่ ขึ้ น มา อย่ า งที่
หาดป่าตองจะเห็นว่าชาวต่างชาติมายืนรวมกัน วันนี้เริ่มพัฒนา smoking area น่าจะเริ่มเป็นสวนหย่อม
จะเป็น แหล่ง สังสรรค์น านาชาติในแต่ละพื้นที่แล้ ว คนต่างชาติ ต่างภาษา รวมทั้งคนไทยก็มีโอกาส
สังสรรค์กันบริเวณนี้ อันนี้ก็เป็นผลพลอยได้ที่เราเข้าไปสารวจ แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือให้คนไปเก็บขยะ
ทดสอบระยะทาง ๒ กิโลเมตรที่ชายหาด ก้นบุหรี่เป็นแสน ๆ มวน แล้วพวกนี้ย่อยสลายยาก นอกจาก
พบก้นบุหรี่แล้วยังพบไฟแช็กจานวนเป็นหมื่น ๆ อันอีก และยังเจออะไรอีกมากมายซึ่งเป็นขยะที่มนุษย์
สร้างขึ้น ทีนี้เมื่อเป็นขยะลงสู่ทะเล ตัวเลขประเทศไทยอยู่อันดับ ๕ อันดับ ๔ แต่จริง ๆ แล้ววิกิพีเดีย
บอกประเทศไทยอยู่อันดับ ๖ เมื่อต้น ๆ ปีเราก็ได้รับข่าวเรื่องนี้ มีนักวิชาการประเทศไทยได้คานวณใหม่
บอกที่เขาคานวณกันมาไม่ถูกก็มาคานวณใหม่ ประเทศไทยน่าจะอยู่อันดับที่ ๑๒ ก็บอกอย่าไปคิดเลย ๖
หรือ ๑๒ อย่างไรก็ต่าอยู่แล้ว ทางเดียวก็คือยอมรับ ยอมรับว่าเรามีการกาจัดขยะได้เท่านี้ เพราะฉะนั้น
วันนี้เมื่อเรายอมรับ ก็อยากจะไปให้พ้นจากวังวนนี้ให้ได้ องค์ความรู้ในประเทศไทยอาจจะไม่พอ ก็ได้เริ่ม
ปรึกษาหารือกับเลขาธิการอาเซียน ถ้าอย่างนั้นประเทศไทยขออาสาตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
อาเซียน เรื่องการกาจัดขยะทะเลเสียเลย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ ๒ – ๓ วันที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนทั้งต่างประเทศ
และภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการมาลงทะเบียนเกินกว่าที่กาหนด
มีประชุมตั้งแต่เช้าจน ๖ โมงเย็น ทุกคนไม่หนีไปไหน ทุกคนอยากจะแสดงความเห็น ทุกคนอยากจะ
ร่วมมือ ระหว่างพูดคุยประชุมทุกคนดีใจกัน มีการปรึกษาหารือกัน ก็เกิดงานเพิ่ม เขาบอกว่าคนรุ่นอายุ
เยอะ ๆ ก็รู้แ ล้ว แต่ไ ม่ค่อยปฏิบัติ จึงเชิ ญชวนว่าจะจัด ประชุมเยาวชนอาเซียนเรื่องสิ่งแวดล้อมไหม
จึงตอบรับทันที อีกไม่นานเกินรอประเทศไทยคงจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเยาวชนและสิ่งแวดล้อม
มองไปอนาคต ๒๐ ปี ๓๐ ปี อันนี้เรียนให้ทราบจากผลการประชุม จะจัดประชุมที่นี่ ในการประชุม
ที่ต่ า งประเทศทั่ ว โลกก็ ก ล่ าวชื่ น ชมประเทศไทย ทั้ ง เวที ข องเรื่ อ งโอเชี่ย น คอนเฟอร์เ รนซ์ (ocean
conference) หรือว่าเรื่องของสุขภาพอนามัย ทุกคนก็ชื่นชมว่าเป็นประเทศที่กล้าตัดสินใจประกาศอย่างนี้
วันนี้ทั้งต่างประเทศ ในประเทศก็ยอมรับประเทศไทย ทีนี้ต่อไปจะกาจัดขยะต้นทางทาอย่างไร พยายาม
รณรงค์มาตลอดของเรื่อง ๓R รียูส (reuse) รีดิวซ์ (reduce) รีไซเคิล (recycle) พยายามทากันอยู่ ได้ไป
ประชุ ม ไครเมท เชนจ์ (climate change) กลั บ มา ต้ อ งมี ก ารอ านวยความสะดวก จิ ต ส านึ ก เกิ ด ใช้
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 หลายที่ประสบความสาเร็จเพราะมีศูนย์แยก
มีที่เก็บพลาสติกตามหน่วยทหาร หน่วยราชการ ทั้งกองทัพเรือ กองทัพบกก็ทากัน ก็มาตอบปัญหาว่า
ถ้ามีการอานวยความสะดวก มีคนไปรับขวดพลาสติก ถุงพลาสติกออกมา ย่อมประสบความสาเร็จ
แน่นอน แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครไปรับต้องเอาไปส่ง อันนี้ก็จะเก็บขยะไว้เต็มไปหมด วันนี้สิ่งที่รัฐบาล
กาลังทาคือ ทาส่วนให้ต่อเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ที่สมบูรณ์แบบ วันนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างทางเลือกจะ

- ๒๔๒ ไปทางไหน รณรงค์กันไปจนกระทั่งให้ถุงพลาสติกหมดไป หรืออาจจะผสมผสานรณรงค์ด้วยแล้วมีระบบ
กาจัดขยะที่มีมาตรฐานสากลเหมือนที่ญี่ปุ่นด้วย แต่สิ่งที่เขาทาได้คือการลดขยะต้นทาง การขนย้ายมี
แผนปฏิบัติการ ณ วันนี้เห็นว่าภาครัฐจะเดินไปอย่างนี้ แต่ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ภาครัฐขับเคลื่อนแล้ว
ประสบความสาเร็จในเรื่องของขยะ ความสาเร็จต้องมาอีก ๒ ภาค คือภาคเอกชนกับภาคประชาชน
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนคงรวมถึงองค์กรเอกชน แต่ในวันนี้ก็ได้ทางานร่วมกัน
ที่น่าชื่นชมก็มี เด็กกลุ่มหนุ่มสาว ชอบดาน้าก็ไปเจอขยะก็ไปช่วยกันเก็บ วันนี้มีรวมตัวกัน
มีเครือข่ายหลาย ๑๐ ประเทศ แต่เป็นเครือข่ายเริ่มต้นจากประเทศไทย ชื่อกลุ่ม Trash Hero ใส่เสื้อ
เหลือง เขาทาด้วยจิตอาสา การรวมตัวไม่มีกติกา แต่ขอให้ทุกคนเจอขยะช่วยกันเก็บ เปลี่ยนพฤติกรรม
หมดขวดน้าก็ไม่ใช้ ต้องใช้ขวดที่เติมอีก อันนี้ภาคเอกชนเดินไป ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก็มามีหน้าที่สนับสนุน บริษัท มูลนิธิอีโคอัลฟ์ (ECOALF) จากสเปน ร่วมกับบริษัท ปตท.
จากั ด (มหาชน) แล้ว ก็ก ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อมไปเก็ บขยะทะเลที่เ กาะเสม็ ด
เพื่อนาไปสู่การทาผลิตภัณฑ์แฟชั่น แบรนด์เนม (brand name) ที่มีชื่อเสียง ปี ๒๕๖๑ เป็นปีที่สาคัญที่สุด
ที่จะสร้างความเข้มแข็งตามนโยบาย ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กระทรวงมหาดไทย
กาลังขับเคลื่อน ท้องถิ่นกาลังขับเคลื่อนเรื่องนี้ แต่ความร่วมมือต้องเกิดจากพี่น้องประชาชนทุกคน
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

- ๒๔๓ ๑. สารบบกระทู้
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่ตอบกระทู้ถาม

การดาเนินการเกี่ยวกับกิจการอวกาศของรัฐบาล
๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เป็นผูต้ ั้งถาม
ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้แทน
นายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตัง้ แต่วันทีต่ งั้ กระทู้ถาม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๖๕ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
การดาเนินการเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมและแนวทางการจัดหา
ดาวเที ย มสื่ อ สารภาครั ฐ มี ส าระส าคั ญ ว่ า กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ ม อบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการยกร่างกฎหมายจานวน ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติกากับ
กิจการอวกาศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. .... แล้ว อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการหลอมรวมกัน ดังนั้น การกากับดูแลจึงควรจะต้องไม่แบ่งแยก
เทคโนโลยีหรือบริการ แต่เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการสื่อสารของประเทศไทย จานวน
๔ ฉบั บ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจ การโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถูกบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในการก ากั บ การประกอบกิ จ การที่ แ ยกออกจากกั น และไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บั น
สมควรที่จะนากฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ มาประมวลรวมกันเป็นกฎหมายฉบับใหม่ นอกจากนี้ การขยายตัว
อย่างต่อเนื่องของเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรไม่ประจาที่ของต่างชาติ อาจจะส่งผลให้มีสัญญาณรบกวน
ต่อการสื่อสารภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรติดตาม รวมถึงกาหนดนโยบายและ
กฎหมายเพื่อรองรับ และที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ เรื่องของวงโคจรดาวเทียมและเอกสารข่ายงาน
ดาวเที ย ม ซึ่ ง ประเทศไทยมี เ อกสารข่ า ยงานดาวเที ย มทั้ ง หมด ๒๑ เอกสารข่ า ยงานดาวเที ย ม
โดยมีดาวเทียมไทยคม ๔ และดาวเทียมไทยคม ๕ จะมีอายุการใช้งานได้ถึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามลาดับ ประกอบกับสัญญาสัมปทาน ระหว่ างกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิ จ

- ๒๔๔ และสังคม และบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) จะสิ้นสุด ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในขณะที่
กระบวนการออกแบบดาวเทียมสื่อสารก่อนขึ้นสู่วงโคจรจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และโดยที่ข้อบังคับ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศ (International Telecommunication Union : ITU)
กาหนดว่าประเทศไทยจะต้องดาเนินการส่งดาวเทียมขึ้นไปทดแทนดาวเทียมทั้ง ๒ ดวง เพื่อเป็นการ
รักษาไว้ซึ่งสิทธิในวงโคจรและเอกสารข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทย และหากไม่เร่งดาเนินการ
และกาหนดแผนงานที่เหมาะสม อาจทาให้ประเทศไทยเสียสิทธิในวงโคจรดังกล่าวได้ อีกทั้งเอกสาร
ข่ายงานดาวเทียมที่เหลือก็จะทยอยหมดอายุการใช้งานลง สมควรที่รัฐบาลจะมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ดาเนิ น การกั บ ดาวเที ย มที่เ หลือ โดยเร็ ว เพื่อ ให้ เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ และก่อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่อ ประเทศ
สาหรับดาวเทียมไทยคม ๖ และสถานีควบคุม ซึ่งหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในเดือนกันยายน พ.ศ.
๒๕๖๔ จะตกเป็นทรัพย์สินของรัฐ ทั้งนี้ ในส่วนของดาวเทียมเองจะสามารถใช้งานได้จนถึงประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๗๒ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องเตรียมการเพื่อให้การใช้งานดาวเทียมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จึงขอเรียนถามว่า
๑. รัฐบาลมีความคืบหน้าในการดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติกากับกิจ การอวกาศ พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. .... อย่างไร และจะดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด
อีกทั้งมีนโยบายที่จะรวมร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเข้าด้วยกันหรือไม่ อย่างไร
๒. รัฐบาลมีแนวทางที่จะรวมกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการสื่อสารของประเทศไทย จานวน
๔ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญ ญัติ การประกอบกิ จการกระจายเสีย งและกิ จการโทรทัศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสีย งวิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกฎหมายฉบับเดียวหรือไม่ อย่างไร
๓. รัฐ บาลได้ ติ ด ตามรวมถึ ง ได้ กาหนดนโยบายและกฎหมายเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของ
เครือข่ายดาวเทียมวงโคจรไม่ประจาที่ (Non – Geostationary Satellite Orbit – NGSO) ของต่างชาติ
ที่ อ าจจะส่ ง ผลให้ มี สั ญ ญาณรบกวนต่ อ การสื่ อ สารภายในประเทศ ทั้ ง การสื่ อ สารภาคพื้ น ดิ น และ
การสื่อสารผ่านดาวเทียมภายในประเทศหรือไม่ อย่างไร
๔. รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะเร่ ง รั ด ด าเนิ น การในการรั ก ษาสิ ท ธิ ก ารเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย ม
และเอกสารข่ า ยงานดาวเที ย มของต าแหน่ ง วงโคจรดาวเที ย มไทยคม ๔ และดาวเที ย มไทยคม ๕
ที่จะหมดอายุการใช้งาน ใน ๒ – ๓ ปีข้างหน้าอย่างไร อีกทั้งมีแนวทางที่ชัดเจนในการดาเนินการกับ
เอกสารข่ายงานดาวเทียมที่เหลือซึ่งจะทยอยหมดอายุการใช้งานในระยะเวลาอันใกล้หรือไม่ อย่างไร
๕. รัฐบาลมีแนวทางและความคืบหน้าในการบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๖ หลังสิ้นสุด
สั ญ ญาสั ม ปทานในอี ก ประมาณ ๔ ปี ข้ า งหน้ า อย่ า งไร เนื่ อ งจากหลั ง สิ้ น สุ ด สั ญ ญาสั ม ปทานใน
พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) จะต้องโอนดาวเทียมดังกล่าวซึ่งสามารถที่จะใช้งานได้
ถึงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๗๒ รวมทั้งทรัพย์สินอื่น และสถานีควบคุมภาคพื้นดินให้กับทางราชการ

- ๒๔๕ ๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คาถามที่ ๑) การดาเนินการยกร่าง พ.ร.บ. กากับกิจการอวกาศ พ.ศ. .... นั้น คณะกรรมการ
นโยบายอวกาศแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ โดยมีศาสตราจารย์ดอกเตอร์
จตุรนต์ ถิระวัฒน์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ ซึ่งในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอของผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือสานักงาน กสทช. ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อยกร่าง
กฎหมายอวกาศและการเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาเกี่ยวกับอวกาศส่วนนอกอีก ๓ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
วิ ท ยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมาสานักงาน กสทช.
ได้ ร่ วมกั บสถาบั นวิ จั ยและให้ ค าปรึ กษาแห่ งมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ จั ดท าโครงการวิ จั ยเพื่ อศึ กษา
แนวทางการยกร่างกฎหมายอวกาศและกิจการดาวเทียมของประเทศไทย เพื่อยกร่างกฎหมายแม่บทอวกาศ
และกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย และได้มีการจัดทาร่างพระราชบัญญัติกากับกิจการอวกาศ
พ.ศ. .... เพื่อให้ มีกฎหมายว่าด้วยการกากับกิจการอวกาศ ปัจจุบันได้ดาเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ ว
และได้มีรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสานักงาน กสทช.
ในส่ วนของการด าเนิ นการยกร่ างพระราชบั ญญั ติ องค์ การอวกาศแห่ งชาติ พ.ศ. .... นั้ น
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
มีมติรับทราบและมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศและสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ สทอภ. (Geo-Informatics and Space Technology Development
Agency (Public Organization) : GISTDA) หารือและดาเนินการร่วมกันในการพัฒนากฎหมายให้ มี
ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นกิ จ การอวกาศของประเทศในภาพรวม ต่ อ มา
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติมอบหมายให้
สทอภ. ดาเนินการยกร่างการจัดตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศ
แห่งชาติ พ.ศ. .... รวมทั้งรายละเอียดแนวทางการจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติ ซึ่งสานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดาเนินการจัดทาร่างแนวทางองค์การอวกาศแห่งชาติเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบต่อ
ร่างโครงสร้างองค์การอวกาศแห่งชาติดังกล่าว สาหรับร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. ....
ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จานวน ๒ ครั้ง รวมทั้งได้มีการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น กั บ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ โดยคณะอนุ ก รรมาธิ ก า รกิ จ การอวกาศ
ในคณะกรรมาธิ ก ารการวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารมวลชน ได้ เ สนอ
ร่า งพระราชบัญ ญั ติจั ด ตั้ง องค์ ก ารอวกาศแห่ ง ชาติ พ.ศ. .... ต่ อ คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารเพื่อ พิ จารณา
จานวน ๕ ครั้ง พิจารณาครบทั้ง ๕๐ มาตรา แล้วเสร็จเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดยมี ข้ อ สรุ ป ความคิ ด เห็ น จากที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารกิ จ การอวกาศที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ ใน
๔ ประเด็น ดังนี้

