
 

 

 

 

 

การดาํเนนิงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 

และการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา 



 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติให “วุฒิสภา” นอกจาก
มีหนาที่และอํานาจในการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมายควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน และใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงตาง ๆ เหมือนที่เคยมีมาแลวน้ัน  
ยังกําหนดใหวุฒิสภาโดยเฉพาะวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญน้ีมีบทบาทสําคัญในการ
ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ 
การปฏิรปูประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 

วุฒิสภา จึงไดมีมติต้ังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
และการคุมครองผูบริโภค เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยใหคณะกรรมาธิการ
มีหนาที่และอํานาจในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับการสงเสริมความรวมมือและการประสานงาน
ระหวางหนวยราชการ องคกรเอกชน และองคกรในดานสิทธิมนุษยชน ติดตาม ตรวจสอบ
การกระทําหรือการละเวนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
การสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ การคุมครองผูบริโภค ปญหาความเดือดรอนของ
ผูบริโภค พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

จากบทบาท หนาที่และอํานาจดังกลาว คณะกรรมาธิการจึงไดแตงต้ัง 
คณะอนุกรรมาธิการเพื ่อพิจารณาศึกษาเรื ่องตาง ๆ ที ่อยู ในหนาที ่และอํานาจ 
จํานวน ๔ คณะ ประกอบดวย 

๑. คณะอนุกรรมาธกิารติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดทาํและดําเนินการตามยทุธศาสตรชาติ ดานสิทธมินุษยชน สิทธิเสรีภาพและ
การคุมครองผูบริโภค 

๒. คณะอนุกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 
๓. คณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพดานสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ 
๔. คณะอนุกรรมาธิการดานการคุมครองผูบรโิภค 
 
 
 

คํานํา 



(ข) 
 

ในหวงระยะเวลา ๑ ปท่ีผานมา คณะกรรมาธิการไดดําเนินงาน 
ดานตาง ๆ เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชน และไดมีขอเสนอแนะไปยัง
รัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของ ครอบคลุมแตละดาน ดังน้ี 

ดานการปฏิรูปประเทศ อาทิ การปฏิรูประบบการคุมครองผูบริโภค : 
การจัดต้ังสภาองคกรของผูบริโภค โดยไดมีขอเสนอแนะในการจัดต้ังสภาองคกร 
ของผูบริโภคกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแลว และการปฏิรูปดานสิทธิมนุษยชนเพื่อการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ อาทิ การปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรม โดยมีขอเสนอแนะใหรัฐบาลเรงผลักดันกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ รางพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... เพื่อให
เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งในช้ันของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
และพิจารณาศึกษารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ป ๒๕๖๒ 

ดานสิทธิเสรีภาพส่ือสารมวลชนและส่ือสาธารณะ อาทิ การติดตาม
สถานะการพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และติดตามผลการดําเนินงานขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย 

ดานการคุมครองผูบริโภค อาทิ การคุมครองผูบริโภคในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ กรณีการซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน และกรณ ี
การบริหารจัดการหนากากอนามัยทางการแพทยและแอลกอฮอลเพื่อผลิตเจลลางมือ 
และการพิจารณาเรื่องรองเรียนเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของผูบริโภค 

 

 

 

 



(ค) 

 
จากที ่กล าวมาขางต น ค ือ ๑ ปที ่ผ านมา  คณะกรรมาธิการ  

คณะอนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจํา
คณะกรรมาธิการ ไดรวมกันทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชน จากนี้ไป ภายใต
สถานการณของบานเมืองในปจจุบัน และสถานการณโลกภายหลังวิกฤตโควิด ๑๙  
กาวตอไปของภารกิจคณะกรรมาธิการจะเปนภารกิจที่ทาทายและสําคัญอยางยิ่งตอ
ความเปนไปของบานเมืองและวิถีชีวิตประชาชน  

คณะกรรมาธิการ หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับน้ี ที่คณะกรรมาธิการไดรวบรวมผลการพิจารณาศึกษา 
วิเคราะหขอมูล จัดทําเปนขอเสนอแนะ เพื่อการติดตาม เสนอแนะ เรงรัด ผลักดัน
ภารกิจตามบทบาท หนาที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการ ทั้งในมิติดานสิทธิมนุษยชน 
ดานสิทธิเสรีภาพ และดานการคุมครองผูบริโภค ที่ไดดําเนินการมาทั้งหมดในรอบป  
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูอาน เปนแนวทางในปฏิบัติภารกิจของบุคคลในวงงาน
คณะกรรมาธิการ ตลอดจนเปนแนวทางปฏิบัติใหกับหนวยงานที่เก่ียวของไดหยิบยก
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได ทั้งน้ี หากมีขอผิดพลาด
ประการใด คณะกรรมาธิการตองขออภัยไว ณ ที่น้ี  

 
คณะกรรมาธิการสิทธมินุษยชน สิทธิเสรีภาพ 

และการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา 
 



สารบัญ 
 

คํานํา                (ก) – (ข)  
สวนท่ี ๑ รายนามคณะกรรมาธิการ รายนามคณะอนุกรรมาธกิาร    ๑ 

หนาท่ีและอํานาจและสถติภิาพรวมการดําเนินงานในรอบป 

• รายนามคณะกรรมาธิการ        ๓ 

• หนาทีแ่ละอํานาจของคณะกรรมาธิการ      ๕ 

• แนวทางการดําเนินงานตามหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมาธกิาร    ๖ 
ตามขอบังคับการประชมุวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๘ (๒๕) 

• สถิติภาพรวมการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ     ๗ 

• รายชื่อคณะอนกุรรมาธกิาร       ๙ 
หนาทีแ่ละอํานาจของคณะอนุกรรมาธิการ 

 
สวนท่ี ๒ บทบาทและการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ     ๒๙ 

• เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีคณะกรรมาธกิารหยิบยกขึ้นพิจารณา    ๓๑ 
(๑) “สิทธมินุษยชนกับการเขาถึงกระบวนการยุตธิรรม”     ๓๑ 

กรณี คดนีายวรยุทธ หรอืนายบอส อยูวิทยา และการเสียชีวิตของ  
นายจารุชาต ิมาดทอง พยาน ปากสําคญัของคดีนายบอส 

(๒) สิทธิความเปนอยูและสิทธิขัน้พ้ืนฐานของประชาชนในสถานการณ  ๓๖ 
การแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)  
และแนวทางการปองกนัแกไข 

(๓) การคุมครองผูบริโภคในชวงสถานการณการแพรระบาดของ   ๓๘ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) กรณี “การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน” 

(๔) การคุมครองผูบริโภคในชวงสถานการณการแพรระบาดของ   ๔๐ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) กรณี “การบรหิารจัดการ 
หนากากอนามัยทางการแพทยและแอลกอฮอลเพ่ือผลิตเจลลางมือทีข่าดแคลน”  

(๕) การปฏิรปูระบบการคุมครองผูบรโิภค : การจัดตั้งสภาองคกรของผูบรโิภค ๔๒ 
และการติดตามสถานะในการจดแจงองคกรของผูบรโิภค 

(๖) ติดตามสถานะรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถีแ่ละกํากบั  ๔๔ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 
 

 



- ๒ - 
 

• รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ     ๔๘   
“รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน    ๔๘ 
ของประเทศไทยป ๒๕๖๒” 
“รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป ๒๕๖๒ ขององคการ    ๕๒ 
แพรภาพกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)” 

• เรื่องรองเรยีนจากประชาชน       ๕๙ 
 
สวนท่ี ๓ บทบาทและการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ     ๖๓ 

(๑) คณะอนกุรรมาธิการตดิตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปูประเทศ   ๖๕  
และการจัดทําและดําเนนิการตามยุทธศาสตรชาติ ดานสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบรโิภค 

(๒) คณะอนกุรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรภีาพ    ๑๑๗ 
(๓) คณะอนกุรรมาธิการสิทธิเสรีภาพดานส่ือสารมวลชนและส่ือสาธารณะ  ๑๔๗ 
(๔) คณะอนกุรรมาธิการดานการคุมครองผูบริโภค     ๑๗๕ 

 
----------------------------------------- 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  สวนที่  
 
 

รายนามคณะกรรมาธิการ รายนามคณะอนุกรรมาธิการ 
หนาที่และอํานาจ 

และสถิติภาพรวมการดําเนินงานในรอบป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 

  



  ๓ 
 

 
 

 
 

 
 

 
            นายสมชาย  แสวงการ 
           ประธานคณะกรรมาธิการ 
      

    นายมณเฑียร  บุญตัน        นายอนุศักดิ์  คงมาลัย        นายถนัด  มานะพันธุนิยม 
รองประธานคณะกรรมาธิการ       รองประธานคณะกรรมาธิการ        เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
          คนที่หนึ่ง      คนท่ีสอง 
 
 
  
   
    
   
   นายนิพนธ  นาคสมภพ      นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย       พลเอก สมเจตน  บุญถนอม 
   โฆษกคณะกรรมาธิการ         ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ       ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 
 
   
     
    
                            
    
 นายสุวพันธุ  ตันยุวรรธนะ   พลเรือเอก ณรงค  พิพัฒนาศัย          นายคาํนูณ  สิทธิสมาน         
ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธกิาร      ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธกิาร        ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
 
  

รายนามคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา 



  ๔ 
 

 
  

 
 
 
 

    นายภาณุ  อุทัยรัตน      พลเอก วสันต  สุริยมงคล     นายอนุศาสน  สุวรรณมงคล 
 ท่ีปรกึษาคณะกรรมาธิการ            กรรมาธิการ       กรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 

 นายอบัดุลฮาลิม  มนิซาร  คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนนัท           นายจัตรุงค เสรมิสุข 
         กรรมาธิการ              กรรมาธิการ       กรรมาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๕ 
 

 
 
 

ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๘ วรรคสอง (๒๕) กําหนดใหวุฒิสภา
ตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค และเมื่อวันอังคารที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๒  ที่ประชุมวุฒิสภา ไดมีมติตั้ งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ 
และการคุมครองผูบริโภค ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๘ วรรคสอง (๒๕)  
เพ่ือทําหนาท่ีในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคกรเอกชน 
และองคกรในดานสิทธิมนุษยชน ติดตาม ตรวจสอบการกระทําหรือการละเวนการกระทําอันเปนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ การส่ือสารมวลชนและส่ือสาธารณะ การคุมครองผูบริโภค  
ปญหาความเดือดรอนของผูบริโภค พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ 
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
และการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา 



  ๖ 
 

 
 
 
 
(๑) พิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีอาจสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และ

การคุมครองผูบริโภค 
(๒) พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุมครองผูบริโภค ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เทาท่ีไมขัดแยงหรือซ้ําซอนกับการดําเนินงานของ
หนวยงานซึ่งมีหนาท่ีและอํานาจ โดยกรรมาธิการอาจพิจารณาหยิบยกเรื่องรองเรียนและเรื่องอื่นใดท่ีมี
ความสําคัญตอสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุมครองผูบริโภค ซึ่งมีผลกระทบตอสังคม 
ในภาพรวมและอยูในความสนใจของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีอํานาจตามกฎหมายในการเรียกบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของมาชี้แจงแสดงความคิดเหน็ตอคณะกรรมาธิการ 

(๓) ติดตามการทํางานของภาครัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับการเสริมสรางสิทธิแกชุมชน
ดานการพัฒนาชีวิตความเปนอยู ตลอดจนการสรางหลักประกันและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของคน
ไทยโดยรวมใหมีความปลอดภัยในการบริโภค ท้ังในระดับโครงสราง นโยบาย กฎหมาย และการพัฒนา
ในพ้ืนที่ 

(๔) ติดตาม ตรวจสอบ และเรงรัดการดําเนินการตามแนวนโยบายแหงรัฐดานสิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทย และการคุมครองผูบริโภค เพ่ือรักษาศักดิ์ความเปนมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ
ภาค ความเปนธรรมในสังคม ตลอดจนสวัสดิภาพของพลเมืองไทย 

(๕) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคกรเอกชน และ
องคกรในดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุมครองผูบริโภค  

(๖) ติดตาม ตรวจสอบการกระทําหรือการละเวนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเสรีภาพ การส่ือสารมวลชนและส่ือสาธารณะ การคุมครองผูบริโภค และปญหาความ
เดือดรอนของผูบริโภค  

(๗) พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ท่ีอยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(๘) ติดตามการรางกฎหมายท่ีมีความเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการ
คุมครองผูบริโภคเพ่ือหาแนวทางการแกไข ดวยการใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

(๙) กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีและ
อํานาจ 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการดําเนินงานตามหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมาธิการ  
ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๘ (๒๕) 



  ๗ 
 

 
 

 

สถิติการประชุมท้ังหมด   จํานวน  ๑๗๑  ครั้ง 
๑. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ     ประชุม จํานวน  ๓๗ ครั้ง 
๒. คณะอนกุรรมาธิการตดิตาม เสนอแนะ และเรงรัด ประชุม จํานวน  ๓๑ ครั้ง 

การปฏิรปูประเทศและการจัดทําและดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตรชาติ ดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุมครองผูบริโภค 

๓. คณะอนกุรรมาธกิารดานสิทธมินุษยชนและสิทธเิสรภีาพ ประชุม จํานวน  ๓๓ ครั้ง 
๔. คณะอนกุรรมาธิการสิทธิเสรีภาพดานส่ือสารมวลชน ประชุม จํานวน ๓๑ ครั้ง 

และส่ือสาธารณะ 
๕. คณะอนกุรรมาธิการดานการคุมครองผูบริโภค  ประชุม จํานวน ๓๙ ครั้ง 

 

สถิติการสัมมนา/เสวนา   จํานวน  ๙  ครั้ง 
๑. การเสวนา เรื่อง “บทบาท หนาที่ และการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ในป 

๒๕๖๓” 
๒. การสัมมนา เรื่อง “สิทธิเสรีภาพคนไทย..ติดขัดตรงไหน?” 
๓. การสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติกาคุมครองสิทธิเสรีภาพ สงเสริมจริยธรรม 

และมาตรฐานวิชาชีพส่ือมวลชน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ 
๔. การสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

ส่ือมวลชน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ 
๕. การสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

ส่ือมวลชน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓ 
๖. การสัมมนา เรื่อง “ผูบริโภควิถีใหมกับการซื้อขายออนไลน” 
๗. การเสวนา เรื่อง “สิทธิตามกฎหมายขอมูลสวนบุคคลบนเสนทางปฏิรูป” 
๘. การเสวนา เรื่อง “สิทธิชุมชนบนพ้ืนฐานชีวิตวิถีใหม” 
๙. การเสวนา เรื่อง “บทบาทการดําเนินงานในรอบปของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ  

กับกาวตอไปในป ๒๕๖๔” 
 

สถิติการเดินทางไปศึกษาดูงาน  จํานวน  ๙ ครั้ง 
๑. การเดินทางไปเย่ียมเยือนและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับหนวยงานดานการคุมครองผูบริโภค  

ณ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและกรมท่ีดิน กรงุเทพมหานคร 
๒. การเดินทางไปเย่ียมเยือนและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับหนวยงานดานการคุมครองผูบริโภค  

ณ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

สถิติภาพรวมการดําเนินงานของคณะกรรมาธกิาร 



  ๘ 
 

๓. การเดินทางไปเย่ียมเยือนและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับหนวยงานดานส่ือสารมวลชนและส่ือ
สาธารณะ ณ องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

๔. การเดินทางไปเย่ียมเยือนและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับหนวยงานดานการคุมครองผูบริโภค  
ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

๕. การเดินทางศึกษาดูงานเพ่ือติดตามการขับเคล่ือนแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง :  
การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสรางสํานึกทักษะและหนาที่พลเมือง ณ จังหวัดราชบุร ี

๖. การเดินทางศึกษาดูงานเย่ียมเยือนเพ่ือหารือแนวทางการขับเคล่ือน เรื่อง การประกอบธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

๗. การเดินทางไปศึกษาดูงาน “เพ่ือรวบรวมขอเท็จจริงเรื่องรองเรียน กรณีการกอสรางอาคาร 
แผงรานคาบนถนนและทางเดินเทาของหมูบาน” ณ องคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

๘. การเดินทางศึกษาดูงานเพ่ือติดตามการขับเคล่ือนระบบชุมชนตําบลเขมแข็งตามยุทธศาสตรชาติ
ดานความเทาเทียมและความเสมอภาคทางสังคมและแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมืองและ
ดานสังคม ณ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๙. การเดินทางไปศึกษาดูงาน เพ่ือรวบรวมขอเท็จจริงเรื่องรองเรียน กรณีปญหาความเดือดรอน 
ไมมีน้ําประปาใชมาเปนเวลา ๑๐ ป ณ จังหวัดนครนายก 

 

สถิติรายงานการพิจารณาศึกษา  จํานวน  ๒ เลม 
๑. รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ป ๒๕๖๒ 
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๖๒ ขององคการแพรภาพกระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

 
สถิติรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน จํานวน   ๖ เลม 
 
สถิติรายงานการสัมมนา/เสวนา  จํานวน   ๔ เลม 

 

สถิติเรื่องรองเรียน      จํานวน  ๑๘ เรื่อง 
 
การแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการ    จํานวน    ๔  คณะ 

๑. คณะอนกุรรมาธิการตดิตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ  
และการจัดทําและดําเนนิการตามยุทธศาสตรชาติ ดานสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบรโิภค 

๒. คณะอนกุรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 
๓. คณะอนกุรรมาธิการสิทธิเสรีภาพดานส่ือสารมวลชนและส่ือสาธารณะ 
๔. คณะอนกุรรมาธิการดานการคุมครองผูบริโภค 



  ๙ 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

นายอนุศักด์ิ  คงมาลัย 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 

นายมณเฑียร  บุญตัน 
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 

พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักด์ิ 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 

 
 

รศ.พรพันธุ  บุณยรัตพันธุ 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 

 
รศ.นรีวรรณ  จินตกานนท 

อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 

นายปรเทพ  สุจริตกุล 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 

นายสมชาติ  เจศรีชัย 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 

นายสุวิช  ชูตระกูล 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 

ผศ.ภูมิ  มูลศิลป 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 

นายไพศาล  ล้ิมสถิตย 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 

นายรัตน  กิจธรรม 
อนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 

นายกิติ  จารุอารยนันท 
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ  
และการจัดทําและดาํเนินการตามยุทธศาสตรชาติ  

ดานสิทธมินุษยชน สิทธเิสรีภาพและการคุมครองผูบรโิภค 



  ๑๐ 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 
ประธานท่ีปรกึษาคณะอนกุรรมาธิการ 

 

 
 
 
 
 

นายสมชาย  แสวงการ 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
พลเรือเอก ณรงค  พิพัฒนาศัย 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 

 
พลเอก สมเจตน  บุญถนอม 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 

คุณหญงิพรทิพย  โรจนสุนนัท 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 

พลเอก สายัณห  สวัสดิ์ศร ี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 

นายภัทระ  คาํพิทักษ 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 

นางสาวจิรทีปต  ทองสุข 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
นายอรรฆชัย  ตระการศาสตร 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 

นายชัยวฒัน  อดุมโชค 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 

รายนามท่ีปรกึษาคณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเรงรดัการปฏิรูปประเทศ  
และการจัดทําและดาํเนินการตามยุทธศาสตรชาติ  

ดานสิทธมินุษยชน สิทธเิสรีภาพและการคุมครองผูบรโิภค 
 



  ๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 

๑. ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการ  
ตามยุทธศาสตรชาติในประเด็นที่เกี่ยวของกับดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค 

๒. ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางดําเนินการเพ่ือประโยชนในการติดตาม 
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามรัฐธรรมนูญ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ  

๓. จัดทําผลการศึกษา ขอเสนอแนะ และแนวทางการเรงรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับดานสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๑๗๗ 

๔. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมาธิการมอบหมาย ตลอดจนรวบรวมขอมูล
เบื้องตนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมาธิการกอนการสอบหาขอเท็จจริง  
และเมื่อพิจารณาศึกษาแลวเสร็จ ใหรายงานตอคณะกรรมาธกิารเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
 
 
 
 

หนาท่ีและอํานาจของคณะอนุกรรมาธิการตดิตาม เสนอแนะ และเรงรัด 
การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ  

ดานสิทธมินุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค 



  ๑๓ 
 

 
 

นายสุวพันธุ  ตนัยุวรรธนะ 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 

 
นายคํานูณ  สิทธิสมาน  นายภาณุ  อุทัยรัตน      คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท 

รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ      รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ      อนุกรรมาธิการและท่ีปรึกษา 
คนที่หนึ่ง         คนท่ีสอง 

 
 
 
 
 

นายประสาร  มฤคพิทักษ    พลตํารวจโท สุวรรณ  เอกโพธิ์          พลโท กฤษณะ  วโรภาษ 
อนุกรรมาธิการ                   อนุกรรมาธิการ                         อนุกรรมาธิการ   

 
 

 
 

นายชูเกียรติ  มาลินีรัตน                 นายสิทธิสิน  รมยะรูป     นายสมพงษ  แกวเจรญิไพศาล 
     อนุกรรมาธิการ             อนุกรรมาธิการ               อนุกรรมาธิการ 
 
 
  
 

     นายชนะ  ผาสุกสกุล  นายถาวร  พรหมมีชัย 
        อนุกรรมาธิการ       อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 

รายนามคณะอนุกรรมาธิการดานสิทธมินุษยชนและสิทธเิสรภีาพ 



  ๑๔ 
 

 
 
 

 
นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

ประธานท่ีปรกึษาคณะอนกุรรมาธิการ 
 
 

 
 
 
 
 
    นายสมชาย  แสวงการ          นายมณเฑียร  บุญตัน  นายอับดุลฮาลิม  มนิซาร 
ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ        ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการ 
 
 
 
  
  
  
 
   นายอนุศาสน  สุวรรณมงคล  นายเชิดศักดิ์  สันติวรวุฒิ    นายชัยวัฒน  อุดมโชค 
   ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ         ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รายนามท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 



  ๑๕ 
 

 
 

 

๑. พิจารณาศึกษา รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงเบื้องตน และปญหาเกี่ยวกับการกระทํา 
หรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพอันเกิดจากการดําเนินการ 
ตามหนาท่ีของรัฐหรือตามแนวนโยบายแหงรัฐ ตามท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหหนวยงาน องคกร 
หรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติ 

๒. พิจารณาสอบหาขอมูล ขอเท็จจริงเบื้องตน จากกรณีการรองเรียนของประชาชน 
ท่ีถูกลิดรอน หรือละเมิดหรือละเวนการปฏิบัติจากหนวยงาน องคกรหรือเจาหนาท่ีของรัฐในดาน 
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ ตามท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือดําเนินการภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดไว เพ่ือหามาตรการหรือแนวทางในการแกไข 

๓. ประสานความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน และองคกรในดานสิทธิมนุษยชน  
เพ่ือรวมกันพิจารณาปญหาอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  

๔. สงเสริมและผลักดันใหมีการพัฒนากฎหมาย การตราหรือปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย  
และมาตรการ ใหมีประสิทธิภาพในการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 

๕. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมาธิการมอบหมาย และเมื่อพิจารณาศึกษาแลวเสร็จ  
ใหรายงานตอคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

 
 
 
 
 

หนาท่ีและอํานาจของคณะอนุกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนและสทิธิเสรีภาพ 



  ๑๗ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพดานสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ 

นายสมชาย  แสวงการ 

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายอนุศาสน  สุวรรณมงคล 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 

นายเขมทัตต  พลเดช 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายวิริยา  ธรรมเรืองทอง 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายวสันต  ภัยหลีกลี้ 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายภัทระ  คําพิทักษ 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายปรเทพ  สุจริตกุล 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 



  ๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกฤษณพร  เสริมพานิช 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายยุทธิยง  ลิ้มเลิศวาที 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายเอกชัย  ชัยเชิดชูกิจ 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายเทพภูวิศค  เตชะสมบูรณะกิจ 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

รายนามท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพดานสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ 



  ๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามคณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพดานสื่อสารมวลชนและสือ่สาธารณะ 

นายนิพนธ  นาคสมภพ 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

นายจัตุรงค  เสริมสุข 

รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

นายวรินทร  เทียมจรัส 
อนุกรรมาธิการ 

นายเรืองชัย  ทรัพยนิรันดร 
อนุกรรมาธิการ 

นายชวรงค  ลิมปปทมปาณี 
อนุกรรมาธิการ 



  ๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรวิทย  ศรีอนันตรักษา 
อนุกรรมาธิการ 

นายไตรลุจน  นวะมะรัตน 
อนุกรรมาธิการ 

นางสาวรวิวรรณ  จตุรพิธพร
กรรมาธิการ 

นางสาวทวินันท  คงคราญ 
อนุกรรมาธิการ 

นางสาวสุกานดา  ศรีประทุม 
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 

นางสาวศิวาพร  ศรีศักดินันท  
อนุกรรมาธิการ 

ผูชวยศาสตราจารยพิมพณัฐชยา  สัจจาศิลป 
อนุกรรมาธิการ 



  ๒๑ 
 

 

 

 

๑. พิจารณาศึกษา รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงเบื้องตน และปญหาอื่นใดท่ีเกี่ยวของ 
ในดานสิทธิเสรีภาพ การส่ือสารของรัฐ ส่ือสารมวลชนและส่ือสาธารณะ รวมท้ังการนําเสนอขอมูล
ขาวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชนตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

๒.  พิจารณาสอบหาขอมูลขอ เ ท็จจริ ง เบื้ องตนจากกรณีการร อง เรี ยนหรือปญหา 
การแทรกแซงหรือการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของหนวยงานของรัฐ  
หรือส่ือมวลชน หรือส่ือสาธารณะ เพ่ือหามาตรการและแนวทางในการแกไข 

๓. ประสานความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ  องคกร เอกชน และภาคประชาชน  
เพ่ือรวมกันพิจารณาปญหาอันเกิดจากการแทรกแซงหรือการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็นของส่ือมวลชน และการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือสาธารณะ 

๔. สงเสริมและผลักดันใหมีการพัฒนากฎหมาย นโยบาย และมาตรการเพ่ือการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ การส่ือสารของรัฐ ส่ือสารมวลชน และส่ือสาธารณะ ตลอดจนติดตามการบังคับใชกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมาธิการมอบหมาย และเมื่อพิจารณาศึกษาแลวเสร็จ  
ใหรายงานตอคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 
 
 

หนาท่ีและอํานาจ 

ของคณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพดานสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ 



  ๒๓ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามคณะอนุกรรมาธิการดานการคุมครองผูบริโภค 

พลเอก วสันต  สุริยมงคล 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 

นายถนัด  มานะพันธุนิยม 
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่หนึ่ง 

 

นายอับดลุฮาลิม  มนิซาร 
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนทีส่อง 

 

นายจัตุรงค  เสริมสุข 
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนทีส่าม 

 

พลเอก เสรี  วงศประจิตร 
อนุกรรมาธิการ 

 

นายวิทยา  แจมกระจาง 
อนุกรรมาธิการ 

 

นายสากล  ภูลศิริกุล 
อนุกรรมาธิการ 

 

พันตํารวจเอก ประทปี  เจริญกัลป 
อนุกรรมาธิการ 

 

รองศาสตราจารยวทิยา  กุลสมบูรณ 
อนุกรรมาธิการ 

 

นายสทุธิศักดิ์  ภัทรมานะวงศ 
อนุกรรมาธิการ 

 

นายสงคราม  สกุลพราหมณ 
อนุกรรมาธิการ 

 

นางพรพรรณ  มณีสถิตย 
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 

 



  ๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

นายสวุพันธุ  ตนัยุวรรธนะ 
ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 

คุณหญิงพรทิพย  โรจนสนุันท 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายสวุรรณ  เลิศปญญาโรจน 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายนิพนธ  นาคสมภพ 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

รองศาสตราจารยเทวี  โพธิผละ 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายเฉลิมกิตต  กวินทวรวัฒน 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายธนรัชต  พสวงศ 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายพิษณุ  จตุรภัทรไพบูลย 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายชุมพร  เพชรชุมชน 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นางสาววลิาวลัย  ธรรมชาต ิ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายวฑิูรย  วงษสวัสดิ ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายตนุภัทร  รัตนพูลชัย 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

พลโท ชัย  พรมบาง 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

รายนามท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการดานการคุมครองผูบริโภค 



  ๒๕ 
 

  

 

 

 

 

  

นายนิติพัฒน  โรจนชัยเกษม 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายสุริยา  โพธิศิริสุข 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายสมศักดิ์  ยศพยงุศักดิ์ 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

เภสัชกรหญิง วารีรัตน  เลิศนที 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 

นายอินธนันต  เหล็กนวลชูสนิ 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายณรงฤทธิ์  ทิพยอาสน 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นางสาวปวรนนัท  ธัมมญัุตานันท 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

พลตํารวจตรี ภาดล  ประภานนท 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายประยุทธ  ดาํรงคสุทธพิงศ 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายเมธา  วนดิลก 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

นายอรรฆชัย  ตระการศาสตร 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 



  ๒๗ 
 

 

 

๑. พิจารณาศึกษา รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงเบื้องตน และปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
และการแกไขปญหาความเดือดรอนของผูบริโภค 

๒. พิจารณาสอบหาขอมูลขอเท็จจริง เบื้องตนจากกรณีการรองเรียนหรือปญหา 
อันเนื่องมาจากการกระทําหรือละเวนการกระทําใดท่ีเปนการกระทบสิทธิของผูบริโภค และการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของผูบริโภคดังกลาว  

๓. ประสานความรวมมือกบัหนวยงานของรฐั องคกรเอกชน และองคกรดานการคุมครองผูบริโภค 
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการทํางานดานการคุมครองและแกไขปญหาของผูบริโภค 

๔. สงเสริมและผลักดันใหมีการพัฒนากฎหมาย นโยบาย และมาตรการเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 
ตลอดจนติดตามการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย และเมื่อพิจารณาศึกษาแลวเสร็จให
รายงานตอคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

 
 

หนาท่ีและอํานาจของคณะอนุกรรมาธิการดานการคุมครองผูบริโภค 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สวนที่  
 
 

บทบาทและการดําเนินงานของคณะกรรมาธกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค และ
คณะกรรมาธิการการแกปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมลํ้า วุฒิสภา ไดรวมกันพิจารณาศึกษา
กรณีคดีนายวรยุทธ  อยูวิทยา และการเสียชีวิตของนายจารุชาติ  มาดทอง พยานสําคัญในคดี  
ซึ ่งเปนเรื ่องที่สังคมใหความสนใจ และเปนเรื ่องเกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการเขาถงึ
กระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดเชิญนางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร
ชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (สํานักงาน ป.ย.ป.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายกรณีคําส่ังไมฟองคดีอาญาท่ีอยูในความสนใจของ
ประชาชน เขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพ่ือใหขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ดังกลาว นั้น 

คณะกรรมาธิการสิทธมินุษยชน สิทธิเสรภีาพและการคุมครองผูบริโภค และคณะกรรมาธกิาร
การแกปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมลํ้า วุฒิสภา ไดพิจารณาศึกษาเรือ่งดงักลาวแลวมขีอคดิเหน็
และขอสังเกต จึงขอนําสงมายังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาศึกษา 
จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
การเสนอความเห็นในครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  

๑. ความเหน็เกี่ยวกับคดีอาญาที่อยูในความสนใจของประชาชน 
๑) โดยปกติรถยนตนําเขาท่ีมีราคาแพงจะมีอุปกรณบันทึกขอมูล (Electronic Control 

Unit (ECU)) เพ่ือจัดเก็บขอมูลการใชรถ จึงมีขอสงสัยวาเหตุใดพนักงานสอบสวนจึงไมมีการตรวจสอบ
กลอง ECU ของรถคันดังกลาวทันทีตั้งแตวันที่เกิดเหตุ ซึ่งอาจเปนขอบกพรองประการหนึ่งของพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ 

๒) ในคดีดังกลาวมีการรองขอความเปนธรรมหลายครั้ง ท่ีผานมาอัยการสูงสุด 
ไดมีคําส่ังยุติเรื่องมาโดยตลอด จึงเห็นไดวาผูรองขอมีเจตนาประวิงคดใีหลาชา สงผลใหคดีขาดอายุความ
หลายคดี ดังนั ้น การรองขอความเปนธรรมตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดที่มีผลกระทบตอ 
การดําเนินคดีอาญามากกวาการอํานวยความยุติธรรมจึงเปนเรื ่องที่ตองมีการทบทวนกฎหมาย 
และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการรองขอความเปนธรรมใหมีความชัดเจน 

๓) ผลของคําส่ังไมฟองคดีดังกลาวสงผลกระทบอยางรายแรงตอกระบวนการ
ยุติธรรมท้ังระบบ และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจการลงทุนในภาพรวมของประเทศเปนอยางมาก เนื่องจากนกั
ลงทุนจากตางประเทศอาจเห็นวากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไมสามารถท่ีจะอํานวยความ
ยุติธรรมใหเกิดขึ้นได 

๒. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีคณะกรรมาธิการหยิบยกข้ึนพิจารณา 

“สิทธิมนุษยชนกับการเขาถึงกระบวนการยตุธิรรม” กรณี คดีนายวรยุทธ หรือนายบอส  
อยูวิทยา และการเสียชีวติของ นายจารุชาติ มาดทอง พยาน ปากสาํคัญของคดนีายบอส 



๓๒ 
 

๑) เห็นดวยกับแนวคิดท่ีใหมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากมีขอบกพรอง 
หลายประการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีควรเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม คือ  
รางพระราชบัญญัติตาํรวจแหงชาต ิพ.ศ. .... และรางพระราชบญัญัตกิารสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... ตอรัฐสภา
พิจารณาเพ่ือใหเกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท้ังในชั้นกระบวนการของพนักงานสอบสวน  
และพนักงานอัยการตอไป 

๒) ควรปรับปรุงกระบวนการใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวนในการรวบรวม
พยานหลักฐาน การเลือกสงตรวจหลักฐาน การเลือกผลการตรวจพิสูจนหลักฐานมาใชประกอบสํานวน 
การเรียกหรือการไมเรียกพยานหลักฐานเพ่ิมเติม การเลือกคําใหการของพยานบางรายหรือพยานหลักฐาน
เฉพาะบางอยางไปไวในสํานวนการสอบสวน เพ่ือใหตนทางของกระบวนการยุติธรรมมีความโปรงใส
ตรวจสอบได และเกิดความเปนธรรมอยางแทจริง 

๓) ควรใหมีการอุทธรณคําส่ังไมฟองคดีของอัยการสูงสุดได หรือกําหนดกระบวนการ
พิจารณาในกรณีอัยการสูงสุดจะมีคําส่ังไมฟองคดีไวอยางชัดเจน เชน การตรวจสํานวนคดีโดยคณะกรรมการ 
หรือการพิจารณาโดยท่ีประชุมคณะกรรมการอัยการ โดยไมควรใหเปนดุลพินิจของอัยการสูงสุดเพียงคน
เดียว เพ่ือใหการพิจารณาออกคําส่ังของอัยการสูงสุดมีความละเอียดรอบคอบ มีความนาเชื่อถือ และเปน
ประโยชนตอการอํานวยความยุติธรรม 

๔) ควรมีหนวยงานทางเลือกอื่นหรือหนวยงานกลางในการดําเนินการสอบสวนคด ี
ที่มีความสําคัญ หรือคดีที่สงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมของสังคม หรือคดีที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ของเจาหนาท่ีรัฐ รวมถึงการนําหลักการของพิธีสารมินนิโซตาวาดวยการสืบสวนสอบสวนกรณีท่ี 
ตองสงสัยวาเปนการเสียชีวิตที่มิชอบดวยกฎหมาย ค.ศ. ๒๐๑๖ ซึ่งจําเปนตองมีหนวยงานกลางเขามาใน
สถานท่ีเกิดเหตุทันที โดยกําหนดเปนขอบังคับเด็ดขาด เพ่ือใหหนวยงานกลางไดมีอิสระในการเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบพยานหลักฐานทุกกรณี 

๕) กรณีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมอบอํานาจใหรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
หรือผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ในการพิจารณาทําความเห็นแยงนั้น ควรมีกระบวนการกล่ันกรอง
กอนทําความเห็น และผูมอบอํานาจจะตองรับผิดชอบตอการทําความเห็นของผูรับมอบอํานาจดวย 

๖) ควรมีระบบการติดตามตรวจสอบความลมเหลวในกระบวนการยุติธรรม  
เพื่อพิจารณาศึกษาวาคดีที่มีความลมเหลวเกิดจากเหตุใดเพื่อที่จะไดหาแนวทางแกไขตอไป เชน 
ประเทศอังกฤษ ไดกําหนดใหมีองคกรดังกลาวซึ่งประธานองคกรไดรับการแตงตั้งจากรัฐสภา เปนตน 

๗) ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไมไดกําหนดรายละเอียด ระยะเวลา และจํานวนครั้งในการรองขอความเปนธรรม  
จึงอาจทําใหการรองขอความเปนธรรมเปนเครื่องมือในการประวิงคดีและมีผลกระทบตอการพิจารณา
คดีอาญา แตการแกไขระเบียบดังกลาวตองระมัดระวังมิใหกระทบสิทธิของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม และควรกําหนดขั้นตอน กระบวนการรองขอความเปนธรรมใหมีความชัดเจนมากขึ้น 

๘) ควรใหความสําคัญและทําความเขาใจกับผูท่ีเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม 
เชน การใชดุลพินิจชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานท่ีใชประกอบสํานวน เมื่อพนักงานอัยการไดรับสํานวน 
จากพนักงานสอบสวนแลวตองมีการกล่ันกรองสํานวนและชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวน



๓๓ 
 
เสนอวามีความนาเชื่อถือหรือไม เพียงใด เปนตน ซึ่งประเด็นดังกลาวควรปรากฏในรายงานการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงฯ 

๙) ควรกําหนดใหเจาหนาท่ีเก็บวัตถุพยานหลักฐานและตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ  
มีความเปนอิสระและมีความรูความเชี่ยวชาญ เพ่ือใหการเก็บวัตถุพยานหลักฐาน การตรวจพยานหลักฐาน 
การทํารายงานการตรวจพิสูจนมีความถูกตองครบถวนสมบูรณ และจะตองนําไปประกอบในสํานวนของ
พนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงานอยัการและศาลสามารถทราบขอเท็จจริงของพยานหลักฐานไดอยางครบถวน 

๑๐) ควรกําหนดแนวทางการดําเนินการในการตรวจชันสูตรพลิกศพ โดยมอบหมาย
กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนหนวยงานหลักท่ีมีแพทยปฏิบัติหนาที่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ รับผิดชอบดําเนินการสรางระบบนิติเวช และควรแกไขเพ่ิมเตมิ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ ซึ่งใชบังคับมาเปนระยะเวลานานใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน 

๑๑) ควรผลักดันใหมีกฎหมายวาดวยนิติวิทยาศาสตรโดยเร็ว ซึ่งกําหนดใหมีเจาภาพ
หลักในการพัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร และระบบนิติเวช โดยพัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตรใหมีความ
สมบูรณ มีการใหบริการอยางท่ัวถึงมีคุณภาพและมาตรฐาน มีระบบประกันคุณภาพงานนิติวิทยาศาสตรที่เปน
มาตรฐาน โดยรัฐจะตองจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอตอการดําเนนิการ  

๑๒) สิทธิของเหย่ือที่จะรับรู (Right to Know) รัฐควรกําหนดมาตรฐานการใหสิทธิ
ของเหย่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของสหประชาชาติ ไดแก ๑) สิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยา และ ๒) สิทธิที่จะ
เขาถึงขอมูลของคูกรณีท้ังสองฝายไมวาจะเปนผูเสียหายหรือผูถูกกระทํา และผูตองหาหรือผูกระทําความผิด 
ซึ่งจะเปนการคุมครองคูกรณีทั้งสองฝายไมใหถูกกลาวเท็จ สามารถเขาถึงขอมูลท้ังหมดของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

๑๓) ควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงระบบการรองขอความเปนธรรมโดยงายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
กฎหมายปจจุบันกําหนดใหการรองทุกขหรือการขอความเปนธรรมจะตองผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ โดยองคประกอบของคณะกรรมการจะมีตัวแทนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งขัดกับหลัก
ความเปนอสิระ และขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ง. (๒) ที่กําหนดใหรัฐจัด
ใหมีการบริการทางนิติวิทยาศาสตรมากกวาหนึ่งหนวยงานที่เปนอิสระจากกัน 
การเสนอความเห็นเพ่ิมเตมิในครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓  

คณะกรรมาธิการไดมีการพิจารณาศึกษาเรือ่งดงักลาวอยางตอเนือ่ง โดยมอบหมายให
คณะอนุกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา พิจารณาศึกษาในมิติดานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง โดยคณะอนุกรรมาธิการไดมีการเชิญผูเกี่ยวของมาใหขอมูล 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ตามกรอบแนวทางการดําเนินงานหนาท่ีและอํานาจในการเรงรัดการ
ปฏิรูปประเทศของวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการไดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมไทย เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว 
และเปนธรรม จึงไดเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงฯ เพ่ิมเติม เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาศึกษา ดงันี้  



๓๔ 
 

๑. ระบบกระบวนการยุติธรรมจะตองเปดชองใหประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย 
และไมมีขอจํากัดท่ียุงยากมากเกินไป รวมท้ังประชาชนและผูเสียหายตองสามารถติดตาม ตรวจสอบ 
และเรงรัดความคืบหนาของคดีและการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมไดทุกขั้นตอน
ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง เชน การนําแพลตฟอรมออนไลนมาชวยอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชน เปนตน 

๒. กรณีผูเสียชีวิตไมมีญาติหรือผูแทนโดยชอบธรรมท่ีจะดําเนินการเรียกรองสิทธ ิ
ตามกฎหมาย เห็นควรกําหนดใหหนวยงานของรัฐ หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปนการเฉพาะใหมีหนาที่
และอํานาจในการย่ืนเรื่อง หรือจัดการแทนผูเสียชีวิต หรือผูเสียหายที่ไมมีญาติหรือผูแทนโดยชอบธรรม  
และไมสามารถจะจัดการเองได เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนใหไดรับความเปนธรรม 
อยางแทจริง 

๓. การคุมครองสิทธิของผูถูกจับและผูตองหา มีดังนี้ 
 ๑) กระบวนการจับกุมผูตองสงสัยวากระทําความผิด ถือวาเปนจุดเริ่มตนของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งการดําเนินการตามกระบวนการออกหมายจับในปจจุบันในบางกรณี
เปนการออกหมายจับผิดตวั (แพะ) แสดงใหเห็นวากระบวนการออกหมายจับไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
ดังนั้น ควรมีการทบทวนโครงสรางกระบวนการออกหมายจับตั้งแตชั้นสอบสวน จะตองมีความรอบคอบ
ชัดเจนและมีพยานหลักฐานท่ีนาเชื่อวาผูตองสงสัยไดกระทําความผิด และควรมีมาตรการเยียวยา 
ผู ท่ีถูกออกหมายจับโดยมิชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังควรมีมาตรการพิจารณาโทษแกผูท่ีมีหนาท่ี 
ในกระบวนการยุติธรรม ในกรณีท่ีใชอํานาจโดยปราศจากความระมัดระวัง เพ่ือเปนการคุมครอง 
สิทธิเสรีภาพของประชาชนไดอยางประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 ๒) ควรมีการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเด็น
ดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดใหสิทธิแกผูถูกจับและผูตองหา ในการไดรับการเย่ียมหรือติดตอ 
กับญาติไดตามสมควร สิทธิในการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวย โดยใหมีการบันทึกภาพ
เคล่ือนไหวและเสียงในขณะแจงไวดวย และใหจัดใหมีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผูถูกควบคุมตัว  
หากไมสามารถติดตอญาติหรือบุคคลท่ีผูถูกควบคุมตัว หรือผูตองหาไววางใจได ใหบันทึกวิธีการติดตอ 
พรอมทั้งเหตุขัดของในการติดตอนั้นไว  

(๒) ควรมีการกําหนดมาตรการหามพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือ
พนักงานสอบสวนนําผูถูกจับกุมหรือผูตองหาไปแถลงขาว หรือกระทําการใดในลักษณะเปนการประจาน 
ผูถูกจับกุม  

๔. ในสวนท่ีเกี่ยวกับโครงสรางหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตํารวจแหงชาติ (กต.ตร.) คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตํารวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
จังหวัด (กต.ตร.จังหวัด) คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจนคร
บาล (กต.ตร.สน.) และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจภูธร 
(กต.ตร.สภ.) ไดแก 



๓๕ 
 

๑) การสรรหาบุคคลเปนคณะกรรมการควรดําเนินการใหเปนไปตามหลักคุณธรรม 
สรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มี จิตอาสา และไมมีผลประโยชนทับซอนจากการเปน
คณะกรรมการ รวมท้ังควรกําหนดโครงสรางคณะกรรมการสรรหาท่ีมาจากขาราชการโดยตําแหนง 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใหมีความสมดุลและคํานึงถึงประโยชนสวนรวม 

๒) ควรมีกลไกการสรางแรงจูงใจใหประชาชน ผูนําชุมชน ขาราชการทองถิ่น  
และขาราชการตํารวจในระดับพ้ืนที่ใหมีกําลังใจและมีความเต็มใจในการเปนจิตอาสา โดยการใหรางวัล 
เชน การเล่ือนตําแหนง การใหสวัสดิการ การใหโลเกียรติคุณ เปนตน ท้ังนี้ ตองมีการสรางจิตสํานึก 
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

๓) องคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว ควรมีผูแทนจากภาคประชาชน  
ภาคประชาสังคม หรือผูแทนจากชุมชนในระดับทองถิ่นเขามามีสวนรวมเปนองคประกอบของ
คณะกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ เพ่ือเปนการถวงดุลอํานาจท่ีแทจริง และสามารถ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของภาคราชการได รวมทั้งในกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการ ควรมีการกําหนดใหภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเขามาสวนรวมในการสรรหา 
เพ่ือใหไดบุคคลท่ีประชาชนใหความไววางใจ และเชื่อมั่นเขามารวมทํางาน 

๕. ควรมีการพิจารณาประเด็นการถายโอนหนาท่ีและอํานาจ และการสรางดุลยภาพ 
ในการบังคับใชกฎหมายท่ีมิใชภารกิจของตํารวจโดยตรง เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการอํานวยความ
ยุติธรรมใหแกประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ในประเด็นดังตอไปนี้ 

๑) ภารกิจดานการจราจร กรณีการอํานวยความสะดวกดานการจราจร การกวดขัน
วินัยจราจร และการบังคับใชกฎหมายจราจรในฐานความผิดท่ีเกี่ยวกับการจอดรถโดยฝาฝนกฎหมาย 
ควรพิจารณาการถายโอนหนาท่ีและอํานาจบางสวนใหแก เทศบาลนครตาง ๆ และองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 

๒) ภารกิจดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เห็นควรเพ่ิมอํานาจใหแก กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย  
กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

๓) ภารกิจดานการปองกันปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย 
การคุมครองผูบริโภค เห็นควรเพ่ิมอํานาจใหแก สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม  

๖. แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปฏิรูป 
ที่ตัวบุคคลเปนสําคัญ ในกรณีดังตอไปนี้ 