- ๒๔๖ ประเด็ น ที่ ๑ ควรพิ จ ารณาเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งและลดความซ้ าซ้ อ นระหว่ า งร่ า ง
พระราชบัญญัติกากับกิจการอวกาศ พ.ศ. .... กับร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่ งชาติ พ.ศ. ....
และเห็นควรให้รวมร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ เข้าด้วยกัน
ประเด็นที่ ๒ ควรพิจารณารายละเอียดให้ครอบคลุมทุกประเภทกิจการ ไม่เว้นแม้การประกอบ
กิจการสื่อสารเพื่อความครบถ้ว นสมบูรณ์แ ละสอดคล้องกับนโยบายการบริหารกิจการอวกาศและ
เป้าหมายยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ๒๐ ปี
ประเด็น ที่ ๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรพิจารณาจากปัจจุบันและในอนาคตว่า
ควรเพิ่มเติมในส่วนใดที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ประเด็นที่ ๔ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ควรบัญญัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อวกาศ
แห่งชาติ ๒๐ ปี และองค์การอวกาศแห่งชาติมีหน้าที่ใดบ้าง
ข้อคิดเห็นดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้นามาสังเคราะห์และอยู่ในระหว่างการพัฒนาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การอวกาศแห่ งชาติ พ.ศ. .... ให้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้วางแผนศึกษาข้อมูลและแผนการเสนอ
ร่า งพระราชบัญ ญัต ิอ งค์ก ารอวกาศ พ.ศ. .... ซึ ่ง คาดว่า ภายในเดือ นมีน าคม จะสามารถเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เพื่อนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป
ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่ งชาติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๓ เมื่ อวั นที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดาเนินการของ สทอภ. ข้างต้นแล้ว และได้มีมติ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับไปดาเนินการรวมร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับเข้าด้วยกัน และเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติในครั้งต่อไป
ค าถามที่ ๒) คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... ได้มีข้อสังเกตให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับกับกิจการสื่อสารให้สอดคล้องกับยุคแห่ง
การหลอมรวม (convergent) เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมี การหลอมรวม
ในด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ การหลอมรวมของเทคโนโลยี ด้ า นการแพร่ ภ าพกระจายเสี ย งกั บ เทคโนโลยี
ด้านโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต (internet) การหลอมรวมของการให้บริการกระจายเสียงโทรทัศน์
และบริการโทรคมนาคม จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกากับดูแลที่หลอมรวมเป็นสากลอย่างสอดคล้อ งกัน
กล่าวคือ การกากับดูแลจะต้องไม่แบ่งแยกเทคโนโลยีหรือบริการ แต่เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจการสื่อสารของประเทศไทย อันได้แก่ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสีย งและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิ จ การ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ ง ถู ก บั ญ ญั ติ ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์ในการกากับการประกอบกิจการที่แยกออกจากกันและไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบันจึงมีความเห็นด้วยว่าสมควรจะนากฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ มาประมวลรวมกันเป็นกฎหมายฉบับใหม่
โดยค านึ ง ถึ ง การหลอมรวมของเทคโนโลยี การอนุ ญ าตการก ากั บ การประกอบกิ จ การเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความชัด เจนในทางปฏิบัติแ ละเป็น ประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

- ๒๔๗ ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นาประเด็นดังกล่าวหารือร่วมกับ กสทช.
เพื่อพิจารณาแนวทางในการดาเนินการ ซึ่งมีความจาเป็นจะต้องดาเนินการร่วมกัน เนื่องจาก กสทช. เป็น
หน่วยงานกากับดูแลและเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวโดยตรง รวมทั้งจะต้องดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพื่อปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว โดยอาจจะต้องมีการพิจารณา
ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ อีกทั้งมีความจาเป็นจะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ซึ่งสานักงาน กสทช. ได้ดาเนินการ
โครงการศึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม ในยุคหลอมรวม โดยการจ้างมูลนิธิกฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบจากการหลอมรวมของเทคโนโลยี เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือยกร่างบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเพื่อมาปรับใช้ให้ทันต่อสถานการณ์
ในยุ คปั จ จุบั น โดยมีร ะยะเวลาดาเนิ น การ ๒๗๐ วั น ลงนามในสั ญญาเมื่อ วั นที่ ๕ กั นยายน ๒๕๖๐
และจะสิ้นสุดในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ จะพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและครบถ้วนต่อไป
ค าถามที่ ๓) จากการติ ด ตามกรณี ดั ง กล่ า วกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ขอเรียนว่า ผู้ประกอบกิจการดาวเทียมภายใต้การกากับดูแลของรัฐภาคีสมาชิกใดก็ตาม มีหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบั ติใ ห้ เ ป็น ไปตามระเบี ยบข้อบั งคั บวิ ทยุ คมนาคม (radio regulation) ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับวิทยุ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศในมาตรา ๑๑ การแจ้ ง จดทะเบี ย นข่ า ยงานดาวเที ย ม
ลงในทะเบียนความถี่หลัก คือ Master International Frequency Register : MIFR นั้น เพื่อให้ข่ายงาน
ดาวเที ย มภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของหน่ ว ยงานอ านวยการของรั ฐ สมาชิ ก ใด ๆ มี สิ ท ธิ ใ นการ
ใช้ข่ายงานดาวเทียมดัง กล่าว แต่จะต้องได้รับข้อ ตกลงการประสานงานคลื่นความถี่จากหน่ว ยงาน
อานวยการอื่นที่กากับดูแลข่ายงานต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะได้รับผลกระทบจากการรบกวน ไม่ว่าจะเป็น
การสื่อสารภาคพื้นดิน (terrestrial) หรือการสื่อสารผ่านดาวเทียม (space) ในส่วนของสัญญาณรบกวน
ต่อการสื่อสารผ่านดาวเทียมภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานอานวยการของไทย นั้น ไม่ว่าจะเป็น
ข่ายงานดาวเทียมประเภทวงโคจรประจาที่ หรือข่ายงานดาวเทียมวงจรไม่ประจาที่ ตามระเบียบข้อบังคับ
วิทยุในมาตรา ๙ เรื่อง การประสานงานคลื่นความถี่ ข่ายงานดาวเที ยม หน่วยงานอานวยการของรัฐ
สมาชิกใด ๆ ที่ทาหน้าที่กากับดูแลข่ายงานดาวเทียม จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับวิทยุดังกล่าว
เพื่อด าเนิ น การให้ ไ ด้ข้ อตกลงการประสานงานคลื่น ความถี่ และในกรณีการขยายตัว ของเครื อข่า ย
ดาวเทียมวงโคจรไม่ประจาที่ของต่างชาติ
ในการนี้ หน่วยงานอานวยการของข่ายงานดาวเทียมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดาวเทียมนั้น
จะต้องบรรลุข้อตกลงการประสานงานคลื่นความถี่กับข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทย
มีนโยบายในการกากับดูแลให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับวิทยุคมนาคมของ ITU มาอย่าง
ต่อเนื่ อ ง ดั งนั้ น หากการประสานงานคลื่ นความถี่ ของเครื อข่ ายดาวเที ยมวงโคจรไม่ ประจ าที่ ใด ๆ
ของต่างชาติกับข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทยยังไม่เสร็จสิ้น เครือข่ายดาวเทียมวงโคจรไม่ประจาที่
ของต่างชาติจะยังไม่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ทับซ้อนกับเครือข่ายดาวเทียมของประเทศไทย ณ บริเวณ
พื้น ที่ใด ๆ ตามข้อมูลที่ระบุไ ว้ในข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงพื้นที่ของ
ประเทศไทย และหากมีการตรวจพบกรณีที่ข่ายงานดาวเทียมวงโคจรไม่ประจาที่ของต่างชาติ มีการใช้งาน

- ๒๔๘ และส่งผลให้มีสัญญาณรบกวนต่อการสื่อสารภายในประเทศ ทั้งการสื่อสารภาคพื้นดินและการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม หน่วยงานอานวยการของไทยสามารถร้องขอให้ ITU โดยสานักวิทยุคมนาคมของ ITU
ประสานงานและเร่งรัดให้มีการดาเนินการแก้ไข โดยข่ายงานดาวเทียม Non-Geostationary Satellite
Orbit : NGSO ของต่างชาติดังกล่าวจะต้องปฏิบัติต าม เนื่องจากข่ายงานดาวเทียมของไทยได้มีการ
จดทะเบียนและมีสิทธิในการใช้งานอยู่ก่อนและจะต้องได้รับความคุ้มครอง โดยการร้องขอดังกล่าวเป็นไป
ตามกฎข้ อ บั ง คั บ การละเลยอาจมี ผ ลท าให้ ข่ า ยงานดาวเที ย ม NGSO ต่ า งชาติ ถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ
ในการใช้คลื่นความถี่ต่อไป
ในส่วนของนโยบายเพื่ อรองรับการขยายตัวของการให้บริการโดยดาวเทียมต่างชาติ นั้น
ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการดาเนินการ เรื่อง การอนุญาตให้ดาวเทียม
ต่ า งชาติ เ ข้ า มาให้ บ ริ ก ารในประเทศ (landing right) โดยมี แ นวคิ ด ที่ จ ะจั ด ระบบให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม ในการอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการในประเทศเช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ
เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการลงทุนจากผู้ประกอบการต่างชาติ ในขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศ
จะไม่เสียเปรียบ จึงเห็นควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอสิทธิในการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
ต่างชาติเพื่ อให้ บริการในประเทศไทย ซึ่ง จะช่วยลดปัญหาความไม่ชัด เจนในกฎระเบียบที่เ กี่ยวกั บ
การเลือกใช้ดาวเทียมต่างชาติของผู้ใช้บริการในประเทศไทย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการให้บริการ
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม แต่ไม่มีโครงข่ายของตนเอง สามารถเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ
เพื่อเพิ่มการแข่งขันในประเทศ รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติที่เข้ามา
ให้ บริ การในประเทศไทยโดยไม่ ไ ด้รั บอนุ ญาตด้วย ดั งนั้น กระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
จึงได้ร่วมงานกับหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กสทช. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการ
พิ จ ารณายกร่ า งนโยบายและเงื่ อ นไขในการอนุ ญ าตให้ ด าวเที ย มต่ า งชาติ ใ ห้ บ ริ ก ารในอาณาเขต
ของประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
แนวทางดังกล่าว โดยมีนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นาร่างนโยบาย
เรื่อง การอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการในประเทศ (landing right) เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา โดยมีนโยบายเงื่อนไขในการอนุญาต ดังนี้
๑. ให้มีนโยบายอนุญาตการประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร โดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม
ต่างชาติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ดาวเทียมที่ขอรับใบอนุญาตเป็นดาวเทียมของรัฐที่มีความตกลงกับประเทศไทยให้เข้าสู่
ตลาดภายในประเทศไทยได้ต ามหลักต่างตอบแทน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย มีการจัดตั้ง
กิจการในประเทศไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขความมั่นคง อันได้แก่ สามารถสั่งการให้หยุดหรือระงับการส่งสัญญาณ
ได้ตลอดเวลา ในกรณีที่ผู้ให้บริการใช้สิทธิหรือในการใช้วงโคจรของประเทศไทยจะต้องใช้สถานีควบคุม
ที่เป็นของรัฐ
๒. ให้มีนโยบายอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทใดประเภท
หนึ่ งใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเป็นการชั่วคราวตามภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะและมิใช่
เชิงพาณิชย์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ๒๔๙ ๑) ภารกิจของราชวงศ์
๒) ภารกิจเกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาติ
๓) ภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
๔) ภารกิจถ่ายทอดกิจกรรมสาคัญของชาติหรือระหว่างประเทศ
๕) ภารกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
๖) ภารกิจซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งก าหนดเงื่ อ นไขที่ แ น่ น อนอย่ า งน้ อ ย ได้ แ ก่ ระยะเวลาเริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด
เท่าที่จาเป็นตามภารกิจพื้นที่การให้บริการ บริการและเนื้อหาที่ใช้ช่องสัญญาณ รวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม
การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้สานักงาน กสทช. ทาหน้าที่กากับดูแลกฎหมายและนโยบายดังกล่าวอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ประกอบการดาวเทียมต่างชาติที่เข้ามา
ให้บริการในประเทศไทยโดยไม่ได้อนุญาต หากมีกรณีที่ต้องเจรจาเรื่องความรับผิดระหว่างประเทศ
รัฐบาลจะดาเนินการตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ และบังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีผู้ประกอบการ
มาให้บริการในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต หากกรณีจาเป็นต้องดาเนินการในระหว่างประเทศให้
เสนอมายังคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติต่อไป ซึ่งปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมได้เสนอนโยบายและเงื่อนไขในการให้อนุญาตดาวเทียมต่างชาติมาให้บริการในอาณาเขตประเทศ
ไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ แล้ว
ที่ประชุมได้มีมติ รับทราบข้อเสนอนโยบาย โดยให้ตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาเปรียบเทียบนโยบายกับ
ประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่น และพิจารณากาหนดนโยบายด้านความมั่นคงที่สามารถใช้บังคับในทาง
ปฏิบัติได้ด้วย
ค าถามที่ ๔) ตามระเบี ย บพระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔๘ ได้กาหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทาแนวทางการดาเนินกิจการของรัฐ
ภายหลังจากสัญ ญาร่ว มลงทุน สิ้ น สุด เสนอต่อเจ้ากระทรวงอย่างน้อยห้าปีก่อนที่สัญญาร่วมลงทุน
จะสิ้ น สุ ด ลง เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการนโยบายการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ และ
คณะกรรมการอื่น ๆ พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ในเรื่องดังกล่าว กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลการดาเนินงานตามสัญญา ดาเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดลงในปี ๒๕๖๔ โดยได้นาเสนอแนวทางการดาเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารของประเทศภายหลังสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เสนอนโยบายเปิดตลาดสาหรับ
กิจการดาวเทียมสื่อสารเชิงพาณิชย์ภาคสถานีอวกาศแบบวงโคจรค้างฟ้าของประเทศไทย ซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็น ๒ ระยะ ได้แก่
๑. นโยบายการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารในระยะยาว ตามแนวทางการกากับดูแล
กิจ การเอกชน กล่ าวคื อ ภายหลั ง จากสัญ ญาสั ม ปทานสิ้ น ผลลงเห็ น ควรเปิ ด ตลาดให้ มี การแข่ ง ขั น
แบบมีข้อตกลงกับรัฐบาล โดยใช้ระบบใบอนุญาตเป็นรายระบบดาวเทียมสื่อสาร คือ ใบอนุญาตแบบ
มีเงื่อนไข