 ๑) การสรางกระบวนการยุติธรรมจากฐานรากในหมูบานและชุมชนเมือง  
ดวยการออกขอกําหนด “ธรรมนูญหมูบานและชุมชนเมือง” ใหเปนฐานรากกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศแบบองครวมดวยการเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกันท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง  
การปกครอง  

 ๒) การปลูกฝงจิตสํานึกใหยึดมั่นในการทําดี ละชั่ว กลัวบาป รักชาติ จงรักภักด ี
อยางเขมแข็งมั่นคง เพ่ือนําสูการปฏิบัติเปนวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย โดยการนําศาสนาเขามาชวยในการ
พัฒนาความคิดและสรางใหคนไทยทุกคนเปนคนดีตัง้แตเกิด เพ่ือใหสังคมเกิดความมั่นคงและย่ังยืน 



๓๖ 
 

๗. กรณีคดีนายวรยุทธ หรือบอส  อยูวิทยา ยังเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของประชาชน 
คณะกรรมาธิการเห็นวาการพิจารณาดําเนินการกับขาราชการและบุคคลท่ีมีสวนรวมทําใหการ
ดําเนินการคดีมคีวามบกพรอง และสงผลกระทบตอความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม จึงเห็นสมควร
ใหมีการเรงรัดติดตามการดําเนินการกับผูที่เกี่ยวของตอไป 
 
 
 
 

ตามท่ีไดปรากฏสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID – 19) ไดสงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง รวมท้ังยังไดสงผลกระทบตอปจจัยในทุกดาน  
ทั้ งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน ส่ิงแวดลอม และดานความมั่นคง  ซึ่ งที่ ผ านมาหนวยงาน 
หลายภาคสวนไดดําเนินการหามาตรการและแนวทางเพ่ือชวยเหลือตอกรณีดังกลาวมาอยางตอเนื่อง นั้น 

ในการนี้ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค 
วุฒิสภา ไดมีการพิจารณาศึกษากรณีดังกลาว เพ่ือหาแนวทาง มาตรการ และขอคิดเห็นท่ีหลากหลายตอ
กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) และหามาตรการรองรับหากมีการ
กลับมาแพรระบาดอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมาธิการไดมีขอเสนอแนะไปยังรัฐบาล โดยไดนํากราบเรียน
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้  

๑. รัฐควรใหมีการตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดเก็บ รวบรวม และจัดทําเปนระบบฐานขอมูล 
(Big Data Platform) ของผูท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) ในทุกกลุมสาขาอาชีพ ผูถูกกระทบควรมีการประเมินเปาหมาย รวมถึงผูท่ีตกสํารวจการ
เยียวยา ควรตรวจสอบวามีปญหาอะไร เชน การใชขอมูลการลงทะเบียนอาจไมใชผูถูกกระทบโดยตรง 
ระบบขอมูลของรัฐท่ีกระจายในหลายหนวยงานอาจไมครบถวนสมบูรณยังไมมีการบูรณาการกัน ทาง
แกปญหาสวนหนึ่งคือการจัดทํา Big data 

๒. นโยบายการดูแลผูถูกกระทบประกอบดวยการเยียวยาซึ่งควรมกีารติดตามตรวจสอบ
ปญหาท่ีไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุมท่ัวถึง และการดูแลผลผลิตของผูประกอบการ 
ที่ถูกผลกระทบ รัฐควรสนับสนุนใหมี Digital market เพ่ือชวยระบายสินคาโดยไมเนนการจายเงิน                                            

๓. เนื่องจากระบบ AI ท่ีรัฐบาลใชในการสํารวจผูไดรับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อาจทําใหเกิดการตกหลนของประชาชนที่เดือดรอน
จริง ๆ กลุมเปราะบาง และเกษตรกร ไมไดรับความชวยเหลือ ดังนั้น ควรมีกลไกการสํารวจผูที่ตกหลน
จากมาตรการเยียวยา โดยอาจใหศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร เขามามี
สวนชวยรับผิดชอบรวมและสงคนลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบ เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับประชาชน
ในระดับฐานรากท่ัวประเทศ 

๔. สําหรับการเดินทางเขา - ออกระหวางประเทศและในประเทศ รัฐควรกําหนด 
ใหชัดเจนวาจะเริ่มใหประชาชนมีการเดินทางเขา - ออกระหวางประเทศและในประเทศไดเมื่อใด  
และมีมาตรการอยางไร 

สิทธิความเปนอยูและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และแนวทางการปองกันแกไข 



๓๗ 
 

๕. ควรมีมาตรการสนับสนุนใหกับอาชีพ เชน รานตัดผม ซึ่งรัฐอาจมีมาตรการเยียวยา
ชวยเหลือผูประกอบการดวยการใชวธิีใหประชาชนเขามารับบริการฟรีและรัฐชดเชยใหกับผูประกอบการ 
เปนตน ทั้งนี้ จะตองมีมาตรการปองกนัความปลอดภัยดานสาธารณสุขดวย อีกทั้ง สมาคมผูประกอบการ
ในสาขาอาชีพตาง ๆ เชน ชางตัดผม ชางเสริมสวยสวย ชางทําผม ผูชวยชางทําผม หมอนวดแผนไทย  
ผูฝกสอนออกกําลังกายท่ีสถานท่ีออกกําลังกาย (ฟตเนส) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (รานสปา)  
เปนตน ควรรวมกลุมกันและจัดทําขอเสนอแนะหรือแนวปฏิบัติใหกับรัฐบาลเพ่ือใหเกิดการแกไขปญหา 
เยียวยาตรงจุด และเปนรูปธรรม ซึ่งหนวยงานสามารถหยิบยกนําไปใชดําเนนิการทันที 

๖. สํานักงานประกันสังคมควรปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานใหเปนการทํางานในเชงิรกุ
มากขึ้น สิทธิผูประกันตน เจาของเงินกองทุน กําลังถูกลิดรอนโดยกลไกในรูปแบบของหนวยงานรัฐ 
ขั้นตอนดําเนินงานทุกขั้นตอนยังลาชา การแถลงขาวยังไมชัดเจนในหลายประเด็น คือ 

(๑) เงินกองทุนท่ีนําไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ มีสัดสวนอยางไร สภาพคลอง 
เปนอยางไร 

(๒) ยังมีลูกหนี้สวนของรัฐ (หนึ่งในสามตามกฎหมาย) หรือไม เทาไร 
(๓) สํานักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมเงินสดสําหรับเยียวยาผูถูกเลิกจาง ผูตกงาน 

รวมถึงผูประกันตนท่ีกิจการยังประคองตัวอยางไรบาง และมีผูถูกรอนสิทธิ์หรือดอยสิทธิ์อยางไร 
(๔) ผูประกันตนเมื่อเกษียณเคยไดรับเงินบําเหน็จเปนเงินกอนใหญครั้งเดียว ปจจุบัน 

ถูกเปล่ียนเปนบํานาญทั้งหมดหรือไม และจะมีนโยบายปรับเปล่ียนอยางไรบาง 
(๕) โฆษกของสํานักงานประกันสังคม เคยแถลงวา การประสานงานเพ่ือการแกไข

ปญหาในสวนงานอื่น ๆ ของกระทรวงแรงงาน ผูประกอบการจะตองไปประสานเอง ซึ่งไมสอดคลอง 
กับแนวปฏิบัติท่ีรัฐกําหนดจุดบริการรวม (One Stop Service) แกผูประกอบการ ดังนั้น กระทรวง
แรงงานจึงตองทบทวนงานบริการดานตาง ๆ ใหสามารถอํานวยความสะดวกมากย่ิงขึ้น เพ่ือไมใหเปน
ภาระแกผูประกอบการมากขึ้น ซึ่งสรางแรงกดดันแกผูประกอบการและไมสอดคลองกับการบูรณาการ 
เพ่ือการปฏิรูปประเทศ 

๗. รัฐควรมีศูนยกลางบริหารการชวยเหลือโดยมีฐานขอมูลจริงของผูเดือดรอน 
และตองการความชวยเหลือ ตองมีการจัดระบบการกระจายความชวยเหลือใหท่ัวถึงแทนการระดมการ
บริจาค บางหนวยงานเขาไมถึงการรับการสนับสนุน รวมท้ังประชาชนท่ีเดือดรอน บางแหงไมเคยไดรับ
การดูแลทั้งการแจกอาหารและการรับถุงยังชีพ การบริจาคของในปจจุบันยังเกิดความซ้ําซอน กระจุกตัว
อยูแหลงเดียว ดังนั้น จึงควรมีศูนยประสานเพ่ือรวบรวมขอมูลจากสวนกลาง และตรวจสอบความ
ตองการของผูไดรับผลกระทบในแตละพ้ืนท่ีใหทั่วถึง เพ่ือใหของบริจาคเกิดประโยชนอยางแทจริง                                                          

๘. เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
เปนเหตุการณรุนแรง ตอเนื่อง ยาวนาน ซึ่งมีผลกระทบกับมนุษยชาติท้ังโลกในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกจิ 
สังคม ส่ิงแวดลอม และความมั่นคง ทําใหปจจัยท่ีจะตองนํามาพิจารณาในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ จึงทําใหยุทธศาสตรชาติเดิมท่ีไดจัดทําไวกอนที่จะมีเหตกุารณดังกลาว
ไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและตอเนื่องไปในอนาคต ดังนั้น เห็นควรใหมีการทบทวนและ
ประเมินยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยเฉพาะในเรื่องของทรัพยากร (Resource) และวิธีการ (Ways)  



๓๘ 
 

๙. สําหรับประเด็นพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา 
เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีกําหนดแผนงานไว ๓ สวน โดยสวนท่ี ๓ เพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท จะตองให
มั่นใจวาเปนโครงการท่ีสามารถตอยอดได ไมเปนการใชจายเงินอยางไมเปนประโยชน และสามารถ
ตรวจสอบการใชจายได โดยอาจปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีใหรัดกุมย่ิงขึ้น รวมท้ังสวนที่ ๑  
และ ๒ ก็ควรมีการกําหนดใหชัดเจนวาจะนําไปใชจายในโครงการอะไรบาง            

 
 
 
 

ตามที่ไดปรากฏสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ไดสงผลกระทบตอ
การทองเที่ยวและธุรกิจสายการบิน โดยหลายประเทศไดมีขอแนะนําใหประชาชนหลีกเล่ียงการเดินทาง
ไปยังประเทศที่มีความเส่ียงในการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว เปนเหตุใหหลายสายการบินมีความ
จําเปนตองปรับตารางการบิน ยกเลิกการสํารองบัตรโดยสารเครื่องบิน ซึ่งผูเดินทางอาจไมไดรับคา
สํารองบัตรโดยสารเครื่องบินและคาธรรมเนียมคืน รวมท้ังสงผลกระทบตอภาคการทองเท่ียวของ
ประเทศ  นั้น 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา เห็นวา
เรื่องดังกลาวเปนปญหาสําคัญท่ีตองแกไขอยางเรงดวน จึงไดหยิบยกเรื่องดังกลาวขึ้นพิจารณา เพ่ือหา
มาตรการและแนวทางในการแกไขปญหา อันเปนการคุมครองประชาชนในฐานะผูบริโภคท่ีไดรับ
ผลกระทบจากกรณีดังกลาวใหไดรับความเปนธรรม และเพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นในภาคการทองเที่ยว ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการจึงขอเรียนเชิญหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวในดานบริการ 
ทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว ธุรกิจนําเท่ียว มัคคุเทศก และผูนําเที่ยว รวมท้ังการสนับสนุนการดําเนินการ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางการทองเท่ียว มาเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการ เพ่ือมาใหขอมูล 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแกไขและคุมครองแกผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ดังกลาว ดังนี้ 

1) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
2) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
3) สมาคมธุรกิจสายการบิน 
4) สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว 
5) สมาคมผูจําหนายตั๋วเครื่องบินระหวางประเทศ 
 
 
 

การคุมครองผูบริโภคในชวงสถานการณการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) กรณี “การซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน” 



๓๙ 
 

จากการรับฟงขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว คณะกรรมาธิการไดมีขอเสนอแนะ
เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ ไปพิจารณาและกําหนดมาตรการในการคุมครองผูบริโภคจากกรณีดังกลาวตอไป  
ดังนี้ 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  เปนปญหาท่ี 

ทุกภาคสวนจะตองมคีวามรับผิดชอบตอสังคมรวมกันโดยไมจําเปนตองรอใหมีกฎหมายหรือประกาศใด
ออกมาบังคับ โดยเฉพาะการงดเดินทางไปตางประเทศ 

๒ .  สายการบิ นจะตอ งสร า งความ เชื่ อมั่ น ให กั บ ผู โ ดยสารว าการ เดินทาง 
ไปยังประเทศท่ีไมอยูในประเทศกลุมเส่ียงจะมีความปลอดภัยจากการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19)  ซึ่งจะชวยลดการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางและจะเปนประโยชนตอธุรกิจสายการบิน
ดวย 

๓. สายการบินจะตองมีมาตรการหรือแนวทางในการส่ือสารกับผูบริโภคใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งหลายสายการบินไดมีการใหผูบริโภคผานระบบอัตโนมัติทําใหการใหบริการ  
การส่ือสารกับผูบริโภคในภาวะวิกฤตขาดประสิทธิภาพ และใชระยะเวลานาน 

๔. กอนท่ีหนวยงานภาครัฐจะออกประกาศหรือกําหนดมาตรการตาง ๆ ควรพิจารณาถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นและเตรียมความพรอมรับมือกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอยางรอบดาน 

๕. ในเรื่องการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซา ) แตละประเทศจะใหวีซา 
เพ่ือเดินทางเขาประเทศเฉพาะในชวงระยะเวลาท่ีมีกําหนดเดินทางไปทองเท่ียวเทานั้น แตเนื่องจาก
ประชาชนไดเสียคาใชจายในการขอวีซาไปแลว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจึงควรประสานงานกับ
กระทรวงการตางประเทศเพ่ือประสานกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ ในการขยายระยะเวลา
การอนุญาตใหเดินทางเขาประเทศ ซึ่งจะเปนชวยบรรเทาภาระของประชาชนและผูประกอบการดวย 

๖. แมวาผูบริโภคจะมีสิทธิขอรับเงินคืนจากบริษัทนําเท่ียวไดตามรางประกาศ
คณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจายเงิน
คาบริการคืนใหแกนักทองเที่ยว แตก็ไมรวมถงึคาใชจายที่บรษัิทนําเที่ยวไดจายไปกอนแลว ซึ่งคาบัตรโดยสาร
เครื่องบินจะเปนคาใชจายหลักในการเดินทางทองเท่ียว หากบริษัทนําเท่ียวไดชําระเงินคาบัตรโดยสาร
เครื่องบินไปแลว ก็อาจทําใหผูบริโภคไมไดรับเงินในสวนนั้นคืน และตามรางประกาศดังกลาวไมรวมถึง 
ผูที่ซื้อบัตรโดยสารเพ่ือเดินทางทองเท่ียวดวยตนเอง จึงไมไดรับความคุมครอง 

๗. ภาครัฐควรกําหนดมาตรการเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของภาคเอกชนดวย เชน  
การกําหนดมาตรการทางภาษีใหกับสายการบิน 

๘. สําหรับผลกระทบตอธุรกิจการทองเท่ียวอีกประการหนึ่ง คือ กรณีการจองหองพัก
ผานเว็บไซตท่ีเปนตัวแทนจองหองพักท่ีปรากฏวาผูบริโภคไดชําระเงินผานเว็บไซตท่ีเปนตัวแทนแลว  
แตมีการยกเลิกการเดนิทางไปทองเท่ียว เว็บไซตจึงไมจายเงินคาท่ีพักใหกับโรงแรมในขณะเดียวกนักไ็มมี
การคืนเงินใหแกผูบริโภค และเว็บไซตท่ีเปนตัวแทนรับจองหองพักสวนใหญไมไดมีการจดทะเบียนใน
ประเทศไทย หนวยงานภาครัฐจึงไมสามารถกํากับดูแลไดอยางจริงจัง และรายไดที่เว็บไซตตัวแทนไดรับ
จากประเทศไทยก็ไมสามารถเก็บภาษีได ดังนั้น ควรมีการพิจารณาแนวทางในการกํากับดูแล 
การประกอบธุรกิจตัวแทนรับจองหองพักในลักษณะดังกลาวดวย 



๔๐ 
 

๙. เนื่องจากสมาคมธุรกิจสายการบินไมสามารถควบคุมสายการบินได จึงควรพิจารณา
วากฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันสามารถควบคุมสายการบินใหเล่ือนการเดินทางหรือคืนเงินคาบัตร
โดยสารใหแกผูโดยสารในกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตไดหรือไม หรือควรมีกฎหมายหรือประกาศใดเพ่ิมเติม
หรือไมหรือสามารถกําหนดมาตรการเชิงลงโทษทางสังคมไดหรือไม และควรมีการถอดบทเรียน
มาตรการบังคับของประเทศอื่นท่ีมีการแพรระบาดของโรคโควิด 19 วามกีารดําเนินการอยางไร 

๑๐. กรณีการออกบัตรโดยสารโดยแลกไมลสะสม ซึ่งหากเล่ือนการเดินทางจะตองเสีย
คาธรรมเนียมเพ่ิมเติม และสามารถเล่ือนการเดินทางไดเพียง ๓๐ วัน สายการบินจึงควรพิจารณา
ทบทวนเงื่อนไขการเล่ือนการเดนิทางสําหรับการออกบัตรโดยสารในกรณีดังกลาวใหมีความเหมาะสมกบั
สถานการณการแพรระบาด 

๑๑. กรณีปญหาขาดแคลนหนากากอนามัย ไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน 
ทําใหประชาชนที่ไมสามารถหาซื้อหนากากอนามัยมาใชไดเกิดความกังวลในการเดินทางไปทองเที่ยวใน
ประเทศ สงผลกระทบตอธุรกิจการทองเท่ียวอยางรุนแรง ซึ่งจากขอมูลพบวาหนากากชนิดผาก็เพียงพอ
สําหรับการปองกันละอองน้ําลายและเสมหะซึ่งเปนพาหะในการแพรเชื้อโรคโควิด 19 ได หนวยงานที่
เกี่ยวของจึงควรเรงประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวใหกับประชาชน เพ่ือแกไข
ปญหาขาดแคลนหนากากอนามัย สรางความเชื่ อมั่นในการเดินทางทองเ ท่ียวในประเทศ 
เพ่ือลดผลกระทบตอเศรษฐกิจในวงกวาง 

๑๒. กรมการทองเท่ียว และ สคบ. ควรประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข กรมทา
อากาศยาน และบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ใหมีมาตรการในการดูแลนักทองเท่ียวและ
ผูใชบริการทาอากาศยานท่ีมีมาตรฐานสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
  สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
ซึ่งไดสงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง โดยหลายหนวยงานไดมีคําแนะนําใหประชาชนใชหนากาก
อนามัย และเจลลางมือท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอลเพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว  
ทําใหประชาชนมีความตองการใชหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลลางมือ เปนจํานวนมาก  
จึงกอใหเกิดการขายท่ีเกินราคา การกักตุนสินคา การหลอกขายหนากากอนามัย และการสงสินคาไป
ขายยังตางประเทศ อันสงผลกระทบตอประชาชนในฐานะผูบริโภคเปนจํานวนมากท่ีไมสามารถเขาถึง
หนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลลางมือ รวมท้ังบุคลากรทางการแพทยท่ีขาดแคลนหนากากอนามัย
ที่ใชสําหรับทางการแพทย (หนากากอนามัยทางการแพทยแบบ Surgical Mask)  
 
 

การคุมครองผูบริโภคในชวงสถานการณการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) กรณี “การบริหารจัดการหนากากอนามัย 

ทางการแพทยและแอลกอฮอลเพ่ือผลิตเจลลางมือท่ีขาดแคลน” 



๔๑ 
 
  ดังนั้น คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา 
จึงไดเชิญหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวมาใหขอมูล ขอเท็จจริง พรอมท้ังขอเสนอแนะ  
เพ่ือรวมกันหามาตรการและแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ในการประชุมคณะกรรมาธิการ  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้  
   (๑) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   (๒) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 
   (๓) กรมศุลกากร  
   (๔) กรมสรรพสามิต  
   (๕) กรมการคาภายใน  
   (๖) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  
   (๗) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
   (๘) สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา  
   (๙) องคการเภสัชกรรม  
  ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการไดรับทราบขอมูล สภาพปญหา ขอขัดของและอุปสรรคใน 
การบริหารจัดการหนากากอนามัยทางการแพทยและแอลกอฮอลเพ่ือผลิตเจลลางมือท่ีขาดแคลน  
คณะกรรมาธิการจึงไดมีหนังสือไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เพ่ือนําสง
ขอเสนอแนะ  ดังนี้  
  ๑) ดานการสื่อสารกับประชาชน  
 - หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการบูรณาการขอมูล เพ่ือส่ือสารกับประชาชน 
ท่ีถูกตองเปนไปในแนวทางเดียว เพ่ือลดความสับสนและความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน รวมถึงความเชื่อมั่น
ในขอมูลขาวสาร 
 - ชุดความรูพ้ืนฐานของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) คุณสมบัติ
ของหนากากอนามัย รวมท้ังการใชหนากากในแตละประเภท  
 - รูปแบบการประชาสัมพันธ ควรใหประชาชนเขาใจงาย เขาถึงไดงาย และสะดวก 
ทั้งนี้ หากหนวยงานดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของไมมีความชํานาญในการจัดรูปแบบประชาสัมพันธ 
สามารถขอความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดําเนินการเรื่องดังกลาวเปนการเฉพาะ เชน  
กรมประชาสัมพันธ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 
 - ควรใหเจาหนาท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางส่ือโซเซียล (Influencer)  
เปนตนแบบในการใสหนากากอนามัยชนิดผา โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองแถลงขาวเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาว เพ่ือเปนตนแบบใหแกประชาชนกลาท่ีจะใสหนากากผา ประกอบกับเพ่ือลดการใชหนากาก
อนามัยทางการแพทยแบบ Surgical Mask ท่ีควรสงวนไวใหแกบุคคลากรทางการแพทยและบุคคลที่อยู
ในกลุมเส่ียงท่ีจะติดเชื้อไดงาย และควรรณรงคใหแกประชาชนท่ัวไปท่ีไมไดอยูในกลุมเส่ียงใชหนากาก
อนามัยชนิดผา  
 - การใหขอมูลแกประชาชนดานการส่ือสาร เชน คลิปวิดิโอ ควรมีการบงบอก 
ถึงสัญลักษณวาเปนของหนวยงานใดเปนผูจัดทํา และลงวันท่ี เวลา ใหเปนปจจุบัน รวมท้ังการบรรยาย
ใตภาพ และลามภาษามือ เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมคนในสังคมไดรับรูโดยทั่วกัน  
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  ๒) ดานกฎหมาย 
 - ควรมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคา
และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการจับกุมผูคาท่ีจําหนายหนากากอนามัยเกินราคาและเอาเปรียบผูบริโภค
เกินสมควร นอกจากนี้ เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของควรตองออกตรวจตราสถานท่ีท่ีมีการจําหนายหนากาก
อนามัยและวัสดุท่ีใชในการผลิตหนากากผาอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากวัสดุท่ีใชผลิตหนากากอนามัย 
ชนิดผามีราคาสูงกวาปกติ เชน ยางยืดสําหรับใชในการทําหนากากอนามัยชนิดผา เปนตน  
 - การออกประกาศของหนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
ตองบูรณาการขอมูลในทุกมิติและรอบดาน โดยตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา  
 - ควรมีการลงโทษแกผูที่ลักลอบสงออกหนากากอนามัยหรือผูคาท่ีจําหนายหนากาก
อนามัยเกินราคา หลอกลวงผูบริโภค สินคาไมตรงตามโฆษณา และสินคาท่ีไมไดมาตรฐาน อยางจริงจัง
เพ่ือเปนแบบอยางแกผูคาอื่น ๆ ตอไป  
  ๓) ดานการบริหารจัดการภาครัฐ 
 - เพ่ือลดความสับสนทางขอมูล เพ่ือใหประชาชนเกิดความเขาใจถึงสถานการณการ
แพรระบาดท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันในแตละวัน ควรมีการจัดตั้งศูนยโควิด –  ๑๙ เพียงศูนยเดียว 
โดยถอดบทเรียนจากกรณีการบริหารจัดการเรื่องถ้ําหลวง กอนการแถลงในแตละวันหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของจะตองจัดประชุมเพ่ือซักซอมขอมูลใหถูกตอง  
 - เนื่องจากสถานการณปจจุบันพบวา หนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลลางมือ 
เปนส่ิงจําเปนสําหรับประชาชน ดังนั้น ภาครัฐควรมีระบบการบริหารจัดการโดยการจัดสรรหนากาก
อนามัยและเจลแอลกอฮอลลางมือใหกับประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการลงทะเบียนผานทาง
ระบบออนไลน และจัดสงโดยทางไปรษณีย เพ่ือเปนลดความเส่ียงในการแพรระบาดท่ีประชาชน 
ตองเดินทางออกจากที่พักอาศัยมาซื้อหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลลางมือ   
 
 
 

 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ มครองผูบริโภค วุฒิสภา  

ไดพิจารณาศึกษาปญหาการรับแจงสถานะความเปนองคกรของผูบริโภค และการจัดตั้งสภาองคกร 
ของผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชิญผูแทน
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการ คือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมสหพันธองคกรผูบริโภค โดยในการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการพบวาในการรับแจงสถานะความเปนองคกรของผูบริโภคยังมีปญหาและอุปสรรค
ทําใหนายทะเบียนกลางไมสามารถประกาศองคกรของผูบริโภคไดถึง ๑๕๐ องคกร ดังนี้ 

๑. กระบวนการตรวจสอบองคกรท่ีย่ืนแจงสถานะความเปนองคกรของผูบริโภค 
ตอนายทะเบียนมีการเชิญกรรมการขององคกรทุกคนมาแสดงตนตอนายทะเบียนทําใหเกิดภาระ 
ขององคกรของผูบริโภค จึงอาจเขาขายเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนตามมาตรา ๖ วรรคสาม  
ของพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การปฏิรูประบบการคุมครองผูบริโภค : การจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค 
และการติดตามสถานะในการจดแจงองคกรของผูบริโภค 
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๒. นายทะเบียนประจําจังหวัดแตละจังหวัดมีการตีความเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการ
องคกรของผูบริโภคท่ีแตกตางหลากหลายและมีแนวทางการตรวจสอบแตกตางกัน ทําใหเกิดความลักล่ัน 
ในการพิจารณารับแจงสถานะความเปนองคกรของผูบริโภค 
ขอเสนอแนะไปยังรัฐบาล 

คณะกรรมาธิการไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ กรกฎคม ๒๕๖๓  
เพ่ือนําสงขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค ดังนี ้

๑. จากปญหาที่เกิดขึ ้นจะเห็นไดวาเกิดจากความเขาใจในประเด็นขอกฎหมาย 
ท่ีไมสอดคลองตรงกันระหวางนายทะเบียนกับองคกรของผูบริโภค ประกอบกับสํานักงานปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางในการรับแจงสถานะความเปนองคกรของผูบริโภค
ไมไดมีสวนในการยกรางพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค จึงอาจทําใหขาดความเขาใจ 
ในเจตนารมณของพระราชบัญญตัิดังกลาว และเมื่อมีปญหาในประเด็นขอกฎหมายเกิดขึน้ก็จะตองหารอื
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงทําใหเกิดความลาชาในการรับแจงสถานะความเปนองคกร
ของผูบริโภค 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการรับแจงสถานะความเปนองคกรของผูบริโภค 
คณะกรรมาธิการจึงเห็นวาควรมีการตั้ งคณะกรรมการรวมกันขึ้นคณะหนึ่ ง  ประกอบดวย  
ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูแทนองคกรของผูบริโภค และผูแทนหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  
เพ่ือพิจารณาปญหาขอกฎหมายและปญหาอื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้น และเพ่ือใหการรับแจงสถานะความเปน
องคกรของผูบริโภคสามารถดําเนินการไดโดยเรว็ 

๒. สภาองคกรของผูบริโภคท่ีจะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกร 
ของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเปนกลไกสําคัญอยางย่ิงในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค เกิดกลไก 
การคุมครองผูบริโภคโดยภาคประชาชนท่ีมีความเปนอิสระ เกิดความเขมแข็ง ซึ่งจะเปนการแบงเบา
ภาระของภาครัฐ และเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง ดังนั้น จึงควรเรงผลักดันใหสามารถจัดตั้ง
สภาองคกรของผูบริโภคใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมโดยเร็ว 

๓. พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ไมไดกําหนดวา 
สภาองคกรของผูบริโภคจะสามารถมีไดเพียงสภาเดียว จึงอาจทําใหเกิดสภาองคกรของผูบริโภคมากกวา
หนึ่งสภา ซึ่งตามมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเปนรายปเปนการจายขาดใหแกสภาองคกรของ
ผูบริโภคตามท่ีสภาองคกรของผูบริโภคเสนอ ดังนั้น รัฐบาลควรเตรียมความพรอมเรื่องการจัดสรร
งบประมาณในกรณีที่มีสภาองคกรของผูบริโภคมากกวาหนึ่งสภาดวย 
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การพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ในประเด็นกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตัง้เปนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) สรุปได ดังนี้ 

ความเปนมา 
ดวยในการประชุมคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครอง

ผูบริโภค วุฒิสภา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ไดมีการพิจารณาศึกษาราง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถีแ่ละกํากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยเห็นวารางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวมี
บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมาธิการ ๒ คณะ คือ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุมครองผูบริโภค และคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม วุฒิสภา ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีการศึกษารางพระราชบัญญัติขางตนรวมกัน 

ผลการพิจารณาศึกษา 
๑. คณะกรรมาธิ การสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพและการคุ มครองผู บริ โภค  

และคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ไดมีมติเห็นควร 
ใหจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สรุปได ดังนี้ 

๑) คณะกรรมาธิการไดสอบถามความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืน
ความถีฯ่ จํานวน ๑๘๘ ชุดไปยังกลุมเปาหมาย ๕ กลุม ไดแก ภาครัฐ ผูประกอบการ สมาคม สถาบันการศกึษา 
และอดีตผูสมัครกรรมการ กสทช. โดยมีผลการวิเคราะหและแปรผลจากแบบสอบถาม สรุปไดดังนี้ 

 

 กลุมท่ีหน่ึง : ประเด็นตามรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรรับหลักการในวาระท่ีหน่ึงแลว 

ประเด็นท่ี ๑ องคประกอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (มาตรา ๖) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัติของ
คณะรัฐมนตรี โดยระบุความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานอื่น ๆ (ระบุ ๔ ดาน) และไมเพ่ิมคาํ
วา “เปนที่ประจักษ” จํานวน ๒๕ คน คิดเห็นรอยละ ๓๖.๘  

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการจัดลําดับความสําคัญ ความรู ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณดานอื่น ๆ ลําดับท่ี ๑ ถึง ๔ โดยพิจารณาจากความถี่ ๔ ลําดับ ของการตอบ
อันดับที่ ๑ ดังนี้ 

ติดตามสถานะรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 



๔๕ 
 

ลําดับที่ ๑ ดานส่ือสารสาธารณะ จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๘ 
ลําดับท่ี ๒ ดานดาวเทียม (ใหรวมถึงการรักษาสิทธิในการเขาใชวงโคจร

ดาวเทียม) จํานวน ๕ คน คิดเห็นรอยละ ๗.๔ 
ลําดับท่ี ๓ ดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุมครองผูบริโภค จํานวน 

๓ คน คิดเปนรอยละ ๔.๔ 
ลําดับที่ ๔ ดานเศรษฐศาสตรธุรกิจ จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๔.๔ 
ประเด็นท่ี ๒  การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา (มาตรา ๑๔/๑) 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเหน็ดวยกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการ จํานวน 

๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๒  
ประเด็นท่ี ๓  ลักษณะของผูมีสิทธิสมัครเขารบัการสรรหาเพ่ือเปนกรรมการ 

กสทช. (มาตรา ๑๔/๒) 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติของคณะรฐัมนตรี  

จํานวน ๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๓ 
ประเด็นท่ี ๔  กระบวนการสรรหา คัดเลือก และแตงตั้งกรรมการ กสทช. 

(มาตรา ๑๕)  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตร ี 

จํานวน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๔.๔ 
ประเด็นท่ี ๕  การกําหนดใหคณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีและอํานาจในการ

พิจารณาและวินิจฉัยปญหา เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูสมัครเขารับการสรรหา
หรือผูไดรับคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ กสทช. (มาตรา ๑๕/๑)  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี  
จํานวน ๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๘๘.๒ 

 

  กลุมท่ีสอง : ประเด็นท่ีไมไดเสนอแกไขเพ่ิมเติมในรางพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แตเห็นสมควรใหมีการแกไขในอนาคต 

ประเด็นท่ี ๑ ลักษณะตองหามของ กสทช. กรณีเปนกรรมการ ผูจัดการ 
ผูบริหาร ท่ีปรึกษา พนักงาน ผูถือหุนหรือหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนหรือนิติบุคคลอื่นใด  
บรรดาท่ีประกอบธุรกิจดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการ จํานวน 
๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๖  

ประเด็นท่ี ๒ ลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา กรณีเปน
ผูบริหาร ท่ีปรึกษา พนักงานของสํานักงาน กสทช. 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการ จํานวน 
๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๔.๔ 

 
 



๔๖ 
 

ประเดน็ท่ี ๓ องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการ จํานวน 

๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๗.๑ 
 

๓. ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการตอการศึกษารางพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

 

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
๑) กรณีรางมาตรา ๓ ท่ีไดมีการยกเลิกมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืน
ความถี่ฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีกําหนดใหมีคณะกรรมการ กสทช. จํานวน ๗ คน ซึ่งมีความรูความ
เชี่ยวชาญในดานตาง ๆ จํานวน ๗ ดาน แตรางมาตรา ๓ ไดแกไขเพ่ิมเติมใหมีการปรับปรุงองคประกอบ
ของ กสทช. โดยไมจํากัดใหตองมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณในดานที่กําหนดไวเพียง  
๑ ดาน แตใหเปนหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณากําหนดดานท่ีจะยัง
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ กสทช. ซึ่งสามารถพิจารณาใหสอดคลองกับความจําเปนและ
เหมาะสมในแตละหวงเวลาหรือในสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปได คณะกรรมาธิการเห็นวาการกําหนด
ดังกลาวเปนการเปดกวางมากเกินไป  

๒) รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ ดังกลาว ท่ีกําหนดใหอํานาจ
สํานักงาน กสทช. มากเกินไป อาจจะทําใหเกิดการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะดานเปนการสรางขอกําหนด
ที่เอื้อประโยชน (Lock Spec) เชนเดียวกับการจัดทําขอกําหนดของผูวาจาง (TOR)  

๓) กรณีรางพระราชบัญญัติฯ ตัดคุณสมบัติของคณะกรรมการ กสทช. ดานการ
คุมครองผูบริโภคหรือสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนออก อาจจะทําใหเกิดปญหาขึ้นในอนาคต
เนื่องจากเปนการตัดโอกาสของผูท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว แมรางพระราชบัญญัติฯ จะกําหนดไวในมาตรา 
๑๔/๒ (๗) วามีประสบการณการทํางานในดานท่ีจะยังประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ กสทช. ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหากําหนด ซึ่งตีความไดวาคณะกรรมการสรรหาอาจจะใชดุลพินิจในการตัดสินใจใน
การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอเสนอแนะของสํานักงาน กสทช. ก็ได 

 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑) กรณีการสรรหากรรมการ กสทช. ชุดใหม เห็นควรมีการจัดทําแผนระยะเวลา 

(Timeline) เพ่ือตรวจสอบขอมูล ดังนี้ 
  - กรรมการ กสทช. ชุดเดิมที่เหลืออยูไดปฏิบัตหินาที่ตามพระราชบัญญัตอิงคกร

จัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพ่ิมเติม มาแลวกี่ป  

 - มีการรักษาการในตําแหนงกรรมการ กสทช. มาแลวกี่ป และหากคาดการณ
ระยะเวลาวารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ มีผลใชบังคับจะตองใชระยะเวลาเทาใด 
และกรรมการ กสทช. ชุดเดิมไดปฏิบัติหนาที่และรักษาการเปนจํานวนกี่ป  



๔๗ 
 

๒) กรณีการสรรหากรรมการ กสทช. ควรมีการกําหนดเงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับการลง
มติในการสรรหากรรมการ กสทช. โดยกําหนดใหใชมติของวุฒิสภาในการลงคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา หรือการลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียง
ขางมากไมนอยกวากึ่งหนึ่งขององคประชุม ทั้งนี้ อาจจะเปรียบเทียบกับการลงมติสรรหากรรมการที่เปน
องคกรอิสระอื่นท่ีกฎหมายกําหนดใหวุฒิสภาดําเนินการสรรหา เพ่ือเปนการปองกันปญหาในการลงมติ
สรรหากรรมการ กสทช. เชนที่ผานมา 

๓) ในมาตรา ๑๕/๒ ของรางมาตรา ๖ แหงรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืน
ความถี่ฯท่ีกําหนดใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหเปนท่ีสุด ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูสมัครหรือผูไดรบัการคัดเลือก โดยใหเหตุผลวาเพ่ือใหมีกลไกในการ
หาขอยุติในกรณีท่ีเกิดปญหาดังกลาว เห็นวาการกําหนดบทบัญญัติดังกลาวอาจจะทําใหเกิดปญหาการ
ตีความกฎหมายท่ีเปนองคกรอิสระอื่น ดังนั้น หากจะมีการบัญญัติ เกี่ยวกับการใหอํานาจแก
คณะกรรมการดังกลาว ควรมีความชัดเจนในการใชอํานาจในการวนิิจฉัยโดยใหเปนบรรทัดฐานเดียวกัน
เกี่ยวกับการตีความขององคกรอิสระ 

สถานะรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

ปจจุบันคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืน
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... สภาผูแทนราษฎร ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว โดยขณะนี้
อยูระหวางการพิจารณาใหความเห็นชอบของท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรกอนนําสงมายังวุฒิสภา  
เพ่ือพิจารณาตามลําดับตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
 
 
 

  
 
ความเปนมา 

ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธท่ี  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดพิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ป ๒๕๖๒ และไดมีมตมิอบหมายคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค 
วุฒิสภา เปนผูพิจารณาใหความเห็นรวมท้ังขอสังเกตและขอเสนอแนะตอรายงานดังกลาว โดยมี
กําหนดเวลาพิจารณา ๓๐ วัน ซึ่งครบกําหนดเวลาในวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไดมีมติ
เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษารายงานฉบับดังกลาว ออกไปอีก ๓๐ วัน 

 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา  
ไดดําเนินการพิจารณาศึกษารายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ป ๒๕๖๒ เสร็จเรียบรอยแลว จึงไดนําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวตอวุฒิสภาตาม
ขอบังคับการประชุมวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๙๘ ในการประชุมวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําป
ครั้งที่ ๑) เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีติรับทราบรายงานการศึกษาเรื่องดังกลาว
ตามท่ีคณะกรรมาธิการเสนอ 

 
วิธีการพิจารณาศึกษา 

คณะอนุกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกลาวจํานวนทั้งส้ิน ๗ ครั้ง โดยไดเชิญผูแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของจํานวน ๑๒ 
หนวยงาน ดังนี้ 

๑. กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ  
๒. กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
๓. กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
๔. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  
๕. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม    
๖. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
๗. สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม 
๘. สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
๙. สํานักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธกิาร 

รายงานผลการประเมนิสถานการณดานสิทธมินุษยชนของประเทศไทย ป ๒๕๖๒ 



๔๙ 
 

๑๐. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๑๑. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
๑๒. สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถมัภ 

ผลการพิจารณาศึกษา 
คณะกรรมาธิการไดมีขอเสนอแนะตอรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิ

มนุษยชนของประเทศไทย ป ๒๕๖๒ ดังนี้ 
๑. ขอเสนอแนะในภาพรวมตอรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิ

มนุษยชนของประเทศไทย ป ๒๕๖๒ ดังน้ี 
๑) ในภาพรวมเห็นวา กสม. ประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

ป ๒๕๖๒ ไดรอบดานและเปนประโยชนตอภาคสวนตาง ๆ ในการศึกษาติดตามความกาวหนา และให
ทุกภาคสวนดําเนินการในสวนท่ียังไมสมบูรณหรือยังไมมีความกาวหนาดําเนินการใหเกิดความสมบูรณ
ตอไป 

๒) กระทรวงยุติธรรมและหนวยงานตาง ๆ ควรมีการประสานความรวมมืออยาง
ใกลชิดที่เกี่ยวของกับประเด็นที่เปนขอหวงกังวลดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 

๓) แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี ๔ เปนแผนแมบทสําหรับทุกสวนราชการ 
กระทรวงยุติธรรมควรเรงทําความเขาใจ เพ่ือใหสามารถขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว
และเปนรูปธรรม 

๔) ประเด็นสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องสําคัญ รัฐบาลควรใหความสําคัญและสงเสริมให
หนวยงานของรัฐดําเนินการตามหนาที่และอํานาจอยางจริงจัง 

 

๒. การประเมินสถานการณดานสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได มี
ขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑) กองทุนยุติธรรม มีความสําคัญอยางย่ิงตอการลดความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม ควรมีการแกไขปรับปรุงระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชน
เพ่ิมมากขึ้น 

๒) ควรมีกระบวนการท่ีชัดเจนใหผูเสียหายมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทุก
ขั้นตอน และมีมาตรการคุมครองสิทธิของผูเสียหายในระดับสากล  

๓) รัฐบาลควรเรงรัดใหโอนคดีท่ียังอยูในศาลทหารไปยังศาลยุติธรรม และควร
พิจารณาทบทวนถึงความจําเปนและความเหมาะสมของกฎหมายท่ียังคงมีอยูหลายฉบับ ซึ่งอาจจะ
กระทบตอสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน 

๔) การอํานวยความยุติธรรมชั้นตนเปนการสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมใหแกประชาชนในชั้นจับกุม ดังนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการสงเสริมการทํางานของ
เจาหนาที่ตํารวจ และทนายความใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  



๕๐ 
 

๕) รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนบทบาทของสถาบันนิติวิทยาศาสตรและกรม
สอบสวนคดีพิเศษในการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนเพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง และเปนการ
อํานวยความยุติธรรมทางเลือกแกประชาชนอยางแทจริง 

๖) เห็นควรเพ่ิมเติมเรื่องดังตอไปนี้ในไวรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 

- เรื่องกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือใชในการตรวจพิสูจนและตรวจสอบ
ศพนิรนาม 

- กําหนดใหสถาบันนิติวิทยาศาสตรและกรมสอบสวนคดีพิเศษ เขามามีสวน
รวมกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการตรวจพิสูจนพยานหลักฐาน 

- กําหนดสัดสวนใหภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเขามาเปนองคประกอบ
ของคณะกรรมการเพ่ิมมากขึ้น 

- กําหนดมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีซึง่ดาํเนนิการโดยชอบดวยกฎหมาย 
 

๓. การประเมินสถานการณดานสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) ควรมีการแกไขปญหาแรงงานนอกระบบ การคุมครองแรงงานภาคประมง และ
การบังคับใชแรงงานใหสอดคลองกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  

๒) การประกันสังคมและกองทุนออมแหงชาติ มีความสําคัญตอการดูแลคุมครอง
ประชาชนโดยเฉพาะผูมีรายไดนอย รัฐบาลและหนวยงานของรัฐควรใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว  
และสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเทาเทียมกัน 
ไดมากขึ้น ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

๓) ควรนําแผนปฏิบัติการระดับชาตเิกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปสูการปฏิบัติ
อยางจริงจัง โดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมกันสรางภาคีเครือขายเพ่ือใหการประกอบธุรกิจคํานึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน 

 

๔. สถานการณดานสิทธิมนุษยชนของกลุมบุคคล ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑) รัฐควรปรบัปรุงแกไขกลไกและวิธีการพิจารณาใหสัญชาติแกกลุมบคุคลไรรัฐไร

สัญชาติอยางจริงจัง เพ่ือใหผูท่ีมีสัญชาติไทยไดรับสัญชาติโดยสมบูรณและเขาถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว สําหรับเรื่องดังกลาว คณะกรรมาธิการไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี  
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถานะของกลุมคนไรรัฐไรสญัชาติในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิโ์ดยเร็วแลว 

๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ควรเรงพิจารณาทบทวน
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใหเปนกฎหมาย 
ท่ีสามารถแกปญหาและยุติการใชความรุนแรงในครอบครัว และเพ่ือคุมครองสวัสดิภาพของบุคคล 
ในครอบครัวใหมคีวามเหมาะสมย่ิงขึ้น 



๕๑ 
 

๓) ควรเรงรัดการพิจารณารางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... ใหมีผลใชบังคับ
โดยเร็ว เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งควรผลักดันกฎหมายวา
ดวยขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคล เพ่ือรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนใหปลอดพนจากการถูกเลือกปฏิบัติ  

๔) รัฐบาลควรเรงรัดกระบวนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือปฏิรูปกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเพ่ือ
ยกระดับการมีสวนรวมของคนพิการในกลไกการบังคับใชกฎหมายใหครอบคลุมกลุมเปาหมายที่
กวางขวางย่ิงขึ้น 

 

๕. สถานการณสิทธิมนุษยชนท่ีอยูในความหวงใย  
- ดานสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐบาลควร

เรงรัดหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการนํากฎหมายไปดําเนินการเรงรัดการแกปญหาสิทธิชุมชนท่ีเกี่ยวของ
กับดิน น้ํา และปาไมใหไดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง  

- สถานการณในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ไดใหขอเสนอแนะวา การละเมิด
สิทธิมนุษยชนและการตรวจ DNA ในพ้ืนท่ีถูกนํามาเปนขออางในการกอเหตุรุนแรง และสรางความ
เขาใจผิดใหแกประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงเห็นวาหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของควรมีการประชาสัมพันธ
และสรางความเขาใจใหกับประชาชนไดรับทราบถึงประโยชนในการตรวจ DNA เพ่ือลดขอหวงกังวลใน
เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังรัฐควรดูแลเด็กและสตรีท่ีไดรับผลกระทบจากการกอเหตุรุนแรง 
อยางตอเนื่อง 

- ดานการคามนุษย ไดใหขอเสนอแนะวา การปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยของประเทศไทยที่ผานมามีความกาวหนาและไดรับการยอมรับเพ่ิมขึ้น แตยังเห็นวาควรปรับปรุง
แกไขตอไปเพ่ือจะไดรับการยกระดับท่ีสูงขึ้น เชน เรงรัดรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน พ.ศ. .... ใหมีผลใชบังคับโดยเร็ว ซึ่งจะชวยใหสามารถคัดแยกผูเสียหาย 
ในความผิดฐานลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานและความผิดฐานคามนุษยไดชัดเจนขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

  
 
 
 