- ๒๕๐ ๒. นโยบายการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ การเปิดตลาดสาหรับ
ดาวเทียมและวงโคจรในปัจจุบัน ดาวเทียมไทยคม ๔ ดาวเทียมไทยคม ๕ ดาวเทียมไทยคม ๖ ดาวเทียม
ไทยคม ๗ ดาวเทียมไทยคม ๘ และดาวเทียมอื่น ๆ ที่อาจจัดส่งขึ้นก่อนสัมปทานสิ้นผลลง
กรณีด าวเทียมไทยคม ๔ ดาวเทียมไทยคม ๕ และดาวเทียมไทยคม ๖ และเอกสาร
ข่ายงานอื่น ๆ ภายหลังสัญญาสัมปทานสิ้นผลลงและดาวเทียมยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ เห็นควรให้
ดาเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อใช้สิทธิและหน้าที่การรักษาวงโคจร รวมถึงการประกอบกิจการดาวเทียม
สื่อสารที่ใช้สิทธิในวงโคจรดังกล่าวตามระบบใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไขตามที่เสนอในข้อ ๑ ข้างต้น
ในกรณีดาวเทียมไทยคม ๗ ดาวเทียมไทยคม ๘ และดาวเทียมดวงอื่น ๆ ที่อาจจัดส่งขึ้น
ก่ อ นสั ญ ญาสิ้ น ผลลงยั ง คงมี ผ ลความผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาสั ม ปทาน
ให้ครบถ้วน
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้มีหนังสือให้ความเห็นว่า
นโยบายเปิดตลาดสาหรับกิจการดาวเทียมสื่อสารเชิงพาณิชย์ ภาคสถานีอวกาศดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น คณะกรรมการจึงไม่สามารถพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เห็นควร
ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๕๙ เพื่อให้มีแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศในระยะยาว และในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ที่ชัดเจนก่อนที่จะดาเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ มีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวและ
ดาเนินการได้อย่างราบรื่นต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติได้ มีคาสั่งแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแนวทางการบริหารเอกสารข่ายงานดาวเทียมและการให้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของ
ประเทศ เพื่อกาหนดนโยบายเรื่องการอนุญาตการให้สิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการรักษาสิทธิการใช้คลื่นความถี่และตาแหน่งวงโคจรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย คลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การรักษาสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเที ย ม วิ ธี ก ารรั ก ษาไว้ ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
แก่ประเทศชาติ แ ละประชาชนดั งที่ระบุไ ว้ในรัฐ ธรรมนูญ และการมอบหมายให้ด าเนินการแทนรั ฐ
และได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอดังกล่าว โดยเห็นควรพิจารณานโยบายแนวทางพิจารณารักษาไว้ซึ่งสิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในกรณีที่จาเป็นจะต้องมีการยกเลิกข่ายงานดาวเทียมที่ไม่มีความคุ้มค่าหรือไม่
สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนได้ รวมทั้งการมอบหมายอานาจหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ให้มีความชัดเจน โดยการหารือร่วมกับ กสทช. ต่อไป

- ๒๕๑ ค าถามที่ ๕) การด าเนิ น การภายหลั ง สิ้ น สุ ด สั ญ ญาด าเนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สาร
ภายในประเทศสามารถดาเนินการได้ ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ ๑ นโยบายเปิดตลาดระยะยาวสาหรับกิจการดาวเทียมสื่อสารโดยใช้ใบอนุญาต
แบบมีเงื่อนไข ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายระยะยาวที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
แนวทางที่ ๒ นโยบายเพื่ อ การเปลี่ ย นผ่ า นสู่ แ นวทางที่ ๑ โดยท าสั ญ ญาใหม่
กั บ ผู้ ป ระกอบการรายเดิ ม ตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาด าเนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สารภายในปร ะเทศ
เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีตามเงื่อนไขข้อ ๔๐ การต่ออายุสัญญา โดยมีเงื่อนไขและผลประโยชน์
ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ
อย่างไรก็ตาม ต้องมีการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของทั้ง ๒ แนวทาง โดยหลักการในการ
ด าเนิ น การดั ง กล่ า ว แนวทางที่ ๑ นโยบายเปิ ด ตลาดระยะยาวส าหรั บ กิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สาร
โดยใช้ใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไข สอดคล้องกับนโยบายระยะยาว สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีข้อดี คือ ทาให้เกิด การแข่งขัน ทาให้เกิด ประสิทธิภาพในการให้บริการและ
ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน ภาครั ฐ อาจจะไม่ มี ภ าระในด้ า นงบประมาณ กล่ า วคื อ ไม่ ต้ อ งจั ด เตรี ย ม
งบประมาณเพื่อบริหารจัดการกิจการดาวเทียมสื่อสาร และภาครัฐสามารถกาหนดเงื่อนไขที่ต้องการ
เพิ่มเติมขึ้น ได้ ซึ่งเห็น ว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อภาครัฐ เช่น การกาหนดเงื่อนไขให้มีการสารองการใช้
ช่ อ งสั ญ ญาณส าหรั บ การใช้ ง านของภาครั ฐ ส าหรั บ ข้ อ เสี ย คื อ รั ฐ อาจจะไม่ ไ ด้ รั บ ส่ ว นแบ่ ง รายได้
ในขณะเดียวกันขาดการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐในด้านการบริหารจัดการดาวเทียมสือ่ สาร
ส่วนแนวทางที่ ๒ นโยบายเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่แนวทางที่ ๑ โดยการทาสัญญาใหม่กับผู้ประกอบการ
รายเดิมตามเงื่อนไขของสัญญาดาเนินกิจการดาวเที ยมสื่อสารภายในประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่มีอยู่ต ามเงื่อ นไข ข้อ ๔๐ การต่ออายุสั ญญา มีข้อดี คือ ภาครัฐ จะได้รับส่วนแบ่งรายได้
ในขณะเดียวกันภาครัฐก็จะมีภาระงบประมาณค่อนข้างน้อย ภาครัฐเองสามารถกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
ที่จะเป็น ประโยชน์ ต่อภาครัฐได้ อาทิ เช่น การจัด ให้มีการสารองช่องสัญญาณเพื่อให้เกิดการใช้งาน
ในภาครัฐ หรือการจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ส่วนจุดอ่อนก็อาจจะทาให้ไม่มีการ
แข่งขันในตลาดอย่างเสรี ทาให้ขาดประสิทธิภาพในการประกอบกิจการได้ หรือต้องดาเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ ว มลงทุนในกิจการของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานาน
ในการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการพิจารณากาหนดนโยบายและ
แนวทางการดาเนินการภายหลังสิ้นสุดสัญญา โดยคานึงถึงข้อดีและข้อเสียตามที่ได้ยกตัวอย่างข้ างต้น
และผลกระทบของแต่ละแนวทาง ตลอดจนภาพรวมของกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศ และเพื่อให้
การดาเนินกิจการต่าง ๆ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐
วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติ
ของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

- ๒๕๒ ๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
-

………………………………………..

๒๕๖๑

- ๒๕๓ ๑. สารบบกระทู้
กระทู้ถามเรื่อง

การถ่ายทอดความรูด้ ้านเทคโนโลยีในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐

วันที่เสนอกระทู้ถาม

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ผู้ตั้งกระทู้ถาม

พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตัง้ แต่วันทีต่ งั้ กระทู้ถาม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๘๒ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
ที่ ผ่ า นมาการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ โครงการรถไฟทางคู่ ๕ เส้ น ทาง วงเงิ น
๑๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ออกมาหลายด้า น ทั้ งความคื บหน้ าและปั ญหาอุปสรรคต่า ง ๆ ของโครงการ
ดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการประมูลการก่อสร้างที่ผู้ประมูลได้มักจะเป็นบริษัทรับเหมารายใหญ่
ไม่กี่บริษัทอันเป็นบริษัทที่ดาเนินการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอยู่แล้วหลายโครงการ ซึ่งการที่
บริษัทเหล่านั้นประมูลโครงการได้หลายโครงการอาจส่งผลให้การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
ล่าช้า และมิได้สร้างงานแต่อย่างใด แล้วก็สร้างไม่เสร็จทันกาหนด เกิดปัญหาการขอต่อเวลา หรือขอเพิ่ม
วงเงิ น การก่ อ สร้ า งตามมาได้ แต่ ปั ญ หาดั ง กล่ า วรั ฐ บาลได้ มี ก ารแก้ ไ ขในเบื้ อ งต้ น โดยการยกเลิ ก
การประกวดราคาและมีการแยกสัญญาของงานก่อสร้างทางรถไฟออกเป็นหลายงาน เช่น งานโยธา
งานอุโมงค์ งานระบบอาณัติสัญญาณ เป็นต้น การแยกเป็นหลายสัญญาเพื่อที่จะให้ วงเงินแต่ละสัญญา
น้อยลง และกระจายงานให้ผู้รับเหมามากขึ้น ราคาที่ได้ก็จะถูกลง การก่อสร้าง สามารถทาได้เร็วขึ้น ทั้งนี้
การลงทุนในโครงการรถไฟโดยเฉพาะในระบบรางถือว่าเป็นการลงทุนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างมาก และมีความสาคัญหลักในระบบโลจิสติกส์ (logistics) ของประเทศ โดยการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ให้เข้มแข็ง เป็นเรื่องที่ควรให้การสนับสนุน และเมื่อศึกษาการลงทุนในระบบรางจะพบว่า
ส่วนหลัก ๆ ของระบบดังกล่าวมีเพียง เรื่องของทางรถไฟ หมอนรองรางรถไฟเท่านั้นที่สามารถผลิตได้
ในประเทศ ส่วนเหล็กรางรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟต่าง ๆ ตลอดจนตัวรถไฟและโบกี (bogey)
รถไฟเป็นสิ่งที่ต้องนาเข้า จากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลต้องลงทุนด้านระบบราง
กว่า ๓ ล้า นล้ านบาท ควรจะต้องมีความคุ้มค่ าและหากนาไปพั ฒนาด้านวิศ วกรในประเทศได้ ก็จ ะ

- ๒๕๔ เป็นผลดีอย่างยิ่ง ซึ่งควรเริ่มจากการนาเทคโนโลยีและกาหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทที่
เป็นคู่สัญญาและให้วิศวกรไทยหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเป็นผู้รับการ
ถ่ายทอด ความรู้การออกแบบการผลิต ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ในระบบ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน
ระบบอาณัติสัญญาณ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน
เพราะหากบุคลากรด้านวิศวกรรมของไทยสามารถผลิตระบบดังกล่าวในประเทศได้เอง ประเทศไทย
ก็จะสามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน ให้กับประเทศต่าง ๆ
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของภาครัฐ ตลอดจนในอนาคตอาจพัฒนาเพื่อส่งออกระบบ
ไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย
ขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้วิศวกรรมไทย หรือมหาวิทยาลัยที่มี
การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเป็นผู้รับการถ่ายทอดความรู้ในการออกแบบการผลิต ตลอดจน
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในระบบรางโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านระบบอาณัติสัญญาณจากโครงการรถไฟทางคู่
ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นเพียงการเทรนนิง (training) อย่างเดียว แต่เป็นการสนับสนุนให้เกิดการผลิตในประเทศด้วย
จะสามารถเป็นไปได้หรือไม่
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศไทย เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ทางถนนเป็ น หลั ก
เพราะสามารถเข้าถึงได้ทุกเขตพื้นที่ และเชื่อมโยงได้ทั่วทุกภาค แต่การขนส่ง ทางถนนนั้นมีต้นทุนสูงมาก
เมื่ อ เที ย บกั บ การขนส่ ง ทางราง และขนส่ ง สิ น ค้ า ต่ อ เที่ ย วได้ ป ริ ม าณที่ น้ อ ยกว่ า เมื่ อ ต้ น ทุ น สู ง ขึ้ น
ผู้ประกอบการจะผลักภาระต้นทุนการขนส่งรวมกับราคาสินค้า ส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น แล้วทาให้
เกิ ด ความเสี ย เปรี ย บในเวที ก ารแข่ ง ขั นระดั บ สากล ทั้ ง นี้รั ฐ บาลมีน โยบายการปรับ เปลี่ ยนรู ป แบบ
การขนส่งจากทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนที่ต่ากว่า โดยปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถไฟทางเดี่ยว ให้เป็นรถไฟทางคู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง
รองรับจานวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการ
เดินทาง เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสาคัญทางด้านระบบ การขนส่งทางรางผ่านแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานด้านคมนาคมขนส่ งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ ของกระทรวงคมนาคม โดยมีแ ผนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการขนส่งทางราง ได้แก่ แผนการพัฒนาโครงข่าย
ระบบรถไฟฟ้า ระหว่างเมือง และแผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

- ๒๕๕ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรัฐบาลได้มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการดาเนินการโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง สาระสาคัญประการหนึ่งที่ทั้ง ๒ ฝ่าย ได้ให้ความสาคัญเป็นลาดับต้น ๆ ก็คือเรื่องของการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรม ซึ่งได้มีการดาเนินการไปบ้างแล้ว โดยที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม
ได้ส่งบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทยไปฝึกอบรม ที่ประเทศจีน เพื่อให้บุคลากรของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบรถไฟ ความเร็วสูงของจีน การบริหารจัดการเดินรถไฟ
ความเร็วสูงและการซ่อมบารุงดูแลรักษาทั่วไปอี กทั้งกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนไทย
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถาบัน การศึกษา หน่วยงานที่รับผิด ชอบในการดาเนินงานด้านระบบราง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา
กระทรวงคมนาคมได้ ก าหนดให้ มี การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละฝึ ก อบรม โดยก าหนด
ให้มีบุคลากรไทยปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการออกแบบรายละเอียด
สัญญาการควบคุมงานก่อสร้าง และสัญญางานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ซึ่งทั้ง ๒ ฝ่ายจะต้อง
เตรียมงานอย่างเป็นระบบร่วมกันต่อไป
นอกจากนี้ ทางกระทรวงคมนาคมได้แ ต่งตั้ งคณะกรรมการบริ หารการพั ฒนาโครงการ
ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และจัดทาแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรถไฟ
ความเร็วสูง โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคอุตสาหกรรม การวิจัย สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านมาตรฐาน เป็นอนุกรรมการ
มีอานาจหน้าที่เสนอแนวทางและจัดทาแผนจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ซึ่งจะทา
หน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานกลางในการบริ ห ารงานวิ จั ย และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เพื่ อ ด าเนิ น งานพั ฒ นา
เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ระดั บ วิ ศ วกร และช่ า งเทคนิ ค ส าหรั บ รองรั บ
การพัฒนาระบบขนส่งทางราง และจัดทาแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรถไฟความเร็วสูง ซึ่งภายใต้
กรอบนโยบายเรื่องตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางสาหรับประเทศไทยก็จะประกอบด้วย
๕ ส่วนหลัก ครอบคลุมงานด้านระบบรางทั้งหมดแล้ว ดังนี้
๑. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
๒. มาตรฐานระบบรางของไทย
๓. อุตสาหกรรมระบบราง
๔. การทดสอบและการทดลอง
๕. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง นั้นไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะในเรื่อง
ของรถไฟความเร็วสูง แต่จะครอบคลุมทั้งในเรื่องของระบบรางทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบรางรถไฟทางคู่

- ๒๕๖ รถไฟความเร็ ว สู ง ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด ๔ โครงการด้ ว ยกั น นอกจากนี้ ส ถาบั น ตรงนี้ ก็ จ ะท าหน้ า ที่ ใ นเรื่ อ ง
ของการวิจัยและพัฒนาแล้วก็ทาการทดสอบ ผมขออนุญาตยกตัวอย่างว่า ในช่วงของการก่อสร้างรถไฟ
ไทย-จีน ในขั้น ตอนของการออกแบบก็มีวิศวกร สถาปนิกของเราเข้าร่วมในเรื่องของการออกแบบ
ในระยะที่ ๑ เข้าร่วมในเรื่องของการก่อสร้าง ซึ่งก็จะมีวิศวกรคุมงานจากประเทศจีนมาร่วมคุมงานกับเรา
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับวิศวกรของเรา
ในเรื่องของการคัดเลือกวัสดุต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมนั้นจะต้องใช้วัสดุจากจีนเท่านั้น ซึ่งอันนี้ก็เป็น
ข้อเจรจาที่เราได้เจรจากันมาโดยตลอดว่าจะต้องใช้วัสดุในประเทศไทย ซึ่งเขาก็บอกว่ามาตรฐานนั้น
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของจีน ซึ่งเราก็มีการพิสูจน์ในเรื่องของมาตรฐานให้เขาดู รวมทั้งพาวิศวกรจีนนั้น
ได้ ไ ปดู โ รงงานผลิ ต ของเราต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น แหล่ ง หิ น แหล่ ง ดิ น ต่ า ง ๆ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ในเรื่ อ ง
ของโรงงานผลิ ต เหล็ ก พวกนี้ จนกระทั่ ง เขายอมรั บ ในเรื่ อ งของมาตรฐานแล้ ว ก็ ใ ห้ ใ ช้ วั ส ดุ ใ นเรื่ อ ง
ของการก่อสร้าง อันนี้ก็เป็นเพียงการยกตัวอย่าง อย่างกรณีของรถไฟทางคู่ก็เช่นเดียวกัน รถไฟทางคู่นั้น
เราก็จะใช้ในเรื่องของที่ปรึกษาคุมงานของเรา จริงอยู่ว่าในเรื่องของการก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างนั้น
ไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อน แต่อย่างที่ทราบว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในต่างประเทศก็มีการพัฒนามากขึ้น
ก็เป็นความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ในคณะอนุกรรมการชุดนี้ซึ่งก็จะทาหน้าที่ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานั้น
จะต้องพิจารณาในเรื่องของความก้าวหน้าเทคโนโลยีในทางด้านการก่อสร้างด้วย
ตัวอย่างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ซึ่งก็อยู่ในระหว่างการจัดทาทีโออาร์
(Term of Reference : TOR) ซึ่งในทีโออาร์ก็ได้มีการกาหนดว่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นในกรณีที่ผู้ชนะ
ประกวดราคาจะต้องใช้นั้น จะมีการกาหนดสัดส่วนในเรื่องของการใช้วัสดุภายในประเทศตามทีเ่ หมาะสม
ยกตั ว อย่ างเช่น เรื่อ งของการก่ อสร้ างนั้น วั สดุก ารก่อสร้างทั้ง หมดต้องไม่ น้อยกว่า ๙๐ เปอร์เซ็ น ต์
หมายความว่าใช้วัสดุในประเทศ นอกจากนั้นส่วนที่เป็นเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนมากขึ้น เช่น ตัวระบบ
อาณัติสัญญาณ ระบบรถนั้นก็จะได้มีกาหนดสัดส่วนที่อาจจะต่าลงไป เพราะว่าส่วนนี้เรายังไม่สามารถ
ที่จะดาเนินการได้ แต่ก็ได้มีการตกลงกันว่าจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นทางกระทรวงคมนาคมก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่ า ง ๆ ที่ มี ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ไม่ ว่ า จะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในกรุ ง เทพมหานคร
และในต่ า งจั ง หวั ด และได้ มี ก ารท างานร่ ว มกั บ ทางสถาบั น วิ จั ย ต่ า ง ๆ รวมถึ ง ความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศ ที่สาคัญก็จะเป็นความร่วมมือกับทางประเทศในยุโรป เช่น เยอรมนีก็มีคณะกรรมการ
ร่วมกันในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่อง
ของบุคลากร ในเยอรมนีการพัฒนาระบบรางของเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ว และยินดีที่จะมาให้ การ
ฝึกอบรมและให้การสอนในระดับปริญญาในประเทศไทย