ความเปนมา 

ดวยองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ไดมี
หนังสือท่ี ส.ส.ท. ๐๑/๒๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ กราบเรียนประธานวุฒิสภา เพ่ือ
เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๖๒ ของ ส.ส.ท. ตอวุฒิสภา ตามมาตรา ๕๒ แหง
พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จากนั้น
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดนําความกราบเรียนประธานวุฒิสภา และประธานวุฒิสภาไดมีดําริ
มอบหมายเมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใหคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร 
และโทรคมนาคม วุฒิสภา เปนผูพิจารณาศึกษารายงานฉบับดังกลาวและเสนอรายงานผลการพิจารณา
ศึกษาภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ซึ่งจะครบกําหนดเวลาในวันพฤหัสบดีท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ตอมา ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๓  
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไดพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๖๒ ของ ส.ส.ท. 
และไดมีมติมอบหมายใหคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค 
วุฒิสภา เปนผูพิจารณาศึกษาในเชิงเนื้อหาของการส่ือสารมวลชน รวมทั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะตอ
รายงานดังกลาว และไดมีมติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษารายงานฉบับดังกลาว 
ออกไปอีก ๓๐ วัน 

จากนั้น คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการโทรคมนาคม 
วุฒิสภา ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เปนผูพิจารณา
ศึกษาในดานเทคโนโลยี (Media) และไดเสนอใหคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการ
คุมครองผูบริโภค วุฒิสภา เปนผูพิจารณาในดานเนื้อหา (Messages) ซึ่งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ  
ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพดานส่ือสารมวลชนและส่ือสาธารณะเปนผูพิจารณา
ศึกษาในเรื่องดังกลาว 

 
 

วิธีการพิจารณาศึกษา 
๑) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา คณะอนุ
กรรมาธิการสิทธิเสรีภาพดานส่ือสารมวลชนและส่ือสาธารณะ และคณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร ไดมีวาระในการประชุมเพ่ือศึกษา คนควา และทบทวนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป ๒๕๖๒ ขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
จํานวนท้ังส้ิน ๑๔ ครั้ง 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๖๒ ขององคการแพรภาพกระจายเสียง

และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) 



๕๓ 
 

๒) การจัดทําแบบประเมินความนาเชื่อถือของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นจากกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการดานการส่ือสาร  
สิทธิเสรีภาพ และคุมครองผูบริโภค โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งส้ิน ๔๖ ตัวอยาง 

 
ผลการพิจารณาศึกษา 

๑) การดําเนินการตามวัตถุประสงค 
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบเีอส 

เปนหนวยงานของรัฐ มีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเปนองคการที่มุงหวงัใหเปน “ส่ือสาธารณะ” คือ ความหวงั
ของกลไกการสรางงานคุณภาพ สรางสรรคสังคมและการเรียนรูท่ีดี โดยไมถูกบีบรัดและแทรกแซงจาก
เงื่อนไขการอยูรอดทางเศรษฐกิจและการครอบงําจากรัฐ โดยมีวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ แหง
พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการท้ังสองคณะมีความเห็นรวมกันวารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป ๒๕๖๒ ขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) เปน
รายงานท่ีมีความครบถวนสมบูรณ และมีความเห็นรวมกันวาองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ทําหนาท่ีเปนส่ือสาธารณะไดเปนอยางดีและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกประการ 

 

๒) เกียรติคุณและรางวัลในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒   
การรายงานเกียรติคุณผลรางวัลจากผลการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๓๒ ส.ส.ท. ไดรับ

รางวัลจํานวน ๔๔ รางวัล แบงเปนรางวัลดานองคกร ๔ รางวัล รางวลัดานบุคคล ๑๐ รางวัล และรางวลั 
ดานขาวและรายการ ๓๐ รางวัล นั้น   

คณะกรรมาธิการเห็นวาสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสควรเปนตัวอยางท่ีดีของส่ือใน
การเลือกรับเฉพาะรางวัลท่ีมีมาตรฐานการคัดสรรท่ีนาเชื่อถือและควรมีกฎไมใหผูผลิตใชชื่อองคกรรับ
หรือสนับสนุนผูมอบรางวัลที่ไมไดมาตรฐาน 

 

๓) ความนิยมของ ส.ส.ท. 
คณะกรรมาธิการไดทบทวนการประเมินผลตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป

กับการเปรียบเทียบกับขอมูลรายงานการสํารวจผูชมของ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศ
ไทย) จํากัด หรือ NeiIsen และขอมูลของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ 
ETDA : Electronic Transactions Development Agency   

(๑)  รายงานสัดสวนผูชมและจํานวนผูชมเมื่อเปรียบเทียบกับสถานีโทรทัศน
ภาคพ้ืนดินที่เปนของรัฐแลว พบวา ส.ส.ท. เปนสถานีโทรทัศนที่มีสัดสวนผูชมสูงสุด (ภาพที่ ๑)   

 
 
 



๕๔ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๑ กราฟแสดงสัดสวนผูชมรายการโทรทัศน  

(อางอิงจาก Neilsen TV Audience Measurement) 
 

เมื่อเทียบจํานวนผูชมโทรทัศนภาคพ้ืนดินของ ส.ส.ท. กับผูชมปกอนหนานี้ พบวา 
ส.ส.ท. มีผูชมเมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๒ นอยกวาผูชมในป พ.ศ. ๒๕๖๑ แตในชวงระหวางเดือนมกราคมถึง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  มีผูชมเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๕.๗๙ (ภาพที่ ๒) ทั้งที่เปนชวงเวลาที่คนไทย
เปล่ียนพฤติกรรมการไปใชบริการอินเตอรเน็ตเพ่ิมขึ้น จากวันละ ๖ ชั่วโมง ๓๕ นาที เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เปนวันละ ๑๐ ชั่วโมง ๓๕ นาที ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ (ETDA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี ๒ กราฟแสดงจํานวนผูชมรายการโทรทัศน 
 
 



๕๕ 
 

(๒) รายงานความนิยมของส่ือออนไลน ส.ส.ท. พบวา ในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผูเขาชมส่ือออนไลนเพ่ิมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (ภาพที่ ๓) 

คณะกรรมาธิการเห็นวา ส.ส.ท. ควรเสนอประเด็นขาวสืบสวน ขอมูลจริงท่ีประชาชน
และสังคมตองการรับรูผานทางเว็บไซตขาว ดวยการเพ่ิมความถี่ระดับท่ีสามารถเปนผูนําเปนกระแส  
เพ่ือชวงชิงพ้ืนท่ีกอนส่ืออื่น ซึ่งจะเปนอีกทางหนึ่งท่ีจะเปนกลไกในการตอตานขอมูลบิดเบือนอันเปนเหตุให
เขาใจผิดในสาระสําคัญได 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๓ รายงานสถิติผูเขาชมเวบ็ไซตขาวไทยพีบีเอส 

ผลจากการจัดทําแบบสอบถามประเมินความนาเชื่อถือของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 
จากกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการดานการสื่อสาร สิทธิเสรีภาพ และ
คุมครองผูบริโภค โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น ๔๖ ตัวอยาง     

 
สรุปผลคะแนนความนาเชื่อถือและศรัทธาตอ ส.ส.ท. ปรากฏตามตาราง (ภาพ ๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๔ ตารางสรุปผลคะแนนความนาเชื่อถือและศรัทธาตอสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 



๕๖ 
 
          เมื่อนําคะแนนความไววางใจรวมกับคะแนนความนาเชื่อถือและคะแนนความศรัทธา 
มาคํานวณเปนสัดสวน พบวา ส.ส.ท. ไดคะแนนรอยละ ๙๗.๓๑ (ซึ่งเปนคะแนนท่ีสอดคลองกับคะแนน
ความคิดเห็นในการเปนส่ือสาธารณะ (หนา ๓๐)    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๕ แผนภูมิสรุปคะแนนความนาเชื่อถือและศรัทธาตอสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

คณะกรรมาธิการไดแยกคะแนนคุณสมบัติความเปนองคกรสาธารณะของ ส.ส.ท. ออกเปน ๒ 
กลุม (ภาพท่ี ๖) ดังนี้ 

กลุมท่ีหน่ึง ประกอบดวย คุณสมบัติดานมาตรฐานความรู รูแลวเกิดประโยชน และเปนส่ือท่ี
เสนอความจริง คณะกรรมาธิการชื่นชมคุณสมบัติท้ัง ๓ ประการนี้ และเห็นวา ส.ส.ท. ควรยึดมั่น 
ในการรักษาคุณสมบัติความนาเชื่อถือถึงศรัทธานี้ไว   

กลุมท่ีสอง ประกอบดวย ความถูกตอง ความมีคุณคากับผูรับ การพัฒนาสังคม การคุมครอง
ผูบริโภค เรื่องท่ีนาสนใจรับรู ความยุติธรรม ความรวดเร็วทันการณ ความครบถวนทุกมุม และการให
ผูรับสารมีสวนรวม เปนคุณสมบัติท่ีคณะกรรมาธิการเห็นวา ทาง ส.ส.ท. ควรพิจารณาปรับปรุงจากการ
ไดรับความไววางใจถึงความเชื่อมั่นเปนการไดรับความนาเชื่อถือถึงศรัทธา 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี ๖ ตารางแบงกลุมของความเปนองคกรสาธารณะ 



๕๗ 
 

๔) ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ มีดังน้ี  
(๑) ขอเสนอแนะดานการผลิตท่ีกรรมาธิการเห็นวา ส.ส.ท. ควรพิจารณาดําเนินการ

ในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 
๑.๑ สรางกระแสความสนใจของประชาชนและสังคมตอประเด็นสาธารณะ 

ใหมากพอ เพ่ือใหมีการนําเสนอขาวท่ีเปนกระแสเกี่ยวของกบัผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวนัของ
ประชาชนอยางตอเนื่อง   

๑.๒ ผลิตรายการประเภทเผยแพรวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา  
และประวัติศาสตรใหมากขึ้น โดยอาจจัดทําในรูปแบบละครที่ไมสรางความรูสึกวาเปนการยัดเยียดหรือ
นําเสนอรายการท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวมใหมีความหลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงรายการประเภทปฏิสัมพันธ 
(Interactive) หรือรายการบันเทิงที่สอดแทรกองคความรูดานประวัตศิาสตร สังคม และภูมิปญญาใหกบั
ประชาชน 

๑.๓ ผลิตรายการเผยแพรความรูผานส่ือตาง ๆ ใหมีความถี่มากพอท่ีจะเปน
สวนหนึ่งในในการประกอบอาชีพ และการรณรงคใหประชาชนมีองคความรู สามารถทบทวน แยกแยะ 
และรูเทาทันการบิดเบือนขอมูลขาวสารที่อาจจะเปนเหตุใหเขาใจผิดในสาระสําคัญ 

 

(๒) ขอเสนอแนะดานการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีกรรมาธิการเห็นวา ส.ส.ท.  
ควรพิจารณาดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

๒.๑ ควรปรับกระบวนการรายงานขาวใหสามารถเผยแพรไดอยางรวดเร็ว  
ตามความเปนจริงท่ีประจักษ ท้ังขาวอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินหรือภัยอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบตอกลุมคน 
ไดกอนส่ืออื่น ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

๒.๒ ควรพัฒนาหนวยงานผลิตขาวสืบสวน เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล 
ที่ครบถวนตามความเปนจริง รับผิดชอบติดตามประเด็นที่ประชาชนและสังคมสนใจและตองการรับรูให
เปนหนึ่งในกลไกการปองกันไมใหประชาชนเขาใจผิดกับขอมูลอันเปนเท็จ ติดตามผลตอเนื่องจากการ
เผยแพรรายการประเภทสิทธิเสรีภาพความเปนมนุษย โดยเฉพาะรายการประเภทชาติพันธุ   
ใหมีความถี่มากพอท่ีจะกระตุนใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบนําขึ้นมาเปนวาระสําคัญท่ีในการดําเนินการ 
เปนอันดับแรก ๆ  
 

(๓) ขอเสนอแนะภาพรวมท่ีกรรมาธิการเห็นวา ส.ส.ท. ตองพิจารณาดําเนินการ 
๓.๑ กําหนดมาตรฐานความนาเชื่อถอืของผูมอบรางวัล เชน กระบวนการและ

วิธีพิจารณาคัดสรรผูท่ีสมควรไดรับรางวัล และมีระเบียบไมใหผูผลิตใชชื่อองคกรรับหรือสนับสนุน 
ผูมอบรางวัลที่ไมไดมาตรฐาน เปนตน 

๓.๒ กําหนดเปาหมายการส่ือสารเพ่ือประโยชนสาธารณะและมีเครื่องมือที่
สามารถวัดผลการส่ือสารท่ีสงผลตอการเปล่ียนพฤติกรรมของผูรับสาร 

๓.๓ กําหนดใหบุคลากรจากองคกรตาง ๆ ท่ีเปนผูผลิตรายการของ ส.ส.ท.  
และบุคคลภายนอกท่ีมารวมผลิตรายการ และไมเปนไปตามปรัชญาของส่ือสาธารณะ ดังนั้น ส.ส.ท.  
จึงตองพิจารณาปรับปรุง เพ่ือใหการขับเคล่ือนภารกิจเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรดวย 



๕๘ 
 

นอกจากนี้ การวาจางบุคคลภายนอกท่ีมาผลิตรายการใหกับ ส.ส.ท. จะตอง
คํานึงถึงความตอเนื่องของการนําเสนอเปนหลัก เนื่องจากพบวา ขาดการนําเสนอท่ีตอเนื่องในหลาย ๆ 
เรื่อง จึงทําใหไมมีน้ําหนักมากพอท่ีจะกอใหมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องนั้น ๆ 

๓.๔ ส.ส.ท. ควรประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมี
อํานาจและหนาท่ีในการดําเนินการใหไดทราบถึงผลงานท่ีเผยแพรท้ังรายการและขาวสาร พรอมท้ัง
ติดตามความคืบหนามาเผยแพรอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

คณะกรรมาธิการสิทธมินุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบรโิภค  

ไดรับเรื่องรองเรียนของประชาชน จํานวน ๑๘ เรื่อง ดังน้ี 

ลําดับ วันท่ี เรื่องรองเรียน ผลการพิจารณา 
๑ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ การรองเรียนรถยนตท่ีมีปญหาอยาง

ตอเนื่ องตอบริ ษัท บี เ อ็มดับ เบิลยู
(ประเทศไทย จํากัด 

- ยุติการพิจารณา - 
(ผูรองและบริษัทสามารถเจรจา
ตกลงกันได) 

๒ ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ไมไดรับความเปนธรรมจากการขาย
ทอดตลาดจากบริษัท ไฟแนนซ 

- ยุติการพิจารณา - 
(เสนอความเห็นไปยัง สคบ. 
เ พ่ือปรับปรุงแก ไขกฎหมาย
เก่ียวกับการขายทอดตลาดและ
คาของเกา) 

๓ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปญหาความเดือดรอนไมมีน้ําประปาใช
มาเปนเวลา ๑๐ ป (สว.พบประชาชน 
ภาตะวันออก) 

- อยูระหวางการพิจารณา - 
(คณะกรรมาธิการจะเดินทาง 
ลง พ้ืน ท่ีหารื อ กับหน วยงาน 
ท่ี เ ก่ียวของ เ พ่ือแก ไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน) 

๔ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ การกอสรางอาคารแผงรานคาบนถนน
และทางเดินเทาของหมูบาน 

- อยูระหวางการพิจารณา - 
(คณะกรรมาธิการไดเดินทาง 
ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเรงรัดหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน 
และจะติดตามผลตอไป) 

๕ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ รองเรียนพฤติกรรมและการดําเนินการ
ของบริษัท 3BB 

- อยูระหวางการพิจารณา - 
(ขอใหสํานักงาน กสทช. กํากับ
ดูแลผูใหบริการในเชิงรุกมากข้ึน 
และขอใหบริษัทผูใหบริการมี
ความละเอียดรอบคอบในการ
ใหบริการ มีคูมือการปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจน) 

๖ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ขอความเปนธรรมเก่ียวกับกฎหมาย
ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางฉบับ สนช.) 

- ยุติการพิจารณา - 
(คณะกรรมาธิการไดใหความรู
ความเขาใจแกผูรองเก่ียวกับ 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางฯ 
และจะติดตามการบั ง คับใช
กฎหมายตอไป) 
 



๖๐ 
 

ลําดับ วันท่ี เรื่องรองเรียน ผลการพิจารณา 
๗ ๒๘ กุมภาพันธ ๕๖๓ ขอใหตรวจสอบปญหาการจดแจ ง

องคกรผูบริโภคฯ 
- อยูระหวางการพิจารณา - 

(คณะกรรมาธิการมีขอเสนอแนะ
ในการจั ดตั้ งสภาองค กรของ
ผูบริโภคกราบเรียนนายกรัฐมนตรี) 

๘ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ขอรองเรียนบริ ษัท มิตรสิบ ลิส ซ่ิง 
จํากัด (มหาชน) บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง 
จํากัด (มหาชน) และอีกหลายบริษัท 
ไมปฏิบัติตามการขอความรวมมือของ
รัฐบาลท่ีใหพักชําระหนี้ 

- อยูระหวางการพิจารณา - 
(สงเรื่องไปยัง สคบ. เพ่ือพิจารณา
ประสานงานไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือดําเนินการ) 

๙ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผลกระทบกับกลุมชางผม-เสริมสวย 
ท่ัวประเทศ 

- อยูระหวางการพิจารณา - 
(ขอใหผู ร องรวบรวมขอ มูล
จํานวนผูไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
เพ่ือมีขอเสนอไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ) 

๑๐ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รองเรียนบริษัทไทยแอรเอเชีย จํากัด - ยุติการพิจารณา - 
(บริษัทไดคืนเงินคาบัตรโดยสาร
ใหแกผูรอง และคณะกรรมาธิการ
ไดมีขอเสนอแนะไปยังหนวยงาน 
ท่ี เ ก่ี ยวของ เ พ่ือหาแนวทาง 
ในการคุมครองสิทธิของผูโดยสาร
สายการบินในภาพรวมตอไป) 

๑๑ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงบริษัท เอเชีย 
แคปปตอล กรุป จํากัด (มหาชน) ผิดนัด
ชําระหนี้ตามใบหุนกู 

- ยุติการพิจารณา - 
 

๑๒ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอความชวยเหลือแกไขความเดือดรอน
จากระบบบัดน้ําเสียและน้ําเสีย 

- อยูระหวางการพิจารณา - 
 

๑๓ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอความเปนธรรมกรณีสามีของผูรอง
เขารับการผาตัดท่ีโรงพยาบาลสมิติเวช 
สุขุมวิท 

- ยุติการพิจารณา - 
(เนื่องจากอยูระหวางการดําเนินคดี
ในชั้นศาล ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการ
ไดใหความชวยเหลือผูรองในการ
ประสานงานกับสภาทนายความ
เพ่ือตอสูคดี) 

๑๔ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอความเปนธรรมจากการถูกหลอกลวง
ใหทําธุรกิจเจอเนสส และซ้ือหุนบริษัท 
ติ๊งบิ๊ก แฟมิลี่ ออนไลน 

- อยูระหวางการพิจารณา - 
(สงเรื่องไปยัง สคบ. เพ่ือพิจารณา 
และจะติดตามผลตอไป) 
 



๖๑ 
 

 

 

 

 
 
 

ลําดับ วันท่ี เรื่องรองเรียน ผลการพิจารณา 
๑๕ ๑๗ สิงหาคม ๕๖๓ รองเรียนขอความเปนธรรมเพ่ือให

สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย
กรมท่ีดินและเจาของโครงการ ดําเนินการ
ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.จัดสรร 

- อยูระหวางการพิจารณา - 
(สงเรื่องไปยัง สคบ. เพ่ือพิจารณา 
และจะติดตามผลตอไป) 

๑๖ ๑๘ สิงหาคม ๕๖๓ ขอใหช วยพิจารณาสนับสนุนการ
ทบทวนและแกไขมติคณะรัฐมนตรี
ประจําวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

- ยุติการพิจารณา - 
(สงเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
การแกปญหาความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล้ํา) 

๑๗ ๒๑ กันยายน ๕๖๓ ข อให แก ไขปญหาท่ี ดิ นทํ ากินและ 
ท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีตําบลหนองฝาย 
จังหวัดกาญจนบุรี 

- อยูระหวางการพิจารณา - 
 

๑๘ ๒๑ กันยายน ๕๖๓ ความทุกขรอนของประชาชนอันเนื่องจาก
การรถไฟเรียกเก็บคาเชาในอัตราสูง 

- อยูระหวางการพิจารณา - 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สวนที่  
 
 

บทบาทและการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



คณะอนุกรรมาธิการตดิตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ  
และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ  

ดานสิทธมินุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค  

ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ไดบัญญัติใหวุฒิสภามีหนาท่ีและอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทํา
และดาํเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบกับขอบงัคบัการ
ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๘๙ วรรคหนึ่ง กําหนดให
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตองตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการคณะหนึ่ งซึ่ ง ทําหนา ท่ีติดตาม เสนอแนะ  
และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติ  นั้น 

 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา  

จึงไดตั้งคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติขึน้ โดยใหคณะอนุกรรมาธิการมีหนาท่ีและอํานาจในการศกึษา วิเคราะห  
และกําหนดแนวทางดําเนินการเพ่ือประโยชนในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ 
ดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามรัฐธรรมนูญ  
และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 

 

 ๑ 



- ๖๖ - 
 

เพ่ือประโยชนในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ 
และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ วุฒิสภา จึงไดแบง 
มอบความรับผิดชอบในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด ใหแกคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา  
ทั้ง ๒๖ คณะ โดยในสวนของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ไดมีภารกิจใหรับผิดชอบหลักในแนวทาง 
การพัฒนาตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จํานวน ๖ แนวทาง และรับผิดชอบหลักตามพันธกิจของ
แผนการปฏิรูปประเทศ จํานวน ๗ พันธกิจ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงความรับผิดชอบหลักในแนวทางการพัฒนาตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
และตามพันธกิจของแผนการปฏิรูปประเทศ 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
รับผิดชอบ ๖ แนวทางการพัฒนา 

ประเด็น การตางประเทศ 
แผนยอย การตางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
๑. แนวทางการพัฒนา พัฒนาขีดความสามารถขององคกร 
บุคลากร รวมถึงกฎ ระเบียบ และขอบังคับดานการ
ตางประเทศของรัฐอยางตอเน่ือง 

ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
แผนยอย อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร 
๒. แนวทางการพัฒนา พัฒนาการใหบริการจดทรัพยสิน
ทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเด็น การทองเท่ียว 
แผนยอย การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 
๓. แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจดทะเบียน การ
คุมครอง การใชทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญา 

ประเด็น โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 
แผนยอย โครงสรางพ้ืนฐานดานดจิิทัล  
๔. แนวทางการพัฒนา กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ
สําหรับผูใหบริการในการคุมครองสิทธิสวนบุคคลและการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการ 

ประเด็น ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมยุคใหม 
แผนยอย การสรางระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ
ผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
๕. แนวทางการพัฒนา สรางโอกาสใหผูประกอบการ
สามารถเขาถึงตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

ประเด็น ความเสมอภาคและหลกัประกันทางสังคม 
แผนยอย การคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลกัประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสขุภาพ  
๖. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบและกลไกในการ
คุมครองผูบริโภค 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
รับผิดชอบ ๗ พันธกิจ 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง  
๑. พันธกิจ : การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและ
การมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
กลยุทธ : การคุมครองสิทธิ เสรภีาพ และเสริมสรางสํานึก 
ทักษะ และหนาท่ีพลเมือง 

แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 
๒. พันธกิจ : การคุมครองผูบริโภค  
กลยุทธ :  
- ทบทวนออกแบบโครงสราง กระบวนการ และกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
- จัดระบบการเยียวยาผูเก่ียวของท่ีไดรับผลกระทบจากการ
บริการดานสุขภาพ 
- สรางเสริมใหผูบริโภคมีความรูเทาทัน เก่ียวกับการ
คุมครองบริการและผลิตภณัฑสุขภาพดานตาง ๆ 
๓. พันธกิจ : ระบบหลักประกนัสขุภาพ  
กลยุทธ : การคุมครองดานสุขภาพแกบุคคลท่ีมีปญหาสถานะ
และสทิธิ รวมท้ังผูท่ีไมใชประชาชนไทย รวมถึงแหลงเงิน 

แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม 
๗. พันธกิจ : กลุมผูเสียเปรียบ  
กลยุทธ : ระบบการคุมครองผูบริโภค 

แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. พันธกิจ : การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน 
๕. พันธกิจ : แนวทางการสงเสริมจริยธรรมและ 

มาตรฐานวิชาชีพสื่อ 
๖. พันธกิจ : การปฏิรูปแนวทางการกํากับดูแลสื่อ

ออนไลน 
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เพ่ือใหการขับเคล่ือนงานดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค  
เกิดประโยชนตอประชาชนโดยตรงอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตรชาติ คณะอนุ
กรรมาธิการจึงไดพิจารณาและจัดทําขอเสนอตอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศไปยังสํานักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของ ไดแก  
ดานการเมือง ดานสาธารณสุข และดานสังคม 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง 
กลยุทธ : การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เสริมสรางทักษะการพลเมือง  
เสนอใหเพ่ิมเติมกิจกรรม  
๑. การส่ือสารการปฏิรูปประเทศดานการเมือง โดยสงเสริมใหมีกิจกรรม “การส่ือสาร

การปฏิรูปประเทศดานการเมือง” ใหประชาชนเกิดการยอมรับและมีสวนรวมอยางจริงจัง โดยส่ือสารไป

เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีหยิบยกข้ึนพิจารณา 

การจัดทําขอเสนอตอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศในลักษณะโครงการ 

ท่ีเปน Big Rock หรือ โครงการท่ีจะสงผลตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ 
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ยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของในสวนกลาง ลดหล่ันลงไปถึงระดับจังหวัด ลงไปถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับตําบล 

๒. เพ่ิมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีหลักสิทธิมนุษยชนศึกษา พลเมือง
ศึกษา เพศวิถีศึกษาที่เหมาะสมตอชวงวัยในสถาบันการศึกษาทุกระดับ 

แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 
พันธกิจ : การคุมครองผูบริโภค 
เสนอใหเพ่ิมเติมกิจกรรมเกี่ยวกับการสรางความรูเทาทันเกี่ยวกับการคุมครองบริการ

และผลิตภัณฑ โดย 
๑. ออกมาตรการควบคุมฉลากสินคา เพ่ือใหเกิดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง

เครงครัด โดยฉลากสินคาตองระบุสวนประกอบใหคนทุกกลุมในสังคม ทุกเพศ ทุกวัยเขาใจ โดยใชภาษา
และคําศัพทที่งายตอการทําความเขาใจ  

๒. ออกมาตรการ/กําหนดใหมีฉลากพิเศษสําหรับผูบริโภคบางกลุม และกํากับขนาด
ตัวอักษรของฉลากใหผูบริโภคเห็นชัดเจน 

๓. เสริมสรางความรู ความเขาใจดานฉลากสินคาใหกับผูบริโภคและผูประกอบการ  
โดยการจัดทําคูมือดานฉลากสินคา การพัฒนาส่ือการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัลเพ่ืออธิบายคําศัพทตาง ๆ  
ที่อยูบนฉลาก 
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แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม 
๑. เสนอใหเพ่ิมเติม พันธกิจ : การขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคลเพ่ือผลักดันกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมทั้ง
เปนกฎหมายท่ีมีความสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ อันเปนการยกระดับดานสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย 

กลยุทธ ท่ี  ๑ : การผลักดันกฎหมายวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคล 
และสงเสรมิความรูความเขาใจใหกับประชาชนเกีย่วกับความเสมอภาค ความเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ  

กลยุทธท่ี ๒ : การผลักดันกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทําใหบุคคลสูญหาย 

๒. พันธกิจ กลุมผูเสียเปรียบทางสังคม กลยุทธ ระบบการคุมครองผูบริโภค เนื่องจาก
เดิมเปาหมายของกลยุทธ คือ การตรากฎหมายวาดวยการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค ซึ่งไดมีผล
บังคับใชแลว แตจากการติดตามการดําเนินการและผลของการระดมความคิดเห็นในการสัมมนาของ
คณะกรรมาธิการ พบวา มีขอขัดของ ปญหา และอุปสรรคในการจดแจงองคกรของผูบริโภคมาก  
การดําเนินการเปนไปอยางลาชา ซึ่งการปฏิรูประบบการคุมครองผูบริโภคใหเปนรูปธรรม ไมใชเพียงแต
การมีกฎหมายเทานั้น แตตองพิจารณาผลการบังคับใชท่ีมีประสิทธิภาพ และการจัดตั้งสภาองคกรของ
ผูบริโภคใหเปนจริงตามท่ีกฎหมายกําหนดได ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการจึงไดเสนอใหคงกลยุทธระบบ
การคุมครองผูบรโิภคไวในแผน แตใหมีการปรับเปล่ียนกลยุทธและเปาหมายจากแผนเดิมเปน      

๑) การติดตามผลการบังคับใชกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของ
ผูบริโภคฯ 

๒) การติดตามสถานะในการจดแจงองคกรของผูบริโภค  
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คณะอนุกรรมาธิการไดหยิบยกประเด็นตาม

แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง “การคุมครอง 

สิทธิเสรีภาพ และการเสริมสรางสํานึก ทักษะ และหนาท่ี

พลเมือง” มาศึกษาและวิเคราะหภายใตสถานการณ 

การแพรระบาดของ COVID - 19 โดยไดวิเคราะหถึง

ผลกระทบตอการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในชวง

สถานการณดังกลาวกับวิถีชีวิตของประชาชนที่ตองเปล่ียนแปลงไป เชน มาตรการกักตัวจากการยายถิ่น

และการเดินทางกลับจากตางประเทศ (State Quarantine) มาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social 

Distancing) การงดกิจกรรมการรวมตัว การหามออกนอกเคหะสถานในชวงเวลาฉุกเฉินหรือเคอรฟว 

การส่ังปดสถานบริการบางประเภท การจํากัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน ซึ่งมาตรการ

เหลานี้ลวนแลวแตมีเหตุผลและความจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะตอการหยุดเชื้อไวรัสไมให

แพรกระจายไปในวงกวาง อันถือเปนสถานการณท่ีประชาชนคนไทยไดแสดงออกถึงความมีสํานึกใน

หนาท่ี ความรับผิดชอบ ความเปนพลเมืองซึ่งจะมีสวนชวยใหสถานการณคล่ีคลายไดในท่ีสุด ทั้งนี้  

คณะอนุกรรมาธิการไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสถานการณ COVID - 19 สูการปฏิรูปดานการ

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนี้ 

ขอเสนอแนะ 
๑) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ควรทบทวน ปรับปรุง 

แผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงและ
สถานการณการแพรระบาดของ COVID - 19 โดยมุงเนนใหความสําคัญกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การพ่ึงพาตนเอง การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

พิจารณาศึกษาสถานการณ/ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และขอเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ 
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๒) ในสถานการณวิกฤติ พบวา สิทธิเสรีภาพของประชาชนกําลังถูกลิดรอนโดยกลไก 
การทํางานของรัฐ เชน ผูประกันตนในระบบประกันสังคมท่ียังไมไดรับการชวยเหลือเยียวยา ดังนั้น  
ควรปฏิรูประบบประกันสังคมท้ังระบบใหเกิดการทํางานในเชิงรุก คํานึงถึงสิทธิผูประกันตน ซึ่งเปน
เจาของเงินกองทุน และการใหขอมูลที่ถูกตองชัดเจนกับประชาชน 

๓) หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา เชน 
กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยสิทธิบัตรของสินคาทางการเกษตร อาหาร และยาบางประเภท
ที่มีความจําเปนกับการดํารงชีวิตและเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษยที่พึงจะไดรับ 

๔) รัฐควรส่ือสารและทําความเขาใจในการจํากัดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลบางประการ
ของประชาชน รวมท้ังการปฏิบัติตนตามมาตรการตาง ๆ ในสถานการณพิเศษ อันเปนไปเพ่ือความ
ปลอดภัยและประโยชนสาธารณะ  

๕) รัฐควรใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของประชาชน และมีชองทางให
ประชาชนเขาถึงไดอยางสะดวก ไดแก ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรูดาน
การเงิน (Financial Literacy) เปนตน 

๖) รัฐควรกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการใชจายงบประมาณเกี่ยวกับการแพรระบาด 
ของ COVID – 19 รวมท้ังควรมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลท่ีเขมงวด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอการใชจายงบประมาณ 

๗) รัฐบาลควรใหความสําคัญกับความมั่นคงท่ีเปนปจจัยพ้ืนฐานในสังคม โดยยุทธศาสตร
ชาติจะตองมุงสรางความมั่นคงของประเทศใน ๓ ประเด็น คือ (๑) ความมั่นคงดานสุขภาพ (Health 
Security) (๒) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และ (๓) ความมั่นคงทางดานดิจิทัล (Digital 
Security)  
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ความเปนมาในการพิจารณาศึกษา 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดมีบทบัญญัติอันเปน 

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในฐานะผูบริโภค ดังนี้  

“มาตรา ๔๖  สิทธิของผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง 

บุคคลยอมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองคกรของผูบริโภคเพ่ือคุมครองและพิทักษสิทธิของ

ผูบริโภค 

องคกรของผูบริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระ
เพ่ือใหเกิดพลังในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภคโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐ  ท้ังนี้ 
หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งอํานาจในการเปนตัวแทนของผูบริโภค และการสนับสนุนดานการเงินจากรฐั 
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

“มาตรา ๖๑  รัฐตองจัดใหมีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุมครองและ
พิทักษสิทธิของผูบริโภคดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการรูขอมลูท่ีเปนจริง ดานความปลอดภัย ดานความ
เปนธรรมในการทําสัญญา หรือดานอื่นใดอันเปนประโยชนตอผูบริโภค”  

จากบทบัญญัติดังกลาวไดนํามาซึ่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๖๒ อันมีเจตนารมณท่ีจะคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค และกฎหมายดังกลาวไดมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ประกอบกับ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค 
วุฒิสภา ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทํา
และดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ วุฒิสภา (คณะกรรมาธิการ ตสร.) ใหพิจารณาติดตาม เสนอแนะ 
และเรงรัดการขับเคล่ือนแผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม พันธกิจ : กลุมผูเสียเปรียบ กลยุทธ :  

การปฏิรูประบบการคุมครองผูบริโภค : การจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภคและ
การติดตามสถานะในการจดแจงองคกรของผูบริโภค 

การติดตาม เสนอแนะและเรงรัดการปฏิรูปประเทศ 
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การปฏิรูประบบการคุมครองผูบริโภค ซึ่งมีกิจกรรมเสริมสรางพลังใหแกผูบริโภคและการพัฒนาผูบริโภค
โดยอาศัยเทคโนโลยี โดยจะตองเรงรัดภารกิจรับจดแจงสถานะความเปนองคกรของผูบริโภคใหเปนไป
ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการจัดตั้งสภาองคกรของ
ผูบริโภค เพ่ือใหเกิดพลังในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค อันเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

จากการติดตามผลการดําเนินการจากรายงานความคืบหนาในการดําเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒)  
และความคืบหนาในการขับเคล่ือนจนถึงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมาธิการไดพบวา  
การจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภคและสถานะในการจดแจงองคกรของผูบริโภค ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศดานสังคมในกลยุทธการปฏิรูประบบการคุมครองผูบริโภค มีการดําเนินการท่ีลาชา อันเปนผล
ใหยังไมสามารถจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได  

 
 
 
 
 

 
 
 
ดังนั้น เพ่ือเปนการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการขับเคล่ือนการปฏิรูประบบ 

การคุมครองผูบริโภค และจะไดนําขอมูลรายงานตอคณะกรรมาธิการ ตสร. ในหวงระยะเวลาท่ีกําหนด 
คณะอนุกรรมาธิการจึงไดดําเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวและมีขอเสนอแนะในมิติของการ
ติดตาม เสนอแนะ เรงรัดตอการปฏิรูปประเทศดานระบบการคุมครองผูบริโภค โดยไดดําเนินการ
พิจารณาศึกษาจาก 
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๑) ขอมูลจากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการดานการคุมครองผูบริโภค โดยไดเชิญ
ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มาใหขอมูล ขอเท็จจริง เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒) ขอมูลจากการเชิญเครือขายภาคประชาสังคม ไดแก มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค และสมาคม
สหพันธองคกรผูบรโิภค มาใหขอมูล ขอเท็จจริง สะทอนปญหา ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชน
ตอการขับเคล่ือนตอประเด็นดังกลาวในมุมมองของภาคประชาสังคม เมื่อวันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

๓) ขอมูลจากเอกสารการชี้แจงของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดย สํานักงาน
กิจการองคกรของผูบริโภค สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง เรื่อง สรุปขั้นตอนและปญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติองคกรของผูบริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของ
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอมูลสถิติสถานการณจดแจงองคกรของผูบริโภค ขอมูล ณ วันท่ี ๑๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

๔) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชมุคณะอนกุรรมาธกิาร ตสร. ดานสิทธิมนุษยชนฯ  
ขอสังเกตประเด็นขอกฎหมาย 

จากการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติการจัดตั้งองคกรของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒  
คณะอนุกรรมาธิการ พบวา กฎหมายฉบับดังกลาวเปนกฎหมายที่มีเนื้อหาและขั ้นตอนในการ
ดําเนินการที่เขียนไวอยางชัดเจน สามารถทําความเขาใจไดงาย แตกลับมีปญหาในการบังคับใช 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการตีความ ในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ กลายเปนอุปสรรคในการรับรองสถานะ
องคกร กลาวคือ ตามกฎหมายไดมีการระบุลักษณะขององคกรของผูบริโภควาจะตองไมถ ูก 
“ครอบงํา” โดยหนวยงานหรือบุคคลทั้งจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และพรรคการเมือง ซึ่งสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดตีความ “การครอบงํา” ไวในคูมือสําหรับเจาหนาท่ี เรื่อง หลักเกณฑ 
การตรวจสอบองคกรของผูบริโภคกอนการรับแจงสถานะความเปนองคกรของผูบริโภค โดยไดมีการ
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ยกตัวอยาง เชน “นายเอเปนกรรมการของบริษัทหรือหางหุนสวนจํากัด และเปนสมาชิกในกลุมบุคคล
หรือเปนคณะกรรมการมูลนิธิหรือสมาคม ตอมากลุมบุคคลหรือมูลนิธิหรือสมาคมที่เปนนิติบุคคลนั้นย่ืน
แจงสถานะเปนองคกรของผูบริโภค จะถือวากลุมบุคคลหรือมูลนิธิหรือสมาคมดังกลาวมีลักษณะ
ตองหาม เพราะถูกครอบงําโดยทางตรงหรือทางออม โดยกรรมการของบริษัทหรือหางหุนสวนจํากัด” 
ซึ่งการตีความดังกลาวเปนเหตุใหสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตองเพ่ิมความเขมงวดในการตรวจสอบ
คุณสมบัติ โดยการออกประกาศ สรางขั้นตอน และขยายระยะเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ท่ีอาจ 
ขัดตอกฎหมาย และการจํากัดความหมาย “การครอบงํา” อาจเปนการตีความท่ีคลาดเคล่ือน
เจตนารมณของกฎหมายดวย  
ขอสังเกตประเด็นการเปดเผยขอมูลเพ่ืออํานวยความสะดวกตอประชาชน 

๑. ตามมาตรา ๖ วรรคสาม ไดกําหนดให การแจงใหเปนไปตามแบบและวิธีการท่ี 
นายทะเบียนกลางกําหนด ซึ่งการกําหนดใหแจงโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการ
อื่นใดท่ีผูแจงสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกก็ได ดังนั้น เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ในฐานะผูแจง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ควรเรงจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ
การรับแจงออนไลนเพ่ือการรับแจงสถานะองคกรของผูบริโภคใหแลวเสร็จ เพ่ือใหผูแจงสามารถ
ดําเนินการไดโดยสะดวกตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๒. ตามมาตรา ๘ กําหนดให ผูใดเห็นวาองคกรของผูบริโภคที่ไดแจงสถานะไวมีลักษณะ
ไมถูกตองใหมีสิทธิย่ืนคําคัดคานพรอมท้ังหลักฐานตอนายทะเบียนกลางได คณะอนุกรรมาธิการเห็นวา
การดําเนินการตามมาตรา ๘ ภาคประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอยางย่ิง
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องคกรของผูบริโภคท่ีไดดําเนินงานจริง มีผลงานประจักษ ยอมสามารถชวยภาครัฐในการตรวจสอบ 
ไดเปนอยางดี ดังนั้น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายทะเบียนกลาง จึงควรเผยแพร
ขอมูลขาวสารและแสดงสถานะของการรับจดแจงองคกรผูบริโภคทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
วิธีการอื่นใดท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบจากภาคประชาชน   
ขอสังเกตในประเด็นการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 

๑. ผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหเปนนายทะเบียนประจําจังหวัด โดยสวนใหญ 
ผูวาราชการจังหวัดจะมอบหมายให เจาหนาที่ สคบ. ประจําจังหวัด หรือศูนยดํารงธรรมจังหวัด (มี ๑ จังหวัด 
มอบหมายใหพาณิชยจังหวัด) ซึ่งเจาหนาท่ีผูปฏิบัติอาจมีความเขาใจในขอกฎหมายที่ไมลึกซึ้ง ไมเขาใจ
กระบวนการทํางานคุมครองผูบริโภคขององคกรภาคประชาชน และใชดุลพินิจตีความกฎหมาย 
ที่ไมถูกตองหรือคลาดเคล่ือนไปจากเจตนารมณที่แทจริงของกฎหมาย  

๒. จากการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการพบวา (๑) มีองคกรหรือกลุมที่มอบอํานาจให
บุคคลคนเดียวเปนผูย่ืนแจงสถานะฯ แทนจํานวนถึง ๔๑๒ องคกร (๒) มีการลงลายมือชื่อท่ีมีลักษณะ
นาจะเปนการลงลายมือชื่อแทนผูอื่น และ (๓) มีบุคคลคนเดียวกันลงลายมือชื่อใหกับสมาชิก 
ทุกคนในองคกร ซึ่งเปนพฤติการณที่ตองสงสัยวาจะเปนการแอบอางนําขอมูลบุคคลอื่นมาใช การปลอมแปลง
ลายมือชื่อของบุคคล หรือการใชเอกสารอันเปนเท็จ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีควรเรงดําเนินการ
ตรวจสอบและดําเนินคดีกับองคกรที่มีพฤติการณดังกลาว 
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ขอสรุปในเบ้ืองตน 
๑. กระบวนการจดแจงสถานะองคกรของผูบริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั ้ง

องคกรของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความลาชา และอาจไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงตอประเด็นสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (มาตรา ๔๖) และหนาท่ีของรัฐ 
(มาตรา ๖๑)  

๒. การออกประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกําหนดแบบและวิธีการแจงสถานะ
ความเปนองคกรของผูบริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหนายทะเบียนมีอํานาจขยายระยะเวลา 
ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติขององคกรของผูบริ โภค จากเดิมใหแลวเสร็จภายใน  
๖๐ วัน ใหสามารถขยายออกไปไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งไมเกิน ๓๐ วัน และมีอํานาจเชิญบรรดาบุคคล 
ท่ีเกี่ยวของในองคกรของผูบริโภคมาใหขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา อาจขัดตอพระราชบัญญัติ 
การจัดตั้งองคกรของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ วรรคส่ี ท่ีกําหนดใหการกําหนดแบบและวิธกีาร
ตองไมมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนและใหรับฟงความคิดเห็นขององคกรของผูบริโภคดวย  

อนึ่ง เพ่ือใหการพิจารณาตดิตาม เสนอแนะและเรงรัดเรื่องดังกลาวประกอบดวยขอมูล
ท่ีครบถวน รอบดาน คณะอนุกรรมาธิการจึงไดเสนอใหคณะกรรมาธิการเชิญผูแทนจากสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือเรียกเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีสํานักงานปลัดสํานกันายกรฐัมนตรีไดมีขอหารอื
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการตีความเรื่องขั้นตอนการรับแจงสถานะความเปน
องคกรของผูบริโภคและการพิจารณาคณุสมบัติขององคกรของผูบริโภค เพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป 
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ความเปนมาในการพิจารณาศึกษา 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล (Digital Age) ทําใหมีการเก็บรวบรวม การใช 
และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล จนสงผลกระทบจากการท่ีขอมูลสวนบุคคลถูก “ทิ้งคาง” ไวในระบบ 
ทําใหเกิดปญหาการลวงละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวจากขอมูลสวนบุคคลเปนจํานวนมาก เชน การนํา
หมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่เฉพาะบคุคลไปใชในทางการคา กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ ความเสียหาย
และสูญเสียความเปนสวนตัวไป เปนตน 

สําหรับประเทศไทยการศึกษาและการจัดทํากฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลมีการดําเนินการมาเปนเวลานับย่ีสิบปแลว และมีการออกกฎหมายท่ีเกี่ยวของในรูปของ
กฎหมายเฉพาะ แตยังไมมีการจัดทํากฎหมายกลางในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลแตประการใด 
จนกระท่ังเมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแหงชาตไิดลงมติเห็นชอบรางพระราชบญัญตัิ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... ใหประกาศใชเปนกฎหมาย ซึ่งไดมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดให
การเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล 
และสามารถถอนความยินยอมภายหลังได หรือตามที่เจาของขอมูลขอใหลบหรือทําลาย  

อยางไรก็ดี  เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบถึง
ความจําเปนในการออกรางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล 
สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในบางหมวด บางมาตรา โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดเสนอ
เหตุผลความจําเปนท่ีทําใหตองขอเล่ือนการบังคับใชวา เพ่ือเปนการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เนื่องจากหากมีการบังคับใชตามกําหนดเวลาเดิม คือ วันท่ี  
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทุกภาคสวนอาจยังไมพรอม และอาจทําใหเกิดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมายไดโดยไมตั้งใจ รวมถึงผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) ท่ีทําใหภาคเอกชนเกิดปญหาสภาพคลองในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงกระบวนงานระบบ
สารสนเทศ และการจัดหาหรือจัดอบรมบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลใหมีความพรอมปฏิบัติตามกฎหมาย การเล่ือนบงัคับใชกฎหมายออกไปกอน จึงเปนทางออกและ
เพ่ือใหทุกภาคสวนมเีวลาเตรียมความพรอมไดอยางเหมาะสม 

ประกอบกับประเด็น “การคุมครองขอมูลสวนบุคคล” ไดถูกกําหนดไวในแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นโครงสรางระบบโลจิสติกสและดิจิทัล แนวทางการพัฒนา : กําหนด
มาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับผูใหบริการในการคุมครองสิทธิสวนบุคคลและการคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลของผูรับบริการ ซึ่งเปนภารกิจท่ีคณะกรรมาธิการ ตสร. วุฒิสภา ไดมอบหมายให
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ รับผิดชอบดวย ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการจึงไดหยิบยกประเด็น
ดังกลาวขึ้นพิจารณาและเห็นวาในหวงเวลา ๑ ปกอนท่ีจะมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ สมควร 
มีการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะท่ีจะนําไปสูการปฏิรูปดานสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นสิทธิ
ความเปนสวนตวัท่ีกฎหมายจะตองใหความคุมครอง 
 