- ๒๕๗ ในเรื่องของการวิจัยพัฒนาการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ การส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศ
มี การก าหนดไว้ ในที โออาร์ ว่ าจะต้ องใช้ วั ต ถุ ดิ บใช้ สั ดส่ วนในประเทศอย่ างไร ในคณะอนุ กรรมการ
ชุดดังกล่าวนั้นจะไม่ได้พิจารณาเฉพาะในเรื่องของรถไฟความเร็วสูง แต่ว่าจะพิจารณาในเรื่องของระบบราง
ทั้งหมด ซึ่งอนุกรรมการชุดดังกล่าวนั้นก็ได้มีมติมอบหมายให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิจารณารูปแบบการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาและแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนาเสนอในโอกาส
ต่อไป
ขอเรียนเพิ่มเติมใน ๒ ประเด็น
ประเด็นที่ ๑ บุคลากรทางด้านรถไฟยังขาดแคลน ได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
เพิ่มอัตรากาลัง และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เพราะในแต่ละโครงการนั้นต้องการบุคลากรทั้งในเรื่อง
ของการเดินรถ และการซ่อมบารุงเป็นจานวนมาก
ประเด็นที่ ๒ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเอสเอ็มอี (Small and Medium Enterprises :
SMEs) เมื่อเกิดโพรดักซ์ (product) ใหม่ ๆ ขึ้นจะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี เกิดบริษัทต่าง ๆ ที่เข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เช่น บริษัทฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทารถไฟให้กับทางประเทศอังกฤษ
ในประเทศไต้ ห วั น เวลานี้ ค าสั่ ง ซื้ อ ค่ อ นข้ า งมาก จนกระทั่ ง เกิ น ขี ด ความสามารถก าลั ง การผลิ ต
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาก็คือหากว่าประเทศไหนมีความต้องการตู้รถ ไม่ว่าจะเป็นโบกีหรือแคร่รถหรือจานวน
รถต่าง ๆ มีมากเพียงพอนั้นเขาก็ยินดีที่จะแยกส่วนออกมา คือ การประกอบรถนั้นทาที่ในประเทศของ
เขาเป็น หลั ก แต่ ส่ว นในเรื่ องของการฟิ นิช ชิ ง (finishing) ฟิ นิช ชิง ก็ คือ ประกอบให้ส าเร็ จรู ปนั้ น ก็ จ ะ
มาประกอบที่ประเทศที่เป็นผู้สั่งซื้อ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราคงจะมีการหารือกันต่อไปว่าทาอย่างไร
ที่จะให้ประโยชน์นั้นเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมของเราในตอนใดตอนหนึ่งของการประกอบตัวรถทั้งหมด
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๒๕๘ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

นโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
อย่างเป็นระบบ

วันที่เสนอกระทู้ถาม

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผู้ตั้งกระทู้ถาม

นายกิตติศกั ดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ผู้ตอบกระทู้ถาม

นายสมชาย หาญหิรญ
ั
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูต้ อบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี)

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๑๒๗ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้าตาลในอันดับต้น ๆ ของโลกมีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
จานวนมากและมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า ๑๑ ล้านไร่แต่อุตสาหกรรมอ้อยของไทยยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร
โดยยังมีปัญหาทั้งทางด้านการพัฒนาปัจจัยการผลิตและการบริหารจัดการตั้งแต่ในระดับไร่โรงงานจนถึง
การส่งออกทาให้มีต้นทุนการผลิตสูงและประสิทธิภาพการผลิตต่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งมี
การพัฒ นาประสิท ธิภาพการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาสาคัญในระดับไร่อ้อยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อย คือ การขาดแคลนเครื่องจักรตัดอ้อย (รถตัดอ้อย) เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
จาเป็นต้องเผาอ้อยในทุกฤดูกาลหี บอ้อย เพราะหากไม่เผาอ้อยจะไม่มีแรงงานตัดอ้อย ดังนั้น การลด
การเผาอ้อยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะเป็นการลดมลภาวะ (มลพิษ) จากการเผาอ้อยด้วย และประเด็น
ที่รถบรรทุก อ้อยบรรทุก น้ าหนั ก เกิน กว่ าที่ก ฎหมายกาหนดอาจก่อให้เ กิด อุ บัติ เหตุ แก่ผู้ ร่ว มใช้ ถนน
และสร้างความเสียหายต่อพื้นผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อได้ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยหรือ
ดอกเบี้ยต่าเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จึงขอเสนอให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและ
โรงงานน้าตาลร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยมีรัฐบาลคอยให้คาแนะนาและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโดยไม่ขัด
ต่อกฎ ระเบียบขององค์การการค้าโลก (WTO) จึงขอเรียนถามว่า

- ๒๕๙ ๑. รัฐบาลมี น โยบายแก้ ไ ขปั ญหาการขาดแคลนเครื่ องจั กรตัด อ้ อย (รถตัด อ้อย) ให้ กั บ
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อแก้ปัญหามลภาวะ (มลพิษ) จากการเผาอ้อยหรือไม่ อย่างไร
๒. รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกอ้อยบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ร่วมใช้ถนน และสร้างความเสียหายต่อพื้นผิวถนนหรือไม่ อย่างไร
๓. รั ฐ บาลมี ม าตรการสนั บ สนุ น การจั ด หาแหล่ ง เงิ น กู้ ป ลอดดอกเบี้ ย หรื อ ดอกเบี้ ย ต่ า
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหรือไม่ อย่างไร
๔. รัฐบาลมีแนวทางหรือวิธีการที่จะเพิ่มผลผลิตโดยการที่ใช้พื้นที่เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม
แต่ผลผลิตเท่าเดิม หรือมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสมชาย หาญหิรัญ
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
คาถามที่ ๑ รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องจักรตัดอ้อย (รถตัดอ้อย)
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อแก้ปัญหามลภาวะ (มลพิษ) จากการเผาอ้อยหรือไม่ อย่างไร
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายได้มีการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนเครื่องจักรที่ใช้ในไร่อ้อย และปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยได้ดาเนินการ ดังนี้
ข้อที่ ๑ โครงการที่ ๑ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าโดยการจัดหารถตัดอ้อยเพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนเครื่องจักรที่ไปใช้ในไร่อ้อย โครงการนี้ เป็นโครงการส่งเสริมสิน เชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิ ต อ้ อ ยแบบครบวงจรหรื อ ที่ เ ราเรี ย กว่ า เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรซึ่ ง เป็ น โครงการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ ๓ ปี ในปี ๒๕๕๙ จนถึง
ปี ๒๕๖๑ วงเงินปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท เป็นวงเงินสาหรับเครื่องจักรกลการเกษตร ทั้งหมด ๒,๕๐๐ ล้านบาท
อีก ๕๐๐ ล้านบาทเป็น การช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของภัยแล้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันได้อนุมัติ
สิน เชื่อสาหรับ รถตัด อ้อย รถคีบอ้อยทั้งหมดแล้ว จานวน ๑๗๕ คัน คิด เป็นเงิน ๙๕๙.๘๖ ล้านบาท
โครงการที่ ๒ คือโครงการสินเชื่อสาหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อยจากเงินกองทุนวงเงินสินเชื่อ ๗,๕๐๐ ล้านบาท
ระยะเวลาการดาเนินงาน ๗ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปี ๒๕๖๐ ปัจจุบันอนุมัติสินเชื่อสาหรับรถตัดอ้อย
ไปแล้วจานวน 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

- ๒๖๐ ในจานวน ๑๐๓ ล้านตัน หีบอ้อยได้ในเวลา ๑๕๖ วัน ก็หมดจากกาลังการผลิตหีบที่เรามีอยู่แต่ถ้าต้องการ
หีบอ้อยให้หมดภายใน ๑๒๐ วัน เราจาเป็นที่จะต้องใช้รถอ้อยประมาณ ๓,๐๐๐ คัน ก็เพิ่มอีกประมาณ
พัน กว่าคัน ซึ่งในปั จจุบั น นั้ น ก็มีการน าเอารถตัด อ้อยมื อสองจากต่างประเทศเข้ ามาบ้างพอสมควร
แต่เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการรถตัดอ้อยในประเทศไทยค่อนข้างมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของการใช้รถตัด อ้อย อย่างไรก็ดีก็ได้มีการปรับวิธีการตัด อ้อยด้วยการใช้แรงงาน ปัจจุบันเกษตรกร
หลายรายก็ มีการปรับในเรื่องของการใช้แรงงานมาตัด โดยใช้รถตัดอ้อยมากขึ้น แต่ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมของเอกชนพอสมควรในเรื่องของการทาแปลงใหญ่หรือการพัฒนาระบบฟาร์ม (farm) ไปสู่
ที่เราเรียกว่า สมาร์ทฟาร์ม (smartfarm) โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา เพราะเวลาที่ลงไปพื้นที่ครั้งหนึ่งจาเป็น
ที่ ร ถจะต้ อ งใช้ พื้ น ที่ ข นาดใหญ่ บางที อ าจจะต้ อ งมี การวางแผนร่ ว มกั น ของเกษตรกร ขณะนี้ ไ ด้ มี
การดาเนินงานเข้าไปในพื้นที่หลาย ๆ แห่ง โดยตั้งเป้าไว้ที่จะใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ในการบริหารไร่อ้อย
แปลงใหญ่เพื่อสามารถใช้เทคโนโลยีในการตัดอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพนั้นปีล ะอย่างน้อย ๑๐๐ ราย
ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
ภายในปี ๒๕๖๓ อันนี้ได้เริ่มดาเนินการไปบางแปลงแล้วในสมาร์ทฟาร์ม หรือโครงการไร่อ้อยแปลงใหญ่
คาถามที่ ๒ รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกอ้อยบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนดอาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุแก่ผู้รว่ มใช้ถนน และสร้างความเสียหายต่อพื้นผิวถนนหรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายได้มีการหารือกันกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีคณะทางาน
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน้าตาลโดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทน
ชาวไร่อ้อย ผู้แทนโรงงานน้าตาลร่วมเป็นคณะทางาน เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรงงาน
น้าตาล ซึ่งตอนนี้คณะทางานได้จัดทาโรดแม็ป (Roadmap) เรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบ
ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาจากจุดใดจุดหนึ่งได้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งแล้วเร่งการขนส่งอ้อย
จากไร่อ้อยเข้าสู่โรงงานให้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาของการจอดรถบรรทุกอ้อยรอคิวอยู่ริมถนน
ซึ่งจะเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุ นอกจากนี้แล้วก็ยัง ทาให้เรื่องของต้นทุนการขนส่งโดยรวม
จะสูงขึ้น เพราะรถจะเสียเวลาในการรอ แผนดังกล่าวมีแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระบบดังนี้ คือ
ประเด็นที่ ๑ เรือ่ งของการจัดการไร่อ้อย
๑) จะต้องมีการรวมแปลง รวมกลุ่มเกษตรกรโดยใช้เครื่องจักรกล รถไถ รถตัดอ้อย
ช่วยในการทางานที่จะต้องออกแบบแปลงและวิธีการปลูกอ้อยใหม่ให้สะดวกต่อการใช้เครื่องจักร รถไถ
รถตัดอ้อย ซึ่งจะได้แก้ปัญหาเรื่องแรงงานและความรวดเร็วในการตัดอ้อยและขนอ้อยขึ้นรถบรรทุกซึ่งจะ
เป็นการลดต้นทุนในส่วนหนึ่ง
๒) การขนส่งอ้อยจะไม่เกินรัศมี ๒๕ กิโลเมตร ซึ่งจะมีการวางแผนร่วมกับคู่สัญญาต่าง ๆ
ในระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงาน ถ้าขนไปไกลก็จะมีประเด็นในเรื่องค่าขนส่งต่อหน่วยที่ค่อนข้างสูง

- ๒๖๑ ๓) การจัดการไร่อ้อย สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและการซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตร ปัจจุบันดาเนิน การวงเงินปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ใน ๓ ปีที่ผ่านมารวมแล้ว
ทั้งหมด ๙,๐๐๐ ล้านบาท ดอกเบี้ย ประมาณ ร้อ ยละ ๒ นอกจากนี้ กองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
ก็มีวงเงิน สาหรับการแก้ไ ขปัญหาภัยแล้งทั้งหมด ๒,๓๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการดาเนิน การ ๗ ปี
และมีว งเงิ น ส าหรั บ การจั ด ซื้ อรถตัด อ้อย ในส่ว นของกองทุนอี ก ๗,๕๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการ
ดาเนินการ ๗ ปี ปัจจุบันใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลา อยู่ระหว่างการหารือกับชาวไร่อ้อยและโรงงานทั้งหมด
ว่าจะดาเนินการอย่างไร แต่รัฐบาลยืนยันว่าจะดาเนินการในโครงการนี้ต่อ ถึงแม้จะสิ้นอายุไป ซึ่งก็เป็น
นโยบายที่ชัดเจนในการดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ประเด็นที่ ๒ การแก้ไขปัญหาเรื่องของการบรรทุกก็คือการขนส่งอ้อย เรื่องนี้ได้ พิจารณา
ในคณะทางานทั้งหมดทั้งชาวไร่อ้อยและโรงงานนั้น โรงงานจะจัดทาคิวรับ – ส่งอ้อยเพื่อลดระยะเวลา
การจอดรอเทอ้อยของรถบรรทุกเดิม ซึ่ง เดิมต้องจอดรอหน้าโรงงาน ๒ – ๓ วัน ให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน
ภายใน ๑๒ – ๒๔ ชั่วโมง
ประเด็ น ที่ ๓ การจั ด ตั้ ง ลานรั บ อ้ อ ยจากรายย่ อ ยจะต้ อ งให้ เ ป็ น จุ ด เซ็ น เตอร์ (center)
ของแต่ละจุดที่ชาวไร่อ้อยนั้นจะเอาอ้อยมารวม เพื่อลดปัญหาในการใช้รถขนาดเล็ก ที่เราเรียกรถสาลี่
รถอีแต๋น และรถบรรทุกเล็ก ไม่ต้องขนระยะไกล อาจจะขนจากไร่ก็มาส่งที่นั่น ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ
ของรถบรรทุกอ้อยขนาดเล็กบนถนนเพื่อความสะดวกคล่องตัวกับประชาชนผู้ร่วมใช้ถนน
ประเด็นที่ ๔ โรงงานจัดพื้นที่ให้รถบรรทุกจอดรอไม่ให้จอดบนถนน ซึ่งเราก็วางแผนไว้แล้ว
ในหลายโรงงาน
ประเด็นที่ ๕ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
๑) การปรั บ ลดน้ าหนั ก บรรทุ ก และความสู ง เพราะมี ม าตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น ความ
ปลอดภัยทั้งเรื่องการใช้สายรัดมัดอ้อยป้องกันการตกหล่น การติดแผ่นป้ายและไฟสัญญาณ การจากัด
ความเร็ว ความสูงของรถบรรทุก รวมทั้ง ให้ทุกสมาคมต้องจัดรถบริการเก็บอ้อย เวลาที่อ้อยตกหล่น
อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งตอนกลางคืนที่ไม่เห็นและจะต้องมีการรับแจ้ งเหตุ
ฉุกเฉินที่พร้อมเข้าอานวยความสะดวกและจัดการเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุกอ้อยในพื้นที่ไม่ให้
เกิดอันตรายหรือกีดขวางทางจราจร ซึ่งต้องเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงเอ็มโอยู (Memorandum of
Understanding : MOU) ๒๐ ข้อ ที่ได้มีการทาไว้กับฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง
๒) การจัดระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ใหม่ทั้งหมด เป็นการจัดระบบการส่งอ้อยใหม่
ที่เหมาะสมสาหรับแต่ละโรงงานและพื้นที่ที่ปลูกอ้อยของตนเอง จะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
โรงงานกับชาวไร่อ้อยเพื่อหาวิธีขนส่ง เส้นทางการขนส่งเพื่ อหลีกเลี่ยงชนิดของรถบรรทุกในการขนส่ง
แต่ละเส้น ทางเพื่อหลี กเลี่ยงความขั ด แย้งของการใช้ถนนร่วมกั บผู้อื่น รวมทั้ง กาหนดระยะเวลาใน