 

การปฏิรูปดานสิทธมินุษยชนเพ่ือการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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ขอสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ 
๑) โดยสวนใหญ คนไทยยังเห็นวาเปนเรื่องของ “การปกปองขอมูลของตนเอง”  

แตที่ถูกตองควรจะเปนเรื่องของ “การไมนําเอาขอมูลของคนอื่นไปใชประโยชน”   
๒) ยังไมมีขอยุติ คําวา “ขอมูลสวนบุคคล” กับ คําวา “ขอมูลสาธารณะ” ที่ชัดเจน 
๓) สังคมไทยยังไมเกิดความตระหนักวา “ขอมูลสวนบุคคลตองปกปดและใหความคุมครอง

เปนหลัก เปดเผยเปนรอง สวนขอมูลสาธารณะจะตองเปดเผยเปนหลักปกปดเปนรอง ยกเวนกรณีที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงและความปลอดภัยของรัฐ” 
ขอเสนอเบ้ืองตนจากการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ 

สรุปขอเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่ผานมามีประเด็น ดังนี้  
๑) รัฐจะตองสรางความรูความเขาใจในสิทธิความเปนสวนตัวใหกับประชาชน (PDPA 

Literacy) เชน จะมีขอมูลประเภทใดบางท่ีประชาชนตองใหความยินยอม สรางความตระหนักตองคิด
กอนยินยอมใหขอมูล 

๒) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรจัดทํากรอบเวลาท่ีชัดเจนในการ
ประกาศใชระเบียบ แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ หรือมาตรฐานงานตาง ๆ เ พ่ือให ผูมีสวนได 
สวนเสียไดเตรียมความพรอมในการดําเนินการเปนการลวงหนา 

๓) การจัดใหมีชองทางในการปกปองคุมครองหรือรองเรียน กรณีเกิดการลวงละเมิดขอมูล
สวนบุคคลของประชาชน โดยตองเปนชองทางท่ีประชาชนทุกกลุมในสังคมสามารถเขาถึงไดโดยงาย 
สะดวกและรวดเร็ว 

๔) การขอใหลบขอมูลสวนบุคคลท่ีคางอยูในไฟลของดิจิทัลแพลตฟอรมตาง ๆ อาทิ 
Facebook , Google เปนตน ท่ียังไมมีการกําหนดไวในกฎหมายอยางชัดเจน ซึ่งจําเปนตองออก
ระเบียบหรอืสรางขอตกลง เพ่ือการปฏิบัติไดจริงและเกิดความเปนธรรมกับเจาของขอมูล 
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๕) กรณีใหการใหความยินยอม (Consent) บน Digital Platform ตาง ๆ ท่ีมักมีขอความ
จํานวนมากขึ้นมาใหผูขอรับบริการอานและยินยอมเพียงครั้งเดียวนั้น ตองกําหนดใหผูใหบริการ
ออกแบบมาใหผูใชบริการสามารถใหการยินยอมในแตละหัวขอได 

๖) ในบางมาตราของกฎหมาย PDPA เปนการคัดลอกกฎหมายตางประเทศมาท้ังหมด 
โดยไมคํานึงถึงบริบทของประเทศไทย เชน มาตรา ๒๖ ซึ่งอาจจะตองเสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติม 

๗) ผูประกอบการส่ือมวลชนควรจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของตนเอง เพ่ือใชเปน
หลักการและแนวปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะเปนสวนหนึ่งของการจัดการความเส่ียงดานการส่ือสารแลว ยังสะทอน
ถึงเจตจํานงของผูประกอบการและเจาของส่ืออีกดวย โดยมาตรฐานจริยธรรมดังกลาวควรจะมีแนวคิด 
ในเรื่องความรับผิดชอบและขอบเขตการใชขอมูลสวนบุคคลไวดวยอยางชัดเจน 

๘) กลไกของรัฐ เชน กองทุนส่ือปลอดภัยและสรางสรรค อาจจะใชมาตรการในทางบวก
จูงใจใหผูประกอบการดําเนินการเรื่องนี้ใหเปนแบบอยาง เพ่ือใหเกิดกระแสสังคม กดดันใหมีการ 
เอาเย่ียงอยางท่ีเปนมาตรฐานที่ดีของสังคม 

๙) เสริมสรางความเขมแข็งของผูบริโภคและการสงเสริมการควบคุมส่ือมวลชน  
โดยสังคมผานโซเชียลมีเดียจะเปนเครื่องมือท่ีตองใหความสําคัญสูงสุดเพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูเรื่องสิทธิสวนบุคคลและขอมูลสวนบุคคล  

๑๐) คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายควรสรางความรับรูใหกับ
ส่ือมวลชนและประชาชน โดยใหความรูเรื่องหลักคิด แนวปฏิบัติ ตัวอยาง หรือกฎเกณฑท่ีบัญญัติไวใน
กฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ หรือเพ่ิมความเขมแข็งของผูบริโภค สรางกลไกใหประชาชนรวมตัวกัน
เปนเครือขายเฝาระวังหรือจับตาการละเมิดสิทธิ หรือการตรวจสอบส่ือ รวมกับองคกรส่ือมวลชน 
สภาวิชาชีพส่ือมวลชน โดยมีความรวมมือกับรัฐและเอกชนอื่นก็ย่ิงจะมีความเขมแข็งมากย่ิงขึ้น 
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แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง  
 
 
 
 

หนวยงานรับผดิชอบโครงการ : สถาบนัพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
ผลการติดตามของคณะอนุกรรมาธิการ : หนวยงานผูรับผิดชอบไมสามารถดําเนินการตามแผน
กิจกรรม เนื่องจากไมมีงบประมาณสนับสนุนดําเนินงาน ทั้งนี้ หากมีการสนับสนุนงบประมาณและเรงรดั
โครงการ คาดการณวาโครงการดังกลาวจะสะทอนการมีสวนรวมของภาคประชาชนไดอยางชัดเจน  
ทําใหประชาชนฐานรากไดเรียนรูกระบวนการมีสวนรวมและรวมกันพัฒนาทองถิ่นของตนเอง คณะอนุ
กรรมาธิการจึงไดเสนอใหเรงรัดและสนับสนุนงบประมาณใหเปนไปตามแผน โดยไดวิเคราะหประโยชน
ตอชุมชนและประเทศชาติ พรอมท้ังมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
ขอเสนอแนะ/เรงรดั  

๑) การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมุงเนนใหประชาชนรูสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีและความ
รับผิดชอบนั้น จะตองเริ่มจากประชาธิปไตยจากฐานราก โดยควรออกแบบโครงสรางของระบอบการเมือง 
เปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจากฐานรากในรูปแบบ “ตําบลประชาธิปไตยยั่งยืน” ซึ่งมีฐานคิดจาก
การมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริมสิทธิชุมชนใหเขมแข็ง การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ พัฒนา
ทรัพยากร วิถีวัฒนธรรมประชาธิปไตย พัฒนาสังคมและระบบเศรษฐกิจใหชวยเหลือและพ่ึงพาตนเองได
อยางย่ังยืน โดยแบงการดําเนินงานการขับเคล่ือนออกเปน ๓ เสาหลัก ไดแก กลไกทองที่ กลไกทองถิ่น 
และกลไกทองทุง  

๒) เนื่องจากสภาองคกรชุมชนตําบลเปนกลไกท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน ในบางพ้ืนที่
สภาองคกรชุมชนตําบลมีความเขมแข็งจนสามารถจัดการปญหา เรียนรูปญหาและชวยเหลือกันเองได
โดยไมรอการพ่ึงพิงจากภาครัฐ อีกท้ังการดําเนินงานของสภาองคกรชุมชนตําบลยังเปนเสมือนเวที
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชน อันถือเปนรากฐานของประชาธิปไตยในระดับประเทศไดเปน
อยางดี ดังนั้น การปฏิรูปประเทศดานการเมืองควรใหความสําคัญกับสภาองคกรชุมชนตําบล  
โดยกําหนดบทบาทใหกับองคกรดังกลาวไวอยางชัดเจนในแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง  
พรอมทั้งสนับสนุนดานงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงานดวย 

 
 
 
 
 

การติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจาก 
คณะกรรมาธิการ ตสร. วุฒิสภา ผานการติดตามโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ  

โครงการ : เสริมสรางกระบวนการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาวฒันธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวม
ของประชาชน 
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หนวยงานรับผิดชอบโครงการ : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลการติดตามของคณะอนุกรรมาธิการ : การดําเนินงานเปนไปตามแผนและสอดคลองกับเปาหมาย 
เกิดเครือขายความรวมมือ ไดแก ๑. เครือขายการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ไดแก คณาจารยจากสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากรจากองคกรพัฒนาเอกชน  
๒. นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และ ๓. เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนมีผูเขารับการพัฒนาหลักสูตร 
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ แตยังจํากัดอยูในบุคลากรทางการศึกษา ไมไดขยายวง
กวางไปยังภาคประชาชน คณะอนุกรรมาธิการจึงไดเสนอโครงการดาํเนินการอยางตอเนื่อง และขยายไป
ยังเครือขายอื่น ๆ โดยไดวิเคราะหประโยชนตอประเทศ พรอมทั้งมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
ขอเสนอแนะ/เรงรดั  

๑) ควรผลักดันการออกกฎหมาย
วาดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย โดยกฎหมายฉบับ
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย สงเสริม 
ใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจ 
ท่ีถู กต องเกี่ ยวกับการเมื องการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีสํานึกความเปนพลเมือง  
ซึ่งปจจุบันทราบวาอยูในชั้นการพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒) แมวาปจจุบันประเทศไทยจะมีสภาองคกรชุมชนตําบลท่ีเปนองคกรประชาสังคมหนึ่ง 
ในเชิงพ้ืนท่ีแลว แตยังขาดองคกรภาคประชาสังคมในเชิงประเด็นหรือในรูปแบบอื่น ดังนั้น จึงควร
ผลักดันการออกกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม เพ่ือใหองคกร 
ภาคประชาสังคมเกิดความเขมแข็ง มีศักยภาพในการทํางานพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนไดเต็มที่  
และสงเสริมใหประชาชนทั่วไปที่ตองการจะแกไขปญหาสังคมไดรวมกลุมกัน เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศในแถบเอเชียท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย 
จะมีการบังคับใชกฎหมายดังกลาวดวยกันท้ังส้ิน ท้ังนี้ รางกฎหมายฉบับดังกลาวอยูในวาระการปฏิรูป
ประเทศดานสังคมดวยแลว และขณะนี้อยูในระหวางการรอเสนอตอคณะรัฐมนตรี  

๓) การปฏิรูปพลเมืองใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีย่ังยืน ควรเริ่มจาก “การระเบิดจากขางใน”  
โดยตองสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนใหมีสภาพพรอมท่ีจะรับการพัฒนาหรือปฏิรูปกอน แลวจึงจะ
ออกมาสูสังคมภายนอกได เนื่องจากชุมชนจะเปนเสาหลักหรือรากฐานท่ีสําคัญ เมื่อมีการขับเคล่ือน 
โดยผานชุมชน วัฒนธรรมหรืออัตลักษณชุมชนก็จะกลายเปนคานิยมหลักของประเทศได ในระหวาง 

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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การดําเนินการทุกภาคสวนจะตองรวมมือกันสงเสริมคานิยมท่ีดีใหคงไว สวนคานิยมท่ีไมดีตองหาทาง
กําจัดท้ิง จากนั้น ขับเคล่ือนแนวคิดและขยายผลตอไปเรื่อย ๆ ในทุกพ้ืนท่ี เมื่อปจเจกมีความฉลาดคิด 
เสถียรภาพทางการเมืองและความเขมแข็งทางการเมืองของภาคประชาชนก็จะเกิดขึ้น 

แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 
 
 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ผลการติดตามของคณะอนุกรรมาธิการ : โครงการมีความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศดาน
สาธารณสุข ในพันธกิจ การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ตามวัตถุประสงคของโครงการในการพัฒนา
สถานประกอบการดานปศุสัตวใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดและการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร 
เนื่องจากมีมาตรการตรวจสอบสินคาอาหาร ณ ดานนําเขาใหมีประสิทธิภาพ มีการผลักดันใหมีการนํา 
ระบบ GAP ที่ขณะนี้ยังเปนแบบสมัครใจใหเปนมาตรการทางกฎหมาย (สนับสนุนเกษตรกรดานเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย) รวมถึงการผลักดันใหมีมาตรฐานแหลงการผลิตมากย่ิงขึ้น โดยใชหลักการ
สากลปรับใชเปนกฎหมาย ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนผลดีตอประชาชนผูบริโภคอาหาร การได 
บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ถือเปนการท่ีรัฐไดใหความคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑอาหาร และทําให
สรางมูลคาทางการเกษตรและการเกษตรมีความปลอดภัย 

โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 



- ๘๔ - 
 

ขอเสนอแนะ/เรงรัด  
๑) ควรเรงรัดใหมีการประสานและบูรณาการกับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือรวมกัน 

หาแนวทางในการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารในทุกกระบวนการตั้งแต
กระบวนการเล้ียงสัตวไปจนถึง กระบวนการแปรรูปท่ีผลิตจากผูประกอบการฟารม (ฟารม/โรงงาน/
สถานที่จําหนาย) เพ่ือเปนการปองกันการ แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) หรือ
การเกิดโรคอุบัติใหมที่ไมอาจทราบไดในอนาคต  

๒) ควรมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลอยางรอบดาน
และครอบคลุมในทุกมิติ เชน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนตน  

๓) ควรเรงดําเนินการออกกฎหมายหรือมาตรการบังคับเกษตรกรใหมีมาตรฐาน GAP 
พรอมทั้งมีคูมือปฏิบัติงานและการอบรม รวมท้ังการใชบังคับกฎหมายอยางเครงครัดกับผูประกอบการท่ี
ไมคํานึงถึงคุณภาพ ผลิตภัณฑทางการเกษตร และสุขภาพของประชาชนผูบริโภค  

๔) เรงสงเสริม/รณรงคใหผูรับบริการดานสุขภาพมีความรูเทาทันเกี่ยวกับการคุมครอง
บริการ และผลิตภัณฑสุขภาพดานตาง ๆ เชน ผลลัพธของการใหบริการความเส่ียงตอผลกระทบท่ีเกิด
จากการใหบรกิาร การเตือนภัยดานสุขภาพที่ควรระวัง เปนตน  

๕) ใหมีการจัดระบบการเยียวยาผูเกี่ยวของท่ีไดรับผลกระทบจากการบริการดานสุขภาพ 
อยางมีประสิทธิภาพเปนธรรมเหมาะสมและทันทวงที 

 
 
 
 

 
 
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ : สํานักงาน คปภ. 
ผลการติดตามของคณะอนุกรรมาธิการ : การดําเนินโครงการดังกลาวเปนการลดความเหล่ือมลํ้า 
สรางความเปนธรรมในทุกมิติ เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงบริการสาธารณสุข การคุมครองและ 
มีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น โดยการปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพใหมีแบบและขอความ 
ท่ีสอดคลองกับวิวัฒนาการทางการแพทย มีการคุมครองตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให
สัญญาประกันภัยสุขภาพมีความชัดเจนและเปนธรรมกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้ การสราง
หลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ ยังไดรับการสงเสริมความปลอดภัย 
ในการทํางานของแรงงานให เปนไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือใหกําลังแรงงานทุกกลุมไดเขาสูระบบ
ประกันสังคมอยางทั่วถึง 
ขอเสนอแนะ/เรงรัด  

๑) ระบบหลักประกันสุขภาพ (ชุดสิทธิประโยชน) ควรมีระบบท่ีประชาชนทุกกลุมสามารถ
เขาถึงได โดยงายและสะดวก  

๒) ดวยสถานการณปจจุบันที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 
-19) ภาครัฐควรเรง ใหมีการกําหนดแบบการไดรับประโยชนของชุดสิทธิประโยชนใหเปนมาตรฐาน  

โครงการ : การปรับปรุงแบบและขอความมาตรฐานสําหรับสัญญาประกันภัยสุขภาพภายใต
กิจกรรมท่ี ๑ กําหนดชุดสิทธิประโยชนหลักสําหรับคนไทยทุกคน รวมท้ังมีการ
ประมาณการคาใชจายตามชุดสิทธิประโยชน รวมถึงแหลงเงินสําหรับการจัด
หลักประกันสุขภาพ 
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มีความชัดเจน และประชาชน เขาใจงายโดยเร็ว เพ่ือเปนสรางความเปนธรรม และลดความเหล่ือมลํ้า 
ในทุกมิติ และคนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น หากในอนาคตมีการ
เกิดโรคอุบัติใหมประชาชนจะไดมีระบบประกันสุขภาพที่ไดมาตรฐานและไดรับการรักษาตามสิทธิที่ควร
จะไดรับ 

 

แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม  
 

 
 

 
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ : สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ผลการติดตามของคณะอนุกรรมาธิการ : ผลการดําเนินงานมีความสอดและมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะ
ดําเนินการตอไป เนื่องจาก  

๑) ไดมีการจัดทํารางแผนบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีทําหนาที่คุมครองผูบริโภคออนไลน 
ซึ่งเปนการตอบโจทยประเด็นภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมที่บูรณาการทุกหนวยงานและเปด
โอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงได 

๒) ไดมีการวางแผนการทํางานรวมกับหนวยงานคุมครองผูบริโภคทางออนไลนเชิงรุก 
ท่ีสามารถนํามาวิเคราะหสภาพปญหาของผูบริโภคออนไลน เพ่ือใชในการแกปญหารวมกับหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนการปลดล็อคขอจํากัดตาง ๆ อันเปนอุปสรรคของกลุมผูเสียเปรียบในสังคม เพ่ือให
สามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีโอกาสอยางเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร แหลงทุน บริการสาธารณะ
ของรัฐ และโอกาสในการประกอบอาชพี สรางรายไดใหตนเอง และสามารถสรางผลิตภาพใหแกสังคมได 

๓) เกิดการวางแผนการทํางานรวมกับหนวยงานคุมครองผูบริโภคทางออนไลนเชิงรุก  
โดยเตรียมการนําเสนอเทคโนโลยีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลสาธารณะเขามาวิเคราะห 
ถึงปญหาของผูบริโภคออนไลนท่ีกําลังจะเกิดขึ้น เพ่ือลดปญหาฉอโกงท่ีอาจสงผลกระทบตอพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และจัดเตรียมส่ือ ขอมูลประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชน เกิดแนวทางในการ
เสริมสรางพลังใหแกผูบริโภค 

๔) โครงการดังกลาวเปนการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนชองทางส่ือสารใหผูบริโภคในการรักษา
สิทธิตาง ๆ สนับสนุนและสงเสริมใหองคกรภาคประชาชนไดมีบทบาทและเปนตัวแทนในการคุมครอง
ผูบริโภค  

๕) โครงการดังกลาวมีกลุมท่ีจะไดรับประโยชนจากโครงการหลายกลุม ไดแก ๑. ผูบริโภค
ออนไลน ๒. ผูประกอบการ e - Commerce ๓. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ๔. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ๕. หนวยงานดาน Financial 
Regulators เชน ธปท. กลต. และ คปภ. ๖. ผูประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวของ เชน ผูประกอบการ 
ดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สถาบันการเงิน ผูใหบริการ FinTech หรือ Blockchain และผูประกอบ

โครงการ : ยกระดับความเชื่อม่ันเพ่ือแกปญหาฉอโกงท่ีสงผลกระทบตอพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส 
(Stop e - Commerce Fraud) 
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ธุรกิจ e-Logistic เปนตน ๗. บริษัทผูใหบริการตรวจรับรองดานความมั่นคงปลอดภัย (Certified 
Bodies) ๘. ประชาชนทั่วไป 
ขอเสนอแนะ/เรงรัด  

๑) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมทางดานกฎหมายในเรื่องการคุมครองผูบริโภคในพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส จึงจําเปนตองมีการศึกษามาตรฐานในการคุมครองผูบริโภคในระดับสากล เพ่ือเปนตัวอยาง
แนวทางในการพัฒนา และแกไขขอบกพรองของกฎหมายท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
และสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําธุรกรรมออนไลน 
สรางความม่ันคง ปลอดภัย เชื่อม่ัน ตลอดจนคุมครองสิทธิผูใชเทคโนโลยีดิจิทัล และสงเสริมใหระบบการคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากข้ึน  

๒) หนวยงานท่ีเก่ียวของตองสรางความ
ตระหนักรูใหแกผูบริโภค โดยจัดทําแนวทางปฏิบัติในการ
เลือกซ้ือสินคาและบริการในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
โดยใหผูบริโภคสามารถพิจารณา/วิเคราะหความนาเชื่อถือ
ของเว็บไซต  ซ่ึงจะสงผลใหสามารถปองการทุจริตอันจะ
เกิดจากธุรกรรมดังกลาว ตลอดจนสรางความรูเทาทัน 
ใหผูบริโภคเลือกรับบริโภคสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ 
จากธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น ๆ  

๓) หนวยงานที่เกี่ยวของควรสรางชองทางการสื่อสารที่เปนพื้นที่สวนกลางเพื่อใหผูบริโภค
ชวยกันแจงเบาะแสพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการกระทําท่ีเขาขายผิดกฎหมาย   

 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการใหบริการจดทรพัยสินทางปญญาอยางมีประสิทธภิาพ 
 

 
 

 
หนวยงานรับผดิชอบโครงการ : กรมทรัพยสินทางปญญา 
ผลการติดตามของคณะอนุกรรมาธิการ : โครงการมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
เนื่องจากมุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสิทธิบัตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ นักประดิษฐคิดคน นักวิจัย ใหสามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน อีกท้ัง 
ยังชวยขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศท่ีมุงเนนการใชนวัตกรรมเพ่ือการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเกิดระบบคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ โดยวิเคราะหไดจากอันดับความสามารถใน 
การแขงขันของประเทศไทย โดย IMD ป ๒๐๑๙ ปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรเล่ือนขึ้นไปอยู
ในอันดับ ๓๘ จาก ๔๒  มีแนวโนมการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐเพ่ิมขึ้น และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบสิทธิบัตรการประดิษฐแลวเสร็จ ๑ ระบบ 

โครงการ : แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาประเภทสิทธิบัตร 
การประดิษฐ 
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ขอเสนอแนะ/เรงรัด  
๑) ควรเพ่ิมเติมกิจกรรมในแผนงานเกี่ยวกับการเสริมสรางความรู ความเขาใจ การรณรงค

ปลูกฝงการเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น เพ่ือเปนการปองกันการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาของผูอื่น 

๒) ควรจัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย 
เพ่ือนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห วิจัย กําหนดนโยบายดานทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย 
นักวิจัยและผูประกอบการสามารถนําทรัพยสินทางปญญาท่ีหมดอายุไปพัฒนาตอยอดและใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยไดมากขึ้น โดยบูรณาการเชื่อมโยงฐานขอมูลรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมวัฒนธรรม เปนตน  

๓) หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจริงจังและบูรณาการการ
ทํางานอยางแข็งขันในการปองปรามและปราบปรามการละเมิดทรพัยสินทางปญญา ควบคูกับการสราง
จิตสํานึกการใชสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกกฎหมายและการเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม 

แนวทางพัฒนา : การสรางโอกาสใหผูประกอบการเขาถึงการจัดซือ้จัดจางภาครัฐ  
 
 
 

หนวยงานรับผิดชอบโครงการ : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจัิยและนวัตกรรม 
ผลการติดตามของคณะอนุกรรมาธิการ : โครงการมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
เนื่องจากหนวยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมตามปรากฏในบัญชี
นวัตกรรมไทยโดยวิธกีรณีพิเศษ ซึ่งเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาพัฒนาตอยอดและ

โครงการ : ขับเคลื่อนบัญชนีวัตกรรมไทย 



- ๘๘ - 
 

สรางนวัตกรรมใหสามารถผลิตสูเชิงพาณิชย มีมาตรฐานท่ีเชื่อถือได สามารถทดแทนการนําเขาจาก
ตางประเทศ และนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ขอเสนอแนะ/เรงรัด  

๑) สงเสริมให SMEs ที่มีนวัตกรรมเขาสูบัญชีนวัตกรรมไดมากขึ้น โดยการใหขอมูล ความรู
ที่เกี่ยวกับ ขอกําหนด กฎ ระเบียบ และเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขาสูบัญชีนวัตกรรม รวมถึง 
การพัฒนา สินคาของ SMEs เพ่ือใหสามารถเขาสูบัญชีนวัตกรรมไทย โดยจัดใหมีการใหความชวยเหลือ 
ในการพัฒนาสินคาของ SMEs ที่ไมผานเกณฑการขึ้นบัญชีสินคานวัตกรรมในประเด็นที่สามารถ พัฒนา
ปรับปรุงได เชน การรับรองมาตรฐาน เปนตน 

๒) การปรับปรุงกฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐใหคลองตัวมากขึ้นใหสามารถ
สนับสนุนการซื้อสินคานวัตกรรมไทยไดและเนนไปท่ีสินคาท่ีใชวัตถุดิบสวนใหญในไทย (Local 
Content) 

๓) จัดระบบการมีสวนรวม SMEs กับหนวยงานภาครัฐ ในรูปแบบ Co-Partner รวมวิจัย
และพัฒนารวมกัน ในระบบนิเวศท่ีเอื้อประโยชนกัน โดยภาครัฐเปนผูตรวจสอบ รับรองใหเปนไปตาม
ระบบมาตรฐานท่ีกําหนด และสามารถนําไปใชประโยชนเชิงการพาณิชยและอุตสาหกรรมไดสอดคลอง
ตรงตามความตองการของตลาด 

๔) หนวยงานภาครัฐเปดชองทางใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ลงทะเบียนเปนผูคา และสามารถเขาถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดโดยสะดวก 

 
 
 

คณะอนุกรรมาธิการไดจัดการเสวนาในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๓ ครั้ง 
ดังนี้ 

๑) เรื่อง  “สิทธิเสรีภาพคนไทย..ติดขัดตรงไหน?” เมื่อวันอังคารท่ี ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุม หมายเลข ๔๐๒ – ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) 

๒) เรื่อง “สิทธิตามกฎหมายขอมูลสวนบุคคลบนเสนทางการปฏิรูป” เมื่อวันพุธที่  
๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุม Lotus Suite ๑ - ๔ ชั้น ๒๒ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 

๓) เรื่อง “สิทธิชุมชนบนพ้ืนฐานชีวิตวิถีใหม” เมื่อวันพุธท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุม Lotus Suite ๑ - ๔ ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด 
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 

การเสวนา  
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จากการศึกษาวิวัฒนาการ “สิทธิและเสรีภาพ” ของคนไทยตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย ทั้ง ๒๐ ฉบับ พบวา ท่ีผานมาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทยไดถูกเพ่ิมเติม 

ใหมีมากขึ้นเรื่อยมา โดยเฉพาะในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  

ที่มีมาตราหลักในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ คือ มาตรา ๔ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ  

และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครอง 

ตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน” ประกอบกับยังไดวางหลักการสําคัญในการใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ไวในมาตรา ๒๕ วา “อะไรท่ีไมไดหามไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย สามารถทําไดและไดรับการคุมครอง” 

ตราบเทาท่ีไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 

และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผูอื่น ซึ่งทําใหเห็นวาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดถูกเพ่ิมเติม 

ไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยางกวางขวาง โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญอยูใน หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชน 

ชาวไทย มาตรา ๒๕ - มาตรา ๔๙ หมวด ๔ หนาท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ และหมวด ๕ หนาท่ี 

ของรัฐ มาตรา ๕๑ - มาตรา ๖๓  ซึ่งเทากับวาประชาชนคนไทยมีบทบัญญัติท่ีเปนเสมือนเกราะคุมครอง 

ปองกัน และรองรับการใชสิทธแิละเสรีภาพดานตาง ๆ  จํานวน ๔๐ มาตรา   

ดังนั้น เพ่ือสรางความตระหนักรูแกประชาชนตอสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัตริับรองไว รวมทั้งรับทราบปญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม
ตอสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตลอดจนรวมกันแสวงหาแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง ประเด็น “การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสรางสํานึก ทักษะ และหนาท่ี
พลเมือง” ใหเปนไปอยางบูรณาการจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด
การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุมครองผูบริโภค จึงไดจัดการสัมมนา เรื่อง “สิทธิเสรีภาพคนไทย..ติดขัดตรงไหน?” ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 

“สิทธิเสรีภาพคนไทย..ติดขัดตรงไหน?” 
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๑) เพ่ือสรางความตระหนักรูแกประชาชนตอสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติรับรองไว  

๒) เพ่ือเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคมไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณภาพรวมสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตลอดจนสภาพปญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม
ตอสิทธิและเสรีภาพ  

๓) เพ่ือใหทุกภาคสวนในสังคมรวมกันแสวงหาแนวทางการขบัเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ
ดานการเมือง ประเด็น “การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสรางสํานึก ทักษะ และหนาท่ีพลเมือง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
บทวิเคราะหสาเหตุของปญหา ขอขัดของ ขอจํากัดและอุปสรรคของการใชสิทธิและเสรีภาพของคนไทย 

สําหรับการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ขอขัดของ ขอจํากัดและอุปสรรค เมื่อพิจารณา
จากเนื้อหาและรายละเอียดของขอมูลจากการระดมความคิดเห็นและการตอบแบบสอบถามของ
ผูเขารวมการสัมมนา สามารถจําแนกเปนหัวขอและวิเคราะหได ดังนี้ 
ภาคประชาชน 

๑) ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับขอบเขตในการใชสิทธ ิ
และเสรีภาพ องคประกอบของการใชสิทธิและเสรีภาพในแตละเรื่อง ตลอดจนความรูในการขอรับสิทธิ
จากภาครัฐ 

๒) ประชาชนในฐานะผูทรงสิทธิและเปนผูไดรับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
ยังไมตื่นรูในเรื่องสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบของตนเองที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญ 

๓) ทัศนคติของประชาชนตอบทบาทการทํางานของภาครัฐ  
เจาหนาท่ีของรัฐ 

๑) เจาหนาที่ของรัฐขาดองคความรูเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ รวมท้ัง 
ขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน  
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๒) การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐมีการเลือกปฏิบัติ ใชระบบพวกพองและระบบ
อุปถัมภในระบบราชการ จนทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าในสังคมและความไมเทาเทียมของการเขาถึง 
สิทธิ โอกาส และบริการตาง ๆ  
มาตรการและระเบียบปฏิบัต ิ

๑) กระบวนการของภาครัฐซ้ําซอน ยุงยาก ใชระยะเวลานานและใชเอกสารจํานวนมาก 
ขาดการเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ 

๒) การบริการภาครัฐไมครอบคลุม ท่ัวถึง ท้ังมิติเชิงกลุมบุคคล ท่ียังไมอํานวยความ
สะดวกใหกับคนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส และในเชิงพ้ืนท่ีมักกระจุกตัวในเมืองหลัก แตยังไม
กระจายลงไปในพ้ืนที่หางไกล  

๓) การเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานรัฐตามมาตรา 
๕๙ ของรัฐธรรมนูญ ในทางปฏิบัติ ภาครัฐยังไมสามารถเปดเผยขอมูลไดอยางครบถวน และชองทาง 
การเขาถึงขอมูลหรือขาวสารไมสะดวก และไมเอื้ออํานวยกับคนทุกกลุมในสังคม 

๔) การเผยแพรประชาสัมพันธขั้นตอนในการขอรับสิทธิในดานตาง ๆ ใหกับประชาชน
ไดรับทราบอยางทั่วถึง 
ขอกฎหมาย 

๑) กลไกการบังคับใชกฎหมายไมเครงครัด และไมจริงจังกับผูกระทําผิด/ผูละเมิดสิทธิ 
๒) การรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

อยางครอบคลุมในทุกมิติ แตกลไกภาครัฐไมไดดําเนินการที่จะทําใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เกิดขึ้นไดจริงตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  
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๓) การจัดทํากฎหมายลําดับรองไมเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ หรือ 
ในกรณีการออกระเบียบ ขอบัญญัติทองถิ่น ไมสอดคลองเหมาะสมกับบริบทในชุมชน ขาดการมีสวนรวม
ของประชาชนอยางแทจริง 
ขอเสนอแนะจากการเสวนา 
บทบาทภาคประชาชน 

๑) ประชาชนตองตระหนักรูการใชสิทธิและเสรีภาพ รับรูถึงหนาที่และความรับผิดชอบ 
และขอบเขตในการใชสิทธิท่ีตอง (๑) ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น (๒) ไมละเมิดกฎหมาย  
และ (๓) ไมขัดกับศีลธรรมอันดี รวมท้ังตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน  

๒) ภาคประชาชนตองเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน โดยสรางจิตอาสาในชุมชน
เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับการรับรูเรื่องสิทธิ หนาท่ีพลเมืองตามกฎหมาย ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนใชสิทธิ
ตามกฎหมายผานเวทีประชาคม ผานกิจกรรมของกลุม องคกรท่ีมีอยูในชุมชน อันเปนวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน ซึ่งจะพัฒนากอตัวขึ้นทีละเล็กละนอยจนขยายไปท่ัวท้ังชุมชน เสมือนเกราะปองกันอันสําคัญ
เพราะคนในชุมชนเขมแข็งสงผลใหชุมชน สังคม ประเทศเขมแข็ง 

๓) จัดตั้งเครือขายอาสาสมัครในชุมชนเพ่ือเฝาระวังการคุกคามหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน โดยไมจําเปนตองดําเนินการอยางเปนทางการ เพ่ือใหชาวบานเขาถึงไดงาย โดยอาจใช
อาสาสมัครและสถานศึกษาในชุมชนกระจายความรูสูทองถิ่น รวมท้ังเพ่ิมการมีสวนรวมของประชาชน
และประสานงานกันในทุกระดับ 
บทบาทเจาหนาท่ีของรัฐ 

๑) พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พันธกรณีระหวาง
ประเทศ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีใหกับขาราชการทุกระดับ 

๒) สรางจิตสํานึกใหขาราชการในการบริการประชาชน สรางกระบวนทัศนคต ิ
ใหเจาหนาท่ีรัฐผูใหบริการมีจิตบริการ  

๓) เสริมสรางความตระหนักสํานึก เสริมสรางองคความรู และความเขาใจดานสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับชั้น 
มาตรการและระเบียบปฏิบัต ิ

๑) สงเสริมใหทุกหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติอยางจริงจัง 
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมท้ังดําเนินงาน 
อยางบูรณาการ ท้ังภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน โดยตองถายทอดลงสูเจาหนาที่ทุกระดับ 

๒) สงเสริม เผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญา
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน เ พ่ือใหประชาชนและเจาหนา ท่ีของรัฐรับรูและเรียนรู 
อยางกวางขวางท่ัวถึง ดวยการเผยแพรประชาสัมพันธผานส่ือดิจิทัลชองทางตาง ๆ ท่ีสามารถเขาถึงได
งายและรวดเรว็ 

๓) หนวยงานภาครัฐตองออกมาตรฐานคุณภาพในการใหบริการในแตละหมวดหมู  
โดยจัดทําเปนคูมือใหแกประชาชนและเจาหนาท่ีผูใหบริการไดรับทราบ โดยควรนําแอพพลิเคชันหรือ
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ดิจิทัลท่ีมีแพลตฟอรมท่ีทันสมัย นาสนใจมาประยุกตใช เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว และสะดวกแก
ประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ 

๔) มมีาตรการเชญิชวนหรือสนับสนนุภาคประชาสังคมและองคกรในชุมชนใหเขามามี
สวนรวมและมีบทบาทในการสนับสนุน ชวยเหลือชมุชนและผูดอยโอกาสในสังคม 

๕) หนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารอยางครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
รอบดานและตรงไปตรงมา ผานชองทางท่ีประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบได 
ขอเสนอดานกฎหมาย 

๑) ศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายเพ่ือรองรับการดําเนินงานดานสิทธิ
มนุษยชน รวมท้ังทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญและครบถวนตามทีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว 

๒) รัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองบังคับใชกฎหมายภายใตมาตรฐานเดียวกัน 
บังคับใชกฎหมายที่จริงจัง เครงครัด เทาเทียม เสมอภาค รวมทั้งควรมีบทลงโทษแกเจาหนาที่ของรฐัหาก
ปรากฏขอเท็จจริงวาละเมิดสิทธิของประชาชนและเปดโอกาสใหประชาชนไดตรวจสอบการดําเนินการ
ไดในทุกขั้นตอน 

๓) กระบวนการออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติทองถิ่น ตองเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ  และตองพิจารณาใหครบถวนรอบดานจากบริบทของสังคมหรือ
ชุมชนซึ่งมีอัตลักษณที่แตกตาง ๆ กันไปในแตละพ้ืนท่ี 

 
 “สิทธิตามกฎหมายขอมูลสวนบุคคลบนเสนทางปฏิรูป” 
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ภายใตสภาพสังคมปจจุบันท่ีเปนยุคแหงเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร โลกขับเคล่ือนได

ดวยขอมูล และ “ขอมูลสวนบุคคล” ไดแปรเปล่ียนเปนทรัพยสินสวนบุคคลท่ีมีมูลคาสูงมาก จะเห็นได

จากการใชบริการดิจิทัลแพลตฟอรมตาง ๆ ท่ีผูบริโภคสามารถเขาไปใชงานได โดยมีความเขาใจวาเปน

การใชงานโดยไมมีคาใชจาย แทจริงแลวการท่ีผูบริโภคไดปอนขอมูลลงไปบนเครือขายออนไลนตาง ๆ  

ไมวาจะเปนขอมูลสวนบุคคล ประวัติ หมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก วัน เดือน ปเกิด อาชีพ รายได 

รวมถึงภาพถายและขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนสวนตัว ซึ่งขอมูลท่ีปรากฏในโลกออนไลนสามารถตีเปนมูลคาได

และมีการนําไปคาขาย ดวยการเชื่อมโยงขอมูลท่ีภาคธุรกิจนําไปวิเคราะหถึงลักษณะ พฤติกรรม  

จนนําไปสูการตอยอดและสรางบริการรูปแบบใหม ท่ีมีมูลคา จึงเปนสาเหตุใหในชวง ๑๐ ป ท่ีผานมา 

องคกรตาง ๆ ไดใหความสําคัญกับการมีขอมูลสวนบุคคลไวในครอบครอง ดังนั้น จึงไดมีการตรา

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นบังคับใชในประเทศไทย เพ่ือนํามาปกปอง

คุมครอง และดูแลประชาชนคนไทย  

วุฒิสภาในฐานะองคกรในฝายนิติบัญญัติจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการคุมครอง

ปกปองสิทธิความเปนสวนตัวที่ถือไดวาเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานประการหนึ่ง อีกทั้งสิทธิดังกลาวยัง

ไดถูกรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ

ปวงชนชาวไทย มาตรา ๓๒ ท่ีบัญญัติวา “การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนไมวาในทางใด ๆ  

จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราขึ้นเพียงเทาท่ีจําเปน 

เพ่ือประโยชนสาธารณะ”  

จึงไมอาจปฏิเสธไดวา พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  
เปนกฎหมายท่ีสังคมทุกภาคสวนจะตองศึกษาและทําความเขาใจใหถองแท เพ่ือเตรียมความพรอมกับ
การเปล่ียนแปลงเมือ่กฎหมายมีผลใชบังคบั เนื่องจากกฎหมายมีความเกี่ยวของกบัทุกภาคสวน และเปน
เรื่องใกลตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ ๖๙ ลานคน มีการใช
โทรศัพทเคล่ือนที่ประมาณ ๑๐๕ ลานหมายเลข แสดงใหเห็นวาประชาชนคนไทยกวารอยละ ๗๐ มีการ
ส่ือสารบนโลกออนไลนมากกวา ๕๐ ลานคน ดังนั้น ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดจึงถูกนําไปสํารวจ
พฤติกรรมการบริโภค ความคิดเห็นทางสังคมทางการเมือง รวมถึงการบิดเบือนขอมูลขาวสาร จนนําไปสู
การสรางกระแสความแตกแยกทางความคิด และสงผลกระทบตอการเมืองในระดับประเทศและ
การเมืองระดับโลก หากประชาชนไมมีการรูเทาทันส่ือก็จะไมสามารถวิเคราะหขอมูลได จนทําใหเกิด
ความเชื่อและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากขอมูลบนส่ือออนไลน 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา  
โดยคณะอนุกรรมาธิการ ตสร.  สํานักงานการวิจัยแหงชาติ และสถาบันนโยบายศึกษา ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการคุมครองปกปองสิทธิความเปนสวนตัวท่ีตองมีความสมดุลกับประโยชนสาธารณะ  
จึงเห็นวาในหวงเวลา ๑ ปกอนที่จะมีการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ สมควรมีการศึกษาและจัดทําขอเสนอ
ท่ีจะนําไปสูการปฏิรูปสิทธิมนุษยชนท่ีใหประชาชนไดรับผลดีของการมีกฎหมายคุมครองขอมูล 
สวนบุคคล จึงเห็นสมควรจัดการเสวนาในประเด็นดังกลาวขึ้น เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความเห็นจาก
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หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ส่ือมวลชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน  
เพ่ือกระตุนการรับรูและผลักดันใหมีการขับเคล่ือนในสังคมไทย โดยมวีัตถุประสงค ดังนี้ 

๑) เพ่ือใหมีการเตรียมความพรอมในการปฏิรูปดานสิทธิมนุษยชนในประเด็นของ 
ความเปนสวนตัว  

๒) เพ่ือศึกษาและจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติท่ีคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยในการใชและหรือเผยแพรขอมูลสวนบุคคลในครอบครองของภาครัฐและภาคเอกชนที่เหมาะสม 

๓) เพ่ือยกระดับการรับรูและความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับการคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลโดยรัฐและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ขอเสนอแนะจากการเสวนา 
ตอหนวยงานภาครัฐ ไดแก 

• รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐในภาคการศึกษา 
๑) ตองยกระดับและใหความสําคัญกับ “การสรางทักษะดานดิจิทัล” และ “ทักษะพลเมือง

บนโลกยุคดิจิทัล” ในเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกกลุม ทุกชวงวัย โดยตองเริ่มเพาะบมตั้งแตเด็กเล็ก  
โดยหนวยงานภาคการศึกษาตองบรรจุเนื้อหาไวในหลักสูตรในการเสริมสรางทักษะพลเมืองดานดิจิทัลไว
ทุกระดับชั้น มุงเนนการสรางเด็กและเยาวชนใหมีอัตลักษณหรือความเปนตัวของตัวเองท่ีถูกตอง เหมาะสม 
บนโลกออนไลน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานสากลของทักษะพลเมืองบนโลกยุคดิจิทัล  

ทักษะการใชประโยชนจากสารสนเทศ
และขอมูล  (Information and 

data literacy) 

ทักษะการส่ือสาร/การทํางานรวมกนั
ผานระบบดิจิทัล (Communication 

and collaboration) 

ทักษะการสรางเนื้อหาดิจิทัล  
(Digital content creation) 

ทักษะดานความปลอดภัย  
(Safety) 

ทักษะการแกปญหาดวยการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล  

(Problem solving) 

ความสามารถดานการจัดเตรียมขอมูล สารสนเทศ เพื่อการคนหาขอมูลในรูปแบบดิจิทัล  
จากแหลงขอมูลตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต ประเมินเน้ือหาท่ีไดจากอินเทอรเน็ตเพื่อนําไปสูการตัดสินใจ

ไดอยางอยูตอง รวมท้ังจัดเก็บเน้ือหาเพื่อใหสามารถนํากลับมาใชใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถดานการส่ือสารรวมกัน และการตอบโตผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด และยุคสมัย ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการขับเคล่ือน

บริการดิจิทัลภาครัฐ และภาคเอกชน รวมท้ังการเขาใจบทบาทพลเมืองบนโลกดิจิทัลของแตละบุคคล 

ความสามารถดานสรางและแกไขเน้ือหาดิจิทัล ดวยการรวบรวม สราง แกไข ปรับปรุงเน้ือหาเพื่อ
ถายทอดองคความรูมีอยูใน และตะหนักถึงประเด็นดานลิขสิทธ์ิและการไดรับอนุญาต 

ความสามารถดานการปกปองจากภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีกอนใหเกิดความเส่ียงท้ังในอุปกรณ
ดิจิทัล ขอมูลสวนบุคคลและความเปนสวนตัว ภายใตสภาพแวดลอมดิจิตอล การใชดิจิทัล 

โดยคํานึงถึงสุขภาพรางกายและจิตใจ ตระหนักถึงความอยูดีมีสุขทางสังคม และตระหนักถึง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชงาน 

ความสามารถในการระบุความตองการ (Needs)  ปญหา (problems) เพื่อกอใหเกิดการสราง
แนวทางในการแกปญหาเชิงแนวคิดและประเด็นปญหาในสภาพแวดลอมดิจิทัล สามารถประยุกตใช
เครื่องมือทางดิจิตอลในการคิดคนกระบวนการและผลิตภัณฑใหม ท่ีตอบสนองวิวัฒนาการของ

ดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 



- ๙๖ - 
 

• กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
๒) ตองสรางการรับรู หรือความเขาใจในสิทธิความเปนสวนตัวใหกับประชาชน PDPA 

Literacy  เชน จะมีขอมูลประเภทใดบางท่ีประชาชนตองใหความยินยอม สรางความตระหนักตองคิด
กอนยินยอมใหขอมูล เปนตน ตัวอยาง 

เจาของขอมูล กรณีพบวามีการนําขอมูลไปใชประโยชน จะตองบันทึกหลักฐาน
การใหขอมูลไว เพราะหากเจาของขอมูลเจอวามีการนําขอมูลไปใช
อยางไมถูกตอง ก็จะสามารถรองเรียนและแนบหลักฐานประกอบได  
หรือการใหขอมูลแตละครั้งก็ควรพิจารณาอยางรอบคอบกอนให
ขอมูลวาขอมูลนั้นจําเปนตองใหหรือไม หากไมจําเปนก็ไมตอง
อนุญาตใหผูเก็บขอมูลนําขอมูลดังกลาวไปใชฟรี ๆ ซึ่งก็ถือเปน 
การปองกันใหขอมูลของเราไมรั่วไหลในอีกทางหนึ่ง 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล ตองรูขอบเขตในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล มีระบบในการ
ควบคุมการเขาถึง มีระบบยืนยันตัวตนในการเขาถึงขอมูล 
และจําเปนตองมีการกําหนดนโยบายองคกรเพ่ือใหบุคคล 
ท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตาม เพราะหากไมทําตามก็จะมีโทษทาง
อาญาและทางปกครอง 

๓) จัดทํากรอบเวลาท่ีชัดเจนในการประกาศใชระเบียบ แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ หรือ
มาตรฐานงานตาง ๆ เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเตรียมความพรอมในการดําเนินการเปนการลวงหนา  

๔) จัดใหมีชองทางในการเสนอแนะความคิดเห็นตอภาครัฐ และเปนชองทางใหสังคมได
รับทราบความคืบหนาดานตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒  รวมถึงการรองเรียนกรณีเกิดการลวงละเมิดขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ ตองเปนชองทางท่ี
ประชาชนทุกกลุมในสังคมเขาถึงไดโดยงาย สะดวกและรวดเร็ว 