- ๒๖๒ ช่วงเวลาการตัดอ้อยก็จะทาให้จัดคิวในการขนส่งจากไร่สู่โรงงาน ซึ่งจะมีการดาเนินการและทาคู่กัน
ทั้งหมด จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้แล้วก็สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบว่าด้วยการขนส่ง
คาถามที่ ๓ รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่า
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหรือไม่ อย่างไร
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายได้ดาเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่า
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยจัดทาเอ็มโอยูหรือบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันกับ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. และโรงงานน้าตาลที่เข้าร่วมโครงการในการส่งเสริมสินเชือ่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานอ้อยอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นเรื่องของการให้สินเชื่อในการ
ทาทุกอย่า ง ทั้ง การจัด หาน้ าให้ กับไร่ อ้อย รถตัด อ้อย รถบรรทุ ก รถแทรกเตอร์ หรือเครื่ องจักรกล
การเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง หมด วงเงิน สาหรับ โครงการสิ น เชื่อเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ต
ของอ้อยแบบครบวงจร เป็น โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลา
ดาเนินการ ๓ ปี ปัจจุบันอนุมัติไปแล้ว ๕๖๐ สัญญา เป็นเงินทั้งหมด ๑๑๕ ล้านบาท และงบประมาณ
ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ยังมีความต้องการโครงการสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
อ้อย โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาแหล่ง น้าต่าง ๆ หรือที่เรียกว่ากองทุนภัยแล้ง ดอกเบี้ย ๒ เปอร์เซ็นต์
วงเงินสาหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีกก้อนหนึ่ง ๒,๓๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา
๗ ปี ตอนนี้ก็มีสัญญาทั้งหมด ๗,๐๐๐ กว่าสัญญา ก็เป็นเงินทั้งหมด ๑,๐๗๖ ล้านบาท ซึ่งได้ดาเนินการ
ไปแล้ว
ค าถามที่ ๔ รั ฐ บาลมี แ นวทางหรื อ วิ ธี ก ารที่ จ ะเพิ่ ม ผลผลิ ต โดยการที่ ใ ช้ พื้ น ที่ เ ท่ า เดิ ม
หรือน้อยกว่าเดิม แต่ผลผลิตเท่าเดิม หรือมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ อย่างไร
กระทรวงอุ ต สาหกรรมโดยส านั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและน้ าตาลทรายได้ ส่ ง เสริ ม
เรื่องพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี โดยในปีที่ผ่านมาได้แจกพันธุ์อ้อยใหม่และดีให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยรวมแล้ว
ทั้งหมด ๑.๘ ล้านต้น กล้า และสามารถปลู กขยายได้ทั้ง หมดเกือบพันไร่ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อ ย
ที่ดาเนินการอยู่ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการขยายและเพาะพันธุ์อ้อย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีโครงการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ปีละประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐
ล้านบาท ในการเพาะพันธุ์และดูว่าพันธุ์อ้อยประเภทใดนั้นที่เหมาะสมในการปลูกแต่ละพื้นที่ทั่ว ประเทศ
อย่างไรบ้าง ซึ่งในการป้องกันเรื่องของความแข็งแรงให้อยู่ต่อไร่สูง รวมทั้งเรื่องของมีความคงทนถาวร
ทนต่ อแมลง โรค หรือ แม้ก ระทั่ง ภู มิอ ากาศในแต่ ล ะพื้ น ที่ใ ห้ เ หมาะสม ได้ ด าเนิ น การมา ๒ – ๓ ปี
อีกโครงการ คือโครงการพัฒนาแหล่ง น้าให้แก่เกษตรกรโดยมีโครงการต้นแบบที่ จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทาให้เกษตรกรได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการน้าไม่ต่ากว่าจังหวัดละ
๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรนาไปใช้ในการพัฒนาในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

- ๒๖๓ ๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การพิจารณาหาแหล่งเงินกู้เพื่อซื้อรถตัดอ้อยให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่รวมกลุ่มรายย่อย
นอกเหนือจากผู้ประกอบการที่เป็นโรงงาน เพื่อการบริหารจัดการเองภายในกลุ่ม
๕. การติดตามผลกระทูถ้ าม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ แห่งชาติได้มี
หนั งสือติดตามผลการดาเนิน การตามกระทู้ถามของสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปยัง กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
………………………………………..

- ๒๖๔ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

การจัดการวัคซีนพิษสุนัขบ้า

วันที่เสนอกระทู้ถาม

๒ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ๒๖/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ตั้งกระทู้ถาม

นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ผู้ตอบกระทู้ถาม

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓๒ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์
ด้วยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมามีอัตราการเกิดโรค
ในสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งนี้มีรายงานว่าในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เพิ่มขึ้นโดยในปี
๒๕๕๘ จานวน ๓๓๐ ตัว ปี ๒๕๕๙ จานวน ๖๑๔ ตัว และในปี ๒๕๖๐ จานวน ๘๔๓ ตัว โดยพบในสุนัข
มากที่สุด รองลงมาเป็น โค กระบื อ แมว และสัต ว์อื่ น ๆ ตามล าดับ ประกอบกับ ในช่ วงระยะเวลานี้
เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในหลายพื้นที่ดังนั้นจึงมีความจาเป็นในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคและควบคุมให้ อยู่ในวงจากัด ซึ่งการป้องกันดั งกล่าวจาเป็นต้องใช้วัคซีนพิษสุนั ขบ้า
ที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานรวมทั้ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด หาให้ มี ป ริ ม าณจ านวนมากเพี ย งพอเพื่ อ รองรั บ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเคยมีการตรวจพบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่น ต่อการนาไปใช้ในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้วัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ใช้ในประเทศจะเป็นการนาเข้ามา
จากต่างประเทศเป็นหลัก โดยมากจะไม่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด เนื่องจากจะเชื่อมั่นกับ
ใบรับรองจากประเทศต้นทางเป็นสาคัญ และอาจทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของวัคซีน
ที่จะนาไปใช้ ดังนั้น ภาครัฐต้องเร่งแก้ปัญหาและวางแนวทาง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง การควบคุม
คุ ณ ภาพวั ค ซี น ให้ ไ ด้ ม าตรฐานตามที่ ก าหนดไว้ และให้ มี ป ริ ม าณที่ เ พี ย งพอรองรั บ การใช้ ป้ อ งกั น
และควบคุมโรค

- ๒๖๕ จึงขอเรียนถามว่า
๑. ภาครั ฐ ได้ มี ก ารวางแผนและบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ วั ค ซี น พิ ษ สุ นั ข บ้ า ให้ มี คุ ณ ภาพ
และได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้แ ละให้มีปริมาณที่เพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์โรคพิษสุนั ขบ้า
ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์ในขณะนี้ที่มีการ
แพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่หรือไม่ อย่างไร
๒. การที่กรมปศุสัตว์ได้กาหนดให้จัดซื้อวัคซีนเฉพาะบริษัทที่กาหนดไว้มีเหตุผลประการใด
๓. ภาครัฐ มี น โยบายหรื อแนวทางในการส่ง เสริ ม ให้ห น่ ว ยงานที่เ กี่ ยวข้ อ งที่ มี ศั กยภาพ
ดาเนินการผลิต วัคซีนโรคพิษสุนั ขบ้าให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กาหนดแทนการนาเข้าจากบริษัท
ในต่างประเทศเพียงไม่กี่บริษัทหรือไม่ อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คาถามที่ ๑ ภาครัฐได้มีการวางแผนและบริหารจัดการเกี่ยวกับวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้แ ละให้มีปริมาณที่เพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์โรคพิษสุนั ขบ้า
ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์ในขณะนี้ที่มีการ
แพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่หรือไม่ อย่างไร
สถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยก่อนปี ๒๕๓๕ มีความรุนแรง
สัตว์ติดเชื้อ คนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจานวนมาก ในปี ๒๕๓๕ ได้มีการออกพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนั ขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
สาธารณสุขได้ร่วมกันรณรงค์กาจัดโรคพิษสุนัขบ้าลดความรุนแรงของการระบาด จานวนสัตว์ติดเชื้อ
จานวนคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่องมาโดยลาดับ จนกระทั่งในปี ๒๕๕๐ องค์การ
อนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศได้บรรลุความตกลงร่วมกันกาหนดเป้าหมาย
ให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคจะต้องร่วมมือกันกาจัด โรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน ปี ๒๕๖๓
ซึ่ง ประเทศไทยของเราเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ ร่ว มในความตกลงดั ง กล่ า ว ประเทศไทยได้มี ก ารจั ด ท า
ยุทธศาสตร์การกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี ๒๕๖๓ ภายใต้บันทึกความ
ร่วมมือการกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นการดาเนินการระหว่างกรมปศุสัตว์
กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลตาบลแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ได้ร่วมกันดาเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง

- ๒๖๖ เป็นประจาทุกปี แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในปี ๒๕๕๙ กับปี ๒๕๖๐
กลับมาทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการท้วงติงการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานตรวจสอบจนทาให้จานวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
ลดลงเป็นจานวนมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและตรวจพบว่าวัคซีนนาเข้าบางรุ่น การผลิตในปี ๒๕๕๙
ไม่ได้คุณภาพ จนมีคาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขให้เรียกเก็บคืน
ซึ่งได้มีการนาวัคซีน ดังกล่าวไปฉีดจานวนหนึ่งแล้ว ดังนั้น ในปี ๒๕๖๐ ทางรัฐบาลจึงได้มีการจัดทา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น โครงการสั ต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ตามพระปณิ ธ าน
ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั กษณ์อัครราชกุมารี ดาเนินการ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ทั้งนี้วัคซีนเป็นหัวใจหลักของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แต่เนื่องจากว่า
ในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ จึงมีการนาเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ
ทั้งหมด โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขทาหน้าที่ในการกากับดูแลการ
ขึ้นทะเบียนตารับยา การรับรองรุ่นการผลิต ตลอดจนคุณภาพของวัคซีน ซึ่งดาเนินการโดยอาศัยอานาจ
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอนรวมทั้งหมด ๕ ขั้นตอน
โดยสังเขป ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ จะเป็นการขึ้นทะเบียนตารับยาวัคซีน ผู้ประกอบการที่นาเข้าวัคซีนมาจาหน่าย
ในประเทศต้องได้รับการอนุญาตการขึ้นทะเบียนตารับยาวัคซีนสาหรับสัตว์จากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของการพิจารณา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะพิจารณาหลัก ๆ จากเอกสาร หลักฐานการขึ้นทะเบียนตารับยาที่มาจากต่างประเทศ ยกตัวอย่าง เช่น
หนั งสือรั บรองผลิต ภัณฑ์ย าที่ออกโดยหน่ว ยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต หรือหนังสือรับ รองการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศที่มีการผลิตวางจาหน่ายที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐนั้น อันนี้เป็นตัวอย่าง
อัน หนึ่ งของเอกสารที่ทางสานั กงานคณะกรรมการอาหารและยาจะได้สอบถาม นอกจากนั้นก็ยังมี
เอกสารอี กจานวนประมาณ ๔ – ๕ รายการ ที่ ทางส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยาจะเป็ น
ผู้พิจารณา
ขั้นตอนที่ ๒ จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนก่อนการขึ้นทะเบียน อันนี้หมายความว่า
ทางส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาจะได้ ม อบหมายให้ นายสั ต วแพทย์ ผู้เ ชี่ย วชาญได้ มีก าร
พิจารณาปัจจัยสาคัญ ๓ ประการ ก็คือเรื่องของคุณภาพยา เรื่องความปลอดภัยของยาแล้วก็เรื่อ ง
ประสิทธิภาพของยา โดยประเมินจากเอกสารประกอบคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาที่ได้รับจากผู้ขออนุญาต
อันนี้ถือว่าเป็นการดาเนินงานในขั้นตอนที่ ๒ เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตก็จะได้รับใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบัน อันนี้เป็นขั้นตอนที่ ๒ ในเรื่องของการดูแลคุณภาพของวัคซีน
ขั้นตอนที่ ๓ จะเป็นเรื่องของการขออนุญาตรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนก่อนออกจาหน่าย
อันนี้หมายความว่าเมื่อขึ้นทะเบียนตารับยาแล้วการผลิตวัคซีนในแต่ละรุ่น จะต้องมีการดูแลคุณภาพด้วย

- ๒๖๗ เนื่องจากว่าการผลิตวัคซีนในแต่ละรุ่นอาจจะมีความแปรปรวนในเรื่องของคุณภาพ เพราะฉะนั้นอันนี้
เป็นการดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมีกฎกระทรวงแล้วก็ประกาศที่เกี่ยวข้อง
อยู่ ๒ ฉบับ ก็คือ กฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองรุ่นการผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาชีววัตถุ วัคซีนก็ถือว่า
เป็นยาชีววัตถุ ซึ่งทางสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกกฎกระทรวงนี้เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๓ แล้วก็ควบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดชนิดหรือรายการของยาชีววัตถุ ที่ต้อง
ได้รับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตก่อนออกจาหน่ายหรือส่งมอบให้ผู้ใช้ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ อันนี้คือเป็นขั้นตอนของการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน ซึ่งผู้ขออนุญาตจะได้รับสิ่งที่เราเรียกว่า
หนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ หรือล็อต รีลีส (lot release)
ขั้นตอนที่ ๔ จะเป็นขั้นตอนของการออกหนังสือรับรองการผลิตวัคซีนในขั้นตอนนี้จะยังไม่มี
การนาเอาวัคซีนไปตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ ๕ เป็นเรื่องของการควบคุมการกระจายวัคซีนไปยังผู้ใช้ เรื่องนี้ผู้ได้รับอนุญาต
จะต้องปฏิบัติตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ซึ่งมาตรฐานในเรื่องนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดเก็บเภสัชภัณฑ์ขององค์การ
อนามัยโลก อันนี้เป็นเรื่องของการกระจายวัคซีนไปสู่ปลายทางแล้วก็เมื่อดาเนินการกระจายแล้วผู้ที่
จาหน่ายก็จะต้องรายงานผลการกระจายนั้นให้ทางสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับทราบด้วย
อย่างไรก็ตามในกรณีที่มียาต้องสงสัยหรือต้องการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตารับยา
ทางส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาจะดาเนินการส่ งตัวอย่างยาวั คซีนไปให้ สถาบั นชีว วัต ถุ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะทาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างวัคซีน
ดังกล่าว แล้วก็รายงานข้อมูลให้กับทางสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อใช้ประกอบในการ
พิจารณา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ทางสถาบันชีววัตถุได้มีการตรวจสอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จานวนทั้งสิ้น ๑๑๓ ตัวอย่าง จากทั้งหมด ๗ ยี่ห้อ พบว่ามีเพียง ๑ ยี่ห้อ รวม ๕ รุ่นการผลิตที่ความแรง
ของวัคซีน ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัต ว์
ระหว่างประเทศ สาหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทางสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข แล้ว ก็สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการกาหนดให้มีการส่งตัวอย่างวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้ส่งมอบแล้ว ซึ่งแต่เดิมนั้นใช้วิธีการไปสุ่มในพื้นที่ แต่ว่าในปีนี้ทางานในเชิงรุก
มากขึ้น ตรวจทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพด้วย ภายใต้โครงการที่เรียกว่าโครงการการตรวจสอบวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสาหรับสัตว์
ที่ ใ ช้ ใ นประเทศ อั น นี้ ก็ ด าเนิ น การไปแล้ ว ปรากฏว่ า ยั ง ไม่ พ บข้ อ มู ล ว่ า วั ค ซี น ที่ จั ด ซื้ อ ในปี ๒๕๖๑
เป็นวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้
ทางกรมปศุสัตว์ได้ดาเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนได้มอบหมายให้ทางกรมปศุสัตว์
จัดทาโครงการติดตามประเมินภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นการ