๕) สรางกลไกใหประชาชนรวมตัวกันเปนเครือขายเฝาระวังหรือจับตามองการละเมิด
สิทธิสวนตัวหรือสิทธิขอมูลสวนบุคคล ตรวจสอบการนําเสนอของส่ือ รวมกับองคกรส่ือมวลชน  
สภาวิชาชีพส่ือมวลชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือใหเครือขายมีความเขมแข็งมากย่ิงขึ้น  

• หนวยงานภาครัฐท้ังหมด 
๑) ตองมีเจตนาและเปาหมายท่ีดีในปกปองคุมครองและใชประโยชนจากขอมูล 

สวนบุคคลของประชาชน เพ่ือประชาชนและเพ่ือประโยชนสวนรวมอยางแทจริง  
๒) ตองแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวมและการนําขอมูลของประชาชน โดยหนวยงาน

ภาครัฐนั้น ไดยังประโยชนใหกับ หากจําเปนตองใชประโยชนจากขอมูล ตองไมทําใหเปนภาระของ
ประชาชนหรือเจาของขอมูล ในการกรอกขอมูลซ้ํา ๆ อีก  

๓) ฝกอบรมและเสริมสรางความรู ใหกับขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับ 
ไดรับทราบถึงประโยชนของการปกปองคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการไมละเมิดขอมูลสวนบุคคลของ
ผูอื่น ซึ่งถือเปนเรื่องของการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
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ภาคเอกชน 
๑) ศึกษาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ บทบาทและสิทธิของผูเกี่ยวของกับขอมูลอยาง

ละเอียด และกําชับใหผูที่เกี่ยวของตองปฏิบัติดูแลขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครัดรัดกุม 
๒) เตรียมความพรอมในองคกร สงเสริมการปรับปรุงพัฒนากระบวนการแจงเตือน 

ออกแบบระบบบริการและผลิตภัณฑ ปรับเปล่ียนสัญญา โดยคํานึงถึงความเปนสวนตัวและความ
ปลอดภัยของผูใชงาน ดําเนินการกําหนดประเภท แจกแจงขอมูล ชี้แจงวัตถุประสงค ทบทวน Data 
Protection Policy และจัดเตรียมขอกําหนด แนวทางปฏิบัติสําหรับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ตลอดจนจัดทําเอกสารมาตรการความปลอดภัย เปนตน 

๓) เตรียมความพรอมใหกับบุคลากรในองคกรไดตระหนักเกี่ยวกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล โดยการจัดอบรมใหความรูและพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการคุมครองขอมูลสวนบุคคลแก
บุคลากรในองคกร 

• สื่อสารมวลชน 
- ผูประกอบการส่ือมวลชนควรจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของตนเอง เพ่ือใชเปน

หลักการและแนวปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะเปนสวนหนึ่งของการจัดการความเส่ียงดานการส่ือสารแลว ยัง
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สะทอนถึงเจตจํานงของผูประกอบการและเจาของส่ืออีกดวย โดยมาตรฐานจริยธรรมดังกลาวควรจะมี
แนวคิดในเรื่องความรับผิดชอบและขอบเขตการใชขอมูลสวนบุคคลไวดวยอยางชัดเจน 

• ภาคประชาชน 
๑) ตองปกปองคุมครองสิทธิและขอมูลสวนบุคคลของตนเอง อานขอกําหนด 

วัตถุประสงคใหละเอียดกอนยินยอมใหขอมูล มีความรอบคอบ และควรเก็บบันทึกหลักฐานไว  
หากพบวาขอมูลสวนบุคคลไดถูกนําไปใชผิดวัตถุประสงค ท่ีตกลงกัน ก็สามารถใชเปนหลักฐานในการ
รองเรียนตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ 

๒) ตองตระหนักรูถึงการใชสิทธิและเสรีภาพ รับรูถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ขอบเขตในการใชสิทธิเสรีภาพ การนําขอมูลไปใชประโยชนจะตองไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น 
ไมละเมิดกฎหมาย ไมขัดกับศีลธรรมอันดี รวมทั้งตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

 
 

เมื่อกลาวถึง “สิทธิชุมชน” ยอมเปนท่ีเขาใจไดวา เปนสิทธิของกลุมคนกลุมใดกลุมหนึ่ง 
หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ท่ีจะเรียกรองในการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจน
สามารถปฏิเสธโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีจะมีผลกระทบอยางรุนแรงตอชุมชน โดยสวนมากจะเปน
การเรียกรองเพ่ือเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน  ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็ไดบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนไวในรูปแบบ “ สิทธิของบุคคลและชุมชน”  
และกําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐท่ีจะตองมีหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิชุมชนไวบางสวนดวย 

จากการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ พบวา ในทามกลางวิกฤติบานเมืองท่ีเปนอยู 
ในปจจุบัน ไมวาจะเปนวิกฤติจากโรคอุบัติใหมอยาง COVID – 19 ปญหาดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ 
ดานสาธารณสุข ศีลธรรม สภาวะเส่ียงภัยจากส่ิงแวดลอม ฯลฯ ขณะเดียวกันเมื่อมองยอนลงไปในชุมชน
ตาง ๆ ท่ัวประเทศ พบวา มีอยูไมนอยท่ีผูนําชุมชนและชาวบานในชุมชนไดรวมตัวกันและนําพาชุมชน
ของตนเองใหมีภูมิคุมกันจากส่ิงตาง ๆ ท่ีเขามากระทบและสรางเปนชุมชนตนแบบของความเขมแข็ง 
อยูหลายแหง โดยอาศัยระบบพูดคุยหาทางแกปญหาในชุมชนรวมกัน ใชชุมชนเปนพ้ืนท่ีกลางในการนําท้ัง

“สิทธิชุมชนบนพ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม” 
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ปญหาและแนวทางการพัฒนามาแลกเปล่ียนกัน การกําหนดอนาคตในชุมชน โดยคนในชุมชน รวมคิด 
รวมตัดสินใจ ผานกลไกท่ีเรียกวา “สภาองคกรชุมชนตําบล” ซึ่งเปนองคกรท่ีถูกรับรองไวภายใต
พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีหลักการสําคัญในการสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นของ
ประเทศสามารถรวมตัวกันเปนกลุมองคกรชุมชนตามประเด็นปญหาของตนเองในแตละพ้ืนที่   
โดยรวมกันกําหนดแนวทางและกระบวนการแกไขปญหา เพ่ือจัดทําเปนขอเสนอตอภาครัฐ ท้ังระดับ
ทองถิ่นและระดับประเทศ   

“สภาองคกรชุมชนตําบล” จึงเปรียบเสมือนองคกรของชุมชนฐานรากท่ีเปดพ้ืนท่ี  
เปดโอกาสใหชุมชนสามารถดูแลและจัดการตนเอง ทําหนาท่ีเปนกลไกสําคัญในการกําหนดภาพรวม 
แนวทางการพัฒนาชุมชนอยางบูรณาการงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเอง เชื่อมโยงการทํางาน
ระหวางชุมชนตาง ๆ ท่ีมีอยูในทองถิ่นอยางมีทิศทาง มีพลัง และเปนอิสระ พรอมทั้งมีการขับเคล่ือนงาน
ตามภารกิจท่ีปรากฏออกมาในเชิงกิจกรรมและเชิงพ้ืนท่ีของแตละตําบลท่ีเปนไปอยางคึกคัก จนกลาวไดวา 
เอื้อใหขบวนการขับเคล่ือนกิจกรรมของภาคพลเมืองดําเนินไปไดอยางเขมขนและมีชีวิตชีวา 

นอกจากนี้ จากการตดิตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศและการดาํเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติ ก็ไดใหความสําคัญและคาดหวังผลสัมฤทธิ์ในระดับชุมชนและทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็งและสามารถจัดการตนเองไดอยางมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืน ท้ังดานการเมืองภาคพลเมืองท่ีตองมี
การเติบโตอยางเขมแข็ง การบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีและแกปญหาภายในชุมชนตรงจุด  
โดยชุมชนเอง เปนตน 

ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางความตระหนักสํานึกรวมกันของทุกภาคสวนใหเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของสิทธิชุมชนอันเปนรากฐานของสังคม และเปนเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรูของแกนนํา
องคกรชุมชนและประชาชนไดรวมกันถอดบทเรียนในการใชสิทธิเสรีภาพและกระบวนการมีสวนรวม 
โดยยึดหลักการประชาธิปไตยจากฐานรากท่ีแทจริงผานกลไกของสภาองคกรชุมชนตําบล อันนําไปสู 
การแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนทองถิ่น ตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค โดยคณะอนุ
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กรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตรชาติ จึงไดจัดการเสวนา เรื่อง  “สิทธิชุมชนบนพ้ืนฐานวถิีชีวิตใหม” (Community Rights in 
The New Normal) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

๑) เพ่ือสรางความตระหนักสํานึกรวมกันของทุกภาคสวนใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
สิทธิชุมชนอันเปนรากฐานของสังคม 

๒) เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรูของแกนนําองคกรชุมชนและประชาชนได
รวมกันถอดบทเรียนในการใชสิทธิเสรีภาพและกระบวนการมีสวนรวม โดยยึดหลักการประชาธิปไตย
จากฐานรากที่แทจริงผานกลไกของสภาองคกรชุมชนตําบล อันนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ตามแผนการปฏิรูปประเทศและการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 

ขอเสนอแนะตอภาครัฐ 
๑) พัฒนาองคความรู เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ขอกฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีใหกับขาราชการทุกระดับ ตลอดจน สรางจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีของรัฐ 
ในการบริการประชาชนและชุมชน สรางกระบวนทัศนคติใหเจาหนาท่ีรัฐผูใหบริการมีจิตบริการ  
ไมเลือกปฏิบัติ 

๒) ศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายเพ่ือรองรับการดําเนินงานดานสิทธิชุมชน 
รวมท้ังทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐใหสอดคลองกับเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ การขับเคล่ือนตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

๓) บังคับใชกฎหมายภายใตมาตรฐานเดียวกัน บังคับใชกฎหมายท่ีจริงจัง เครงครัด  
เทาเทียม เสมอภาค รวมทั้งควรมีบทลงโทษแกเจาหนาที่ของรัฐหากปรากฏขอเท็จจริงวาละเมิดสิทธขิอง
ประชาชนและเปดโอกาสใหประชาชนไดตรวจสอบการดําเนินการไดในทุกขั้นตอน 

๔) กระบวนการออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติทองถิ่น ตองเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ  และตองพิจารณาใหครบถวนรอบดานจากบริบทของสังคมหรือ
ชุมชนซึ่งมีอัตลักษณที่แตกตาง ๆ กันไปในแตละพ้ืนท่ี  

๕) เนื่องจากสภาองคกรชุมชนตําบลเปนกลไกท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน ในบางพ้ืนท่ี
สภาองคกรชุมชนตําบลมีความเขมแข็งจนสามารถจัดการปญหา เรียนรูปญหาและชวยเหลือกันเองได
โดยไมรอการพ่ึงพิงจากภาครัฐ อีกท้ังการดําเนินงานของสภาองคกรชุมชนตําบลยังเปนเสมือนเวที
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ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชน อันถือเปนรากฐานของประชาธิปไตยในระดับประเทศไดเปน
อยางดี ดังนั้น การปฏิรูปประเทศควรใหความสําคัญกับสภาองคกรชุมชนตําบล โดยกําหนดบทบาท
ใหกับองคกรดังกลาวอยางชัดเจนในแผนการปฏิรูปประเทศในดานท่ีเกี่ยวของ อาทิ ดานการเมือง  
ดานการสาธารณสุข ดานสังคม เปนตน พรอมทั้งสนับสนุนดานงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงานดวย 

๖) ตองเสริมสรางใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตท่ีแตกตางกัน และประชาชน
ใชสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใดดวย 

๗) ตองยกระดับและใหความสําคัญกับการเสริมสรางสํานึก ทักษะ และหนาท่ีพลเมือง
ใหเกิดสัมฤทธิ์ผล โดยตองเริ่มปลูกฝงและพัฒนาตั้งแตเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และส่ิงสําคัญ คือ จะตองสรางตนแบบของ
พลเมืองดี มีจิตสาธารณะใหประชาชนไดเรียนรูพฤติกรรม 

๘) ผลักดันกฎหมายวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคล เพ่ือขับเคล่ือนใหกลุม 
คนทุกกลุมในสังคมมีความเสมอภาคเทาเทียมไดอยางเปนรูปธรรม 
ขอเสนอแนะตอภาคประชาชน 

๑) ตองเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน โดยสรางจิตอาสาในชุมชนเพ่ือใหความรู
เกี่ยวกับการรับรูเรื่องสิทธิ หนาท่ีพลเมืองตามกฎหมาย ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนใชสิทธิตามกฎหมาย
ผานเวทีประชาคม ผานกิจกรรมของกลุม องคกรท่ีมีอยูในชุมชน อันเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งจะ
พัฒนากอตัวขึ้นทีละเล็กละนอยจนขยายไปท่ัวท้ังชุมชน เสมือนเกราะปองกันอันสําคัญเพราะคนใน
ชุมชนเขมแข็งสงผลใหชุมชน สังคม ประเทศเขมแข็ง 

๒) ตองตระหนักรูการใชสิทธิและเสรีภาพ รับรูถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบท้ังตอ
ตนเองและชุมชน โดยการใชสิทธิตอง (๑) ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น (๒) ไมละเมิดกฎหมาย 
และ (๓) ไมขัดกับศีลธรรมอันดี รวมท้ังตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน  

 

 

คณะอนุกรรมาธิการไดเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศในรอบปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 

๑) การเดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือติดตามการขับเคล่ือนแผนการปฏิรูปประเทศ 
ดานการเมือง : การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสรางสํานึก ทักษะ และหนาที่พลเมือง เมื่อวันพุธที่ 
๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๒) การเดินทางเขารวมงานสมัชชาสภาองคกรชุมชนรวมออกแบบและขับเคล่ือนประเทศไทย 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนทองถิ่น เพ่ือใหกําลังใจพ่ีนองสภาองคกรชุมชนตําบลและเขาชม
นิทรรศการ เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  

๓) การเดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือติดตามการขับเคล่ือนระบบชุมชนตําบลเขมแข็ง 
ตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและแผนการปฏิรูปประเทศ 

การเดินทางไปศึกษาดงูานภายในประเทศ 
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ดานการเมืองและดานสังคม ระหวางวันพุธท่ี ๙ - วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุร ี

 
 
 
 

 

การวิเคราะห SWOT ของตําบลเจ็ดเสมียน 

ประชากรในตําบลเจ็ดเสมียนมีศูนยรวมจิตใจ จงรักภักดีตอสถานบันพระมหากษัตริย 
การดําเนินงานของชุมชนเจ็ดเสมียนท่ีไดยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ และไดดําเนินการตามรอยเบื้อง 
พระยุคลบาท ซึ่งเปนการมุงเนนประโยชนสุขของสวนรวมเปนท่ีตั้ง มีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 
คํานึงถึงพ้ืนฐาน ศักยภาพ สถานการณ และส่ิงแวดลอมในแตละชวงเวลา แลวคอย ๆ ตอยอดพัฒนาจาก
ฐานรากตามความเปนจริงอยางเหมาะสม เพ่ือใหการพัฒนามีความมั่นคง ชุมชนและสังคมมีความ
เขมแข็ง ไมเกิดความแตกแยกในสังคมบนเสนทางการพัฒนา 

เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียนมีกลไกท่ีเขมแข็งท้ังจาก ๓ ภาคสวน ทั้งระดับทองที่ทองถิ่น 
และทองทุง โดยในแตละระดับจะมีแกนหลักท่ีเปนผูนําและประสานงานใหเกิดการมีสวนรวมกันพัฒนา
และขับเคล่ือนใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ทีมแกนนําที่มีความหลากหลายชวงวัย แกนนําจะประกอบไป

การเดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือติดตามการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 
ดานการเมือง : การคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสรางสํานึก ทักษะ และหนาที่พลเมือง 

ณ เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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ดวยเด็กและเยาวชน วัยรุน วัยทํางาน ผูสูงวัย มีกิจกรรมรวมกลุมและแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยมี
หนวยงานภาครฐั และภาคเอกชนใหการสนับสนุน จนเติบโตเปนโมเดลการพัฒนาตําบลเจ็ดเสมียน 

เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียนยังใหความสําคัญกับการใชกลไกการมีสวนรวมของภาค
ประชาสังคมและภาค ประชาชน สรางใหคนในชุมชนมีสิทธิ เสรีภาพในการแสดงบทบาทเสนอแนะ 
การดําเนินงาน ออกมาเปนแผนงานและโครงการในระดับทองถิ่น และในภาคประชาสังคมและ 
ภาคประชาชนตางก็ตระหนักรูในหนาท่ีและความรับผิดชอบ ทําหนาท่ีเปนผูสงเสริม สนับสนุน อาสา  
จนกอเกิดเปนผลลัพธท่ีสรางประโยชนและรายไดใหกับชุมชน และลด/บรรเทาปญหาตาง ๆ ภายใน
ชุมชน อาทิ ปญหายาเสพติด ปญหาเด็กแวน เปนตน 

การเสริมสรางความสามัคคีในชุมชนเจ็ดเสมียน ไดดําเนินการผานการจัดกิจกรรม อาทิ 
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญา
ชาวบาน งานประเพณีแหดอกไมทายสงกรานต กิจกรรมจิตอาสา โครงการตํารวจจ๋ิว โครงการแมวจับหนู 
โครงการทหารนอย กิจกรรมลานน้ําใจ ซึ่งลวนแลวแตเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม  
การมีปฏิสัมพันธระหวางกันกัน โดยเริ่มจากบาน ชุมชน ไปสูตําบล  

ประชากรของตําบลเจ็ดเสมียนมีทักษะพลเมือง รูสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพและความ
รับผิดชอบ ชุมชนมีการระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชนท่ีนําไปสูการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป รวมท้ังการเปล่ียนแปลงงบประมาณ อันเปนการดําเนินการท่ีไดวางระบบ
การคิดและตัดสินใจ  รวมท้ังชุมชนไดมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบสาธารณะ เห็นไดจากการจัดตั้ง
กลุมจิตอาสา หรือกลุมตาง ๆ ขึ้นมาจัดการชุมชน อาทิ กลุมศาสตรพระราชา กลุมผูสูงอายุ กลุมพัฒนา
บทบาทสตรี ชมรมผูสูงอายุ  
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ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการตอตําบลเจ็ดเสมียน  
๑) เนื่องจากพ้ืนท่ีตําบลเจ็ดเสมียนมีผูประกอบการเกษตรแปรรูป คือ การผลิต 

หัวไชโปว ซึ่งเปนรายไดหลักของชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเดือนเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 
ของทุกป จะมีกระบวนการแปรรูปเกิดขึ้น เปนผลใหเกิดมลพิษทางกล่ินและน้ําเสียท่ัวพ้ืนท่ี ดังนั้น 
เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาเรื่องมลพิษดังกลาว จึงควรประสานงานหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือรับทราบและบูรณาการการแกไขปญหารวมกัน หรือกําหนดเปนมาตรการเพ่ือควบคุม 
กํากับ ดูแลโรงงานอุตสาหกรรมไมใหการดําเนินการอันเปนการกระทบสิทธิของคนในชุมชน รวมท้ัง 
อาจนําเทคโนโลยีเขามาชวยกําจัดมลพิษในชุมชน ท้ังนี้ อาจใหชุมชนท่ีมีความเขมแข็งอยูแลวไดรวมกัน
สะทอนปญหาและจัดทําเปนขอสรุปประกอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของเทศบาล 

๒) จากการสํารวจขอมูลประชากรตําบลเจ็ดเสมียนพบวามีผูท่ีอยูในวัยแรงงานรอยละ 
๔๐ ของประชากรท้ังหมด โดยสวนใหญประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการ และมีประชากรผูสูงอายุที่ใชชีวิตประจําวันอยูที่บาน ซึ่งมีแนวโนมอัตราผูสูงอายุจะเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่อง ดังนั้น ตําบลเจ็ดเสมียนควรจัดทําแผนงานหรือสรางมาตรการการจัดการดูแลผูสูงอายุไว
รองรับผูสูงอายุ เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี รูสึกมีคุณคา มีศักดิ์ศรีในชุมชน 

๓) ปญหายาเสพติดในชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนและประชากรแฝง ซึ่งแมวาชุมชน
จะมีมาตรการหรือแนวทางการดําเนินการในลักษณะเฝาระวังหรือสอดสองพฤติกรรมเพ่ือดูแลกันเองนั้น 
อาจยังไมเพียงพอ ดังนั้น ควรอาศัยความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐท่ีเขมงวด จริงจัง มารวม
ดําเนินการตามสถานการณดวย  

๔) ควรมีการถอดบทเรียนความสําเรจ็ของตําบลเจ็ดเสมียน โดยจัดทําเปนโมเดลพัฒนา
ตําบลเจ็ดเสมียน และเผยแพรสูสาธารณะ เพ่ือใหพ้ืนท่ีอื่นไดนําไปปรับประยุกตใช เกิดเปนพ้ืนท่ีนํารอง
วิถีชีวิตชุมชนเขมแข็ง เกิดพลังในการสรางเศรษฐกิจชุมชนท่ีตามมาจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน
และการบริการดานการทองเท่ียว 
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๕) สงเสริมใหเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรมของชุมชน เพ่ือเปนการปลูกฝง  
เกิดกระบวนการเรียนรูในการรักถิ่นฐานบานเกิด เรียนรูสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ และความรับผิดชอบตอ
ชุมชน ถายทอดจากรุนสูรุนตอไป  

 
 
 
 

ดวยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ไดจัด
งานสมัชชาในระดับชาติ “๑๒ ป สภาองคกรชุมชนรวมออกแบบประเทศไทยเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งชุมชนทองถิน่” ระหวางวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ
มหาชน) ซึ่งในชวงเชาวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา โดย พอช.  
ไดเชิญประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การส่ือสารการปฏิรูปประเทศเพ่ือสรางชุมชนตําบลเขมแข็ง” ในงานดังกลาวดวย
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการไดรวมใหกําลังใจผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลจากท่ัวประเทศ ซึ่งงาน
ดังกลาวมีผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลท่ัวประเทศ รวมท้ังภาคีเครือขายและภาคประชาสังคม 
เขารวมงานประมาณ ๔๕๐ คน  

สําหรับการปาฐกถาพิเศษในงานดังกลาว ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดนําเสนอ
ประเด็นสิทธิของชุมชนกับการปฏิรูปประเทศ การส่ือสารการปฏิรูปประเทศใหกับผูแทนสภาองคกร
ชุมชนตําบลท่ัวประเทศ รวมท้ังภาคีเครือขายและภาคประชาสังคมที่เขารวมงานไดรับทราบ รวมท้ัง
ขอเสนอแนะ สู การขับเคล่ือน “ระบบชุมชนตําบลเขมแข็ง” โดยใชรูปแบบ “ตําบลประชาธิปไตย

การเดินทางเขารวมงานสมัชชาสภาองคกรชุมชนรวมออกแบบและขับเคลื่อนประเทศไทย 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนทองถิ่น เพ่ือใหกาํลังใจพ่ีนองสภาองคกรชุมชนตําบล
และเขาชมนิทรรศการ เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
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ย่ังยืน” ซึ่งมีฐานคิดจากการมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริมสิทธิชุมชนใหเขมแข็ง การพัฒนาคนให
มีคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม การพัฒนาประชาธิปไตยอยางย่ังยืน การชวยเหลือ
พ่ึงพากันเองในชุมชน โดยแบงการดําเนินงานการขับเคล่ือนออกเปน ๓ เสาหลัก ไดแก กลไกในระดับ
ทองท่ี ทองถิ่น และทองทุง 
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การเดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือติดตามการขับเคลื่อนระบบชุมชนตําบลเขมแข็ง 
ตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

และแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมืองและดานสังคม  
ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
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การวิเคราะห SWOT ชุมชนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ชุมชนพ่ึงพาตนเอง ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เปนชุมชนท่ีมีราย

ไดมาจากผลผลิตทางการเกษตรเปนหลัก เปนชุมชนหนึ่งท่ีใชแผนแมบทชุมชนเปน “กลไก” ที่รวมผูคน
เพ่ือรวมกันแกไขปญหาจากสาเหตุแหงปญหาและตรงตามความตองการของคนในชุมชนอยางแทจริง 

จากการดําเนินการของศูนยสาธิตการเกษตรรานคาชุมชนจะพบวา จุดเดน คือ  
การบริหารจัดการรานคาชุมชนใหเปนตลาดจําหนายสินคาของชุมชน เพ่ิมรายไดใหแกสมาชิกและ 
ลดรายจายโดยการนําสินคาท่ีมีคุณภาพจําหนายใหสมาชิกในราคายุติธรรมและเปนตลาดจําหนายสินคา
ของสมาชิก ทําใหสมาชิกมีเงินนําไปฝากกับสถาบันการเงิน เปนเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน สรางงาน 
ในชุมชนและมีความโดดเดนในการใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนกับภาครัฐในการอนุรักษผืนปา 
สรางความหลากหลายทางชีวภาพ 

การสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของชุมชนในภาพรวมเปนศูนยรวมกิจกรรมของชุมชนทํา
ใหคนในชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสรางอาชีพ มีรายไดเพ่ิม ไมเปนหนี้นอกระบบและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและสงผลตอการรวมตัวรักษาผืนปาและส่ิงแวดลอม ทําใหสมาชิกอยูรวมกับปาไดอยางสมดุล
โดยมีปจจัยท่ีผลสําเร็จของ ประกอบไปดวย ปจจัยทุนทางสังคม ปจจัยดานการมีสวนรวมในรานคา
ชุมชน ปจจัยดานประโยชนของสมาชิก ปจจัยดานการจัดการ ปจจัยดานทัศนคติของสมาชิกปจจัย 
ดานสินคา ปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัยดานราคาสินคา ปจจัยดานทําเลท่ีตั้ง ปจจัยดานทุน ปจจัยดาน
สมาชิก ปจจัยดานความชวยเหลือจากองคกรภายนอก และปจจัยดานรูปแบบของรานคาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- มีสภาองคกรชุมชนตําบลที่เขมแข็ง และผูนําชุมชนมี
ศักยภาพ 
- ชุมชนมีความสัมพันธอันดีและมีสวนรวม ในบริบทความ
เปนเจาของพื้นที่รวมกัน 
- ทาํเลที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและเปน
แหลงทองเที่ยว 
- มีศูนยสาธิตการเกษตรรานคาชุมชนที่เปนตลาดรองรับ
สินคาในชุมชนและเปนศูนยเรียนรูใหกับชุมชนอื่น 
- มีรายไดจากเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงจากการใช 
ทุนสังคมในพื้นที่ 
 

 
- ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง 
- ไมสามารถใชที่ดินเพื่อวัตถุประสงคอื่นไดนอกจากทาํ
การเกษตร 
- เกษตรกรมีหนี้สินจากการเชาที่ดินทํากินกับนายทุน 
- ยังขาดการวิเคราะหขอมูลความสามารถในการผลิตของ
ตนเอง 
- ขาดองคความรูในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม วิธกีารใน
การเพิ่มผลผลิตและการแปรรูปผลผลิต 
- การเขาถึงขอมูลและบริการจากภาครัฐยังไมทั่วถึง 
 

 

 
 
- ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐเอื้อ
กับการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- ชุมชนภายนอกเห็นความสําคัญและเปนแหลงเรียนรู เกิด
การแลกเปล่ียนความรูกับผูคนภายนอกชุมชน 
- มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่สามารถชวยคิดคน/เสริม
หนุน/ตอยอดนวัตกรรมในการผลิต 
- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการใชส่ือออนไลนเพื่อให
ภายนอกรูจักชุมชนหรือสินคาชุมชนไดมากขึ้น 
- พื้นที่โดยรอบเปนแหลงทองเท่ียวที่สามารถขยายสาขา/
แนวคิดได 

 
 
- กฎหมายการจัดการที่ดินทาํกิน 
- กฎหมายและระเบยีบของหนวยงานของรัฐที่ยังไม
เอื้ออํานวยตอการทํางานของสภาองคกรชุมชนตําบล 
- หนวยงานรัฐยังไมเชื่อมั่นวาชุมชนจะสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- ประชาชนไมมีโอกาสหรือเขาถึงการมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาในพื้นที่รวมกับองคกรภาครัฐ 
- รัฐและเจาหนาที่ของรัฐขาดความเขาใจในการทํางาน
รวมกับชุมชนและขาดความรูในเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วกับสิทธิ
ชุมชน 

 

S STRENGTHS WWEAKNESS 

OOPPORTUNITIES 
 

TTHREATS 
SWOT  

ชุมชน ต.ทาเสา 
จ.กาญจนบุรี 



- ๑๐๙ - 
 

ขอเสนอแนะตอชุมชนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
๑) ชุมชนควรมีการถอดบทเรียนความสําเร็จของศูนยสาธิตการเกษตรรานคาชุมชน

ตําบลทาเสา โดยจัดทําเปนโมเดลพัฒนาวถิีชีวติชมุชนสูเศรษฐกิจฐานรากที่ย่ังยืน เพ่ือใหพ้ืนที่อื่นไดนาํไป
ปรับประยุกตใช เกิดเปนพ้ืนที่นํารองวิถีชีวิตชุมชนเขมแข็ง เกิดพลังในการสรางเศรษฐกิจชุมชนที่ตามมา
จากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและการบริการดานการทองเท่ียว 

๒) ชุมชนควรมีการตอยอดผลิตภัณฑในชุมชน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแตการเริ่ม
เพาะปลูก วิธีทางการเกษตร การผลิตสินคา และการแปรรูป ทั้งนี้ ชุมชนควรขอความรวมมือเพ่ือรับการ
สนับสนุนดานองคความรูกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 

๓) วิสาหกิจชุมชนควรมีการสํารวจกําลังการผลิตและการอุปโภค – บริ โภค 
ในชุมชน หากเพียงพอสําหรับชุมชนแลว ควรขยายสาขา กระจายสินคาของชุมชนไปยังตลาดของชุมชน
อื่น ๆ ซึ่งจะชวยใหเศรษฐกิจในชุมชนดีย่ิงขึ้น 

๔) วิสาหกิจชุมชนควรใชส่ือดิจิทัลหรือโซเชียลมีเดียในการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑของชุมชนและแหงทองเท่ียวในชุมชน เพ่ือเปนการเชิญชวนใหผูคนจากภายนอกไดรูจักและ
เขามาทองเที่ยวภายในชุมชน  

๕) ปญหาเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี เชน การจัดการเรื่องท่ีดินทํากิน 
การบริหารจัดการน้ํา เปนตน ชุมชนตองรวมกลุมกัน โดยการศึกษา รวบรวมขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ขอขัดของเชิงกฎหมายและขอปฏิบัติ และความตองการของชุมชน พรอมท้ังเสนอแนวทางการแกไข
ปญหาและขอสรุปใหกับภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  

๖) สงเสริมใหเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรมของชุมชน เพ่ือเปนการปลูกฝง  
เกิดกระบวนการเรียนรูในการรักถิ่นฐานบานเกิด เรียนรูสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ และความรับผิดชอบตอ
ชุมชน ถายทอดจากรุนสูรุน และควรเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดเสนอความคิดหรือเปนผูริเริ่ม
กิจกรรม/โครงการในชุมชนที่สะทอนมุมมองจากเด็กและเยาวชนในชุมชน 



- ๑๑๐ - 
 

๗) สงเสริมใหมีกิจกรรมทองเที่ยวชุมชน โดยใชทุนทางสังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
๘) สงเสริมใหมีตลาดชุมชนเพ่ือเปนศูนยรวมในการสรางรายไดใหกับคนในชุมชนละเปด

โอกาสใหนักทองเที่ยวไดเขามาทองเท่ียว จับจายใชสอย ซึ่งจะสงผลใหเศรษฐกิจภายในชุมชนเติบโตขึ้น 
การวิเคราะห SWOT ชุมชนตําบลทาวอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จากการลงพ้ืนท่ีของคณะอนุกรรมาธิการและการแลกเปล่ียนความคิดเห็น พบวา เมืองอูทอง 
มีอัตลักษณหรือลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชุมชน สามารถนํามาใชเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม กอใหเกิดการทองเท่ียวอยางย่ังยืนภายใตขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต นําไปสูการพัฒนาดานตาง ๆ  ใหมีความโดดเดน นาสนใจ อันเปนอัตลักษณ
เฉพาะตัวท่ีสามารถบงบอกความเปนตัวตนของชุมชนได  

ชุมชนเมืองโบราณอูทองยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ อันสืบเนื่องจากสงคราม 
สมัยตนกรุงรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี ๑ – ๓) สงผลใหเกิดการเคล่ือนยายผูคน จากประเทศลาวอพยพมา
อยูในสวนตาง ๆ ของภาคกลาง โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซึ่งโปรดให
พระยาราชสุภาวดีคุมทัพไปปราบกบฏเจาอนุวงศแหงเวียงจันทร และกวาดตอนประชากรลาวไปไวตาม
หัวเมืองตาง ๆ ไดแก ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครชัยศรี (มณฑล) และพนัสนิคม แตสามารถอยู
รวมกันไดอยางสงบสุข และมีการจัดกิจกรรมรวมกัน มีวิถีชีวิตท่ีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  

นอกจากนี้ มีประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ ๕ ชนเผาอูทอง ไดแก ไทยพ้ืนถิ่น ไทยจีน 
ไทยเวียง ไทยทรงดําและลาวครั่ง แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชนเผาตาง ๆ ท่ียังคงอาศัยอยูในเขตเมือง
โบราณอูทอง และพ้ืนที่รอบนอก เมืองโบราณอูทองที่ยังคงความเปนอัตลักษณทางดานความเชื่อ ภาษา 
และวัฒนธรรมของแตละชาติพันธุ 



- ๑๑๑ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- อยูในพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร  
อารยธรรม พระพุทธศาสนา มปีระเพณี ศิลปวัฒนธรรม
เกาแก และมีมรดกทางธรรมชาติ  เชน พุนางนาคสวนหิน
ธรรมชาติ พืชพรรณที่มีอายุหลายรอยป 
- อยูในทําเลที่เปนแหลงทองเที่ยว ไมไกลจากกรุงเทพ การ
คมนาคมสะดวกสบาย  
- มีจุดเดนความหลากหลายทางชาติพันธุ ไดแก ไทยพื้นถิ่น 
ไทยจีน ไทยเวยีง ไทยทรงดําและลาวคร่ัง ที่สามารถนําอัต
ลักษณมาสงเสริมการทองเที่ยวได 
- มีรายไดจากเศรษฐกิจชุมชนจาการเกษตร การแปรรูปเศรษฐกิจ
ชุมชนที่มั่นคงจากการใชทุนสังคมในพื้นที่ 
 
 
 

 
- การประชาสัมพันธใหเปนแหลงทองเที่ยวจากภาครัฐยัง
ไมไดรับการสนับสนุนเพียงพอ 
- ประชาชนไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง เกษตรกรมี
หนี้สินจากการเชาที่ดินทํากินกับนายทุน 
- พื้นที่ปาไมถูกบุกรุกทําลาย พื้นที่ปาลดลง กระทบสภาวะ
อากาศ/น้าํแลง 
- ขาดความเขมแข็งในการรวมกลุม การรวมตัวของกลุมคน
ในชุมชนยังเปนแบบหลวม ๆ 
- ยังขาดการวิเคราะหขอมูลความสามารถในการผลิตของ
ตนเอง 
- ขาดองคความรูในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
วิธีการในการเพิ่มผลผลิตและการแปรรูปผลผลิต 
- การเขาถึงขอมูลและบริการจากภาครัฐยังไมทั่วถึง 
 

- ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐเอื้อ
กับการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการใชส่ือออนไลน
เพื่อใหภายนอกรูจักชุมชนหรือสินคาชุมชนไดมากขึ้น 
- มีสถาบันศึกษาที่ชวยสนับสนุนตอยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ/การทองเที่ยว 
- พื้นที่โดยรอบเปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถขยายสาขา/
แนวคิดได 
- การสนับสนุนจากเครือขายภาคประชาชนจากภายนอก
พื้นที่ 

  

 
- กฎหมายการจัดการที่ดินทาํกิน 
- กฎหมายและระเบยีบของหนวยงานของรัฐที่ยังไม
เอื้ออํานวยตอการทํางานของสภาองคกรชุมชนตําบล 
- กฎหมายการจัดการที่ดินทาํกิน 
- กฎหมายและระเบยีบของหนวยงานของรัฐที่ยังไม
เอื้ออํานวยตอการทํางานของสภาองคกรชุมชนตําบล 
- หนวยงานรัฐยังไมเชื่อมั่นวาชุมชนจะสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- ประชาชนไมมีโอกาสหรือเขาถึงการมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาในพื้นที่รวมกับองคกรภาครัฐ 
- รัฐและเจาหนาที่ของรัฐขาดความเขาใจในการทํางาน
รวมกับชุมชนและขาดความรูในเร่ืองกฎหมายที่เกีย่วกับ
สิทธิชุมชน 

S STRENGTHS WWEAKNESS 

OOPPORTUNITIES 
 

TTHREATS 
SWOT  

ชุมชนอูทอง 
สุพรรณบุรี 
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ขอเสนอแนะตอชุมชนตาํบลทาวอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
๑) ควรพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียวจึงควรพัฒนาควบคูไปกับการคํานึงถึง

รากเหงาทางวัฒนธรรม และการสรางจิตสํานึกของคนคนในชุมชนใหตระหนักถึงความเปนตัวตน  
และคุณคาทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดตอกันมาจากบรรพบุรุษ 

๒) ปญหาการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี ชุมชนตองรวมกันสํารวจความตองการใชน้ํา 
ในแตละป ซึ่งจะเปนโจทยเริ่มตนใหรับทราบปริมาณความตองการใชน้ําของชุมชนและเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ใหกับหนวยงานหรือเครือขายตาง ๆ ที่จะเขามาสนับสนุน 

๓) ควรมีการตอยอดผลิตภัณฑในชุมชน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแตการเริ่ม
เพาะปลูก วิธีทางการเกษตร การผลิตสินคา และการแปรรูป ท้ังนี้ ชุมชนควรขอความรวมมือเพ่ือรับการ
สนับสนุนดานองคความรูกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี รวมท้ังการตรวจสอบดานคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินคาดวย  

๔) สงเสริมใหมีตลาดชุมชน เพ่ือสรางพ้ืนที่ในการจําหนายและสามารถขยายสินคาไปใน
แหลงตลาดใหม ๆ  อีกท้ังเกิดเปนแหลงทองเท่ียวและแหลงในการจับจายใชสอยของบุคคลภายนอก
ชุมชนดวย ซึ่งจะสรางรายไดและชวยกระตุนระบบเศรษฐกิจในชุมชน  

๕) วิสาหกิจชุมชนควรมีการสํารวจความตองการของตลาด ปริมาณการอุปโภค - 
บริโภคของคนในชุมชน ขีดความสามารถในการผลิตของตนเอง หากเพียงพอในชุมชนควรขยายการจัด
จําหนายไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและรายไดใหกับชุมชน   

๖) ภาครัฐท้ังจังหวัดและองคการบริหารสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับการเขาถึง
ขอมูลบริการของภาครัฐท่ีตองมีชองทางท่ีสะดวก และคนทุกกลุมในสังคมสามารถเขาถึงขอมูลได 
โดยเฉพาะอยางอยางย่ิงกลุมผูสูงอายุ คนพิการ และกลุมบุคคลท่ีไมมีความถนัดในการใชเทคโนโลยี  
รัฐตองชวยใหประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยอาจส่ือสารผาน
วิทยุชุมชนหรือการสงตอขอมูลใหกับกลุมคนในพ้ืนท่ีท่ีใกลชิดกับประชาชนใหประชาสัมพันธตอ เชน  
อสม. เปนตน  

๗) ภาครัฐท้ังจังหวัดและองคการบริหารสวนทองถิ่นตองจัดใหมีชองทางหรอืระบบการ

กระจายขาวสารขอมูลของทางราชการสวนกลาง  จังหวัด รวมท้ังรับฟงปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน ขอเสนอแนะและความตองการของชุมชนอยูเสมอ เพ่ือใหจังหวัดไดส่ือสารทางตรงกับ

เครือขายภาคประชาชนหรือสภาองคกรชุมชน เพ่ือใหโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการสอดคลอง

กับความตองการของประชาชนในแตละชุมชนท่ีแทจริง 

ขอเสนอแนะตอการขับเคลือ่นระบบชุมชนตําบลเขมแข็งตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคมและแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมืองและดานสงัคม 

๑) สภาองคกรชุมชนตําบลเปนกลไกท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน ในบางพ้ืนท่ี 
สภาองคกรชุมชนตําบลมีความเขมแข็งจนสามารถจัดการปญหา เรียนรูปญหาและชวยเหลือกันเองได 
โดยไมรอการพ่ึงพิงจากภาครัฐ เชน วิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิตการเกษตรรานคาชุมชนตําบลทาเสา จังหวัด
กาญจนบุรี ธนาคารน้ําใตดินในบานวัดเขากําแพง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีเกิดจาก
การคิด วิเคราะห วางแผน แกไขปญหาของคนในชุมชนที่มีความรูสึกถึงความเปนเจาของชุมชนอยางแทจรอง 
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เปนตน การดําเนินงานของสภาองคกรชุมชนตําบลจึงเปนเสมือนเวทีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชมุชน 
อันถือเปนรากฐานของประชาธิปไตยในระดับประเทศไดเปนอยางดี ดังนั้น การปฏิรูปประเทศควรให
ความสําคัญกับสภาองคกรชุมชนตําบล โดยกําหนดบทบาทใหกับองคกรดังกลาวอยางชัดเจนในแผนการ
ปฏิรูปประเทศในดานท่ีเกี่ยวของ อาทิ ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานการสาธารณสุข ดานสังคม เปนตน  
พรอมท้ังสนับสนุนดานงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงานดวย 

๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และนโยบายของรัฐไดวางหลักเกณฑไวอยางกวางขวาง ครอบคลุม และลึกซึ้งใหกับสิทธิชุมชนและ
การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน แตกลับพบวากลไกของภาครัฐบางสวนยังไมตอบสนองหรือ
ตอบสนองไมครบถวน และพบวามีขอขัดของในการส่ือสารใหกับหนวยงานทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของและ
เจาหนาที่ของรัฐไดรับรูอยางทั่วถึง 

ประกอบกับ จากการลงพ้ืนท่ี พบวา การตื่นรูเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในระดับพ้ืนทียั่ง
มีนอย แมบางสวนมีการดําเนินการไปดวยตนเองอยูแลว ดังนั้น ภาครัฐตองส่ือสารการปฏิรูปประเทศใหกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดเขามามีบทบาทและมีสวนรวมอยางจริงจัง เพราะส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหการปฏิรูป
ประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองเริ่มตนจากการมีกลไกในการเสริมสรางกระบวนการของการมีสวนรวมจากภาค
สวนตาง ๆ โดยเร็ว หากทําใหทุกภาคสวนรู เขาใจ จะทําใหเกิดความเปนหุนสวนของสังคมได ผลท่ีจะไดรับ
คือจะเกิดการชวยคิดวิเคราะหหามุมมองเพ่ือเพ่ิมประโยชนใหกับประเทศชาติ  

๓) ภาคประชาชนตองเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน โดยสรางจิตอาสาในชุมชนเพ่ือให
ความรูเกี่ยวกับการรับรูเรือ่งสิทธิ หนาที่พลเมืองตามกฎหมาย ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนใชสิทธิตามกฎหมาย
ผานเวทีประชาคม ผานกิจกรรมของกลุม องคกรที่มีอยูในชุมชน อันเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งจะพัฒนา
กอตัวขึ้นทีละเล็กละนอยจนขยายไปทั่วทั้งชุมชน เสมือนเกราะปองกันอันสําคัญเพราะคนในชุมชนเขมแข็ง
สงผลใหชุมชน สังคม ประเทศเขมแข็ง 

๔) กระบวนการออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติทองถิ่น การจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
ในชุมชน  ตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และตองพิจารณาใหครบถวน 
รอบดาน ความตองการท่ีแทจริง รวมทั้งบริบทของสังคมหรือชุมชนซึ่งมีอัตลักษณที่แตกตาง ๆ  กันไปในแตละ
พ้ืนที่ 

๕) พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับสิทธิชุมชน เทคนิคการประสานงาน/การทํางานรวมกับชุมชน
และเครือขายสภาองคกรชุมชน ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีใหกับขาราชการทุกระดับ 
ตลอดจนสรางจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีของรัฐในการบริการประชาชนและชุมชน สรางกระบวนทัศนคติให
เจาหนาที่รัฐผูใหบริการมีจิตบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติและคํานึกถึงประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๔ - 
 

ขอเสนอแนะ สู “ตําบลประชาธิปไตยย่ังยืน” 
หลักการ : การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม หรือ

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ โดยมุงเนนใหประชาชนรูสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีและความรับผิดชอบนั้น 
จะตองเริ่มจากประชาธปิไตยจากฐานราก โดยควรออกแบบโครงสรางของระบอบการเมืองท่ีเปนประชาธปิไตย
แบบมีสวนรวมจากฐานรากตั้งแตการคิดและตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาตําบลในรูปแบบ “ตําบล
ประชาธิปไตยย่ังยืน” ซึ่งมีฐานคิดจากการมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริมสิทธิชุมชนใหเขมแข็ง  
การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม การพัฒนาประชาธิปไตยอยางย่ังยืน  
การชวยเหลือพ่ึงพากนัเองในชุมชน โดยแบงการดําเนินงานการขับเคล่ือนออกเปน ๓ เสาหลัก ไดแก 

ระดับทองท่ี ขับเคล่ือนโดยกํานัน ผูใหญบาน โดยมีบทบาทเปนผูนําในกระบวนการประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือ 

ระดับทองถิ่น ขับเคล่ือนโดย องคการปกครองสวนทองถิน่ เทศบาล องคการบริหารสวนตาํบล โดยมี
บทบาทในการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานประชาชน ทรัพยากร วิถีวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ  

ระดับทองทุง ขับเคล่ือนโดยสภาองคกรชุมชน โดยมีบทบาทในการเสริมสรางธรรมาธิปไตย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
การดําเนินงานในกาวตอไปของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกจากจะเปนการติดตาม 

ผานรายงานความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภา 
ตามมาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ รายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปตามแผนปฏิรูป
ประเทศและตามยุทธศาสตรชาติ หรือรายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร
ชาติท่ีตองนําเสนอตามกฎหมายแลว คณะอนุกรรมาธิการไดตั้งเปาหมายวาการดําเนินการติดตาม 
เสนอแนะ และเรงรัดจะตองเกิดผลสัมฤทธิ์ เปนรูปธรรมใน ๒ ประเดน็สําคัญ คือ 

ประเด็นท่ี ๑ ติดตาม เสนอแนะ เรงรัดการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือการปฏิรูปในเชิง
โครงสรางและประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
และการคุมครองผูบริโภค โดยมีประเด็นสําคัญ อาทิ 

แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานในอนาคต 

โดยท้ัง ๓ เสาหลักจะอยูบนพ้ืนฐาน 
ของสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีประกอบดวย  
(๑) ธัมมัญุตา เปนผูรูจักเหตุ  
(๒) อัตถัญุตา เปนผูรูจักผล  
(๓) อัตตัญุตา เปนผูรูจักตน  
(๔) มัตตัญุตา เปนผูรูจักประมาณ  
(๕) กาลัญุตา เปนผูรูจักกาล  
(๖) ปริสัญุตา เปนผูรูจักบริษัท  
(๗) ปุคคลัญุตา เปนผูรูจักบุคคล  
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ประเด็นท่ี ๒ ติดตาม เสนอแนะ เรงรัด กฎหมายภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือการ

ปฏิรูปในเชิงขอกฎหมาย และการผลักดันกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุมครองผูบริโภค โดยพิจารณาศึกษากฎหมายสําคัญท่ีสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ 
หรือกฎหมายท่ีเปนการยกระดับสถานะดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในเวทีโลก รวมถึงความ
สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อาทิ 

 
 
 
 
 

 

 

พระราชบัญญตัิคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รางพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติ  พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  
รางพระบัญญตัิคูชีวิต พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญตัิสิทธิชุมชน พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญตัิสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 

 

Big Rock 
• การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสทิธภิาพ 
• การปฏิรูประบบการคุมครองผูบริโภค โดยการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค 

• การปฏิรูปกลไกในการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เสริมสรางสํานึก ทักษะ หนาที่พลเมือง 
• การขับเคลื่อนระบบชุมชนตําบลเขมแข็ง 

 

แผนปฏิรูปประเทศจะไมมีทางลุลวงสําเร็จได  
ถาขาด "การสื่อสารการปฏิรูปประเทศ"  
ซึ่งพื้นฐาน คือ การท่ีรัฐตองเรงภารกิจ 
ทุกดานตามหนาท่ีและอํานาจของตนเอง  
และตองไดผลท่ีประชาชนสัมผัสได  
จนยอมรับและเขามีสวนรวมอยางจริงจัง..." 