- ๒๖๘ สุ่มเก็บเซรุ่มจากสุนั ขเพื่อตรวจระดับ ภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากทาง
กรมปศุสัตว์ แล้ว ก็ส่งตรวจระดับภูมิคุ้มกันที่สถาบันสุขภาพสัต ว์แห่งชาติ กรมปศุสัต ว์ แล้วก็ในปีนี้
ปี ๒๕๖๑ ก็ ไ ด้ ก าหนดเป้ าหมายการเก็บ ตั ว อย่ า งไว้ทั้ ง สิ้ น รวม ๑,๒๐๐ ตั ว อย่ า ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่
ทั่วประเทศ ซึ่งตัวอย่างเซรุ่มสุนัขทุกตัวในปี ๒๕๖๐ และตัวอย่างบางส่วนตามโครงการปี ๒๕๖๑ ที่ได้มี
การตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสุนั ขที่ไ ด้รับการฉีด วัคซีนของกรมปศุสัต ว์มีระดับภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับ
ที่สามารถคุมโรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของวัคซีน
ค าถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งความเพี ย งพอของปริ ม าณวั ค ซี น ในปี ๒๕๖๑ กรมปศุ สั ต ว์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จานวนทั้งสิ้น ๑ ล้านโดส (dose)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ได้กลับมาทาหน้าที่รับภารกิจในเรื่องของการฉีดวัคซีนสัตว์
โรคพิษสุนัขบ้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เป็นเงินอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดซื้อวัคซีน จานวนประมาณ ๑๐ ล้านโดส เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
ที่ ผ่ า นมา กรมปศุ สั ต ว์ ก็ ไ ด้ เ ชิ ญ บริ ษั ท ผู้ น าเข้ า วั ค ซี น ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาถู ก ต้ อ งกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีจานวนทั้งสิ้น ๗ บริษัท เพื่อที่จะตรวจสอบปริมาณวัคซีน
ที่ได้มีการนาเข้ามาในปี ๒๕๖๑ พบว่าในปี ๒๕๖๑ นั้นจะมีการนาเข้าวัคซีน รวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๙๘,๐๐๐
โดส ซึ่งได้มีการนาเข้ามาแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จานวน ๘,๖๗๘,๐๐๐ โดส
(dose) แล้วก็มีแ ผนที่จะน าเข้าเพิ่มเติมในช่วงหลังของปีนี้อีกจานวน ๓,๑๒๐,๐๐๐ โดส สาหรับผล
ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามรายงานของกรมปศุสัตว์เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ที่ผ่านมา ได้ดาเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้น ๔,๕๙๐,๐๘๓ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๒ ของเป้าหมาย
ทั้งประเทศ ซึ่งกาหนดไว้ที่ ๘,๒๔๐,๐๐๐ ตัว หรือคิดเป็นจานวนร้อยละ ๘๐ ของจานวนประชากรสัตว์
ทั้งประเทศ ในปัจจุบันก็กาลังเร่งระดมทุกสรรพกาลัง ทั้งในส่วนของกรมปศุสัตว์แล้วก็ทั้งในส่วนของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ที่ จ ะด าเนิ น การฉี ด วั ค ซี น ให้ กั บ สั ต ว์ ที่ เ หลื อ ทั้ ง หมด ดั ง นั้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างจานวนสัตว์เป้าหมายกับปริมาณวัคซีนนาเข้าภายในปีทั้งปีถือว่าจานวนวัคซีนมี
ปริมาณเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปีนั้นมีกระแสการตื่นตัวของประชาชน ประชาชนก็ได้นาสัตว์
มาฉี ด วั ค ซี น เพิ่ ม ขึ้ น เร็ ว ขึ้ น กว่ า ก าหนดและฉี ด ไปแล้ ว ก็ ข อฉี ด ซ้ าอี ก ซึ่ ง ในบางพื้ น ที่ ท าให้ เ กิ ด การ
ขาดแคลนวัคซีน ซึ่งในปัจจุบันนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้ว แล้วก็คาดว่าในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
ก็จะสามารถระดมฉีดวัคซีนสัตว์ทั้งหมดตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ทั้งปี
คาถามที่ ๒ กรมปศุสัตว์ได้กาหนดให้จัดซื้อวัคซีนเฉพาะบริษัทที่กาหนดไว้มีเหตุผลประการใด
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบถามเข้ามาที่กรมปศุสัตว์เป็นจานวนมาก เพื่อที่จะขอ
ทราบรายชื่อบริษัท ที่มีการนาเข้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้องและเป็นผู้แทนจาหน่ายหลัก
ที่ มี ก ารด าเนิ น การอยู่ จ ริ ง ในขณะที่ ส อบถาม ซึ่ ง ก็ ป รากฏว่ า มี บ ริ ษั ท น าเข้ า วั ค ซี น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
มาจาหน่ายทั้งหมด ๗ บริษัท แต่เนื่องจากว่ามีบริษัทที่ไม่นาเข้าวัคซีนเคยนาเข้าแต่ไม่ได้นาเข้า ขณะที่

- ๒๖๙ สอบถามเข้ามาจานวน ๒ บริษัท เพราะฉะนั้นก็เลยเหลือจานวนบริษัทเพียง ๕ บริษัทที่ได้แจ้งไปที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นก็เป็นไปด้วยความสมัครใจเป็นข้อมูลเท่านั้นเอง
ค าถามที่ ๓ เรื่ อ งของนโยบายหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ที่มีศักยภาพดาเนินการผลิตวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กาหนดแทนการนาเข้า
จากบริษัทในต่างประเทศเพียงไม่กี่บริษัทหรือไม่ อย่างไร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมาย
ให้กรมปศุสัตว์ได้ดาเนินการศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้ในการที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
มีกรอบการดาเนินงานเพื่อการเปรียบเทียบอยู่ ๒ กรอบ กรอบแรกก็คือเข้าไปร่วมกับโครงการที่มีการ
ดาเนินการอยู่แล้ว โดยภาพของสถาบันการศึกษา อีกกรอบหนึ่งก็คือดาเนินการจ้ างบริษัทที่ปรึกษา
เพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ก็ให้กรมปศุสัตว์ได้มีการเปรียบเทียบแนวทางทั้ง ๒ แล้วก็ให้นาเสนอ
ผลการเปรียบเทียบผลการศึกษาเสนอกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑) เนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าชื่อเสนอกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกัน
การกระทาทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกาหนดประเด็นให้มีการขึ้นทะเบียน
สัตว์เลี้ยง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงทาให้มีการปล่อยปละละเลยสัตว์ให้เป็นสัตว์จรจัดน้อยลง การแพร่
พิษสุนัขบ้าก็จะน้อยลงไปด้วย โดยเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกเสนอเข้าสู่สภาแล้วขอให้รัฐบาลรับไป
พิจารณาศึกษา
๒) การเร่ ง รั ด การบู ร ณาการเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสั ต ว์ ข องกรมควบคุ ม โรค กรมปศุ สั ต ว์
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓) การแต่งตั้งบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการกระทาทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๔) การออกกฎกระทรวงตามพระราชบั ญญั ติ ป้องกั นการกระทาทารุณกรรมสั ตว์ และการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ครบถ้วนไปพิจารณาดาเนินการ
๕. การติดตามผลกระทูถ้ าม
ข้อสังเกตที่ ๑ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๔๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายลั ก ษณ์ วจนานวั ช รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะรั ฐมนตรี ขอรั บร่ างพระราชบัญ ญัติ ป้องกันการกระท าทารุ ณกรรมสัตว์ และการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์กับคณะเป็นผู้เสนอ ไปพิจารณาก่อนที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการ

- ๒๗๐ ข้ อ สั ง เกตที่ ๒-๔ ส านั ก วิ ช าการ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส านั ก งาน
เลขาธิการสภานิ ติบั ญญัติแ ห่ งชาติไ ด้มีห นังสือติด ตามผลการดาเนินการตามกระทู้ถามของสมาชิ ก
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ปยั ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การ
ของหน่วยงานดังกล่าว
………………………………………..

- ๒๗๑ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

ความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตให้ก่อสร้าง
เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือและการอนุญาตให้ตดิ ตั้ง
เครื่องวิทยุรับส่ง

วันที่เสนอกระทู้ถาม

๔ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๑

ผู้ตั้งกระทู้ถาม

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ผู้ตอบกระทู้ถาม

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูต้ อบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี)

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๖๖ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ด้วยประชาชน ในเขตหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัดหลายแห่งในประเทศไทยได้ยื่นเรื่อง
ร้องเรียน หรือได้รวบรวมรายชื่อ และเสนอข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีการตั้งสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือขึ้น
ในหมู่บ้านโดยชุมชนโดยมิได้เปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม
ความต้ อ งการหรื อ ความสมั ค รใจในการที่ จ ะให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง เสาสั ญ ญาณฯ ดั ง กล่ า วขึ้ น ในชุ ม ชน
จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ได้ แ ก่ ความวิ ต กกั ง วล ความคั บ ข้ อ งใจ ความเชื่ อ มั่ น
และท าลายสภาพแวดล้ อ มในหมู่ บ้ า น วั ฒ นธรรมที่ มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ รี ย บง่ า ย สงบ ในด้ า นสุ ข ภาพกาย
และคุ ณภาพชีวิต พบว่ าประชาชนมีอ าการเจ็บ ป่วยเพิ่มจ านวนมากขึ้น ซึ่ งเป็ นผลเชื่อมโยงมาจาก
ความวิตกกังวล การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายทิศทาง ทาให้เกิดความไม่เชื่อมั่น ประชาชนมีความ
ตื่นตระหนกหวั่น วิ ต ก ไม่มี ความสงบสุข ในการที่ จะด ารงชีวิต ในชุ มชนและไม่ต้ องการเสาสั ญญาณ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ดั ง กล่ า วให้ ตั้ ง ขึ้ น ในหมู่ บ้ า น และกรณี ดั ง กล่ า วอาจขั ด ต่ อ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงขอเรียนถามว่า
๑. การดาเนินการก่อนการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กสทช. ได้สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน
ส่วนใหญ่ของชุมชนได้รับทราบข้อดี – ข้อเสียอย่างไร หน่วยงานใดเป็นผู้ชี้แจงให้ข้อมูลต่อประชาชน

- ๒๗๒ ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรากฎหมายลาดับรองเพื่อรองรับการปฏิบัติ ในประเด็น
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในเรื่องนี้มีกฎหมายใดบ้างที่กาหนดไว้ ขอทราบรายละเอียด
๓. จากการที่ประชาชนได้มีการร้องเรียนต่อ กสทช. และแจ้งปัญหาให้ทราบ แต่พบว่าไม่มี
การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง หากแต่ละเลยให้ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาของประชาชนไปใช้สทิ ธิฟ์ อ้ งร้องต่อ
ศาลเอง และได้ดาเนินการเพื่อให้สิทธิ์ของประชาชนเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ และจะ
ดาเนินการแก้ไขและหาทางออกให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขได้อย่างไร
๔. รั ฐ บาลได้ ด าเนิ น การส ารวจความต้ อ งการของประชาชนหรื อ ไม่ หากประชาชน
ไม่ต้องการเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งในชุมชนแบบที่เป็นอยู่อย่างปัจจุบัน เพราะมีวิธีการ
ดาเนินการและวิธีการหลายรูปแบบที่ต่างประเทศเขาใช้และดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบ
ต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน รัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ในอนาคตอย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ยังไม่ได้มีการรับรอง
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทูถ้ าม
………………………………………..

- ๒๗๓ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน
วันที่เสนอกระทู้ถาม
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
วันที่ตอบกระทู้ถาม
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูต้ อบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี)
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๒๕ วัน)

๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
การพนันเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับการพัฒนาประเทศไทยมาเป็นเวลานาน เป็นปัญหาที่แทรกอยู่
ในวิถีชีวิตของคนไทยทั้งที่ถูกกฎหมายและแบบที่ผิดกฎหมาย อีกทั้งสังคมไทยยังมองว่า หากเป็นการเล่น
พนันเพื่อเสี่ยงโชค เพื่อความสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรง จึงทาให้
คนทุกช่วงวัยล้วนแต่เคยได้สัมผัสกับการพนันไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาบ้างแล้วทั้งสิ้น และจาก
ข้อมูลผลสารวจสถานการณ์การเล่นการพนัน ปี ๒๕๖๑ พบว่าคนไทยเริ่มเล่นการพนันครั้งแรกในอายุ
ช่วง ๖ - ๗ ปี ซึ่งถือเป็น วัยที่มีอายุน้อยมาก สาเหตุ มาจากความอยากรู้อยากลอง เล่นพนันด้วยเงิน
เล็กน้อย และมีการเพิ่มจานวนเงินและเล่นพนันบ่อยครั้งขึ้น จนนาไปสู่การติดพนันอย่างถาวร โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็ก เยาวชน วัยรุ่น ที่ผลการสารวจพบว่ามีการเล่นพนันจานวนมาก โดยเฉพาะการพนันฟุตบอล
ในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันฟุตบอลนัดสาคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
อย่างยิ่งและตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายนถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กาลังจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่งเป็น
รายการสาคัญที่ผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลทั่วโลกให้ความสนใจ รวมทั้งนักพนันที่ต้องการจะเสี่ยงโชคก็อาศัย
ช่องทางการพนันจากผลการแข่งขันในรายการนี้ด้วย เพราะการพนันบอลมีลักษณะแอบแฝงกับการกีฬา
ทาให้ผู้เล่นรู้สึกสนุก ไม่กดดัน และรู้สึกว่าการได้เงินจากการพนันบอลก็เป็นเพียงผลพลอยได้จากความ
สะดวกในการเชียร์กีฬาเท่านั้น ซึ่งการเล่นพนันบอลมีการเล่นกันทั้งในระบบปิด (offline) และระบบเปิด
(online) ทั้งนี้ การพนันระบบเปิดหรือการพนันบอลออนไลน์เป็นที่นิยมมาก เพราะสามารถเข้าถึงบุคคล
ไม่ ไ ด้ ใ นทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เพี ย งใช้ สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ออนไลน์ เ ข้ า ไปใช้ บ ริ ก ารได้
อย่างง่ายดายโดยปัจจัย สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนสนใจการเล่นพนันบอลมี หลายประการ เช่น
ความอยากรู้อยากลอง การแนะน าของเพื่อน ปัญหาครอบครัว ความต้องการเงิน เป็นต้น การเล่น
การพนันบอลส่งผลกระทบหลายด้านต่อผู้เล่น ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย สร้างความเครียด ทาให้ขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน เกิดสภาวะหนี้สิน ความเสียหายในการเรียน ความเสียหายในการทางาน หรือปัญหา

- ๒๗๔ ด้านสังคมอย่างปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย ปัญหาการทาร้ายร่างกาย หรือปัญหาการขายบริการทางเพศ
ตามมา จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงจาเป็นต้องเร่งแก้ไขและหามาตรการป้องกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ
กลุ่ม เด็ก และเยาวชนเพื่อ ไม่ใ ห้ กลายเป็นนั กพนั นอย่ างถาวร โดยรัฐ บาลและหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง
ต้องมีร่วมมือกันหาแนวทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กระทรวงศึกษาธิการควรจัดให้มี
หลักสูต รการเรียนการสอนที่มุ่งให้ ความรู้ที่ถูกต้อ งเกี่ยวกับปัญหาการพนัน ทาให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจถึงอันตรายที่มากับการพนัน กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ ต้องช่วยกากับดูแลการเข้าถึงการเล่นพนันบอล
บนอินเตอร์เน็ตการบังคับใช้กฎหมายการพนันอย่างเคร่งครัด สร้างมาตรการการป้องกันและกาจัดธุรกิจ
การพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังไม่ให้สื่อวิทยุโทรทัศน์หรือช่อง ทางอื่นใดนาเสนอข้อมูล
แนะนาหรือโฆษณาเว็บไซต์ที่สนับสนุนการพนันฟุตบอลรวมถึงต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคม
ต่อปัญหาการพนัน ตลอดจนให้ความสนใจต่อปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น เพื่อเป็นการ
ช่ว ยให้ เด็กและเยาวชนซึ่งเป็น อนาคตของชาติหลุดพ้นจากอบายมุข อันนาไปสู่การพัฒนาสังคมให้
กลับมามีคุณภาพอีกด้วย จึงขอเรียนถามว่า
๑. รัฐบาลมีนโยบาย หรือมาตรการการป้องกันการเล่นพนันบอลทั้งในระบบปิด (offline)
และระบบเปิด (online) ของนักพนัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก
๒๐๑๘ ที่กาลังจะเกิดขึ้นนี้หรือไม่ อย่างไร
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการปราบปราม จับกุมผู้ประกอบการธุรกิจการพนันบอล
ในรูปแบบต่าง ๆ หรือไม่อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสุธี มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ยังไม่ได้มีการรับรอง

๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทู้ถาม
………………………………………..

- ๒๗๕ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

มาตรการเร่งด่วนในการกาหนดราคาน้ามันให้สมดุลกับ
ค่าครองชีพของประชาชน

วันที่เสนอกระทู้ถาม

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๑

ผู้ตั้งกระทู้ถาม

พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ผู้ตอบกระทู้ถาม

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูต้ อบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี)

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓๐ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
ด้ ว ยในปั จ จุ บั น ราคาน้ ามั น ในประเทศมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากราคาน้ ามั น
ตลาดโลกที่ ป รั บ สู ง ขึ้ น ราคาขายปลี ก น้ ามั น ที่ สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งย่ อ มกระทบต่ อ ค่ า ครองชี พ ของ
ประชาชนโดยเฉพาะการปรับขึ้นราคาน้ามันดีเซลที่อาจส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค และค่าขนส่ง
ปรับสูงขึ้นตามโดยขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนส่งสินค้าได้มีการ
เรียกร้องต่อภาครัฐขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสารและค่าขนส่ง ซึ่งหากมีการปรับขึ้นราคาตามที่เรียกร้อง
และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจอย่างกว้างขวาง อีกทั้งราคาพืชผักและผลไม้หลายชนิด
มี ก ารปรั บ ราคาขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากค่ า ขนส่ ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี เมื่ อ ราคาน้ ามั น ปรั บ ลดลง
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นกับไม่ลดลงตามไปด้วย จึงส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวม
ของประเทศอย่างมาก นอกจากนี้ ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มก็ปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด อันเป็นการ
ซ้าเติมประชาชนผู้มีรายได้น้ อยและปานกลางซึ่ง ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่มีแ นวโน้มเพิ่ มสูงขึ้ น
สวนทางกับรายรับที่คงที่ สมควรที่รัฐบาลจะมีมาตรการเร่งด่วนกาหนดราคาน้ามันไม่ให้กระทบต่อ
ค่าครองชีพของประชาชน เพื่อที่ภาคขนส่งทั้งรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะและเรือโดยสารสาธารณะ
ไม่ต้องปรับขึ้นค่าขนส่งและค่าบริการเพิ่มขึ้น จึงขอเรียนถามว่า
- รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการกาหนดราคาน้ามันให้สมดุลกับค่าครองชีพเพื่อลดภาระ
ของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าวหรือไม่อย่างไร อย่างไร

- ๒๗๖ ๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ยังไม่ได้มีการรับรอง
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทูถ้ าม
………………………………………..

- ๒๗๗ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

นโยบายการลดผลกระทบจากการขึ้นราคาพลังงานเชื้อเพลิง

วันที่เสนอกระทู้ถาม

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๑

ผู้ตั้งกระทู้ถาม

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ผู้ตอบกระทู้ถาม

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูต้ อบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี)

(รวมระยะเวลาตัง้ แต่วันทีต่ งั้ กระทู้ถาม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๒๔ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
ด้วยขณะนี้ ราคาน้ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุต่าง ๆ
รวมถึงการที่ผู้ผลิตน้ามันในกลุ่มโอเปคได้ปรับลดกาลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มอุปทาน
น้ามันตึงตัวมากขึ้น ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ามันตลาดโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ามันใน
ประเทศที่มีการปรับตัว สูงขึ้น ตามไปด้วย และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ซึ่งภาครัฐได้ให้
ความสาคัญกับกรณีดังกล่าว มีการกาหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
โดยได้ประกาศแนวทางแก้ไขปัญหาการอุดหนุนราคาน้ามันดีเซลไม่ให้เกิน ๓๐ บาทต่อลิตร รวมถึงมีการ
ตรึงราคาแก๊สหุงต้มไม่ให้เกิน ๓๖๕ บาทต่อถัง (ถังขนาด ๑๕ กิโลกรัม) อีกทั้งยังมีการประกาศว่าภายใน
ปี ๒๕๖๑ จะไม่มีการประกาศปรับราคาเพิ่มราคาค่าไฟฟ้า ซึ่งการผลิตไฟฟ้าในประเทศส่วนใหญ่ใช้ ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาดังกล่าวของภาครัฐถือว่าเป็นการลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับประชาชนในช่วงระยะสั้นและเร่งด่วน นอกจากนี้ ภาครัฐจึงได้มีแนวทางเกี่ยวกับการ
ประกาศการปรับราคาน้ามันล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ
กับราคาน้ามันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐควรกาหนดยุทธศาสตร์และการสร้างการมีส่วนร่วมประชาชน
เพื่อให้เป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป จึงขอเรียนถามว่า
๑. ภาครัฐมีนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวหากในอนาคตแก้ปัญหา
ผลกระทบจากการขึ้นราคาพลังงานเชื้อเพลิงขึ้นอีก รวมทั้งจะมีการขยายระยะเวลาอุดหนุนราคาน้ามัน
และแก๊สในครัวเรือนต่อไปหรือไม่ อย่างไร

- ๒๗๘ ๒. ภาครัฐมีแนวทางเกี่ยวกับการประกาศให้ประชาชนกับรับทราบถึงการปรับขึ้นราคา
น้ ามั น ล่ ว งหน้ า ๑ วั น โดยแนวทางการประกาศให้ ท ราบล่ ว งหน้ า ดั ง กล่ า วมี เ หตุ ผ ลมี ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย
และจะใช้นานแค่ไหน จะมีการยกเลิกในทางดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
๓. ภาครัฐมีนโยบายหรือแนวทางในการนาหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมและการรับรู้
ในการกาหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาการปรับ ขึ้นราคาน้ามัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับทราบ ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการในการปรับขึ้นราคาน้ามัน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการปรับเพิ่มราคาน้ามันซึ่งจะทาให้กระบวนการปรับเพิ่มราคาพลังงานเป็นไป
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่ อย่างไร
๔. จากการประกาศว่าภายในปี ๒๕๖๑ จะไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าไฟฟ้านั้น ในกรณีปีถัดไป
คาดว่าจะมีการปรับขึ้นราคาหรือไม่ อย่างไร และถ้ามีการปรับราคาขึ้นค่าไฟฟ้าจะมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาลดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ยังไม่ได้มีการรับรอง
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทูถ้ าม
………………………………………..

- ๒๗๙ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง

มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะพิษ

วันที่เสนอกระทู้ถาม

๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑

วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผู้ตั้งกระทู้ถาม

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ผู้ตอบกระทู้ถาม

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูต้ อบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรี)

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๒๙ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
ตามที่ สื่ อ มวลชนเสนอข่ า วเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาขยะพิ ษ ที่ ไ ด้ มี ก ารน าเข้ า จากต่ า งประเทศ
จานวนมาก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการนาเข้าเศษชิ้นส่วนพลาสติก จานวน ๑๔๕,๐๐๐ ตัน มีการนาเข้า
เศษชิ้นส่ว นอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๖๔,๔๓๖ ตัน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ค.)
มีการน าเข้า เศษชิ้ น ส่ว นพลาสติ ก จานวน ๒๑๒,๐๐๐ ตัน มี ก ารนาเข้ าเศษชิ้นส่ วนอิเ ล็ก ทรอนิ กส์
จานวน ๕๒,๒๒๑ ตัน ซึ่งในเบื้องต้นตรวจพบในจังหวัดฉะเชิงเรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
และยังมีการตรวจสอบปัญหาขยะพิษในอีกหลายพื้นที่ สาเหตุที่มีการนาเข้าขยะพิษคือการอนุญาตนาเข้า
โดยอ้ า งข้อ ตกลงตามอนุ สั ญ ญาบาเซล ว่ า ด้ ว ยการควบคุ มการเคลื่ อนย้ า ยข้ ามแดนและการก าจั ด
ซึ่งของเสียอันตรายที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ แต่การดาเนินการตามอนุสัญญา
ดังกล่าวยังไม่ถูกต้อง จึงเป็นการสมควรที่รัฐบาลจะทบทวนแนวทางปฏิบัติเสียใหม่ เพราะปัญหาขยะพิษ
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง อีกทั้ง วิธีการกาจัดกาก
เศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษชิ้นส่วนพลาสติกจะต้องดาเนินการให้ถูกต้องและมีค่าใช้จ่ายในการ
กาจัดที่สูงมาก ซึ่งยังไม่มีกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติที่รัดกุม จึงขอเรียนถามว่า
๑. กระบวนการนาเข้าเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือเศษชิ้นส่วนพลาสติกซึ่งเป็นขยะพิษ
และยากต่อการกาจัด รัฐบาลมีมาตรการควบคุมการนาเข้าขยะพิษหรือไม่ อย่างไร
๒. ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะผู้ออกใบอนุญาต และกรมศุลกากร
ในฐานะผู้ตรวจปล่อยสินค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศ จะมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมมิให้มีการ
นาเข้าเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือเศษชิ้นส่วนพลาสติกได้อีกอย่างไร

- ๒๘๐ ๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสมชาย หาญหิรัญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ยังไม่ได้มีการรับรอง
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทูถ้ าม
………………………………………..

- ๒๘๑ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม

นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลอีสปอร์ต (E-Sports)
เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๑

วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้ตั้งกระทู้ถาม

นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ผู้ตอบกระทู้ถาม

นายวีระศักดิ์ โควสุรตั น์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๕๘ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์
ด้ ว ยขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารเล่ น อี ส ปอร์ ต (E-Sports) ในประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น ประกอบกั บ
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติรับรอง
ให้อีสปอร์ต (E-Sports) เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการจัดตั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเกมกิจกรรมการแข่งขันวีดีโอเกมชิงเงินรางวัลหรืออีสปอร์ต
(E-Sports) ได้ จั ด กิ จ กรรมทางการตลาดและประชาสั ม พั นธ์ ใ นเชิ ง รุ กเป็ น อย่ า งมาก อย่ า งไรก็ ต าม
หลายภาคส่วนมีความกังวลและตระหนักถึงผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในช่วงอายุระหว่าง
๓ – ๑๘ ปี ซึ่งผลจากการเฝ้าระวังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าในปี ๒๕๖๐ จานวนผู้ป่วยเด็กติดเกม
และมีปัญหาแทรกซ้อนมีจานวนมากขึ้น ทั้งนี้ หากเด็กใช้เวลาเล่นเกมนานเกินกว่า ๒ ชั่วโมงต่อวัน
จะมี โ อกาสติ ด เกม โดยจะส่ งผลต่ อ สมองส่ วนหน้า ท างานน้อ ยลง ทาให้ ขาดสมาธิ ขาดทั ก ษะชี วิ ต
ในการปรับตัว อีกทั้งส่งผลต่อพัฒนาการของร่างกาย มีความเสี่ยงโรคร่วมทางจิตเวช อาทิ โรคซึมเศร้า
โรควิต กกังวล รุน แรงถึงขั้นโรคจิต ฆ่าตัวตายและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จะเห็นได้ว่า
การเล่ น อี ส ปอร์ ต (E-Sports) อย่ า งไม่ เ หมาะสมอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพร่ า งกาย และจิ ต ใจ
สัมพันธภาพภายในครอบครัว และมีความเสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์ในรูปแบบอื่นที่แฝงมา

- ๒๘๒ กับการเล่นเกมและการเข้าสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า
๑๘ ปี ดั ง นั้ น ภาครั ฐ ต้ อ งเร่ ง ก าหนดมาตรการ หรื อ แนวทางการป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ก ารเล่ น อี ส ปอร์ ต
(E-Sports) เป็นปัญหาต่อสังคมในอนาคต อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมบูรณาการการทางาน
ในการป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง จึงขอเรียนถามว่า
๑. ภาครัฐได้มีนโยบายหรือกาหนดมาตรการในการกากับดูแลอีสปอร์ต (E-Sports) รวมถึง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือไม่ อย่างไร
๒. ภาครัฐมีมาตรการหรือแนวทางในการควบคุม ป้องกันการเข้าถึงเกมออนไลน์สาหรับ
กิจกรรมเกมอินเทอร์เน็ต หรือการแข่งขันเล่นเพื่อชิงเงินรางวัลโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ากว่า ๑๓ ปีรวมถึง
มีการส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อและอี สปอร์ต (E-Sports) เพื่อป้องกันปัญหา เด็กและเยาวชนติดเกม
ออนไลน์หรือไม่อย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวีระศักดิ์ โควสุรตั น์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ยังไม่ได้มีการรับรอง
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทูถ้ าม
………………………………………..