นายอนุศักด์ิ  คงมาลัย  
ประธานคณะอนกุรรมาธกิาร ตสร.  

ดานสิทธมินุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
และการคุมครองผูบรโิภค 



๑๑๗ 
 

คณะอนุกรรมาธิการ 
ด้านสิทธมินุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 

 

 
ในรอบระยะเวลา ๑ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓) คณะอนุกรรมาธิการ

ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค วุฒิสภา ได้พิจารณาศึกษาและด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

๑. เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
๒. เรื่อง การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
๓. เรื่อง คนไร้รัฐไร้สัญชาติ 
๔. เรื่อง การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
๕. เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 

ของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ 
๖. เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
๗. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบการและภาคเอกชนในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 
 
 

 ๒ 



๑๑๙ 
 

 
 
 

คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... . และร่างพระราชบัญญัติ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ประเทศไทยได้เข้า
เป็นภาคีสนธิสัญญาต่าง ๆ และเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว  
ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาดังกล่าว  

 
๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 

๑.๑ ความเป็นมา 
ร่างพระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่ประเทศไทยจัดท าขึ้นเพ่ือรองรับในกรณีประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศไทยได้รับรองอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ อันเป็นผลให้ประเทศไทย 
ต้องผูกพันหรือมีพันธกรณีในการอนุวัติกฎหมายภายในประเทศ โดยต้องปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมาย นโยบาย รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการและสาระส าคัญของอนุสัญญา
ดังกล่าว 

ที่ผ่านมา ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเคยเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) แล้ว แต่เนื่องจากมีข้อติดขัดบางประการจึงท าให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น ไม่ได้เข้าสู่การ
พิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา และวาระที่สาม  และกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพได้ถอนร่างพระราชบัญญัติฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ และได้น ากลับไป
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

 
๑.๒ ผลการพิจารณา  

คณะอนุกรรมาธกิารไดเ้ชิญผูแ้ทนจากกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ กระทรวงยุติธรรม 
ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม และเห็นว่าเหตุขัดข้อง
ที่ท าให้ร่างพระราชบัญญัติฯ มีปัญหาข้อขัดข้อง เช่น  

- มาตรา ๑๑ ก าหนดว่า “สถานการณ์ฉุกเฉิน สงคราม ความไม่มั่นคงของรัฐ หรือ
สถานการณ์พิเศษใด ไม่อาจน ามาอ้างเพ่ือให้การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท า  
ที่ชอบด้วยกฎหมาย” เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องบัญญัติมาตราดังกล่าวไว้ เนื่องจากได้มีการก าหนด
ฐานความผิดเกี่ยวกับการทรมานไว้แล้ว และการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐแม้จะสืบเนื่องจากการ 
ใช้อ านาจตามกฎหมายพิเศษ หากครบองค์ประกอบความผิดฐานกระท าทรมาน เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  
ไม่อาจอ้างว่าเป็นการกระท าโดยสุจริตได้ 

เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 



๑๒๐ 
 

- มาตรา ๑๒ ก าหนดว่า “ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งตัวบุคคลใด
ออกไปนอกราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการส่งบุคคลดังกล่าวออกไปจะส่งผลให้บุคคลนั้น  
ถูกกระท าทรมานหรือถูกกระท าให้สูญหาย” เห็นว่า ประเทศไทยมีกฎหมายที่ก าหนดให้ดุลพินิจแก่ฝ่าย
บริหารที่จะไม่ผลักดันกลับหรือส่งบุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักรอยู่แล้ว จึงท าให้ประเทศไทย
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีตามที่ไดใ้ห้สัตยาบันไวไ้ด ้จึงไม่มีความจ าเปน็ตอ้งก าหนดบทบัญญัติดังกล่าว
ไว้ก็ได้  

 
๑.๓ ข้อเสนอแนะ 

คณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ดังนี้ 

๑) เห็นควรก าหนดให้มีองค์กรที่มีความเป็นอิสระเข้าไปมีหน้าที่และอ านาจในการ
ตรวจสอบวัตถุ พยานหลักฐาน ซึ่งการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ในการ
รวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินคดี และเพ่ือให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับการ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินคดีและความยุติธรรมที่เพิ่มขึ้น 

๒) ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับบทบัญญัติในร่างมาตรา ๑๑ และร่างมาตรา ๑๒ 

๓) ควรก าหนดมาตรการในการป้องกันหรือคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการตามที่รา่งพระราชบญัญตัิดงักล่าวก าหนดให้ต้องด าเนินการ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกัน
และเพื่อเกิดความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ที่ได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย  

 
๑.๔ ความคืบหน้า 

ปัจจุบันร่างพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล
สูญหาย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) และเมื่อ สคก. พิจารณาแล้วเสร็จจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา ต่อมาจะเป็นขั้นตอน
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และขั้นตอนของวุฒิสภาในการที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

๒. ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... 
๒.๑ ความเป็นมา 

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองด้านเอดส์ได้ท างานร่วมกับกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง 
ถูกเลือกปฏิบัติอยู่จ านวน ๙ กลุ่มประกอบด้วย ๑) กลุ่มชาติพันธุ์ ๒) กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV. ๓) กลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ ๔) กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด ๕) กลุ่มแรงงาน ๖) กลุ่มเด็กและเยาวชน ๗) กลุ่มสตรี  
๘) กลุ่มผู้สูงอายุ และ ๙) กลุ่มผู้พิการ ซึ่งกลุ่มประชากรทั้ง ๙ กลุ่ม ได้มีการหารือกันถึงปัญหาการ 
ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระท า ครอบครัว และสังคมโดยรวม  
ซึ่งในปัจจุบันได้มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรดังกล่าว เช่ น พระราชบัญญัติความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้น 



๑๒๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกฎหมายกลาง และเป็นกฎหมาย
พ้ืนฐานในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะในการคุ้มครอง และ  
เพ่ือรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะปลอดพ้นจากการถูกเลือกปฏิบัติ จากความแตกต่างหลากหลาย  
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
การติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมและป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ตลอดจนคุ้มครองและช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติ และป้องกันไม่ให้การเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
เกิดขึ้นซ้ าสอง 

 
๒.๒ ผลการพิจารณา  

คณะอนุกรรมาธกิารไดเ้ชิญผูแ้ทนจากกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ กระทรวงยุติธรรม
ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม และเห็นว่า  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้  ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาท
หน้าที่เชื่อมโยงกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ตั้งคณะท างานศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....  โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
เป็นประธานคณะท างาน และมีผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนจาก
เครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะท างานเพ่ือด าเนินการพิจารณาศึกษาและรับฟังความคิดเห็น  
ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  รวมทั้ งเพ่ือให้การด าเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคล พ.ศ. .... (ฉบับภาครัฐ) และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยกร่าง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะเร่งด าเนินการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว และคาดว่าร่างพระราชบัญญัติจะสามารถเสนอไปยัง
คณะรัฐมนตรีได้ใน พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
๒.๓ ข้อเสนอแนะ 

๑) ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....  (ฉบับภาคประชาชน)  
ที่เสนอให้มีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นการจัดตั้ง
หน่วยงานขึ้นมาใหม่และมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ ประการส าคัญต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือขอ
โครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร รวมทั้งอัตราก าลังคนจากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จึงเห็นว่าการจัดตั้ง
ส านักงานดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณากฎหมาย ดังนั้น เห็นควรก าหนดให้เป็นหน้าที่ 
และอ านาจของหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือหน่วยงานของ
รัฐแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

๒) เห็นว่ากฎหมายที่มีลักษณะขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือร่างพระราชบัญญัติ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... ควรเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม คุ้มครอง  
หรือให้โอกาสบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติมากกว่าการก าหนดโทษหรือลงโทษทางอาญาต่อผู้ที่เลือกปฏิบัติ  
ทั้งนี้ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเท่าเทียม และความเสมอภาคในสังคม 



๑๒๒ 
 

๓) ในระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการนั้น 
เห็นว่า กระทรวงยุติธรรมควรที่จะต้องก าหนดมาตรการหรือหลักประกันในการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการ
เลือกปฏิบัติต่อบุคคล เพ่ือเป็นการเน้นย้ าและเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้
ละเลยกลุ่มบุคคลดังกล่าว  

 
๒.๔ ความคืบหน้า 

ปัจจุบันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้รับงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ในการศึกษาร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... แล้ว และจะด าเนินการพิจารณา
ศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ความเป็นมา 

คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า เรื่อง “การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หากการประกอบธุรกิจไม่เคารพสิทธิมนุษยชน 
ย่อมท าให้ขาดการยอมรับจากท้องถิ่น หรือชุมชนที่เข้าไปประกอบการ (license to operate) และอาจส่งผล
กระทบต่อการค้า การลงทุนกับคู่ค้าต่างประเทศที่ให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยได้น าหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights : UNGPs) มาด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการประสานความ
ร่วมมือเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามในปฏิญญาความร่วมมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติในประเทศไทย และได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Right : NAP) 
ตามกรอบหลักการของ UNGPs โดยมีสาระส าคัญครอบคลุมหลักการ ๓ เสาหลัก ดังนี้ 

๑. ก าหนดหน้าที่ของภาครัฐในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการถูกละเมิดโดยธุรกิจ  
๒. ก าหนดความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ในการเคารพสิทธิมนุษยชน  
๓. ก าหนดให้มีการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง การประกอบธุรกจิกับสิทธิมนุษยชน 



๑๒๔ 
 

๒. ผลการพิจารณา 
๒.๑ คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็น

หน่วยงานท่ีได้มอบหมายให้ด าเนินการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National 
Action Plan on Business and Human Right : NAP) โดยน าหลักการ UNGPs มาเป็นพ้ืนฐานในการ
จัดท าแผน 

๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นประเทศแรกในเอเชีย โดยแผนปฏิบัติการที่ประกาศดังกล่าวจะเป็น
ระยะที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยแผน NAP เป็นแผนปฏิบัติการระดับชาติที่จัดท าขึ้นตาม
กรอบหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีสาระส าคัญครอบคลุม
หลักการเคารพ ปกป้อง และเยียวยาด้านสิทธิมนุษยชน อันเป็น ๓ เสาหลักพ้ืนฐานของหลักการชี้แนะฯ 
ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่มีความก้าวหน้าในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
อย่างเป็นรูปธรรม และประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียและเป็นประเทศที่ ๒๓ ที่มีการประกาศใช้ 
แผนดังกล่าว  

ดังนั้น จึงต้องมีแนวทางขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเพ่ือยก
สถานะของประเทศไทยด้านสิทธิมนุษยชนให้สูงขึ้น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ต้องด าเนินการ 
ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน ทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วย 

๒.๓ คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพได้เดินทางไปศึกษาดูงาน 
ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง  
“การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เพ่ือศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน เรื่อง “การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”  
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดท าเป็นข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ต่อการขับเคลื่อน เรื่อง “การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ต่อไป 
 

๓. ข้อเสนอแนะ 
๓.๑ เห็นว่าควรมีการขยายเครือข่ายหรือขอบเขตของการขับเคลื่อนเรื่อง “ธุรกิจกับ 

สิทธิมนุษยชน” ในทุกระดับ ตั้งแต่ธุรกิจระดับรากหญ้าไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ควรจะต้องประกอบธุรกิจ 
ตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบพ้ืนฐานของหลักการ UNGPs 

๓.๒ การจะสร้างพลังทวีคูณหรือการเพิ่มจ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในภาคธุรกิจ
เกี่ยวกับเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ให้มากขึ้น โดยการขอความร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับภาคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ประกอบกับการก าหนดตราสัญลักษณ์เพ่ือรับรองมาตรฐาน
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพ่ือเป็นมาตรการในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว  
และเพ่ือเป็นการรับรองและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของประเทศไทยให้เกิดการยอมรับ  
ในระดับนานาชาติ ดังนี้ 



๑๒๕ 
 

๑) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากบุคคลที่ประกอบธุรกิจ 
และมีสถานะเป็นนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และมีสถานประกอบการในประเทศไทย 
ทุกประเภทจะต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์หรือจดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

๒) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม 
เนื่องจาก สมอ. มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภาคการผลิตที่ เป็นมาตรฐาน
ระดับประเทศ ดังนั้น ควรเพ่ิมเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจไว้ในขั้นตอน  
หรือกระบวนการในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับ มอก. 

๓.๓ การก าหนดตราสัญลักษณ์สินค้าและบริการ เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าและบริการ
ของประเทศไทยไปสู่ระดับสากล และเพ่ือเป็นแรงจูงใจและแสดงถึงการรับรองสินค้าและบริการให้แก่  
ผู้ประกอบธุรกิจว่าได้ด าเนินการตามหลักการชี้แนะฯ แล้ว ประกอบกับท า ให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศ 
และระหว่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ 

๓.๔ ควรมีการประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการก าหนดตราสัญลักษณ์ โดยอาจจะก าหนดตราสัญลักษณ์ 
หรือเครื่องหมายรับรองเป็นระดับ เอ บี ซี ดี เพ่ือติดให้กับสินค้าหรือบริการตามคุณภาพของสินค้า 
และบริการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์การประเมินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 
 
 

๑. ความเป็นมา 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของกลุ่มคนไร้รัฐ 

ไร้สัญชาติในประเทศไทย และเห็นว่าปัจจุบันยังมีกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นคนไทยแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย  
เป็นจ านวนมาก จึงส่งผลให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงสิทธิอันพึงมีตามที่กฎหมายก าหนด  
และตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานได้ ประกอบกับที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระทัยและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานะ
บุคคลและสัญชาตเิป็นอย่างมาก และประเทศไทยไดร้ับค าชื่นชมจากองค์กรระหว่างประเทศและองคก์าร
สหประชาชาติ (UN) เกี่ยวกับการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐได้มีการท างาน
ร่วมกับองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ประจ าประเทศไทย ด าเนินการเกี่ยวกับเด็ก
ที่ตกอยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ดังนั้น จึงเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะด าเนินการเรื่องดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิอันพึงมีตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน  
และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ 

 
๒. ผลการพิจารณา 

คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจาก กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม สภาความมั่นคงแห่งชาติ  
และกระทรวงสาธารณสุข มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม โดยเห็นว่าการด าเนินงานพิจารณาให้สัญชาติ 
แก่กลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ  มีปัจจัยและองค์ประกอบหลายประการที่จะท าให้การขับเคลื่อน 
เรื่องดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นหลักประกันต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้  

ดังนั้น จึงได้ตั้งสมมุติฐานว่า หากต้องท าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงาน 
ที่จะรับผิดชอบหลักในการด าเนินการประสานกับภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการในระดับพ้ืนที่ 
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ควรเป็นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยเครือข่าย
จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อน  
ในด้านนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาสถานะของกลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
ส าหรับการด าเนินงานในรูปแบบ Action Plan อาจจะจัดท าเป็นโครงการพิเศษหรือโครงการเฉลิม 
พระเกียรติเพ่ือตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) โดยบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วน และให้กรมการปกครองด าเนินการประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอของบประมาณ  
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและชี้แจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นว่าหากมีการอนุมัติงบประมาณตามที่เสนอ  
จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่กลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วประเทศ 

 
๓. ข้อเสนอแนะ 

คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ
ของกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว จึงเห็นควร 
มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

เรื่อง คนไร้รัฐไรส้ัญชาติ 
 



๑๒๘ 
 

๓.๑ ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือน าเสนอแนวทาง 
การด าเนินงานเรื่องคนไทยตกส ารวจ คนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย ดังนี้ 

 ๑) ควรพิจารณาให้ความส าคัญแก่กลุ่มผู้มีสิทธิได้รับสัญชาติไทย ให้ได้รับสัญชาติไทย
อย่างสมบูรณ์เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก และควรให้ความส าคัญไม่น้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ เพ่ือให้บุคคล  
กลุ่มดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันพึงมีตามที่กฎหมายก าหนดไว้ รวมทั้งเห็นว่ ากลุ่มบุคคล
ดังกล่าวอาจจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วย 

๒) การด าเนินงานเพ่ือให้ได้รับสัญชาติไทย โดยการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) นั้น  
ปัจจุบันมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ขอรับการตรวจ จึงเห็นควรพิจารณา
จัดท าโครงการพิเศษซึ่งอาจเป็นลักษณะโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือให้มีการขยายงบประมาณ 
ในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้น 

๓) ควรพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เป็นรายปี ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการวางแผนการท างาน การก าหนดตัวชี้วัด และการก าหนดเป้าหมายร่ วมกัน  
เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ทีค่วรไดร้ับสัญชาติไทย แต่ยังไม่ได้รบัสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ รวมทั้งเพ่ือให้ด าเนนิการ
น าบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ แรงงานต่างด้าว เข้าสู่ระบบได้ครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการด าเนินงานเรื่องดังกล่าว ให้ประสบผลส าเร็จ
มากยิ่งขึ้น 

๓.๒ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาสถานะของกลุ่มคนไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว ดังนี้ 

๑) เห็นควรให้มีการจัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติเพ่ือขับเคลื่อนและเร่งรัด 
ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสถานะและได้สัญชาติไทยเพ่ิมมากขึ้น โดยการจัดท า
โครงการควรมีกรอบระยะเวลาในการด าเนินการอย่างตอ่เนือ่งประมาณ ๓ – ๕ ปี เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพ่ิมมากขึ้น และรัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ 
และเพ่ิมอัตราก าลัง เพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง 
ควรสนับสนุน รวมทั้งควรส่งเสริมและสนับสนุนการท างานในลักษณะภาคีเครือข่าย และการท างาน  
แบบบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและการด าเนินการพัฒนาสถานะของกลุ่ม
คนไร้รัฐไร้สัญชาติ 

๒) รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณและเพ่ิมอัตราก าลัง เพ่ือด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ส าหรับการเพ่ิมอัตราก าลังรัฐบาลอาจจะพิจารณา 
จ้างบัณฑิตจบใหม่ร่วมท างานในโครงการดังกล่าว เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

๓) ควรส่งเสริมและสนับสนุนการท างานในลักษณะภาคีเครือข่าย และการท างาน
แบบบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและการด าเนินการพัฒนาสถานะของ 
กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เช่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสขุ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น 

 
 



๑๒๙ 
 

๔) ส าหรับการด าเนินการพัฒนาสถานะของกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติในระยะยาว 
ควรก าหนดให้มีบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายรัฐที่เปิดโอกาสให้ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม  
และเป็นธรรม สามารถปรับ เปลี่ยน ได้ตามสถานการณ์ โดยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสังคม  
และประเทศชาติทั้งในด้านความมั่นคงของชาติและสิทธิมนุษยชน และควรจัดระบบการบริการ  
และก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ 

 
๔. ความคืบหน้า 
    ๔.๑ ตามที่คณะอนุกรรมาธิการได้มีมติส่ง  เรื่อง ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ 

สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย  
และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

 ในการนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งความคืบหน้า 
มายังประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ดังนี้ 

๑) กรมการปกครอง ได้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ได้รับการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จ านวน ๘,๐๑๗ ราย 
(๒) ได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎร ส าหรับคนไทย

พลัดถิ่นที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไหหรือได้สัญชาติไทยกรณีอื่นแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับ รวมถึงบุตรของผู้ที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
จ านวน ๓,๑๓๓ ราย 

(๓) กรณีการแก้ไขกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนในกลุ่ม เด็กและบุคคลที่ เรียนอยู่ใน
สถานศึกษาหรือสถานสงเคราะห์เดิมไม่มีคุณสมบัติในการยื่นค าขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น ส านักทะเบียนกลางมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในกรแก้ไขปัญหาการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติ
ไว้ผิดกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาหรือสถานสงเคราะห์ ซึ่งได้รับการส ารวจ
จัดท าทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไว้ถูกต้องแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๔๘ สามารถน าหลักฐานการมี เชื้อสายไทย เพ่ือแก้ ไขท้ายรายการสัญชาติ เป็น  
“กลุ่มเชื้อสายไทย” แล้ว ยื่นค าขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ได้เช่นเดียวกัน ส าหรับบุตร
ของคนไทยพลัดถิ่นที่มบีิดาหรือมารดาไดร้ับการรับรองเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว ไม่ว่าบุตรนั้นจะได้รับการ
ส ารวจอยู่ในกลุ่มไหนก็สมารถขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรส าหรับคนไทย  
พลัดถิ่น เพ่ือเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๕/๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒) สภาความมั่นคงแห่งชาติ  
- การขยายมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ ส านักงานสภาความ

มั่นคงแห่งชาต ิได้จัดประชุมส่วนราการที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือหรืเกี่ยวกบักรขยายมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๔๘ ดังกล่าวไปแล้ว ๔ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑, ครั้งที่ ๒  
เมื่อวันที่  ๔ กันยายน ๒๕๖๑ , ครั้งที่  ๓ เมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ , ครั้งที่  ๔ เมื่อวันที่  ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) หลักเกณฑ์การก าหนดสถานะบุคคล  
ต่อผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ  โดยให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 



๑๓๐ 
 

๔.๒ ตามที่คณะอนุกรรมาธิการได้มมีติส่ง เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาสถานะของกลุ่มคนไร้
รัฐไร้สัญชาติ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือโปรดพิจารณา  

ในการนี้ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือเรียนประธานคณะกรรมาธิการ 
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา แจ้งการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวว่า
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและมีบัญชา ดังนี้ 

๑) มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ในฐานะที่ได้รับ
มอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย 

๒) ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๑. ความเป็นมา 

เนื่องจากสาเหตุความขัดแย้งทางการเมืองตลอดระยะเวลา ๑๖ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๔๘ สังคมไทยเกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นหลายครั้ง ซึ่งเป็นความขัดแย้งทางความคิดเห็น
ทางการเมืองในการแสดงออกถึงการต่อต้านรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ และมีแนวโน้มรุนแรง 
มากยิ่งขึ้น ส่งผลต่ออนาคตของสังคมไทยในระยะยาว และจากปรากฏการณ์ความรุนแรงทางการเมือง  
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ได้น ามาซึ่งการสูญเสียและเสียหายต่อสังคม 
รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเกิดผลกระทบไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การเป็นอยู่และปากท้อง
ของประชาชน ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสังคม เป็นต้น 

 
๒. ผลการพิจารณา 

๒.๑ จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะกรรมาธิการจึงได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีการก าหนดกรอบแนวทางเพ่ือน าไปสู่การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ขึ้นในสังคมไทยให้เป็นรูปธรรม โดยคณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว 
จ านวน ๑๑ ครั้ง และได้เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวมาให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 
 

เรื่อง การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
 



๑๓๒ 
 

 
ล าดับ รายชื่อผู้ชี้แจ้ง/ต าแหน่ง หน่วยงาน 

๑. พลเอก บุญธรรม  โอริส  
อดีตรองผู้อ านวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  

สมาชิกวฒุิสภา 

๒. นางนิชา  หิรัญบูรณะ ธุวธรรม  
รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและอดีตคณะกรรมการ 
ศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง 

 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

๓. พลอากาศตรี ก าพร  พิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 
 

กระทรวงกลาโหม ๔. พลตรี เพชรัตน์  ลิ้มประเสริฐ 
ผู้อ านวยการส านักงานกิจการพลเรือน 

๕. พันเอก สุชิน  ใยเทศ  
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม 

๖. นายปกรณ์  นิลประพันธ์   
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. 

ส านักงาน ป.ย.ป. 
 

๗. พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ  ผู้อ านวยการ  
ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบนัพระปกเกล้า 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิ  มูลศิลป์ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

๙.  นายอดุลย์  เขียวบริบูรณ์  
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายญาติวีรชนพฤษภา’ ๓๕ 

 

  
๒.๒ แนวทางเพ่ือน าไปสู่การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประกอบด้วย 

๑) ปฏิรูปด้านการเมือง การปฏิรูปด้านการเมืองจะต้องเป็นเรื่องสร้างสรรค์  
และสอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๒) การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความ
จ าเป็น เพ่ือให้เกิดความปรองดองและสมานฉันท์  รัฐบาลควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ หรือ 
Roadmap โดยเร่งรัดและผลักดันให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าให้
เกิดความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดท าแผนดังกล่าวจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ให้สอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล และกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

๓) ปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม ควรมีการสร้างมาตรฐานของกระบวนการ
ยุติธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยลงลึกถึงการแก้ไขสาเหตุของการกระท าผิดกฎหมาย
อย่างยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  

๔) การแสดงเจตจ านงของผู้มีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้เสียที่ออกมาขอโทษต่อสังคม 
และผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองที่ให้อภัยจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ตั้งแต่ปี 
๒๕๔๘ – ปัจจุบัน โดยผู้น าประเทศ นักบริหาร ประชาชน และกลุ่มคนที่มีความขัดแย้งทางการเมือง  
ทุกช่วงระยะเวลาควรให้ความส าคัญกับ “การขอโทษและการให้อภัย” และควรน าหลักการดังกล่าว 
มาเป็นแนวทางในการด าเนินการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้าง
ความรับรู้ทั่วของสังคม โดยการพบปะพูดคุยเพื่อให้สังคมเกิดการยอมรับและร่วมมือกัน 



๑๓๓ 
 

๕) ความเหมาะสมของการตราร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความยุติธรรม 
ทางอาญาที่ เกี่ยวเน่ืองกับมูลเหตุจูงใจทางการเมือง พ.ศ. .... โดยการน าหลักการและเหตุผล 
ทางการเมืองมาพิจารณาเป็นส าคัญ 

๖) การน าสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นกระบวนการหน่ึงในการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ โดยเห็นว่า แม้ว่าปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์จะถูกน ามาใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างความ
เกลียดชัง (Hate Speech) รวมทั้งข่าวปลอม (Fake News) ก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์ 
ก็สามารถถูกหยิบยกเป็นเครื่องมือส าคัญในการบรรเทาและยุติความขัดแย้งได้ 

 ๗) การป้องกันการกระท าความรุนแรงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และการใช้เสรีภาพบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ  ผู้น าการชุมนุมต้องมี
ความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ร่วมชุมนุมเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมภายใต้กรอบ
ของกฎหมายหลีกเลี่ยงการใช้พฤตกิรรมที่จะเปน็การท้าทาย ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือยั่วยุให้เจ้าพนักงาน
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ชุมนุมใช้ความรุนแรง 

 
ทั้งน้ี คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่าเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ยังมี

ความขัดแย้งอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและสมบูรณ์ของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
จึงเห็นควรชะลอการเสนอร่างรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท”์ ออกไปก่อน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๓๕ 
 

 
 
 

 
  ๑. ความเป็นมา 

    รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศ เป็นการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
ที่ บั ญ ญั ติ ใน มาตรา  ๒ ๔ ๗  (๒ ) ขอ งรั ฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๖ (๒) 
แ ห่ งพ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการ
จัดท ารายงานดังกล่าวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ได้ประมวลข้อมูลจากเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นในปี  ๒๕๖๒ ข้อมูลจากภาคเอกชนภาคประชาชน การ
ด าเนินการของหน่วยงานรัฐ และข้อมูลจากการปฏิบัติงานของ 

  กสม. รวมทั้ง ได้จัดการรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลในบางกรณีแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และพิจารณา
เปรียบเทียบกับสิทธิต่าง ๆ ที่ ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในและหนังสือสัญญา 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม เพ่ือประเมินสถานการณ์สิทธิในแต่ละด้าน
และจัดท าข้อเสนอแนะ โดยได้แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น ๔ ด้านตามขอบเขตของสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญในบริบทของประเทศไทย ได้แก่ 
(๑) ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (๒) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
(๓) ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล และ (๔) ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใย  

ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ปี ๒๕๖๒ และได้มีมติมอบหมายคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
วุฒิสภา เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นรวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานดังกล่าว 

 
๒. ผลการพิจารณา 

คณะอนุกรรมาธิการได้ด าเนินการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
เพ่ือประกอบการพิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ปี ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
อย่างรอบด้าน จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะต่อรายงานเพ่ือเสนอไปยังรัฐบาล กสม. และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือยกระดับสิทธิมนุษยชนของ 
ประเทศไทยให้สูงขึ้นด้วย 

 
 

เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธมินุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ 



๑๓๖ 
 

๓. ข้อเสนอแนะ 
    ๓.๑ ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี  ๒๕๖๒ 
           ๑) ในภาพรวมเห็นว่า กสม. ประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ ได้รอบด้านและเป็น
ประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ในการศึกษาติดตามความก้าวหน้า 
และให้ทุกภาคส่วนด าเนินการในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่มี
ความก้าวหน้าด าเนินการให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไป 
           ๒) กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ควรมีการ
ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็น 
ข้อห่วงกังวลด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 

๓) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ เป็นแผนแม่บทส าหรับทุกส่วนราชการ 
กระทรวงยุติธรรมควรเร่งท าความเข้าใจ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นรูปธรรม 

๔) ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องส าคัญ รัฐบาลควรให้ความส าคัญและส่งเสริม 
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจอย่างจริงจัง 

๓ .๒  การประเมิ นสถานการณ์ ด้ านสิท ธิพ ล เมื อ งและสิ ท ธิ ท างการ เมื อ ง  
ได้มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑) กองทุนยุติธรรม มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม ควรมีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 

๒) ควรมีกระบวนการที่ชัดเจนให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม 
ทุกขั้นตอน และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในระดับสากล  

๓) รัฐบาลควรเร่งรัดให้โอนคดีที่ยังอยู่ในศาลทหารไปยังศาลยุติธรรม และควร
พิจารณาทบทวนถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่ยังคงมีอยู่หลายฉบับ ซึ่งอาจจะ
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน 

๔) การอ านวยความยุติธรรมชั้นต้นเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมให้แก่ประชาชนในชั้นจับกุม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมการท างานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และทนายความให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๕) รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
และกรมสอบสวนคดีพิเศษในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง และ 
เป็นทางเลือกแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

๓.๓ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ได้มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑) ควรมีการแก้ไขปัญหาแรงงานนอกระบบ การคุ้มครองแรงงานภาคประมง  
และการบังคับใช้แรงงานให้สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  



๑๓๗ 
 

๒) การประกันสังคมและกองทุนออมแห่งชาติ มีความส าคัญต่อการดูแลคุ้มครอง
ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐควรให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว  
และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน  
ได้มากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

๓) ควรน าแผนปฏิบัติการระดับชาติเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือให้การประกอบธุรกิจค านึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน 

๔) สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
(๑) รัฐควรปรับปรุงแก้ไขกลไกและวิธีการพิจารณาให้สัญชาติแก่กลุ่มบุคคลไร้รัฐ

ไร้สัญชาติอย่างจริงจัง เพ่ือให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยได้รับสัญชาติโดยสมบูรณ์และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

(๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรเร่งพิจารณา
ทบทวนพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว  พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เป็น
กฎหมายที่สามารถแก้ปัญหาและยุติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และเพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพของ
บุคคลในครอบครัวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

(๓) ควรเร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ให้มีผลใช้บังคับ
โดยเร็ว เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งควรผลักดันกฎหมายว่าด้วย
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล เพ่ือรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนให้ปลอดพ้นจากการถูกเลือกปฏิบัติ  

(๔) รัฐบาลควรเร่งรัดกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ และเพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของคนพิการ ในกลไกการบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางยิ่งขึ้น 

๓.๔. สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใย 
 ๑) ด้านสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐบาล

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน ากฎหมายไปด าเนินการเร่งรัดการแก้ปัญหาสิทธิชุมชน  
ที่เกี่ยวข้องกับ ดิน น้ า และป่าไม้ ให้ได้ผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 ๒) สถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การละเมิด
สิทธิมนุษยชนและการตรวจ DNA ในพ้ืนที่ถูกน ามาเป็นข้ออา้งในการกอ่เหตุรนุแรง และสร้างความเข้าใจ
ผิดให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์  
และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์ในการตรวจ DNA เพ่ือลดข้อห่วงกังวล 
ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งรัฐควรดูแลเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง 

 ๓) ด้านการค้ามนุษย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ของประเทศไทยที่ผ่านมามีความก้าวหน้าและได้รับการยอมรับเพ่ิมขึ้น แต่ยังเห็นว่าควรปรับปรุง
แก้ไขต่อไปเพ่ือจะได้รับการยกระดับที่สูงขึ้น เช่น เร่งรัดร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. .... ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยให้สามารถคัดแยกผู้เสียหาย  
ในความผิดฐานลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ชัดเจนขึ้น 



๑๓๘ 
 

๔. ความคืบหน้า 
๔.๑ ในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันอังคารที่ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ฯ ตามที่
คณะกรรมาธิการเสนอแล้ว และได้มีหนังสือกราบเรียนประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  
เพื่อรับทราบผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว  

๔.๒ ตามที่คณะอนุกรรมาธิการได้มีมติให้ส่งรายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผลการ
ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ กราบเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี  
เพ่ือพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ
หน่วยงานตามที่เห็นสมควร  

 
 ในการน้ี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้พิจารณา

ข้อเสนอแนะรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒  
และเห็นชอบข้อเสนอแนะดังกล่าว รวมทั้งมีบัญชาส่งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๙ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ ที่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งยังมีข้อห่วงกังวลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน การรับรู้ถึงสิทธิในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และจากเหตุการณ์คดีของนายวรยุทธ หรือนายบอส อยู่วิทยา และคดีการ
เสียชีวิตของนายจารุชาติ  มาดทอง พยานปากส าคัญของคดีนายบอสฯ ซึ่งเป็นคดีที่ประชาชนและสังคม
ให้ความสนใจและมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเป็นจ านวนมาก คณะอนุกรรมาธิการจึงได้มีการ
ร่วมกันหาแนวทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค  
ได้มีการจัดท าความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและ  
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไปยัง ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีค าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน  
เพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว 

 
๒. ผลการพิจารณาศึกษา 

คณะอนุกรรมาธิการได้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ตามกรอบแนวทางการด าเนินงานหน้าที่และอ านาจในการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศของวุฒิสภา  
และพิจารณาบทสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ เท็ จจริงและข้อกฎหมาย กรณี ค าสั่ งไม่ ฟ้ องคดีอาญาที่ อยู่ ในความสนใจของประชาชน  
โดยคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรมีข้อเสนอแนะ (เพ่ิมเติม) เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย 
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ เพ่ิมเติม เพื่อประกอบการพิจารณาศึกษา  

เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 



๑๔๐ 
 

๓. ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมไปยังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ 

ข้อกฎหมาย กรณีค าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ดังนี้ 
๑) ระบบกระบวนการยุติธรรมจะต้องเปิดช่องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

และไม่มีข้อจ ากัดที่ยุ่งยากมากเกินไป รวมทั้งประชาชนและผู้เสียหายต้องสามารถติดตาม ตรวจสอบ 
และเร่งรัดความคืบหน้าของคดีและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เช่น การน าแพลตฟอร์มออนไลน์มาช่วยอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน เป็นต้น 

๒) กรณีผู้เสียชีวิตไม่มีญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมที่จะด าเนินการเรียกร้องสิทธิ 
ตามกฎหมาย เห็นควรก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นการเฉพาะให้มีหน้าที่
และอ านาจในการยื่นเรื่อง หรือจัดการแทนผู้เสียชีวิต หรือผู้เสียหายที่ไม่มีญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 
และไม่สามารถจะจัดการเองได้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม  
อย่างแท้จริง 

๓) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกจับและผู้ต้องหา มีดังนี้ 
(๑) กระบวนการจับกุมผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิด ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งการด าเนินการตามกระบวนการออกหมายจับในปัจจุบันในบางกรณี
เป็นการออกหมายจับผิดตัว (แพะ) แสดงให้เห็นว่ากระบวนการออกหมายจับไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ดังนั้น ควรมีการทบทวนโครงสร้างกระบวนการออกหมายจับตั้งแต่ชั้นสอบสวน จะต้องมีความรอบคอบ
ชัดเจนและมีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยได้กระท าความผิด และควรมีมาตรการ เยียวยา 
ผู้ที่ถูกออกหมายจับโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งควรมีมาตรการพิจารณาโทษแก่ผู้ที่มีหน้าที่ 
ในกระบวนการยุติธรรม ในกรณีที่ใช้อ านาจโดยปราศจากความระมัดระวัง เพ่ือเป็นการคุ้มครอง  
สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(๒) ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเด็น ดังนี้ 
- ก าหนดให้สิทธิแก่ผู้ถูกจับและผู้ต้องหา ในการได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อ 

กับญาติได้ตามสมควร สิทธิในการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บป่วย โดยให้มีการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวและเสียงในขณะแจ้งไว้ด้วย และให้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว  
หากไม่สามารถติดต่อญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัว หรือผู้ต้องหาไว้วางใจได้ ให้บันทึกวิธีการติดต่อ 
พร้อมทั้งเหตุขัดข้องในการติดต่อนั้นไว้  

- ควรมีการก าหนดมาตรการห้ามพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงาน
สอบสวนน าผู้ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหาไปแถลงข่าว หรือกระท าการใดในลักษณะเป็นการประจาน 
ผู้ถูกจับกุม  

๔) ในส่วนที่ เกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และติดตามการบริหารงานต ารวจแห่งชาต ิ(กต.ตร.) คณะกรรมการตรวจสอบและตดิตามการบริหารงาน
ต ารวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ
จังหวัด (กต.ตร.จังหวัด) คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจสถานีต ารวจนครบาล 
(กต.ตร.สน.) และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจสถานีต ารวจภูธร 
(กต.ตร.สภ.) ได้แก่ 

 



๑๔๑ 
 

(๑) การสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการควรด าเนินการให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีจิตอาสา และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเป็น
คณะกรรมการ รวมทั้งควรก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาที่มาจากข้าราชการโดยต าแหน่ง 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความสมดุลและค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม 

(๒) ควรมีกลไกการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ผู้น าชุมชน ข้าราชการท้องถิ่น  
และข้าราชการต ารวจในระดับพ้ืนที่ให้มีก าลังใจและมีความเต็มใจในการเป็นจิตอาสา โดยการให้รางวัล 
เช่น การเลื่อนต าแหน่ง การให้สวัสดิการ การให้โล่เกียรติคุณ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีการสร้างจิตส านึก 
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

(๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว ควรมีผู้แทนจากภาคประชาชน  
ภาคประชาสังคม หรือผู้แทนจากชุมชนในระดับท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการ เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจที่แท้จริง และสามารถ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของภาคราชการได้ รวมทั้งในกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการ ควรมีการก าหนดให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามาส่วนร่วมในการสรรหา 
เพื่อให้ได้บุคคลที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นเข้ามาร่วมท างาน 

๕) ควรมีการพิจารณาประเด็นการถ่ายโอนหน้าที่และอ านาจ และการสร้างดุลยภาพ 
ในการบังคับใช้กฎหมายที่มิใช่ภารกิจของต ารวจโดยตรง เพื่อเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการอ านวยความ
ยุติธรรมให้แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(๑) ภารกิจด้านการจราจร กรณีการอ านวยความสะดวกด้านการจราจร การกวดขัน
วินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายจราจรในฐานความผิดที่เกี่ยวกับการจอดรถโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 
ควรพิจารณาการถ่ายโอนหน้าที่และอ านาจบางส่วนให้แก่ เทศบาลนครต่าง ๆ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 

(๒) ภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เห็นควรเพ่ิมอ านาจให้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์  
กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

(๓) ภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองผู้บริโภค เห็นควรเพ่ิมอ านาจให้แก่ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม  

๖) แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปฏิรูป 
ที่ตัวบุคคลเป็นส าคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างกระบวนการยุติธรรมจากฐานรากในหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
ด้วยการออกข้อก าหนด “ธรรมนูญหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ให้เป็นฐานรากกระบวนการยุติธรรม 
ของประเทศแบบองค์รวมด้วยการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง  
การปกครอง  

 
 
 



๑๔๒ 
 

(๒) การปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดมั่นในการท าดี ละชั่ว กลัวบาป รักชาติ จงรักภักดี 
อย่างเข้มแข็งมั่นคง เพ่ือน าสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย โดยการน าศาสนาเข้ามาช่วยในการ
พัฒนาความคิดและสร้างให้คนไทยทุกคนเป็นคนดีตั้งแต่เกิด เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคงและยั่งยืน 

๗) กรณีคดีนายวรยุทธ หรือบอส  อยู่วิทยา ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
คณะกรรมาธิการเห็นว่าการพิจารณาด าเนินการกับข้าราชการและบุคคลที่มีส่วนร่วมท าให้การ
ด าเนินการคดีมีความบกพร่อง และส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม จึงเห็นสมควร
ให้มีการเร่งรัดติดตามการด าเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 
 
 

 

๑. ความเป็นมา 
สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษาเรื่อง “การสร้าง

ความปรองดองและสมานฉันท์” และเห็นว่าหากสังคมไทยเกิดความปรองดองและสมานฉันท์จะท าให้
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เกิดความสันติสุข 
รวมทั้งยังส่งผลให้เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความเป็นอยู่และปากท้องของประชาชน 
อยู่ดีกินดี ประกอบกับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ผ่านมา
ส่งผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจ SME บางรายไม่สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการจึงเห็นควรเชิญผู้ประกอบการและภาคเอกชนมาให้ข้อมูลต่อ 
ที่ประชุม เพ่ือประกอบการพิจารณาและเพ่ือหามาตรการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้ประกอบการและภาคเอกชน 

 
๒. ผลการพิจารณา 

คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนสมาพันธ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย (SME) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก แห่งประเทศไทย (Global Compact 
Network Thailand) มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม พบว่า ประเด็นปัญหาส าคัญของผู้ประกอบการ SMEs  
คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs และ สมาพันธ์ SME มีข้อเสนอแนะที่ต้องการให้
รัฐบาลช่วยเหลือในระยะสั้น ใน ๓ เรื่อง ดังนี้ 

เรื่องที่ ๑ ก าหนดมาตรการเพ่ือสนับสนุนและเสริมสภาพคล่องอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 
๑) เงินชดเชยเยียวยาผู้ประกอบการด้านการจ้างงาน ให้แรงงานในระบบรายละ 

๕,๐๐๐ บาท โดยจ่ายผ่านนายจ้าง 
๒) การผ่อนปรนเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ ด้วยการตั้งกองทุนพิเศษเพื่อกลุ่ม

ผู้ประกอบการ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาสภาพคล่อง รักษาการจ้างงาน และเพื่อผู้ประกอบการ 
SMEs ด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

๓) ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ SMEs ด้วยระบบภาษีหรือการจัดเก็บของ
ภาครัฐทั้งหมด ทั้งด้านสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการ (ค่าโสหุ้ย) เช่น  
ภาษีโรงเรือน ลดค่าน้ า ลดค่าไฟร้อยละ ๓๐ เป็นต้น 

เรื่องที่ ๒ ก าหนดมาตรการส่งเสริมตลาดทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
๑) การจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัควรซื้อสินค้าไทยและใช้ของไทยจาก SME ร้อยละ ๓๐  
๒) การพัฒนาตลาดในประเทศ เช่น การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อเปิดตลาดทั่วประเทศให้ผู้ประกอบการ SMEs 
๓) การพัฒนาปรับปรุงตลาดชุมชน เช่น ปรับปรุงถนนคนเดิน ตลาดประจ า

อ าเภอ ตลาดท้องถิ่น เป็นต้น 
๔) การพัฒนากลไกการค้าขายชายแดนในตลาดต่างประเทศ 

เรื่อง การคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพของผู้ประกอบการและภาคเอกชน 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน 



๑๔๔ 
 

เรื่องที่  ๓  การยกระดับความเชี่ยวชาญแรงงานและเทคโนโลยี  โดยการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่จากคนตกงานและนักศึกษาจบใหม่ การยกระดับแรงงานและผู้ประกอบการเดิม 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์  
และน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือให้ทันตามโลกเศรษฐกิจ (Digital Transformation) ได้ในต้นทุนที่ต่ า 

ดังนั้ น  จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  
ไปยังรัฐบาล  

๓. ข้อเสนอแนะ 
จากการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว คณะกรรมาธิการเห็นควรมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข

ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควร ดังนี้ 

๑. รัฐบาลควรติดตามและเร่งรัดข้อเสนอแนะของสมาพันธ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SME) ท่ีน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ดังกล่าว  

๒. เห็นว่ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SME ดังนั้น  
รัฐบาลจึงควรสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกองทุนดังกล่าว เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs สามารถเข้าถึงและประกอบธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต่อไปได้ 

๓. เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์ที่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs  
ได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยการจ าแนกประเภทของผู้ประกอบการ SMEs  
เป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ เคยมีประวัติหนี้ เสีย (Non-Performing Loan: NPL) และประเภท
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยมีประวัติ  NPL ออกจากกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs  
ที่มีประวัติ NPL สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้และประกอบธุรกิจต่อไปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔๕ 
 

แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนนิงานในอนาคต  
ด้านสิทธมินุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ปี ๒๕๖๔ 

 
คณะอนุกรรมาธิการดา้นสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้ก าหนดกรอบการท างานของ

คณะอนุกรรมาธิการ ในปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑. เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

๑) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... 