- ๒๘๓ ๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทู้ถามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม

ความคืบหน้าการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. ๒๕๕๘
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้ตั้งกระทู้ถาม

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ผู้ตอบกระทู้ถาม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
(ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้
แทนนายกรัฐมนตรี)

(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน ๓๓ วัน)
๒. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
ด้วยที่ผ่านมาการติดต่อของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อการดาเนินการต่าง ๆ ทั้งด้าน
การดารงชีวิตประจาวัน ด้านการขออนุญาตประกอบธุรกิจ ค้าขาย และการบริการต่าง ๆ ที่จาเป็น
ประชาชนยัง ไม่ ไ ด้รั บความพึง พอใจและความสะดวกหลายประการ เช่น การต้ อ งขออนุ ญาตจาก
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน การต้องไปติดต่อเพื่อดาเนินการหลายครั้ง การต้องใช้แบบฟอร์ม
เอกสารหลั กฐานที่ม ากเกิ น ไปและการไม่ไ ด้ท ราบหลัก เกณฑ์ และขั้ นตอนที่ใ ช้ใ นการพิจ ารณาและ
ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตที่ชัดเจน รวมถึงการมีกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องจานวน
มากของแต่ ละส่ ว นราชการที่ ต่ า งกั น เป็ น ต้ น ซึ่ งเป็ น การสร้า งภาระให้ กับ ประชาชนมาโดยตลอด
ก่อให้เกิดความรู้สึกและทัศนคติที่ไม่ดีของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐและระบบราชการ และยังส่งผล
กระทบต่อการประกอบธุรกิจการลงทุนในประเทศ และยังเป็นการเปิด โอกาสให้เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชนในเรื่องดังกล่าวนี้ จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ. ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๕๗ เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับประชาชนโดยกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตให้มีความชัดเจน กาหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎหมายทุกห้าปี จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั บ ทราบถึ ง รายละเอี ย ดและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติง านของส่ว นราชการ การให้
ส่วนราชการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและศูนย์รับคาขออนุญาตแบบ One Stop Service การลดขั้นตอน
การพิจารณาและลดจานวนการใช้เอกสารจากประชาชน รวมถึง การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ

- ๒๘๔ ราชการ ซึ่ ง ต่อ มาสภานิ ติ บัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติไ ด้ ลงมติ เห็ น ชอบประกาศใช้ พระราชบั ญญั ติ การอ านวย
ความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ. ศ. ๒๕๕๘ เป็ น กฎหมายและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เป็นต้นมา และนอกจากนั้น หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติยังได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ โดยก าหนดมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากรภาครั ฐ
เพื่อประโยชน์ ในการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ปราศจากการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในระบบราชการ เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
และการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศในอนาคตด้วย กระผมมีความเห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดี และออกมาบังคับ
ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ทั้ ง ต่ อ ประเทศชาติ แ ละประชาชน ทั้ ง ยั ง ส่ ง ผลดี ที่ ท าให้
ประเทศไทยได้รับการจัด อัน ดับตามรายงานผลการวิจัย Doing Business ๒๐๑๘ ของธนาคารโลก
ให้ เ ป็ น ประเทศที่ มี ค วามสะดวกในการเข้ า ไปประกอบธุ ร กิ จ ดี ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น ๆ ที่ ผ่ า นมา
โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ได้ขยับอัน ดับจากอันดับที่ ๔๖ เป็นอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๙๐ ประเทศทั่ว โลก
เป็นอันดับที่ ๗ ของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียทั้งหมด และเป็นอันดับที่ ๓ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณ ๑ ปี นายเจตน์ ศิรธรานนท์
สมาชิ กสภานิ ติบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ ตั้ง กระทู้ถ ามนายกรั ฐ มนตรี เ ป็น ครั้ งแรก เรื่ อ ง การด าเนิ น งาน
ของหน่ ว ยงานให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวั นที่ ๒๐ มิถุ นายน ๒๕๕๙ อย่างไรก็ดี กระทู้ ถามดั งกล่า วได้ มี
การถามตอบผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า ๒ ปีแล้ว ประกอบกับพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดี
ที่ป ระชาชนให้ ความสนใจและเป็ น ผู้ ได้ รับ ประโยชน์ จึง สมควรที่ จ ะได้มี การรายงานความคื บหน้ า
การดาเนิน การในด้านต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและประชาชน
ได้รับทราบเพิ่มเติมโดยทั่วกัน
จึงขอเรียนถามว่า
๑. ความคืบหน้าในการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนให้ครบจานวนของส่วนราชการต่าง ๆ
รวมถึงการจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการสองภาษาเป็นอย่างไร
๒. ความคืบหน้าของการจัดทาเว็บไซต์กลางเพื่อบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
แก่ประชาชน การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนและการอานวยความสะดวกในการจองคิวกลางด้วยระบบสารสนเทศเป็นอย่างไร
๓. ความคืบหน้ าของการจัด ตั้งศูน ย์รับคาขออนุญาตแบบบริการเบ็ด เสร็จ ณ จุด เดีย ว
เพิ่มเติมเป็นอย่างไร
๔. ความคื บ หน้ า ของการพั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลและการติ ด ตามการให้ บ ริ ก าร
ของหน่ ว ยงานราชการต่ า ง ๆ รวมถึ ง วิ ธี ก ารให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ของประชาชนในความพึ ง พอใจ
ต่อการให้บริการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นอย่างไร

- ๒๘๕ ๕. ความคืบหน้าของการพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายในการยกเลิกการขออนุญาต
ที่ไม่จาเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและการดาเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างไร
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นเนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ยังไม่ได้มีการรับรอง
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕. การติดตามผลกระทูถ้ าม
………………………………………..

ภำคผนวก

สถิติกระทู้ถำมของสภำนิตบิ ัญญัติแห่งชำติที่มีกำรถำม-ตอบในที่ประชุมสภำนิตบิ ัญญัติแห่งชำติ
ตั้งแต่กำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๕๗ กำรประชุมสภำนิติบัญญัตแิ ห่งชำติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๑
จำแนกตำมผู้ตั้งกระทูถ้ ำม
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๖
๗
๘
๙
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๑๒
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๑๖
๑๗
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ผู้ตั้งกระทู้ถำม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
นายกิตติศกั ดิ์ รัตนวราหะ
พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
นายมหรรณพ เดชวิทกั ษ์
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองศาสตราจารย์นิเวศน์ นันทจิต
พลเอก ดนัย มีชูเวท
นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
พลตารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
นายสมชาย แสวงการ
นายมณเฑียร บุญตัน
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
รวม

จำนวนกระทู้ถำม
๓๐ กระทูถ้ าม
๑๑ กระทูถ้ าม
๖ กระทู้ถาม
๕ กระทู้ถาม
๓ กระทู้ถาม
๒ กระทู้ถาม
๒ กระทู้ถาม
๒ กระทู้ถาม
๒ กระทู้ถาม
๑ กระทู้ถาม
๑ กระทู้ถาม
๑ กระทู้ถาม
๑ กระทู้ถาม
๑ กระทู้ถาม
๑ กระทู้ถาม
๑ กระทู้ถาม
๑ กระทู้ถาม
๑ กระทู้ถาม
๑ กระทู้ถาม
๗๓ กระทู้ถำม

จำแนกตำมผู้ตั้งกระทูถ้ ำม
กระทู้ถำม

หน้ำ

นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์ จำนวน ๓๐ กระทูถ้ ำม
๑. การตรวจสอบการใช้งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๒. นโยบายเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราวในหน่วยงานภาครัฐ
๓. ปัญหาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเพื่อมอบให้ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ
๔. ปัญหาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
๕. การพิจารณาปล่อยตัวผูต้ ้องขังของกรมราชทัณฑ์
๖. ขอให้พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
๗. การรับคนพิการเข้าทางาน
๘. ปัญหาเงินกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
๙. ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ
สถานพยาบาลที่ดาเนินการก่อนพระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ
๑๐. ความเหมาะสมในการพิจารณาการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
๑๑. นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สงู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง
๑๒. มาตรการในการจัดการเกี่ยวกับคลังเก็บสินค้าข้าวในโครงการรับจานาข้าว
๑๓. มาตรการเกี่ยวกับการเรียกคืนและป้องกันการบุกรุกพืน้ ที่ป่าไม้
๑๔. ปัญหาบริษัทประกันภัยโฆษณาเกินจริง หรือปิดบังข้อเท็จจริง
๑๕. ปัญหาข้าราชการระดับสูงทีด่ ารงตาแหน่งเป็นกรรมการในองค์การของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจได้รับผลประโยชน์ทับซ้อนจากบริษัทเอกชน
๑๖. ปัญหาการค้างชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๑๗. มาตรการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบการศึกษากลางคัน
๑๘. แนวคิดการยกเลิกสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑๙. นโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์
๒๐. ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ปา่
๒๑. แนวทางการบริหารจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
๒๒. ปัญหาแรงงานต่างด้าว
๒๓. มาตรการดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย
๒๔. การจัดการที่ดนิ ที่เหลือจากการเวนคืน

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
๒๕. ปัญหาการให้บริการรถยนต์ป้ายดาผ่านแอพพลิเคชั่น (Uber)
๒๖. การอนุรักษ์โบราณและสถาปัตยกรรมเก่าแก่
๒๗. การแก้ไขปัญหามลพิษขยะในทะเล
๒๘. การจัดการวัคซีนพิษสุนัขบ้า
๒๙. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน
๓๐. นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลอีสปอร์ต (E-Sports) เพื่อปกป้องคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
นำยกิตติศกั ดิ์ รัตนวรำหะ จำนวน ๑๑ กระทูถ้ ำม
๑. การขอพักชาระหนี้ของเกษตรกร
๒. ปัญหาการขาดแคลนน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
๓. การดาเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๔. ความคืบหน้าการดาเนินคดีทางแพ่งต่อผู้กระทาความผิดโครงการรับจานาข้าว
๕. ปัญหาการทุจริตในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
๖. นโยบายโครงการรับจานาข้าว
๗. ความปลอดภัยของการจราจรทางบก
๘. โครงการเกษตรครบวงจรในสถานการณ์ภัยแล้ง
๙. เหมืองแร่ทองคาในจังหวัดพิจิตร
๑๐. นโยบายการจัดเก็บเงินประกันและค่าบริการการใช้ไฟฟ้า
๑๑. นโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ
พันตำรวจโท พงษ์ชัย วรำชิต จำนวน ๖ กระทู้ถำม
๑. ปัญหาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มีราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
๒. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย
๓. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
๔. การแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมขององค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
๕. การถ่ายทอดความรูด้ ้านเทคโนโลยีในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
๖. มาตรการเร่งด่วนในการกาหนดราคาน้ามันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน
นำยเจตน์ ศิรธรำนนท์ จำนวน ๕ กระทูถ้ ำม
๑. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.
๒. นโยบายรัฐบาลในการควบคุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินจริงของ
โรงพยาบาลเอกชน

หน้ำ
๒๑๘
๒๒๑
๒๓๙
๒๖๔
๒๗๓
๒๘๑

๒๓
๓๙
๕๗
๗๕
๙๓
๙๖
๑๔๘
๑๕๑
๑๕๔
๑๖๔
๒๕๘
๑๒๙
๒๐๗
๒๒๕
๒๒๙
๒๕๓
๒๗๕
๕
๔๕

กระทู้ถำม
๓. ปัญหาความแออัดของผูป้ ่วยนอกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
๔. สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย
๕. การดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
นำยโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ จำนวน ๓ กระทู้ถำม
๑. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้คนไทย
๒. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตามตัวชี้วดั ขององค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
๓. การเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาร่วมกับนานาชาติ
ที่จัดขึน้ โดยองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑
นำยมหรรณพ เดชวิทักษ์ จำนวน ๒ กระทู้ถำม
๑. ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว
๒. ประกาศหลักเกณฑ์ การขออนุญาตตัง้ หรือย้ายโรงงานน้าตาลแห่งใหม่ทตี่ ้อง
มีระยะห่างจากเขตโรงงานน้าตาลเดิมไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลเมตร
คุณหญิงทรงสุดำ ยอดมณี จำนวน ๒ กระทู้ถำม
๑. การดาเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
อย่างเป็นรูปธรรม
๒. การดาเนินการนาสายไฟฟ้าและสายสาธารณูปโภคต่างๆ ลงดิน
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ จำนวน ๒ กระทู้ถำม
๑. ปัญหาสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
(สัมปทานดาวเทียมไทยคม)
๒. การดาเนินการเกี่ยวกับกิจการอวกาศของรัฐบาล
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร จำนวน ๒ กระทู้ถำม
๑. มาตรการในการควบคุมการผ่านแดนรถยนต์มอื สองจากต่างประเทศไปยัง
ประเทศที่สามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๒. ความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตให้ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
และการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องวิทยุรับส่ง

หน้ำ
๑๐๙
๑๕๗
๑๘๐

๑๑๕
๑๙๙
๒๓๕

๑๒
๕๔

๘๗
๒๑๒
๑๒๓
๒๔๓
๑๙๕
๒๗๑

กระทู้ถำม
รองศำสตรำจำรย์นิเวศน์ นันทจิต จำนวน ๑ กระทู้ถำม
๑. การแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จากัด

หน้ำ
๒๖

พลเอก ดนัย มีชูเวท จำนวน ๑ กระทูถ้ ำม
๑. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๐๒

นำยศรีศักดิ์ ว่องส่งสำร จำนวน ๑ กระทูถ้ ำม
๑. นโยบายการบริหารจัดการและดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย

๑๑๙

พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม จำนวน ๑ กระทู้ถำม
๑. มาตรการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง

๑๓๕

พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ จำนวน ๑ กระทู้ถำม
๑. การอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการสวนลุมพินี

๑๗๓

นำยสมชำย แสวงกำร จำนวน ๑ กระทู้ถำม
๑. นโยบายเรียกค่าเสียหายในโครงการจานาข้าวรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

๑๔๐

นำยมณเฑียร บุญตัน จำนวน ๑ กระทู้ถำม
๑. ความล่าช้าในการปรับปรุงและประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๒๑๕

พลเอก สกนธ์ สัจจำนิตย์ จำนวน ๑ กระทู้ถำม
๑. นโยบายการลดผลกระทบจากการขึน้ ราคาพลังงานเชื้อเพลิง

๒๗๗

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก จำนวน ๑ กระทู้ถำม
๑. มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะพิษ

๒๗๙

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง จำนวน ๑ กระทู้ถำม
๑. ความคืบหน้าการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ. ศ. ๒๕๕๘
รวม ๗๓ กระทูถ้ ำม

๒๘๓

จำแนกตำมผู้มำตอบกระทูถ้ ำม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ผู้ตอบกระทู้ถำม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงคมนาคม
รองนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
รองนายกรัฐมนตรี+กระทรวงศึกษาธิการ
รองนายกรัฐมนตรี+กระทรวงการคลัง
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์+
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์+
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข+กระทรวงพาณิชย์
รวม

จำนวนกระทู้ถำม
๘ กระทู้ถาม
๘ กระทู้ถาม
๖ กระทู้ถาม
๖ กระทูถ้ าม
๕ กระทู้ถาม
๔ กระทู้ถาม
๔ กระทูถ้ าม
๔ กระทู้ถาม
๔ กระทู้ถาม
๓ กระทู้ถาม
๓ กระทูถ้ าม
๓ กระทูถ้ าม
๒ กระทูถ้ าม
๒ กระทู้ถาม
๒ กระทู้ถาม
๒ กระทู้ถาม
๑ กระทู้ถาม
๑ กระทูถ้ าม
๑ กระทูถ้ าม
๑ กระทู้ถาม
๑ กระทูถ้ าม
๑ กระทู้ถาม
๑ กระทูถ้ าม
๗๓ กระทู้ถำม

สถิติกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมกำรตอบกระทูถ้ ำมที่รฐั มนตรี
รับข้อสังเกตของสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติไปพิจำรณำดำเนินกำร๓
กระทู้ถำมที่มีกำรถำม-ตอบทั้งหมด

๗๓

๑. กระทูถ้ ามทีม่ ีประเด็นติดตาม
หน่วยงานดาเนินการแล้ว
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
๒. กระทูถ้ ามทีไ่ ม่มปี ระเด็นติดตาม
๓. ระหว่างตรวจสอบประเด็น
๔. ยังไม่รบั รองรายงาน

ปี

๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
รวม

๓

กระทู้ถำม จำแนกเป็น
๑๔

กระทูถ้ าม

๕๒
๗

กระทูถ้ าม
กระทูถ้ าม
กระทูถ้ าม

๑๒ กระทู้ถาม
๒ กระทูถ้ าม

กระทู้ถำมที่มีกำรถำม-ตอบในที่ประชุมสภำนิติบัญญัตแิ ห่งชำติ
กระทู้ถำมที่รัฐมนตรีผตู้ อบ อยู่ระหว่ำง
กระทู้ถำม
ตรวจสอบ
กระทู้ถำมที่ไม่
กระทู้ถำม
รับไปดำเนินกำร
ประเด็น/ยัง
มีประเด็นที่
ทั้งหมด
ไม่รับรอง
ต้องติดตำม
ดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำง
รำยงำนกำร
แล้ว
ดำเนินกำร
ประชุม
๑ กระทูถ้ ำม
๑ กระทูถ้ ำม
๒๖ กระทู้ถำม ๒๐ กระทู้ถำม ๖ กระทูถ้ ำม
๒๒ กระทู้ถำม ๑๘ กระทู้ถำม ๔ กระทูถ้ ำม
๑๓ กระทู้ถำม ๑๒ กระทู้ถำม ๑ กระทูถ้ ำม
๑๑ กระทู้ถำม ๒ กระทูถ้ ำม
๒ กระทูถ้ ำม ๗ กระทูถ้ ำม
๗๓ กระทู้ถำม ๕๒ กระทู้ถำม ๑๒ กระทู้ถำม ๒ กระทูถ้ ำม ๗ กระทูถ้ ำม

ผลการดาเนินการของกลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

หมำยเหตุ