๒) ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... 
๒. เรื่อง คนไร้รัฐไร้สัญชาติ 
๓. เรื่อง การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
 
 

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



๑๔๗ 
 

 คณะอนุกรรมาธิการสทิธิเสรีภาพ 
ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นมา 
ตามที่วุฒิสภา ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๒๕) เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วย
ราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรในด้านสิทธิมนุษยชน ติดตาม ตรวจสอบการกระท าหรือการละเว้น
การกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ การสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ  
การคุ้มครองผู้บริโภค ปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอื่น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง นั้น 

อาศัยอ านาจตามข้อบั งคับการประชุมวุฒิ สภา พ .ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ ง  
วรรคสามและวรรคสี่ ประกอบกับระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่
กรรมาธิการในคณะ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิ สภา ครั้งที่  ๒๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
จึงเห็นควรยกเลิกค าสั่งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  

 ๓ 



๑๔๘ 
 

ที่ ๓๙/๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกและตั้งคณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ 
โดยให้มีค าสั่งที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชน 
และสื่อสาธารณะ (เพ่ิมเติม) และค าสั่ งที่  ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ งอนุกรรมาธิการสิทธิ เสรีภาพ 
ด้านสื่ อสารมวลชนและสื่ อสาธารณะ (เพ่ิมเติ ม) โดยให้ คณ ะอน ุก รรมาธ ิก ารส ิท ธ ิเส ร ีภ าพ 
ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะขึ้นใหม่ ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  
๑. นายสมชาย  แสวงการ    ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๓. นายเขมทัตต์  พลเดช    ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  
๔. นายวสันต์  ภัยหลีกลี้    ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๕. นายภัทระ  ค าพิทักษ์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๖. นายปรเทพ  สุจริตกุล    ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๗. นายวิริยา  ธรรมเรืองทอง  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  
๘. นายเอกชัย  ชัยเชิดชูกิจ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๙. นายกฤษณพร  เสริมพานิช  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

๑๐. นายยุทธิยง  ลิ้มเลิศวาที  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๑. นายเทพภูวิศค์  เตชะสมบูรณะกิจ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 

อนุกรรมาธิการ 
๑. นายนิพนธ์  นาคสมภพ    ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นายจัตุรงค์  เสริมสุข    รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
๓. นายวรินทร์  เทียมจรัส    อนุกรรมาธิการ 
๔. นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์  อนุกรรมาธิการ 
๕. นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี  อนุกรรมาธิการ 
๖. นายวรวิทย์  ศรีอนันต์รักษา  อนุกรรมาธิการ 
๗. นายไตรลุจน์  นวะมะรัตน  อนุกรรมาธิการ 
๘. นางสาวรวิวรรณ  จตุรพิธพร  อนุกรรมาธิการ 
๙. นางสาวทวินันท์  คงคราญ  อนุกรรมาธิการ 

๑๐. นางสาวศิวาพร  ศรีศักดินันท์  อนุกรรมาธิการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ณัฐชยา  สัจจาศิลป์ อนุกรรมาธิการ 
๑๒. นางสาวสุกานดา  ศรีประทุม  อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 

 
โดยให้อนุกรรมาธิการมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
๑. พิจารณาศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงเบื้องต้น และปัญหาอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง 

ในด้านสิทธิเสรีภาพ การสื่อสารของรัฐ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ รวมทั้งการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 



๑๔๙ 
 

๒. พิจารณาสอบหาข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้ องต้นจากกรณีการร้องเรียนหรือปัญหา 
การแทรกแซงหรือการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐ  
หรือสื่อมวลชน หรือสื่อสาธารณะ เพ่ือหามาตรการและแนวทางในการแก้ไข 

๓. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน  
เพ่ือร่วมกันพิจารณาปัญหาอันเกิดจากการแทรกแซงหรือการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดง  
ความคิดเห็นของสื่อมวลชน และการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อสาธารณะ 

๔. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการพัฒนากฎหมาย นโยบาย และมาตรการเพ่ือการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ การสื่อสารของรัฐ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ ตลอดจนติดตามการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย และเมื่อพิจารณาศึกษาแล้วเสร็จ  
ให้รายงานต่อคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 
 

 ในปี ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ จ านวน
ทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ดังนี ้

- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

 ในปี ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ จ านวน
ทั้งสิ้น ๒๗ ครั้ง ดังนี ้

- ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
- ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพธุที่ ๑๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
- ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
- ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๙/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๑๐/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดทีี่ ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๑๑/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดทีี่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
- ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดทีี่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
- ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดทีี่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
- ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดทีี่ ๔ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
- ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดทีี่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๖๓ 



๑๕๐ 
 

- ครัง้ที่ ๑๖/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดทีี่ ๑๘ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๑๗/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดทีี่ ๒๕ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
- ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดทีี่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๑๙/๒๕๖๓ วนัพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๒๐/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดทีี่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๒๑/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดทีี่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๒๒/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดทีี่ ๑๓ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๒๓/๒๕๖๓ วนัพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๒๔/๒๕๖๓ วนัพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๒๕/๒๕๖๓ วนัพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
- ครัง้ที่ ๒๖/๒๕๖๓ วนัพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
- ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓ วนัพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธกิารในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ครั้ง คือ  
 
        คณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน 
แ ล ะ แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว าม คิ ด เห็ น กั บ ห น่ ว ย งาน 
ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ณ องค์การกระจาย
เสี ย งและแพร่ภ าพสาธารณ ะแห่ งป ระ เทศ ไทย
กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้มีนโยบายและมาตรการเพื่อการคุ้มครอง
สิทธิ เสรีภาพ การสื่ อสารของรัฐ  สื่อสารมวลชน 

และสื่อสาธารณะ โดยสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ดังนี้ 
(๑) ให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นโรงเรียนของ

สังคมที่ท าหน้าที่การสื่อสารได้อย่างมีสิทธิเสรีภาพบนความรับผิดชอบตามแผนที่ก าหนดไว้โดยสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) 

(๒) ก าหนดการส่ง “สื่อ” ให้ถึงพื้นที่นอกเขตที่มีมูลค่าเชิงการพาณิชย์ โดยใช้การแสดง
พ้ืนบ้านเป็นสื่อส าหรับประชาชนชายขอบ  

(๓) ควรก าหนดหน้าที่ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  
ให้เป็นองค์กร “สื่อสารสาธารณะ” ที่เผยแพร่ภาษาสากลที่ต่างประเทศสามารถพ่ึงพิงข่าวที่เป็นจริงได้ 
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายไหน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

(๔) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจะต้องผลิต “สาร” 
ให้เป็นสื่อที่สามารถสื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ เชื่อถือ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก เยาวชน  
และประชาชนทั่วไปได้ มากกว่าการเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้  

(๕) ควรสร้าง ”ความน่าเชื่อถือ” ให้ผู้รับสารคุ้นชินและรับรู้ข่าวสารในระดับที่เป็นที่พ่ึง
ของประชาชนได้เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น 
 



๑๕๑ 
 

 

 

 

 

 
 

๑) พิจารณาก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
 

โดยให้อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุ
กรรมาธิการแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ
ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะที่ประเทศไทยควรจะก้าว
ไปให้ถึงในอีก ๕ ปีข้างหน้า ดังนี้ 

๑.๑) การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน 
ต้องมีสิทธิและเสรีภาพบนความรับผิดชอบ การเสนอข่าวสาร
ต้องไม่ท าให้ประชาชนผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ 

๑.๒) ประชาชนทุกคนจะต้องมีสิทธิในการเข้าถึง
และรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกันในทุกพ้ืนที่ โดยที่สื่อมวลชนจะต้องเป็นโรงเรียนของ
สังคมที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในฐานะผู้รับสารได้ รวมทั้งจะท าอย่างไรที่จะสร้าง 
การรับรู้ให้ประชาชนสามารถแยกแยะระหว่าง “สื่อแท้” และ “สื่อเทียม” ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย 

๑.๓) สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนที่แท้จริงจะต้องปราศจากการแทรกแซงใด ๆ  
และจะต้องสามารถน าเสนอข่าวสารได้อย่างเป็นอิสระภายใต้ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการ
น าเสนอของสื่อมวลชน  

๑.๔) เพ่ือให้บทบาทการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนเป็นไปได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน  
เป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ คณะอนุกรรมาธิการจึงเห็นว่าควรให้มีการพิจารณา
การให้สื่อมวลชนจะต้องมีใบอนุญาต หรือใบรับรองในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  

๑.๕) บทบาทของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้องมีความเข้มแข็งและสามารถก ากับดูแล
กันเองได้อย่างจริงจัง รวมทั้งจะต้องสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามการท างานของสื่อโดยใช้ระบบ  
Big Data เข้ามาเป็นฐานข้อมูล โดยให้มีช่องทางในการติดตามประเมินผลพฤติกรรมและผลงานของสื่อ
นั้น ๆ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมืออาชีพได้ 

๑.๖) ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ ได้ เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนเป็นอย่างมาก  
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่สามารถท าหน้าที่สื่อมวลชนได้ด้วยตนเอง ดังนั้น จะท าอย่างไรที่จะให้องค์กร 
ด้านสื่อสารมวลชนสามารถตรวจสอบการน าเสนอข่าวปลอม (Fake News) ผ่านช่องทางของสื่อต่าง ๆ ได้ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนผู้รับสารสามารถรับรู้ข้อมูลไปในทางที่ถูกต้อง 

๑.๗) ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อ ที่ประชุมเห็นว่าควรให้มีการทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน เพ่ือให้การบังคับใช้อย่างจริงจัง และองค์กรด้านสื่อสารมวลชนต้องมีการควบคุมจริยธรรม
สื่อมวลชนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ หน่วยงานและองค์กรที่ท าหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลจะต้องมีการบูรณาการ
การท างานร่วมกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย 

การพิจารณาท่ีส าคัญของคณะอนุกรรมาธิการ 

การพิจารณาในปี ๒๕๖๒ 



๑๕๒ 
 

๑.๘) เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างมาก แต่ไม่ได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันพลเมือง คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า ควรสร้างคู่มือการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน  
(Media Handbook) เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการท างานของสื่อส าหรับการเตรียมความพร้อมต่อการปกป้อง
พลเมืองจากสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันท่วงที 

 
 

๒) พิจารณาแนวทางการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมาธิการในประเด็นเกีย่วกับภาพรวมของ
การส่งเสริมและผลักดันกฎหมายด้านสื่อสารมวลชน 
ดังน้ี 

๒.๑) กฎหมายด้านสื่อสารมวลชน
โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติ การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... เห็นว่าควรให้มีการผลักดัน

กฎหมายดังกล่าว โดยจะต้องปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องและครอบคลุม ไม่เฉพาะเจาะจงสื่อใดสื่อหนึ่ง  
๒.๒) หากจะให้การส่งเสริมและผลักดันกฎหมายด้านสื่อสารมวลชนให้บรรลุผลส าเร็จ 

ได้นั้น ต้องมีกลไกสนับสนุนให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นนักสื่อมวลชนวิชาชีพสามารถท าหน้าที่สื่อได้ตามวิชาชีพ  
และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้รับสารให้สามารถรับสารได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถกลั่นกรอง
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง อีกทั้งควรพิจารณาถึงบทบาทขององค์กรวิชาชีพสื่อ ว่าสามารถสร้างฐานข้อมูล
ข่าวสารที่ เป็นข้อเท็จจริงและน่าเชื่อถือได้อย่างไร เพ่ือสามารถพัฒนาประชาชนให้มีพฤติกรรม 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและน่าเชื่อถือ  

๒.๓) อนุกรรมาธิการได้ยกกรณีตัวอย่างจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งพบว่า ประเทศ
อินโดนี เซียได้ออกกฎหมายคุ้มครองสื่อมวลชนขึ้นหรือที่ เรียกว่า “กฎหมายสื่อสารมวลชน”  
(Press Law) ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจของกฎหมายดังกล่าว คือ การก าหนดให้มี “สภาสื่อมวลชนแห่งชาติ”  
ของอินโดนี เซีย เพ่ือท าหน้าที่ ในการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภค 
สื่อกับสื่อมวลชน ดังนั้น การผลักดันให้มีกฎหมายในประเทศไทยอาจน ากฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย
มาใช้เป็นกรณีศึกษา 

๒.๔) เห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... (ซึ่งขณะนี้รอการพิจารณาอยู่ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา) เพื่อให้ค าแนะน าว่าควรยกเลิกหรือจะด าเนินการต่อไปเพื่อให้มีผลบังคับใช้  

๒.๕) เห็นควรพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายของคณะอนุกรรมาธิการในระยะเริ่มต้นนั้น 
เนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) คณะอนุกรรมาธิการ ควรน ามาทบทวน เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขให้มีประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๖) เห็นควรให้มีการศกึษาการบังคับใช้พระราชบัญญัตกิารประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  



๑๕๓ 
 

 
 
 

๑. พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
(ในประเด็นกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 

ความเป็นมา 
ด้วยในการประชุมคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 

วุฒิสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการ
สิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ เป็นผู้พิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณา
เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าว 
โดยการเปรียบเทียบพระราชบัญญัติจ านวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 

(๑) พระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก า กับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๒) พระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๓) พระราชบัญญั ติองค์กรจั ดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๔) ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 

การพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ 
คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 

สรุปได้ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมาธิการได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลจ านวน ๓ ท่าน คือ 

(๑) นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช. 
(โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๕๔) 

(๒) นายกฤษณพร  เสริมพานิช ผู้สมัครที่เข้ากระบวนการสรรหา แต่ไม่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช. (ปี ๕๔) 

(๓) นายสุระ  เกนทะนะศิล ผู้สมัครที่เข้ากระบวนการสรรหา แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการ กสทช. (ปี ๕๔) 

 
 
 
 
 

การพิจารณาในปี ๒๕๖๓ 



๑๕๔ 
 

  ๒. คณะอนุกรรมาธิการได้มีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังน้ี 
 

  ประเด็นที่ ๑ แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะกรรมการ กสทช. (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖)  

  ข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการ 
  “มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการ กสทช. จ านวนเจ็ดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์และเป็นที่ประจักษ์ด้าน
กิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคมหรือด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. 
     .................................................................ฯลฯ............................................................................ ” 

  เหตุผลในการเสนอแก้ไข 
  ๑. เพิ่มถ้อยค า ค าว่า “เป็นที่ประจักษ์” เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
อย่างชัดเจน โดยการให้คะแนนและแสดงผลเป็น Scoreboard 
  ๒. แก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการ กสทช. ที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในแต่ละด้าน จ านวน ๗ ด้าน ดังนี้ 
   (๑) ด้านเทคโนโลยีการแพร่ภาพและกระจายเสียง จ านวน ๑ คน 
   (๒) ด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ จ านวน ๑ คน 

  (๓) ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิเสรีภาพ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน ๑ คน 
   (๔) ด้านการสื่อสารสาธารณะ จ านวน ๑ คน 
   (๕) ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จ านวน ๑ คน 
   (๖) ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม จ านวน ๑ คน 
   (๗) ด้านวงโคจรดาวเทียม จ านวน ๑ คน 

    

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู้ความสามารถตามความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
อีกทั้งการให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ก าหนดด้านอื่น ๆ ได้นั้น อาจท าให้คุณสมบัติกรรมการมีหลาย
มาตรฐานเพราะคณะกรรมการสรรหาแต่ละชุดอาจจะก าหนดไว้ไม่เหมือนกัน 

 

  ประเด็นที่ ๒ แก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะต้องห้ามของกรรมการ กสทช. กรณีเคยได้รับโทษ
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗ ข. (๗)) 

  ข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการ 
  “มาตรา ๔ .....................ฯลฯ..................... และให้ใช้ความตอ่ไปน้ีแทน 
     “(๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     ....................................................ฯลฯ..................................................................... 
   (๑๒) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือ
หุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านการสื่อสารทุกประเภท
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนได้รับการ
คัดเลือกตามมาตรา ๑๕ 
    ....................................................ฯลฯ.....................................................................” 



๑๕๕ 
 

 เหตุผลในการเสนอแก้ไข 
  ๑. ตัด ค าว่า “เคย” ใน (๗) ออก เพ่ือให้บุคคลที่ไม่ได้ถูกศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด  
สามารถมาสมัครเป็นกรรมการ กสทช. ได้ 
  ๒. ตัดค าว่า “เป็นหรือเคยเป็น” ออก และเพ่ิมค าว่า “การสื่อสารทุกประเภท” เพ่ือให้ 
ผู้ที่เคยเป็นกรรมการตาม (๑๒) สามารถมาสมัครเป็นกรรมการ กสทช. ได้ 
   อีกทั้ง เห็นว่า มาตรา ๗ (๑๒) ก าหนดการเว้นวรรคก่อนด ารงต าแหน่งเป็นเวลา ๑ ปี 
จะท าให้ได้บุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง เนื่องจากในอดีตมีผู้ที่ท างานกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์จ านวนไม่มาก ซึ่งปัจจุบันบุคคลเหล่านั้นยังท างานอยู่แม้อายุจะถึงวัย
เกษียณแล้ว ส่วนผู้สามารถเว้นวรรค ๑ ปีได้ คือ ผู้ที่ไม่ได้ท างานในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย
เสียงวิทยุหรือโทรทัศน์อย่างแท้จริงเพราะไม่ได้รับการจ้างท างานต่อเมื่อเกษียณแล้ว ดังนั้น จึงไม่ควร
ก าหนดการเว้นวรรคก่อนด ารงต าแหน่ง แต่ควรให้เว้นวรรคหลังด ารงต าแหน่งซึ่งเป็นไปตามความเห็น
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วย 
 

  ประเด็นที่ ๓ ปรับปรุงอ านาจคณะกรรมการสรรหาในการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔/๑) 
โดยคณะอนุกรรมาธิการไม่ได้มีการพิจารณา 
 

  ประเด็นที่ ๔ ปรับปรุงลักษณะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการ กสทช. 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔/๒) โดยคณะอนุกรรมาธิการไม่ได้พิจารณา 
 

  ประเด็นที่ ๕ ปรับปรุงกระบวนการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการ กสทช.  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ และยกเลิกมาตรา ๑๗) โดยคณะอนุกรรมาธิการ 
ไม่ได้พิจารณา 
 

  ประเด็นที่ ๖ การก าหนดให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณาและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. (เพิ่มมาตรา ๑๕/๑) 
  “มาตรา ๑๕/๑ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
เข้ารับการสรรหาหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
   การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
   การวินิจฉัยให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
  ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหา  
ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้” 

โดยคณะอนุกรรมาธิการเห็นด้วย และเสนอแนะให้มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านผลงาน
ของบุคคลผู้สมัครซึ่งต้องเป็นที่ประจักษ์และประวัติเป็นผู้ให้คะแนนคุณสมบัติของผู้สมัคร เสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหา 
 



๑๕๖ 
 

ผลการพิจารณาศึกษา 
๑. เห็นควรให้มีการจัดสัมมนาร่วมกันของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 

และการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
วุฒิสภา เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ทั้งนี้  อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาก าหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการสัมมนา 

๒. คณ ะกรรมาธิ การสิ ทธิ มนุ ษยชน สิ ทธิ เสรีภาพและการคุ้ มครองผู้ บริ โภค  
และคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา มีมติเห็นควร 
ให้จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปได้ ดังนี้ 

๑) คณะกรรมาธิการได้สอบถามความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ จ านวน ๑๘๘ ชุดไปยังกลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ผู้ประกอบการ สมาคม สถาบันการศึกษา 
และอดีตผู้สมัครกรรมการ กสทช. โดยมีผลการวิเคราะห์และแปรผลจากแบบสอบถาม สรุปได้ ดังนี้ 

 

 กลุ่มที่หน่ึง : ประเด็นตามร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการในวาระที่หน่ึงแล้ว 

ประเด็นที่ ๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (มาตรา ๖) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติของ
คณะรัฐมนตรี โดยระบุความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านอื่น ๆ (ระบุ ๔ ด้าน) และไม่เพ่ิมค าว่า 
“เป็นที่ประจักษ์” จ านวน ๒๕ คน คิดเห็นร้อยละ ๓๖.๘  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการจัดล าดับความส าคัญ ความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ล าดับที่ ๑ ถึง ๔ โดยพิจารณาจากความถี่ ๔ ล าดับ ของการ
ตอบอันดับที่ ๑ ดังนี้ 

ล าดับที่ ๑ ด้านสื่อสารสาธารณะ จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ 
ล าดับที่  ๒ ด้านดาวเทียม (ให้รวมถึงการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร

ดาวเทียม) จ านวน ๕ คน คิดเห็นร้อยละ ๗.๔ 
ล าดับที่ ๓ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 

๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔ 
ล าดับที่ ๔ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔ 
 

ประเด็นที่  ๒  การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา (มาตรา ๑๔/๑) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ จ านวน 
๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒  

 
 
 



๑๕๗ 
 

ประเด็นที่ ๓  ลักษณะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการ 
กสทช. (มาตรา ๑๔/๒) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี  
จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓ 

 

ประเด็นที่ ๔  กระบวนการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการ กสทช. 
(มาตรา ๑๕)  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี  
จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔ 

 

ประเด็นที่ ๕  การก าหนดให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอ านาจในการ
พิจารณาและวินิจฉัยปัญหา เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
หรือผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. (มาตรา ๑๕/๑)  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี  
จ านวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒ 

 

  กลุ่มที่สอง : ประเด็นที่ไม่ได้เสนอแกไ้ขเพ่ิมเติมในร่างพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แต่เห็นสมควรให้มีการแก้ไขในอนาคต 

 

ประเด็นที่ ๑ ลักษณะต้องห้ามของ กสทช. กรณีเป็นกรรมการ ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใด  
บรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ จ านวน 
๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖  

 

ประเด็นที่ ๒ ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา กรณีเป็น
ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงานของส านักงาน กสทช. 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ จ านวน 
๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔ 

 

ประเด็นที่ ๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ จ านวน 

๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๑. ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.กสทช. ด้านที่เกี่ยวข้องกับวิธีการพิจารณา ขั้นตอน

การใช้อ านาจของคณะกรรมการ กสทช. ให้ชัดเจนไว้ในกฎหมายแม่บท เช่น การอุทธรณ์ค าสั่งวินิจฉัย  
การฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ทบทวนค าวินิจฉัย ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาก าหนดค่าทดแทน/
เยียวยาจากการเรียกคืนคลื่นให้ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ 

๒. กสทช. เป็นองค์กรที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  
ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การแสดงวิสัยทัศน์จึงเป็นการแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น จึงควรให้มีการ



๑๕๘ 
 

ถ่ายทอดผ่านสื่อสาธารณะ เช่น เฟสบุ๊ค ไลฟ์,ยูทูป เพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงคุณสมบัติของผู้เข้ารับ  
การสรรหา และความโปร่งใสในกระบวนการสรรหา อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการซักถามหรือแสดงความเห็นได้ 

๓. คณะกรรมการสรรหาต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความโปร่งใส มีทัศนคติ  
และความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิสระในการคัดเลือก ไม่ตกอยู่ในความครอบง าของบุคคลหรือฝ่ายใด 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถตรวจสอบได้ 

๔. กระบวนการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กสทช.ต้องโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ และไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ 

๕. กรรมการ กสทช.ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณธรรม มีความ
โปร่งใส มีทัศนคติ และความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน อันจะส่งผลให้เป็นองค์กร
ก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงแห่งรัฐและ
ประโยชน์สาธารณะ 

๖. เมื่อเทียบกับการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๓ ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาในส่วนที่มาจากศาล 
และสภาเป็นประธานและผู้น าขององค์กร ซึ่งการก าหนดให้ประธานของแต่ละองค์กรเป็นคณะกรรมการ
สรรหามีข้อดีคือ บุคคลที่ เป็นคณะกรรมการสรรหามีความแน่นอน แต่ละองค์กรไม่ต้องน าเรื่อง 
เข้าที่ประชุมเพ่ือคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการสรรหา แต่อย่างไรก็ดีการให้แต่ละองค์กรสามารถ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการสรรหาตามกฎหมายปัจจุบันจะท าให้เกิดความยืดหยุ่นในกรณีที่ประธาน
ของแต่ละองค์กรอาจมีภารกิจอย่างอื่น 
 

๒. พิจารณาการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพ  
ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสารธารณะ จ านวน ๓ ประเด็นปฏิรูป ดังน้ี 

 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
 

คณ ะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุม 
เพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในประเด็นปฏิรูปที่  ๑ การปฏิรูปการรู้ เท่ าทันสื่อของ
ประชาชน โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้ว 
จ านวน ๑๐ หน่วยงาน ดังนี้ 

(๑) กระทรวงศึกษาธิการ 
(๒) ส านักงาน กสทช. 
(๓) กระทรวงวัฒนธรรม 
(๔) กระทรวงมหาดไทย 
(๕) กรมประชาสัมพันธ์ 
(๖) สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 



๑๕๙ 
 

(๗) ส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๘) ส านักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 

กองทัพบก 
(๙) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) 
(๑๐) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
 

โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 

(๑) กระทรวงศึกษาธิการ  
๑. ได้มีการจัดกิจกรรมที่ ๓ การจัดสัมมนา เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ดังนี้ 

(๑) ปี  ๒๕๖๑ ด าเนินการจัดสัมมนาเครือข่ ายการศึกษา การรู้ เท่ าทันสื่อ  
สารสน เท ศ  และดิ จิ ทั ล  (Media Information and Digital Literacy : MIDL) ใน สถานศึ กษ า  
และสถานที่สาธารณะ ส าหรับครู ผู้เรียน และกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้กรอบแนวคิดสร้างพลเมือง ๓ แบบ 
คือ พลเมืองรับผิดชอบ พลเมืองมีส่วนร่วม และพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม 

(๒) การพัฒนาหลักสูตร MIDL เพ่ืออบรมครู อาจารย์ นักเรียนและองค์กร 
ภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่  ๆ ในการมีส่วนร่วม 
อย่างเข้มแข็งในฐานะพลเมือง  

(๓) จัดอบรม Training of the Trainer “รู้เท่าทันสื่อ” โดยความร่วมมือกับ 
สสส. และการจัดค่ายเด็กและเยาวชน “รู้เท่าทันสื่อ” 
 

๒. ได้มกีารบรรจุสาระ “การรู้เท่าทันสื่อ” ในหลักสูตรการศึกษา ดังนี้ 
๑) ปี ๒๕๖๐ มีหลักสูตร “การรู้เท่าทันสื่อ” โดยบรรจุเนื้อหาใน ๔ กลุ่ม คือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในมิติของสุขภาพ อิทธิพล
ของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมความรุนแรง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในมิติของ 
การฟัง ดู พูดและคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ในมิติของการอยู่ร่วมกัน การติดตามข้อมูลข่าวสาร การเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม 

๒) การด าเนินกิจกรรมในรูปแบบ Train of the Trainer โดยวิธีการจัดเป็น
ค่ายกิจกรรม และการจัดท าคู่มือมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
- การบรรจุหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อไว้ในโรงเรียน เห็นว่า ควรให้ผู้เรียนมีการ

เรียนเกี่ยวกับวิธีการรับรู้สาร การวิเคราะห์สาร ในทุกวิชาด้วย เนื่องจากจะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษาได้มีการเรียนรู้พ้ืนฐานในการวิเคราะห์สารและการรับรู้สารตั้งแต่วัยเด็ก 

 
(๒) ส านักงาน กสทช. 

๑. แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อตามกรอบหน้าที่และอ านาจของส านักงาน กสทช.  
ได้มุ่งเน้นการพัฒนาพลเมืองใน ๓ หลัก คือ 

๑) เข้าถึง คือ เข้าถึงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๒) เข้าใจ คือ สามารถวิเคราะห์และประเมินได้ 



๑๖๐ 
 

๓) เข้าไปมีส่วนร่วม คือ การแสดงความคิดเห็น การเฝ้าระวัง ร้องเรี ยน  
การรณรงค์ และสร้างการเปลี่ยนแปลง 

 

๒. เจตนารมณ์ของการปฏิรูประเทศในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ส านักงาน กสทช.  
ได้ก าหนดรูปแบบการด าเนินการเป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้ 

- On ground คือ รูปแบบกิจกรรม มีความเฉพาะกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่เป็นวงกว้าง โดยมีการพัฒนาทักษะเชิงลึก ทั้งนี้ กิจกรรม On Ground มีทั้งที่เป็นการด าเนินการเอง 
ร่วมด าเนินการกับองค์กรภาคี และการให้ทุนในการด าเนินการ  

- Online คือ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ และการเผยแพร่
ความรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อการคิด วิเคราะห์ และประเมินสื่อ ส าหรับคนที่สนใจ  

- On air คือ การสร้างการรับรู้ การให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านสื่อสารมวลชน 
ประเภทส่ือวิทยุ – โทรทัศน์ ส าหรับคนจ านวนมาก แต่ไม่สามารถพัฒนาทักษะเชิงลึกได้  

 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
๑) ประเด็นการจัดกิจกรรมการปฏิ รูปก ารรู้ เท่ าทันสื่ อฯ  นั้ น  พบว่า 

กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ คือ ประชาชน ซึ่งหากก าหนดกลุ่มเป้าหมายว่าคือประชาชน ก็เห็นควรให้มีการ
จัดท า Statement ว่าแต่ละเดือนมีการจัดท ากิจกรรมอะไรบ้าง หรือมีเรื่องร้องเรียนด้านสื่อที่เข้ามา  
ยังส านักงาน กสทช. กี่เรื่อง ด าเนินการส าเร็จแล้วกี่เรื่อง ซึ่งจะท าให้ทุกคนสามารถรับทร าบได้ว่า
หน่วยงานด าเนินกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง  

๒) ประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดรูปแบบการด าเนินการเป็น ๓ รูปแบบ นั้น 
เห็นว่า ในส่วนของ Online เห็นว่าควรมุ่งเน้นในเรื่องของการท างานเชิงรุกและให้มีการวัดประสิทธิผล 
ในการท างานด้วย 

 
(๓) กระทรวงวัฒนธรรม 

- ได้มีการจัดรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและบนสื่อดิจิทัล ในรูปแบบของการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ๒ เรื่อง คือ 

๑) จัดท าร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นักวิชาการ 
ด้านสื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงการน าข้อคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้เห็นชอบในหลักการ  
ของร่างแผนพัฒนาสื่อฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ มาปรับปรุงให้ร่างแผนพัฒนาสื่อฯ มีความ
ครอบคลุมและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น  

 

๒) การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสรมิสนับสนุนให้เดก็และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อได้อย่างปลอดภัย
และสร้างสรรค์ และตระหนักรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ รู้จักการคิด วิเคราะห์ สื่อให้เป็นและเน้นการใช้
ประโยชน์จากสื่อได้  

 
 



๑๖๑ 
 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
- ประเด็นในมิติทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการน าเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว 

เนื่องจากปัจจุบันพบผู้ประกาศข่าวที่ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ไม่มีการเว้นวรรคค าหรือวรรคตอนให้ถูกต้อง  
ตามหลักภาษาไทย รวมทั้งในการรายงานสดภาคสนาม มักจะพบผู้ประกาศข่าวมีการใช้น้ าเสียง  
ที่น าเสนอในลักษณะการตะโกนในขณะที่ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการท าลายวัฒนธรรม 
ในการใช้ภาษาไทย รวมทั้งปัจจุบันพบว่ามีหลายสื่อน าเสนอข่าวเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการใช้ถ้อยค า
ภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจน ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงควรพิจารณาด าเนินการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมด้วย 

 

(๔) กระทรวงมหาดไทย (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้เด็กรู้ 

เท่าทันสื่อของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
๑) การด าเนินการเพ่ือให้ เด็กรู้ เท่ าทันสื่อ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

ได้จัดท าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
(๑) โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  
(๒) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๓) การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน  
(๔) โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน  
(๕) โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด  

๒) การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
และหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”  

 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
- ประเด็นแผนงานโครงการและกิจกรรมการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย

เห็นควรให้ระบุเนื้อหาให้ชัดเจนว่ามีการด าเนินงานเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนโดยจะต้อง
ครอบคลุมสื่อทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักหรือสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์
เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในสังคม หากมีการบริโภคสื่อบ่อยครั้ง  
และบริโภคสื่อเพียงด้านเดียว ก็จะท าให้ประชาชนมีความเชื่อและความรู้ที่ไม่รอบด้าน ซึ่งหากไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ก็จะส่งผลให้เป็นการรับข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียวเท่านั้น ดังนั้น จึงเห็นว่า
กระทรวงมหาดไทยควรมีแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรู้ เท่าทันสื่อของประชาชน 
ให้ชัดเจน 

 

(๕) กรมประชาสัมพันธ์ 
๑. กรมประชาสัมพันธ์ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อด าเนินการประชาสัมพันธโ์ครงการยุทธศาสตร์ “โครงการ
รณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” เป็นจ านวนเงิน 



๑๖๒ 
 

๒,๗๘๕,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยได้ก าหนดเป้าหมายผลผลิต “ข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ ในการรณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ 
จ านวน ๔๕๔ ครั้ง กลุ่มเป้าหมายแบง่เปน็กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็กอายุระหวา่ง ๗ – ๑๒ ปี เยาวชน 
อายุระหว่าง ๑๓ – ๒๕ ปี ประชาชนวัยท างาน อายุ ๒๖ – ๕๐ ปี ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน เพ่ือรณรงค์สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายในการรู้เท่าทันสื่อ 
และกระตุ้นให้สังคมรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ โดยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี  วิเคราะห์เนื้อหา ประเมิน
เนื้อหา และสร้างสรรค์เนื้อหาให้กับสังคม อีกทั้งสามารถสร้างเครือข่ายในการร่วมรณรงค์ให้สังคม
ตระหนักรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

๒. ในการจัดกิจกรรมตามประเด็นการปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนนั้น 
กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการการด าเนินกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและบนสื่อดิจิทัล 
ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ 
ในรูปแบบสกู๊ปข่าว สปอต อินโฟกราฟฟิกผ่านสื่อ กปส. (ทีวี วิทยุ สื่อดิจิทัล) Facebook : ข่าวจริง
ประเทศไทย ระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารผ่าน ID IA IR Chat เผยแพร่ผ่านเฟสบุ๊คแจงสี่เบี้ย และ 
Line@ข่าวจริงประเทศไทย  

กิจกรรมที่ ๒ ใช้คนดัง (Celebrities) ในแวดวงบันเทิงและกีฬา เป็นผู้น าเสนอ 
(presenters) ในการเชิญขวนให้ประชาชนรู้จักเลือกที่จะบริโภคสื่อที่มีคุณภาพและมีคุณค่า พบว่า
งบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับประมาณ ๒ ล้านกว่าบาทนั้น ท าให้ไม่สามารถเชิญดารา 
ที่มีชื่อเสียงมาเป็นผู้น าเสนอได้ กรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดท าแบบสอบถามไปยังกลุ่มเยาวชน ผลปรากฏว่า 
เยาวชนต้องการให้เป็นบุคคลที่มาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสื่อออนไลน์ (ยูทูปเบอร์) เป็นผู้น าเสนอแทน
การใช้ดารา  

ส าหรับการประเมินผลนั้น กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ท าการประเมิน พบว่า  

๑. ประชาชนมีการรับรู้ ร้อยละ ๙๑.๓๓ 
๒. ประชาชนมีความเข้าใจ ร้อยละ ๙๒.๐๕ 
๓. ประชาชนมีความเชื่อมั่น ร้อยละ ๙๓.๑๓ 
๔. ประชาชนมีการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๓.๕๓ 
 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
- คณ ะอนุ กรรมาธิ ก าร เห็ น ว่ าสั ดส่ วน ร้อ ยละของผลการป ระ เมิ น 

ท่ีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมจัดท ากับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นั้น มีค่าร้อยละของการ
ประเมินที่สูงจนเกินไปหรือไม่ ซึ่งอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการจึงเห็นควรให้เชิญผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และศาสตราจารย์
พัชนี  เชยจรรยา อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ในฐานะผู้ร่วมด าเนนิการวจิัยโครงการดงักล่าว เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าโครงการรณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรคแ์ละรูเ้ท่าทนัสื่อ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ว่าได้มีขั้นตอนการด าเนินการและมีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย
แบบสอบถามจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างไร  



๑๖๓ 
 

ต่อมา ศาสตราจารย์พัชนี  เชยจรรยา ได้มีหนังสือชี้แจงการประเมินผล
โครงการรณรงค์รู้เท่าทันสื่อของกรมประชาสัมพันธ์มายังคณะอนุกรรมาธิการแล้ว แต่เนื่องจากที่ประชุม
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัยและการประเมินผลลัพธ์จากกลุ่มตัวอย่างในการจัดท าโครงการ
ว่ายังด าเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย ดังนั้น จึงเห็นควรเชิญผู้แทนจาก  
กรมประชาสัมพันธ์และศาสตราจารย์พัชนี  เชยจรรยา มาชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมาธิการ พร้อมทั้งรายละเอียดการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเด็นการรู้เท่าทัน
สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการต่อไป 
 

(๖) สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
๑) การจัดรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและระบบสื่อดิจิทัลในรูปแบบของการ

ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ได้ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารนิติบัญญัติที่สนับสนุนความเป็นประชารัฐและพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาองค์กร และยุทธศาสตร์น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อใหม่ 
มาใช้เพ่ิมคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
นิติบัญญัติที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีความเชื่อถือต่อการด าเนินงานของสถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 

๒) การด าเนินกิจกรรมการใช้คนดัง (Celebrities) ในแวดวงบันเทิงและกีฬา  
เป็นผู้น าเสนอ (presenters) ในการเชิญชวนให้ประชาชนรู้จักเลือกที่จะบริโภคสื่อที่มีคุณภาพและ 
มีคุณค่านั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาได้ใช้คนดังในแวดวงการเมือง คือ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้น าเสนอในการเชิญชวนให้ประชาชนรู้จักเลือก  
ที่จะบริโภคสื่อที่มีคุณภาพและมีคุณค่า ซึ่งที่ผ่านมาได้เชิญนักการเมืองคนดังหลายท่านมาเป็นวิทยากร
บรรยายและผู้ร่วมรายการในรายการต่าง ๆ ของสถานีฯ แล้ว 

 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
๑. ในการวัดประเมินผลของสถานีฯ จากประชาชนผู้รับชมรับฟังรายการนั้น เห็นว่า

ควรให้สถานีฯ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าแต่ละรายการที่เผยแพร่นั้น มุ่งหวังที่กลุ่มเป้าหมายใด  
ซึ่งหากวัดประเมินผลจากคนดูทั้งหมดอาจจะไม่สัมฤทธิ์ผล เนื่องจากจะมีกลุ่มคนดูที่หลากหลาย จึงท าให้ 
ไม่สามารถวัดผลการประเมินคนดูรายการของสถานีฯ ได้ ดังนั้น หากสถานีฯ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้รับชมรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน ก็จะส่งผลให้การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ประสบผลส าเร็จได้ 

๒. ในการด าเนินกิจกรรมการใช้คนดังนั้น เมื่อกล่าวถึงค าว่า “คนดัง (Celebrities)”  
ก็มักจะตีความว่าเป็นดารานักแสดงเท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงแล้ว ค าดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในกลุ่มอื่น ๆ ด้วย เช่น คนดังในสื่อออนไลน์ (ยูทูบเบอร์) หรือคนดังทางสังคมที่มีบุคคลยอมรับ  
เป็นต้น หน่วยงานสามารถใช้คนดังในกลุ่มเหล่านี้  มาเป็นผู้น าเสนอ (presenters) ในการเชิญชวน 
ให้ประชาชนรู้จักเลือกที่จะบริโภคสื่อที่มีคุณภาพและมีคุณค่าได้ 

 

(๗) ส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
๑) ส านักงานกองทุนฯ ได้มีการบรรจุหลักสูตร “การรู้เท่าทันสื่อ” ในสถานศึกษา 

ซึ่งที่ผ่านมาส านักงานฯ ก็ได้ลงพื้นที่ต่าง ๆ ในการติดตามงานและเผยแพร่การด าเนินงาน รวมทั้งยังได้มี



๑๖๔ 
 

การรณรงค์การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วย 

๒) การจัดท าโครงการค่ายคิดมันส์ทันสื่อ ซึ่ งเป็นหนึ่ งในความภาคภูมิ ใจ 
ของกองทุนในการเริ่มสร้างกลไกและกระบวนการสานพลังภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
ในกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน  

๓) การจัดท ารายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” เป็นความร่วมมือระหว่างส านักงานกองทุน 
กับส านักข่าวไทย อสมท. ซึ่งได้ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นรายการที่ให้ความรู้
และข้อมูลที่เชื่อถือได้ อีกทั้งยังกระตุ้นให้สังคมเกิดการบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน และมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการแชร์ข้อมูลข่าวสาร 

๔) การจัดท าคู่มือ Fake News เป็นจัดท าสื่อเพ่ือให้สังคมเกิดการเรียนรู้และ
ตระหนักถึงกลวิธีในการผลิตสื่อปลอม  

๕) การจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร “การส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ” 
เพื่อสร้างศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนให้มีความตระหนักรู้และเข้าใจในทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
๑. จากการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาของส านักงานกองทุนฯ เป็นการ

ด าเนินงานในลักษณะการเฝ้าระวังและป้องกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากการน าเสนอเนื้อหา
มากกว่า เช่น การโฆษณาขายยารักษาโรคมะเร็งบนพ้ืนที่ที่ปรากฏบนรถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น  
โดยจากการน าเสนอโฆษณาดังกล่าวจะเป็นชวนเชื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ให้ความส าคัญหรือตระหนักในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ส านักงานกองทุนฯ  
ได้พิจารณาและค านึงถึงกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวด้วย 

๒. ปัจจุบัน พบว่า การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อหลาย ๆ สื่อ มักพบปัญหา 
คือ การใช้ภาษาที่ไม่สุภาพในการน าเสนอข้อมูล ดังนั้น ส านักงานกองทุนฯ จึงควรให้มีการรณรงค์การใช้
ภาษาและถ้อยค าที่สุภาพ เพ่ือเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน 

 

(๘) ส านักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
กองทัพบก 

๑) ส านักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
กองทัพบก (ส านักงาน กสท.ทบ.) ได้ด าเนินกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อมาอย่างต่อเนื่องตามแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของกองทัพบก รวมทั้งยังได้น าเสนอ
กิจกรรมผ่านทางสถานีวิทยุในสังกัดของกองทัพบกจ านวน ๑๒๗ สถานี และทางเว็บไซต์ของกองทัพบกด้วย  

๒) ส าหรับกิจกรรมการใช้คนดัง (Celebrities) ในแวดวงบันเทิงและกีฬา  
เป็นผู้น าเสนอ (Presenters) ในการเชิญชวนให้ประชาชนรู้จักเลือกที่จะบริโภคสื่อที่มีคุณภาพและ 
มีคุณค่า นั้น ส านักงานฯ ได้ด าเนินการโดยให้ผู้ช่วยโฆษกของกองทัพบก (พันเอก วันชนะ สวัสดี) ซึ่งเป็น
คนดังของกองทัพบก เป็นผู้เชิญชวนให้ประชาชนรู้จักเลือกที่จะบริโภคสื่อที่มีคุณภาพและมีคุณค่า  

ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวมีผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ทุกประการ 

 



๑๖๕ 
 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
- ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกนั้น เห็นว่า ควรให้มีการ

ประชาสัมพันธ์โดยวิธีการจัดท าในรูปแบบละครโทรทัศน์ดังเช่นละครที่ผ่านมาเรื่องผู้กองยอดรัก 
เนื่องจากจะท าให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดแีละท าให้การประชาสัมพันธก์ารรู้เทา่ทันสื่อของกองทัพบก
ประสบผลส าเร็จได้ 
 

(๙) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) 
๑) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นหนว่ยงานของกองทัพบก ซึ่งได้รับใบอนุญาต

เป็นช่องรายการโทรทัศน์สาธารณะเพื่อความมั่นคงประเภทที่ ๒ โดยมีสัดส่วนรายการข่าวสารและสาระ
ร้อยละ ๗๐ และรายการบันเทิง ร้อยละ ๓๐ ทั้งนี้ การด าเนินงานของสถานีฯ ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด 

๒) ส่วนการน าเสนอการรู้ เท่าทันสื่อของประชาชนนั้น สถานี วิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกได้ด าเนินการน าเสนอผ่านช่องทาง ดังนี้ 

(๑) การน าเสนอผ่านรายการข่าว ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
- น าเสนอข่าวความเคลื่อนไหว การรณรงค์ให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ  

เฉลี่ย ๑๕ ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการน าเสนอกระจายทุกช่วงข่าว  
- ท าสกู๊ปข่าวกิจกรรมส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ ๑ ครั้ง/สัปดาห์ 
- การเผยแพร่สปอตรณรงค์เกี่ยวกับความรู้เท่าทันสื่อ เฉลี่ย ๑๐ ครั้ง/

สัปดาห์ 
- จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมกิจกรรมสัมมนา เป็นวิทยากรประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ  

ตามแต่การจัดกิจกรรม เฉลี่ยเดือนละ ๑ ครั้ง 
(๒) การน าเสนอผ่านรายการรู้รอบกรอบสื่อ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ด้านกระจายเสียง
และโทรทัศน์ ให้ประชาชนมีการรับรู้ จะได้ตื่นตัว และป้องกันการหลอกลวง จากการน าเสนอของสื่อ 

- เป็นสกู๊ปวาไรตี้ เชิ งข่าว ผสม INFOGRAPHIC ความยาว ๕ นาที 
ออกอากาศจันทร์ – ศุกร์ จ านวน ๑๒๐ ตอน 

- โดยได้รับงบประมาณจาก กสปส. ๑๒.๕ ล้านบาท 
- ผลการประเมินโดยการตอบแบบสอบถาม ซึ่งพบว่ามีผลการประเมิน 

อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(๓) การน าเสนอผ่านรายการ SMART SOLDIERS ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

- การจัดท ารายการวาไรตี้ ความยาว ๓๐ นาที (๑ ตอน) ทั้งหมด ๕๒ 
ตอน ออกอากาศสัปดาห์ละครั้ง ในวันอาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา โดยในปี ๒๕๖๒ ได้ใช้
งบประมาณในการด าเนินการของ ททบ. ๕ ประมาณ ๑๘ ล้านบาท 

 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
- เห็นควรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) ด าเนินการเกี่ยวกับ 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนจะใช้ สื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการรับชมรายการข่าวหรือการดูละครโทรทัศน์ย้อนหลัง ดังนั้น หากสถานีฯ  
มีการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น ก็จะท าให้สามารถเข้าถึง
ประชาชนในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยได้ 
 

(๑๐) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุมหารือกับ นายเขมทัตต์  พลเดช กรรมการ

ผู้อ านวยการใหญ่  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และนายผาติยุทธ  ใจสว่าง ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ ส านักโทรทัศน์ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ให้ข้อมูลความคืบหน้าในประเด็น
การปฏิรูปที่  ๑ การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน และประเด็นการปฏิรูปที่  ๒ แนวทาง 
การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ สรุปได้ ดังนี้ 

- การด าเนินกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน อสมท ได้ให้ความส าคัญ 
กับการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยก่อนการน าเสนอข้อมูลข่าวสารใด ๆ ออกสู่สาธารณะ 
จะต้องมีการกลั่นกรองตรวจสอบก่อนการน าเสนอ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ  
ต่อการท างานของ อสมท เช่น การด าเนินงานด้านการป้องกันข่าวปลอมโดย “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์”  
เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบและคอยเฝ้าระวังข้อมูลที่มีการส่งต่อกันในโลกออนไลน์ เป็นต้น ส าหรับ
กิจกรรมการใช้คนดังเป็นผู้น าเสนอในการเชิญชวนให้ประชาชนรู้จักเลือกที่จะบริโภคสื่อที่มีคุณภาพ  
และมีคุณค่านั้น อสมท ได้น าดารา พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ และร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดท า 
สปอตรายการวิทยุทั่วประเทศกว่า ๕๓ สถานี ให้ข้อมูลและน าเสนอข่าวในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้ง 
ลงพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน เช่น การจัดรายการพิเศษ  
รวมใจคนไทยสู้ภัยโควิด เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
๑. เนื่องจาก อสมท เป็นหน่วยงานที่เป็นสื่อกลางของรัฐในการน าเสนอข่าวสาร

ให้กับประชาชน จึงเห็นว่า ควรตระหนักถึงการน าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยให้ประชาชน  
ร่วมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องโดยการปลูกฝังความคิดของ
ประชาชน เด็กและเยาวชน และสร้างทัศนคติที่ดีที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมได้ 

๒. ประเด็นการส่งเสริมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ขอให้ อสมท. เป็นสื่อกลาง  
ในการเป็นเครือข่ายรู้เท่าทันสื่อ โดยอาจขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หรือส านักข่าวต่าง ๆ ร่วมกัน
ด าเนินการมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
บริโภคสื่อในปัจจุบันได้ 

๓. การสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ ควรมีการน าเสนอ
ข่าวให้กับประชาชนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เพ่ือให้ประชาชนทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันต่อการ
ติดตามข่าวสาร หรือความคืบหน้าของข่าวที่ได้มีการน าเสนอออกไป ทั้งนี้ เห็นว่าไม่ควรน าเสนอข่าว 
ที่เป็นเรื่องเดิมมากจนเกินไป แต่ควรมีเนือ้หาข่าวที่น่าสนใจและนา่ติดตามเพ่ือท าให้ผู้รับชมรู้สึกไม่น่าเบื่อ 



๑๖๗ 
 

อีกทั้งควรแฝงทัศนคติต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการบริโภคสื่อและการเสริมสร้างทักษะในการ
รู้จักแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมได้ 
 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... สรุปได้ดังนี้ 

๑. การจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... โดยได้มีมติเห็นควรให้มีการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็น ฯ 
จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ 
อาคารสุขประพฤติ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักวิชาชีพสื่อมวลชน 

- ครั้งที่  ๒ ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารสุขประพฤติ  
โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 

- ครั้งที่  ๓ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารสุขประพฤติ  
โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้บริโภค 

๒. ผลการติดตามสถานะของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... พบว่า ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้น าส่งร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับดังกล่าวไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูปแนวทางการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 
 

คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุมเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ในประเด็นปฏิรู ปที่ ๔ การปฏิรูป
แนวทางการก ากับดูแลสื่อออนไลน์  โดยได้เชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้ว จ านวน  
๒ หน่วยงาน ดังนี้ 

(๑) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี) 
 

โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 

(๑) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๑) ภารกิจการด าเนินงานของกองป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญาให้กับพนักงานสอบสวน อัยการและศาล ระงับเว็บไซต์ 
ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม และระงับเนื้อหาที่เข้าข่ายเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย  
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งบริหารจัดการฐานข้อมูลตามค าสั่งศาล  
และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒) สถิติรายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีปริมาณการกระท าความผิดจ านวน ๓,๐๑๓ เรื่อง 
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีปริมาณการกระท าความผิดจ านวน ๒,๙๗๗ เรื่อง 
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีปริมาณการกระท าความผิดจ านวน ๒,๗๒๓ เรื่อง 
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีปริมาณการกระท าความผิดจ านวน ๓,๓๘๐ เรื่อง 
รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๒,๐๙๑ เรื่อง 
 

๓) การด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มีจ านวน ๔ โครงการ ดังนี้ 
๑) โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม (OSOC) กระทรวงดิจิทัลฯ 

ได้รับงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี โดยกระทรวง 
ต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่ให้มาดูแลเว็บไซต์จ านวน ๑๐ ล้านบาทต่อปี  

๒) โครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจรูปภาพส าหรับงานพิสูจน์หลักฐาน 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๓) โครงการสร้างเครือข่ ายบู รณ าการความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  
และประชาชนต่อการสร้างสรรค์ และสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในดิจิทัล ซึ่งเป็นโครงการ  
ในการสร้างองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย 

๔) โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake New 
Center : AFNC) ซึ่งจะท าหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ หรือก าจัดข่าวปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์ 



๑๖๙ 
 

และระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง และจัดส่งข้อมูลต่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง 
เพื่อให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๔. ผลการด าเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 
๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

๑) จากการรับแจ้งเบาะแสและติดตามการสนทนาบนโลกออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง
กับข่าวปลอม พบว่า  

- มีข้อความที่ต้องคัดกรองทั้งหมด จ านวน ๔,๖๗๗,๗๗๗ ข้อความ  
- มีข้อความที่เข้าเกณฑ์ด าเนินการตรวจสอบทั้งหมด จ านวน ๔,๖๗๘ 

ข้อความ 
- มีข้อความที่ต้องตรวจสอบทั้งหมดหลังจากที่คัดกรองข้อความแล้ว 

จ านวน ๑,๘๓๒ เรื่อง 
๒) ภาพรวมของข้อความข่าวที่ต้องคัดกรองทั้งหมด โดยช่องทางที่มีการพบ

เบาะแสมากที่สุดอันดับ ๑ คือ Social Listening Tools จ านวน ๔ ,๖๔๐ ,๔๗๖ ข้อความ คิดเป็น 
๙๙.๒๐ เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ Line Official จ านวน ๓๕ ,๘๖๒ ข้อความ ๐.๗๗ เปอร์เซ็นต์ 
Facebook Page จ านวน ๑,๑๓๑ ข้อความ คิดเป็น ๐.๐๒ เปอร์เซ็นต์ และ Official Website ๓๐๘ 
ข้อความ คิดเป็น ๐.๐๑ เปอร์เซ็นต์ 

๓) ข้อความข่าวที่ส่งตรวจสอบทั้งหมด มีจ านวน ๑,๘๓๒ เรื่อง ได้รับผลการ
ตรวจสอบจ านวน ๖๓๓ เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทั้งหมด ๑๘๗ เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

(๑) ข่าวที่ต้องตรวจสอบจ านวน ๑,๘๓๒ เรื่อง นั้น แบ่งออกเป็น ๔ หมวด 
คือ หมวดสุขภาพ ๑,๑๘๕ เรื่อง หมวดหมวดนโยบายรัฐบาล ๕๙๗ เรื่อง หมวดหมวดภัยพิบัติ ๓๔ เรื่อง
และหมวดเศรษฐกิจ ๑๖ เรื่อง 

(๒) ภาพรวมการด าเนินการเผยแพร่จ านวน ๑๘๗ เรื่อง นั้น มีรายละเอียด 
คือ ข่าวปลอม ๑๓๒ เรื่อง ข่าวจริง ๓๑ เรื่อง ข่าวบิดเบือน ๒๔ เรื่อง และเผยแพร่ในสัดส่วน ๗ : ๒ : ๑ 
(ข่าวปลอม : ข่าวจริง : ข่าวบิดเบือน) 

๕. ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ มีดังนี้ 
๑) เนื่องจากเทคโนโลยีในการจัดซื้อจัดจ้างได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

ท าให้กระบวนการตั้งเบิกงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องใช้ระยะเวลากว่า ๒ ปี จึงจะได้รับงบประมาณ
มาด าเนินการ ซึ่งท าให้ต้องมีการแก้ไขข้อก าหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในแต่ละปี ทั้งนี้ หากกระทรวงไม่ปรับเปลี่ยน TOR ดังกล่าว  
ก็จะท าให้ได้เครื่องมือที่ล้าสมัยมาใช้งาน 

๒) การดูแลในเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ภาครัฐ โดยกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้ดูแล ซึ่งหากงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 
จะต้องผ่านคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ภาครัฐด าเนินการก่อน แต่หากต่ ากว่า ๑๐๐ ล้านบาท แต่ละ
กระทรวงจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งปัจจุบัน แต่ละหน่วยงานต่างก็มีความพยายามที่จะตั้งเบิกงบประมาณ  
ในส่วนของคอมพิวเตอร์ให้ต่ ากว่า ๑๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ เพ่ือให้กระทรวงของตนสามารถจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของตนเองได้ 

 



๑๗๐ 
 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
๑. ประเด็นเกี่ยวกับข่าวที่ต้องตรวจสอบจ านวน ๑,๘๓๒ เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น  

๔ หมวด นั้น ในหมวดสุขภาพ กระทรวงดิจิทัลฯ ควรเชิญส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาประชุมร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การตรวจสอบประสบผลส าเร็จได้ 

๒. ในการตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมของกระทรวงดิจิทัลฯ เห็นว่า ควรให้จัดท าแผนผังงาน 
(Flowchart) เกี่ยวกับกระบวนการท างานของหน่วยงาน โดยเริ่มตั้งแต่ภาพรวมโครงสร้างของหน่วยงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการ และความเชื่อมโยงในการท างานระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล และขั้นตอนการมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
ด าเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินการ ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นถึงสภาพปัญหาของ
ขั้นตอนการด าเนินการว่ามีปัญหาเป็นอย่างไร และควรจะแก้ไขในเรื่องใดบ้าง 

 

(๒) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) 

คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากกองบังคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) มาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับตรวจสอบการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม พบว่า ปอท. ได้มีการแบ่ง 
การด าเนินงานออกเป็น ๒ ด้าน คือ งานด้านการป้องกันและงานด้านการปราบปราม โดยปัจจุบัน 
งานทั้งสองด้านดังกล่าวพบปัญหาเกี่ยวกับความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ยากต่อการติดตามและด าเนินคดีของผู้กระท าความผิดทางเทคโนโลยี ซึ่งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและ ปอท. ก็ได้ตระหนกัและให้ความส าคัญต่อเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้หาแนวทางในการ
ป้องกันและการปราบปรามมาอย่างต่อเนื่อง  

ส าหรับการด าเนินการเชิงรุกนั้น ปอท. ได้มีการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ในการใช้สื่อ
ออนไลน์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
ภายใต้ชื่อโครงการ “จิตอาสาเฝ้าระวังสื่อออนไลน์” โดยพบว่า ผู้ที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการให้ความรู้
ความเข้าใจแก่นักเรียน คือ ผู้ปกครองนักเรียน กล่าวคือ หากผู้ปกครองมีการอบรมสั่งสอนและแนะน า  
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้และการใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ก็จะท าให้ลดปัญหาการใช้สื่อออนไลน์
ที่ไม่เหมาะสมได้ 

 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
- เนื่องจากผู้แทนจาก ปอท. ยังให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและไม่สามารถตอบประเด็น

ข้อซักถามของที่ประชุมได้ ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการจึงมีมติเห็นควรให้หน่วยงานข้างต้นจัดส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถิติเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการเชิงรุกในการป้องกันและตรวจสอบการ ใช้สื่อ
ออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม มาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการต่อไป 

 
 
 

 



๑๗๑ 
 

๓. พิจารณาศึกษาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคต่อการ
จัดเก็บและการใช้ข้อมูลของภาครัฐ (Big data) กรณีศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในประเด็น ดังนี้  

 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 
ได้พิจารณาเกี่ยวกับสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ โดยผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลทุกรายทั่ วประเทศทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีหน้าที่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวโดยเคร่งครัด  

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณาในประเด็นการสรุปค านิยามความหมาย 
ค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “กิจการสื่อมวลชน” ดังนี้ 

๑) ที่ประชุมได้พิจารณาการนิยามค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยเห็นว่า “ข้อมูลส่วน
บุคคล” ควรให้หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประเภทโครงสร้างและข้อมลูที่ไมเ่ป็นโครงสรา้งซึง่สามารถวิเคราะห์
และให้ค าเฉพาะเจาะจงได้ ส่วนข้อมูลสาธารณะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลและไม่มีกฎหมายก าหนด  
ห้ามไม่ให้เปิดเผยได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับความ
ยินยอม เช่น การรบกวนทางเทคโนโลยี การเอาพฤติกรรมข้อมูลส่วนตัวไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

๒) ค าว่า “กิจการสื่อมวลชน” คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า ควรให้ หมายถึง 
ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีองค์กรและมีกระบวนการกลั่นกรอง  

๓) ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาสาระส าคัญของกฎหมายดังกล่าว 
ในมาตรา ๔ (๓) ซึ่งเป็นบทยกเว้นการบังคับใช้แก่กิจการสื่อมวลชน โดยเห็นว่าค าว่า “กิจการ
สื่อมวลชน” จะต้องหมายความรวมถึงบุคคลที่ท างานด้านสื่อมวลชนอย่างแท้จริง มีรายได้ มีจริยธรรม 
และมีองค์กรสังกัดชัดเจน รวมทั้งเห็นควรให้ก าหนดในมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนว่าจะต้องเป็น
บุคคลที่มีตัวตนที่ชัดเจนด้วย  

นอกจากนี้ แม้ว่าหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็ตาม แต่ก็จะยังคงให้บังคับใช้ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา ๔ วรรคท้าย 
ที่บัญญัติไว้ว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน” ด้วย 

 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
๑) เนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ได้

มีการนิยามความหมายของค าว่า “สื่อมวลชน” ไว้ ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการจึงเห็นว่า ค าว่า 
“สื่อมวลชน” ควรให้หมายถึง สื่อหรือช่องทางที่น าข่าวสาร สาร หรือเนื้อหาสาระทุกประเภท ไปสู่
ประชาชนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยค าว่า “ประโยชน์สาธารณะ” จะเป็นการเขียนเพ่ือป้องกันไม่ให้
พระราชบัญญัติฉบับนี้คุ้มครองการหาประโยชน์จากผู้บริโภค  



๑๗๒ 
 

๒) ในการพิจารณาแก้ ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญั ติคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าควรให้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้น 

๓) เห็นควรให้เร่งรัดการจัดท ากฎหมายล าดับรองให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑ ปี 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๔. พิจารณาศึกษา “จริยธรรมในการน าเสนอข่าวสารของนักวิชาชีพสื่อมวลชน  
จากกรณีการน าเสนอข่าวติดตามคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรรณ  วงศ์ศรีชา (น้องชมพู่)”  

ความเป็นมา 
ตาม ที่ ป รากฏ เป็ น ข่ าว เกี่ ย วกั บ 

การปฏิบัติหน้าที่และการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน 
กรณีการติดตามคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรรณ 
วงศ์ศรีชา หรือ “น้องชมพู่” ที่อาจก้าวล่วงละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของแหล่งข่าวและน าไปสู่การแสวงหา
ประโยชน์ในการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ จนเป็น
เหตุให้เชื่อได้ว่าประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ อีกทั้งอาจจะมีผลต่อการขาดเสรีภาพในการ
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและอาจขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน  

จากกรณีดังกล่าว คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสิทธิเสรีภาพในการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ด้วยเหตุนี้จึงยกเป็นกรณีศึกษา เรื่อง “จริยธรรมในการน าเสนอข่าวสารของนักวิชาชีพสื่อมวลชน 
จากกรณีการน าเสนอข่าวติดตามคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรรณ วงศ์ศรีชา (น้องชมพู่)”  
เพื่อน ามารวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนตามกรอบหน้าที่
และอ านาจของคณะอนุกรรมาธิการ  

ต่อมา คณะอนุกรรมาธิการได้มีการเชิญนายทรงพล  เรืองสมุทร อดีตช่างภาพ
สื่อมวลชน นายศักดิ์ดา  วรรณสุทธิ์  อดีตผู้สื่อข่าว และผู้แทนจากส านักงาน กสทช. มาให้ข้อมูล 
ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ปรากฏผล ดังนี้ 

 

ความคิดเห็นของผู้มาให้ข้อมูล 
นายทรงพล  เรืองสมุทร อดีตช่างภาพสื่อมวลชน และนายศักดิ์ดา  วรรณสุทธิ์  

อดีตผู้สื่อข่าว  
เห็นว่า ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องกระบวนการท างานของสื่อมวลชน ซึ่งการ 

ลงพ้ืนที่ในการน าเสนอข่าวบางครั้งอาจเป็นการล่วงเกินสิทธิเสรีภาพของแหล่งข่าวในพ้ืนที่ ท าให้อดีต
ผู้สื่อข่าวทั้งสองรู้สึกขาดอิสรภาพในการน าเสนอข่าวได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการน าเสนอข่าวอาจไม่ถูกหลัก
วิชาชีพสื่อและขัดต่อจริยธรรม รวมทั้งยังเห็นว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท างานของ
สื่อมวลชน เพ่ือให้สื่อมีสิทธิเสรีภาพในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม  
แห่งวิชาชีพสื่อมวลชนที่แท้จริง 

 
 



๑๗๓ 
 

พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ ในฐานะกรรมการ กสทช. 
ได้กล่าวแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญของสื่อมวลชนทั้งสองคนที่ออกมาท าให้เกิด

ความเคลื่อนไหวในวงการสื่อสารมวลชนในครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา ในปี ๒๕๖๒ ดิจิทัลทีวีช่องดังกล่าว 
มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา ๓ เรื่อง ส่วนในปี ๒๕๖๓ มีเรื่องร้องเรียนจ านวน ๖ เรื่อง ซึ่งได้มีการลงโทษ 
เป็นการปรับเงินแล้ว พร้อมอธิบายว่าการบังคับใช้กฎหมายของ กสทช. เป็นลักษณะขั้นบันได จากการ
ปรับสู่การพักใช้ใบอนุญาตหรือจอด า ไปจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาต 

 

ผลการพิจารณา 
คณะอนุกรรมาธิการจะมีการเชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ องมาให้ข้อมูล เพ่ิมเติม  

เพ่ือรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชน  ในวันพุธที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

 
 
 
 

 
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและ 

สื่อสาธารณะในระยะต่อไป 
- การศึกษาต่อเน่ืองในประเด็น “จริยธรรมในการน าเสนอข่าวสารของนักวิชาชีพ

สื่อมวลชน” จากกรณีการน าเสนอข่าวติดตามคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรรณ  วงศ์ศรีชา 
(น้องชมพู่)” ตามกรอบหน้าที่และอ านาจของคณะอนุกรรมาธิการ  

คณะอนุกรรมาธิการจะมีการเชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องมาให้ ข้อมูลเพ่ิมเติมในวันพุธที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้ 

(๑) สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี  
(๒) สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี  
(๓) สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) 
(๔) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 
(๕) สมาคมสหพันธ์องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (สสอบ.) 
(๖) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
(๗) นักวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดอิสรภาพในการน าเสนอข่าว 

แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนนิงานในอนาคต 
ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ 
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๑๗๖ 
 

ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการรับแจ้งสถานะความเป็น

องค์กรของผู้บริโภค ดังนี้ 
๑) กรณีองค์กรของผู้บริโภคที่มีลักษณะไม่ถูกต้องตามมาตรา ๕ โดยพิจารณาตามมาตรา ๘ 

แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้อํานาจนายทะเบียนเพิกถอน 
การรับแจ้งและให้แจ้งให้ผู้ร้องและองค์กรของผู้บริโภคทราบ เพื่อที่จะให้ย่ืนคําร้องคัดค้านได้ 

๒ )  อง ค์กรขอ งผู้ บ ริ โภค ใด ท่ี มี ลั กษณะครบตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีควรที่จะทยอยประกาศองค์กรของ
ผู้บริโภค เพื่อให้มีสถานะตามกฎหมาย อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันมิให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ถูกองค์กรของผู้บริโภคฟ้องร้องในฐานความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

๓) การกําหนดระยะเวลาเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดการย่ืนคําร้องขอจดแจ้งองค์กรของผู้บริโภค 
โดยกฎหมายให้อํานาจ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายทะเบียนกลางมีอํานาจกําหนด
แบบและวิธีการที่มาบังคับใช้กับการกําหนดระยะเวลาดําเนินการได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๖  
อีกทั้งการกําหนดแบบและวิธีการดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็น 

๔) องค์กรของผู้บริโภคองค์กรใดที่มิได้มีการดําเนินงานอย่างแท้จริง ให้สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิเสธไม่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และองค์กรที่ มีการ 
ปลอมแปลงเอกสารและใช้ลายมือชื่อปลอม ให้ดําเนินคดีในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

๕) การพิจารณาประเด็นตามมาตรา ๖ วรรคสอง ที่กําหนดให้องค์กรของผู้บริโภค 
ที่จะแจ้งการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เป็นประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันย่ืนแจ้ง การดําเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นการ
ดําเนินการขององค์กร มิใช่เป็นการดําเนินการของตัวบุคคลที่มาย่ืนจดแจ้ง และต้องเป็นที่ประจักษ์
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ซึ่งคําว่า “เป็นที่ประจักษ์” นั้น หมายถึงต้องเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ  
มิใช่เป็นเพียงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานขององค์กรและนํารายงานดังกล่าวไปจดทะเบียน  
อีกทั้ ง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ต้องออกหลักเกณฑ์ที่ เ ก่ียวกับผลการดําเนินงาน 
ที่เป็นประจักษ์มาให้ชัดเจน โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖) หากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีปัญหาในด้านการตีความการบังคับใช้
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถแจ้งมายังคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือได้ โดยจะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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๑๗๘ 
 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาในการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และสามารถขอแก้ไขได้โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปที่สํานักงานเขต 
หรือที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้ ส่วนการกําหนด 
บทนิยามคําว่า “เกษตรกรรม” ที่กําหนดว่าต้องทําเต็มพื้นที่นั้น เพียงใดจึงจะถือว่าทําเต็มพื้นที่ 

๔) การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องใดที่มีผลกระทบต่อประชาชน หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้อง
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมาย และในส่วนของกฎหมายลําดับรองนั้น  
ไม่จําเป็นต้องรอให้กฎหมายประกาศใช้ก่อนจึงค่อยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  
แต่ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ล่วงหน้า และหากเร่ืองใดที่ประชาชนยังไม่เข้าใจ ก็ควรขยาย
ระยะเวลาการเร่ิมบังคับใช้กฎหมายออกไปก่อน เพื่อลดความสับสนของประชาชนและหากประชาชน 
ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอจะทําให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากประชาชน 
จะยังไม่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่ม ที่ดินไม่สามารถขายได้ 

๕) ขั้นการพิจารณาพระราชบัญญัตินี้ รัฐประชาสัมพันธ์มาแต่ต้นแล้วว่าเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตินี้คือกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม แต่เม่ือถึงขั้นตอนการบังคับใช้ 
กลับทําให้เกิดความกังวลแก่ประชาชน ดังนั้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพิจารณาว่าทําอย่างไรให้ความ
เสียหายต่อรัฐและประชาชนอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายให้น้อยที่สุด  

๖) ในส่วนกฎหมายลําดับรองที่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเนื่องจาก 
ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น ทําให้ประชาชนไม่สามารถเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ
ภาระภาษีได้ ดังนั้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 
ลําดับรองที่จะประกาศใช้ต่อไปด้วย 

๗) การท่ีกฎหมายกําหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินอัตราภาษีตามสัดส่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นการให้อํานาจเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจนั้น อาจกลายเป็นช่องทางให้เกิดการ
ทุจริตได้ 

๘) กรณีประชาชนมีที่ดินโดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่ง อีกส่วนหน่ึงไม่ได้ทําประโยชน์
เนื่องจากเกินกําลังที่จะทําได้ การกําหนดให้ต้องเสียภาษีที่ดินที่ทิ้งว่างเปล่าอาจเป็นการกระทบสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร 

๙) ควรพิจารณาสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมสร้างพื้นที่ป่าโดยอาจให้สิทธิในการ
ลดหย่อนภาษี 

๑๐) ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ย่ืนอุทธรณ์
ภายใน ๓๐ วัน หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นด้วยกับผู้เสียภาษีก็ให้ผู้เสียภาษีมารับเงินคืน จึงมีผลเท่ากับ
ว่าเม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งการประเมินผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีทันทีแม้จะมีการอุทธรณ์  
ซึ่งต่างจากคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณีอื่น ๆ ซึ่งหากมีการอุทธรณ์คําสั่งในระหว่างการอุทธรณ์
คําสั่ง ประชาชนยังไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตาม จึงควรพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวจะเป็นการขัดหรือแย้ง 
กับรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
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๒. ร้องเรียนรถยนต์ที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ต่อบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) 
จํากัด 

สรุปสาระสําคัญ  
ผู้ร้องได้ซื้อและครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวพบว่ารถยนต์มีปัญหาเก่ียวกับระบบ

เคร่ืองยนต์อย่างต่อเนื่องมากกว่า ๑๐ คร้ัง ไม่สามารถใช้งานตามปกติได้ 
ผลการพิจารณา  
คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้ร้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล และได้ประสานงานไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะหน่วยงานท่ีมีหน้าที่และอํานาจเพื่อให้เร่งรัดการ
พิจารณาและดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีให้สําเร็จโดยเร็ว สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจึงได้ดําเนินการไกล่เกลี่ยแล้ว ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ โดยบริษัทฯ เสนอ
มอบส่วนลดในการซื้อรถยนต์ ย่ีห้อ บีเอ็มดับเบิลยู คันใหม่ ทุกรุ่น กับตัวแทนจําหน่ายของบริษัททุกแห่ง
เป็นเงินจํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งผู้ร้องตกลงรับข้อเสนอดังกล่าว 

๓. ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายทอดตลาด 
สรุปสาระสําคัญ  
ผู้ร้องเป็นผู้คํ้าประกันตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แต่ผู้เช่าซื้อผิดสัญญา บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ 

จึงยึดรถยนต์คันที่เช่าซื้อและนําออกขายทอดตลาด ราคาประเมินเปิดประมูล ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยในวันประมูล 
ผู้ร้องได้เข้าร่วมการประมูลด้วยรับทราบราคาประเมินเปิดประมูลจากเอกสาร คือ ๒๓๐,๐๐๐ บาท แต่เม่ือเร่ิม
ประมูลบริษัทผู้ดําเนินการประมูลกลับมีการแก้ไขราคาเริ่มประมูลเป็น ๑๘๔,๐๐๐ บาท ประมูลแข่ง 
ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท จนมีผู้ประมูลได้ในราคา ๒๒๘,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 

ผลการพิจารณา 
คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้ร้องและบริษัทผู้จัดการประมูลเข้าร่วมประชุมพบว่ากรณี

ดังกล่าวไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ผู้ให้เช่าซื้อปรับราคาเร่ิมต้นเปิดประมูลให้สูงขึ้นหรือหรือต่ําลงได้  
และเป็นช่องว่างที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความเสียเปรียบ 

ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๑) พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔  

มิได้มีสาระสําคัญเก่ียวกับการควบคุมการดําเนินการขายทอดตลาด ประกอบกับใช้บังคับมาเป็น 
ระยะเวลานาน สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงควรพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และควรปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินการขายทอดตลาดให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

๒) สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา โดยการกําหนดให้มีราคากลางในการขายทอดตลาดรถยนต์ โดยให้อ้างอิง
กับราคากลางของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค 

๓) สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ เร่ือง ให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ให้มีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยอาจนําวิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการขายทอดตลาดของ 
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เข้ามากําหนดไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย 

๔. ร้องเรียนพฤติกรรมและการดําเนินการของบริษัท 3BB 



๑๘๓ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
๑) ผู้ร้องได้ขอยกเลิกการใช้บริการของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่บริษัทได้รับกล่องอุปกรณ์คืนไป

และแจ้งว่าจะคืนเงินค ่าประกันอุปกรณ์ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ร้อง  
แต่บริษัทกลับไม่คืนเงิน 

๒) การเรียกเก็บเงินค่าบริการ จํานวน ๒,๑๗๒.๒๕ บาท เป็นการเรียกเก็บเงินเกินกว่า
วงเงินที่บริษัทอ้างว่าผู้ ร้องต้องชําระเป็นเงินจํานวน ๐.๑๒ บาท (ทั้งนี้ ผู้ ร้องได้ชําระเป็นเงินสด  
จํานวน ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งบริษัทได้ทอนเงินเป็นจํานวน ๓๒๗.๗๕ บาท  

ผลการพิจารณา 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาเร่ืองดังกล่าวโดยเชิญผู้ร้อง สํานักงาน กสทช. และ

บริษัทผู้ให้บริการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้คืนเงินให้แก่ผู้ร้องจนครบถ้วนแล้ว 
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๑) กสทช. ควรแนะนําแก่บริษัทในการดูแลชี้แจงและทําความเข้าใจกับผู้บริโภค  

ซึ่งจะเกิดผลดีต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และควรกํากับดูแลให้บริษัทมีการอบรมพนักงานเพื่อให้คําแนะนํา 
อํานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคได้ 

๒) กสทช. ควรมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การดําเนินการของผู้ให้บริการด้วย 

๓) กสทช. ควรมีชุดปฏิบัติการออกตรวจสอบการให้บริการ หากพบว่ามีการกระทํา
ความผิดก็จะต้องมีมาตรการลงโทษทางสังคมบังคับกับผู้ประกอบการ 

๕. การก่อสร้างอาคารแผงร้านค้าบนถนนและทางเดินเท้าของหมู่บ้าน 
สรุปสาระสําคัญ 
ผู้ร้องเห็นว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้นําทางเดินเท้าและถนนซึ่งเป็นสาธารณูปโภค 

ในหมู่บ้านไปให้บุคคลอื่นเช่าก่อสร้างเป็นอาคารแผงร้านค้ากีดขวางทางเดินเท้าและทางเดินรถ จึงมีความ
ประสงค์ให้มีการร้ือถอนอาคารแผงร้านค้าที่กีดขวางทางจราจรทั้งทางเดินเท้าและทางเดินรถ 

ผลการพิจารณา  
คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้ร้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี เข้าร่วมประชุม 
และเดินทางลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
คณะอนุกรรมาธิการได้ขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่เร่งดําเนินการ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖. ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับ สนช. 
สรุปสาระสําคัญ  
ผู้ร้องได้ซื้อที่ดินตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๒๗ ตาราวา  

และต้องชําระภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ร้องเรียนมีความ 
เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม เกิดความเหลื่อมล้ํา จึงขอเสนอให้ มีการปรับปรุง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการพิจารณา  



๑๘๔ 
 

คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และสํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบ 
ความชัดเจนในการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  

๗. ปัญหาความเดือดร้อนไม่มีน้ําประปาใช้มาเป็นเวลา ๑๐ ปี 
สรุปสาระสําคัญ 
ผู้ร้องเรียนเป็นผู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการจัดสรรที่ดิน เดอะรอยัล ลากูน  

มีผู้อยู่อาศัย จํานวนกว่า ๔๐ หลังคาเรือน แต่ไม่มีน้ําประปาเป็นเวลา ๑๐ กว่าปี ต้องซื้อน้ําประปา 
จากองค์การบริหารส่วนตําบลทรายมูลและเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยลูกบาศก์เมตรละประมาณ ๖๒.๕๐ บาท 
ต่อคันรถ ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาภาชนะและระบบป๊ัมน้ําภายในบ้าน จึงสร้างความเดือดร้อน
แก่ประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก 

ผลการพิจารณา 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อมีมติส่งเร่ืองดังกล่าวไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาตามหน้าที่และอํานาจ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะเดินทาง
ไปศึกษาดูงานและหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคประชาชน
ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

๘. ขอร้องเรียนบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด 
(มหาชน) และอีกหลายบริษัท ไม่ปฏิบัติตามมาตรการขอความร่วมมือของรัฐบาลที่ให้สถาบันการเงิน
พักชําระหนี้ 

สรุปสาระสําคัญ  
ผู้ร้องได้ร้องเรียนบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน) และอีกหลายบริษัท ไม่ปฏิบัติตามมาตรการขอความร่วมมือของรัฐบาลที่ให้สถาบันการเงิน
พักชําระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID - 19) 
โดยมีความประสงค์ให้บริษัทพักการชําระหนี้ออกไป 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือตามมาตรการของรัฐบาล
ที่ให้พักการชําระเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นเวลา 3 เดือน หรือพักชําระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน 

ผลการพิจารณา 
เนื ่องจกคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ม ีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  

เ รื ่อง  ให ้ธ ุรก ิจ เช ่าซื ้อรถยนต ์และรถจ ักรยานยนต ์เป ็นธ ุรก ิจที ่ควบค ุมส ัญญา  พ .ศ .  ๒๕๖๑  
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) คณะอนุกรรมาธิการ 
จึงเห็นควรส่งเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาหรือ
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการ 

๙. ร้องเรียน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด 
สรุปสาระสําคัญ  
ผู้ร้องได้จองบัตรโดยสารเคร่ืองบินของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด เพื่อเดินทางไปยัง

จังหวัดภูเก็ต และได้ชําระเงินไปแล้ว จํานวน ๖,๖๓๑ บาท ต่อมาได้รับจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
จากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด โดยแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ทําการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เนื่องจาก



๑๘๕ 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทางบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ระบุให้สามารถย่ืนเร่ืองเพื่อขอคืน
เงินได้เต็มจํานวน โดยติดต่อผ่าน AVA Live Chat ซึ่งเปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยผู้ร้องมีความ
ประสงค์ในการขอคืนเงินบัตรโดยสารเต็มจํานวน แต่ไม่สามารถดําเนินการได้ ตลอดจนไม่สามารถติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ จึงขอร้องเรียนมายังคณะกรรมาธิการ เพื่อขอให้คุ้มครองสิทธิของผู้ร้อง 

ผลการพิจารณา 
คณะกรรมาธิการได้เชิญผู้ร้อง สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงาน 

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัทสายการบินเข้าร่วมประชุม (บริษัทสายการบินไม่เข้าร่วม
ประชุมแต่ชี้แจงเป็นหนังสือ) เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยบริษัทสายการบินได้คืนเงินค่าบัตร
โดยสารให้แก่ผู้ร้องแล้ว 

ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๑) ขอให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามตรวจสอบให้สายการบิน 

มีระบบการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
๒) ขอให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพิจารณาดําเนินการประชาสัมพันธ์ 

ให้ผู้โดยสารได้ทราบถึงสิทธิและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง การคุ้มครอง
สิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจําภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓  
อย่างจริงจังมากข้ึน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

๑๐. ขอให้ตรวจสอบข้อเทจ็จริง 
สรุปสาระสําคัญ 
ผู้ร้องได้ซื้อหุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒ คร้ัง  

รวมเป็นเงินประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท แต่ปรากฏว่าบริษัทผิดนัดชําระดอกเบ้ียให้แก่ผู้ร้อง กล่าวคือ  
หุ้นกู้รุ่น ACAP207A ผิดนัดชําระดอกเบี้ยสําหรับงวดวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ และหุ้นกู้รุ่น ACAP20NA 
ผิดนัดชําระดอกเบี้ยสําหรับงวดวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ร้องเรียนจึงร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการ
เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาสอบสวน หรือดําเนินการใด ๆ 
ตามที่เห็นสมควร 

ผลการพิจารณา 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลแล้ว  

จึงเห็นควรยุติการพิจารณา แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจทําให้บริษัทที่ออกหุ้นกู้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี้ยหรือไถ่ถอนหุ้นกู้คืนได้ จึงเห็นควรติดตามประเด็นปัญหาการไถ่ถอนหุ้นกู้ต่อไป 

๑๑. ขอความช่วยเหลือช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากระบบบําบัดน้ําเสียและน้ําเสีย 
สรุปสาระสําคัญ  
ขอให้มีการตรวจสอบเรื่องระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการหมู่บ้านลัดดารมย์ ป่ินเกล้า 

ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และชุมชนเป็นเวลานับสิบ ๆ ปี 
ผลการพิจารณา  
อยู่ระหว่างการพิจารณา 

๑๒. ขอความเป็นธรรม  



๑๘๖ 
 

สาระสําคัญ  
สามีของผู้ร้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ด้วยอาการปวดหลัง 

ร้าวลงขา และได้ทําการผ่าตัด ๒ คร้ัง จากหมอคนเดิม แต่อาการไม่ดีขึ้นและครอบครัวไม่มีรายได้เป็น 
ค่ารักษาจึงได้ส่งตัวกลับประเทศแคนาดา แต่ต่อมาได้มีหมายศาลบังคับจากบริษัท สมิติเวช จํากัด 
(มหาชน) ฟ้องผู้ร้องให้ชําระหนี้ดังกล่าว 

ผลการพิจารณา  
คณะอนุกรรมาธิการได้ประสานงานกับสภาทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อให้การ

ช่วยเหลือในการต่อสู้คดี 
๑๓. ขอความเป็นธรรมจากการถูกหลอกลวงให้ทําธุรกิจเจอเนสส์ และซื้อหุ้นบริษัท ติ๊งบิ๊ก 

แฟมิลี่ ออนไลน์ 
สาระสําคัญ  
ผู้ร้องได้ถูกชักชวนให้ทําธุรกิจเจอเนสส์ และซื้อหุ้นบริษัท ติ๊งบ๊ิก แฟมิลี่ ออนไลน์ จํากัด 

และหลอกให้ร่วมลงทุนโดยชักชวนว่าเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันโดยเสนอให้รางวัลและเงินปันผล 
ในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ ร้องเ รียนหลงเชื่อโอนเงินค่าหุ้นให้บริษัท ติ๊ ง บ๊ิก แฟมิลี่ ออนไลน์ จํากัด  
ขณะน้ีเป็นระยะเวลา ๒ เดือนแล้ว ยังไม่ได้รับเงินปันผลแต่อย่างใด จึงขอให้มีการตรวจสอบดําเนินการ
หาข้อเท็จจริงดังกล่าว 

ผลการพิจารณา  
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาโดยเชิญผู้ ร้อง สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บ ริโภค  และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเ ก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  
เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เร่ืองร้องเรียนดังกล่าวเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้อง 
กับหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหลายหน่วยงาน และเป็นกรณีที่อาจมี
ผู้เสียหายจํานวนมาก จึงเห็นควรส่งเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ 

๑๔. ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเพ่ือให้สํานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กรมที่ดิน 
และเจ้าของโครงการ ดําเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

สาระสําคัญ  
ผู้ร้องซื้อบ้านในโครงการบ้านสวยริมธาร ๙ ของบริษัทแสนสิริสุข จํากัด แต่บริษัทฯ  

กลับไม่ปฏิบัติตามแผนงานโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุมัติจากกรมที่ดินหลายประการ ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียน 
ต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสํานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (สสธ.) 
กรมที่ดิน ต่อมาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรฯมีมติให้ยุติ 
เร่ืองร้องเรียน  เนื่องจากนางสุกัญญา สันทัด ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรร แจ้งว่า
ได้มีการไกล่เกลี่ยและตกลงกันได้แล้วยกเว้นถนนภาระจํายอม ซึ่งผู้ ร้องเห็นว่าไม่เป็นความจริง 
เพราะเจ้าของโครงการยังไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ ส่วนกรณีถนนภาระจํายอม 
ที่ให้ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลเอง จากนั้นสคบ.ได้ส่งเร่ืองร้องเรียนของผู้ร้องไปยังกรมที่ดินเพื่อให้ดําเนินการแทน 
แต่ผู้ร้องยังคงติดตามผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ร้องจึงมีหนังสือ
ร้องเรียนมาเพื่อขอความเป็นธรรมและเร่งรัดให้กรมที่ดินและเจ้าของโครงการดําเนินการให้กับผู้ร้อง 



๑๘๗ 
 

ผลการพิจารณา  
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาโดยเชิญผู้ร้อง กรมที่ดิน สํานักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค และสถานีตํารวจนครบาลบางชัน เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมพิจารณา ทราบข้อมูลว่า
ผู้จัดสรรที่ดินได้มีการโฆษณาโครงการที่อาจทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดหรือไม่ได้แจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่า
ที่ดินที่เป็นถนนทางเข้าออกโครงการตกเป็นภาระจํายอม และยังพบว่าผู้จัดสรรที่ดินไม่ได้ดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหลายประการ อาทิ ไม่ก่อสร้างกําแพงกันดินพัง ไม่ก่อสร้างถนน
สาธารณูปโภคในโครงการให้ เป็นไปตามที่ กํ าหนดในสัญญา การหักเงินค่าบริการสาธารณะ 
ทั้งที่สาธารณูปโภคในโครงการยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่าเป็นเร่ืองที่
เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา จึงขอส่งเร่ืองร้องเรียน
ดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่ 
และอํานาจ 

ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กรณีโครงการจัดสรรที่ดินซึ่งที่ดินที่ เป็นสาธารณูปโภคในโครงการหรือที่ดินที่ เป็น

ทางเข้าออกของโครงการจัดสรรตกเป็นภาระจํายอม ซึ่งทําให้ผู้ซื้อที่ดินในโครงการจัดสรรไม่ได้รับความ
สะดวกในการใช้สาธารณูปโภคในโครงการ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจึงไม่ควรอนุญาตให้มีการจัดสรร
สําหรับที่ดินดังกล่าวได้ กรณีนี้อาจถือเป็นช่องว่างของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
  



๑๘๘ 
 

 
 
คณะก ร ร ม า ธิ ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน  สิ ท ธิ เ ส รี ภ าพแล ะก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค  

โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดการสัมมนา จํานวน ๑ คร้ัง คือ การสัมมนา 
เ ร่ือง “ผู้บริโภควิถี ใหม่กับการซื้อขายออนไลน์” เ ม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศบางซื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา 
เนื่องจากรูปแบบการซื้อขายสินค้าและการให้บริการในปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีและใช้

การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่าย
ออนไลน์ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทําให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เกิดการปรับตัวสู่วิถีใหม่ (New Normal) 
โดยการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ขาดคุณธรรม
นําสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาจําหน่าย รวมถึงการแฝงตัวของมิจฉาชีพเข้ามาฉ้อโกงในลักษณะของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ สร้างความเดือดร้อนเสียหายในทางเศรษฐกิจเป็นจํานวนมาก อีกทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่
ยังขาดความตระหนักรู้ในการรักษาสิทธิของตนเองและช่องทางการร้องเรียนกับหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อดําเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะอนุ
กรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดการสัมมนา เร่ือง “ผู้บริโภควิถีใหม่กับการซื้อขาย
ออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการซื้อขายสินค้าและการให้บริการออนไลน์ 
๒) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและการให้บริการออนไลน์ 

การจัดสัมมนาของคณะอนุกรรมาธิการ 



๑๘๙ 
 

๓) เพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้า 
และการให้บริการออนไลน์ 

รายละเอียดของการสัมมนา 
ในการสัมมนาดังกล่าว คณะกรรมาธิการได้ มีผู้ เ ก่ียวข้องกับการซื้อขายออนไลน์  

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน จํานวน ๑๕๓ คน 
ประเด็นการสัมมนา 
ประเด็นที่ ๑ สภาพปัญหาในการซื้อขายสินค้าและการให้บริการออนไลน์ 
ประเด็นที่ ๒ ความเดือดร้อนของผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและการให้บริการออนไลน์ 
ประเด็นที่ ๓ แนวทางการแก้ไขปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์และการให้บริการออนไลน์ 

โดยการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการสัมมนา 
๑) ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่มีลักษณะคล้ายกับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั่วไป และให้ผู้บริโภค 

มีการติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ แต่กลับพบว่ามีการชวนให้ลงทุนในลักษณะคล้ายกับแชร์ลูกโซ่ 
โดยนําผลตอบแทนสูงมาเป็นสิ่งล่อลวง จึงขอหน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชนให้ระมัดระวัง 
การหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในลักษณะดังกล่าว 

๒) แม้ว่าผู้บริโภคจะมีสิทธิขอรับเงินค่าสินค้าคืนก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติการขอรับเงินคืน 
ทําได้ยากและมีความล่าช้า จึงขอให้มีกฎหมายกําหนดว่าเม่ือสินค้ามีความชํารุดบกพร่องโดยไม่ใช่
ความผิดของผู้บริโภค ผู้บริโภคมีสิทธิขอเปลี่ยนสินค้าได้ไม่เกิน ๒ คร้ัง และหากสินค้ายังมีความชํารุด
บกพร่องอยู่ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและขอรับเงินคืนได ้

๓) สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
กําหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง  
โดยให้ผู้ขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรายต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แม้จะมีรายได้จากการขายสินค้า 
หรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทก็ตาม เพื่อให้ผู้บริโภค 
สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจได้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค 
ได้อย่างแท้จริง 

๔) ปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายสินค้าและบริการ 
ที่เป็นลักษณะในทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ มาตรฐาน ของสินค้า แต่ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้น 
อีกประการหนึ่ง คือ การนําข้อมูลส่วนบุคคลจากแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางในการจําหน่ายสินค้าต่าง ๆ 
เพื่อนําไปใช้ในทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจํานวนมาก จึงควรมีมาตรการป้องกันการนําข้อมูล 
ส่วนบุคคลไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ 
  



๑๙๐ 
 

 
 
 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะอนุ

กรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
กับหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน ๔ คร้ัง ดังนี้ 

๑ ) การเดินทางเข้าเ ย่ียมเยือนแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นเ ก่ียวกับการปฏิบัติงานของ 
หน่วยราชการที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน ๓ คร้ัง ดังนี้ 

๒) การเดินทางไปศึกษาดูงาน “เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเร่ืองร้องเรียน กรณีการก่อสร้าง
อาคารแผงร้านค้าบนถนนและทางเดินเท้าของหมู่บ้าน” วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การ 
บริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่ จงัหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 
 
๑) การเดินทางเข้าเย่ียมเยือนแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 

หน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน ๓ คร้ัง 
คร้ังที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ศึกษาดูงาน

และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี  
และกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย 

คร้ังที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา  
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  

คร้ังที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การเดินทางไปศึกษาดูงาน 

การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

การเดินทางเข้าเย่ียมเยือนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยราชการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน ๓ คร้ัง 



๑๙๑ 
 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีหน้าที่ 
และอํานาจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา
เร่ืองใด ๆ ที่ เ ก่ียวกับการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ  
องค์กรเอกชน และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ติดตาม ตรวจสอบการกระทําหรือละเว้นการกระทํา 
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ การสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ การคุ้มครองผู้บริโภค 
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่อยู่ในอํานาจและหน้าที่อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยให้มีหน้าที่และอํานาจในการพิจารณาศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น  
และปัญหาเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค ประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เกิด 
การบูรณาการการทํางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริม 
และผลัดกันให้มีการพัฒนากฎหมาย นโยบาย และมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนติดตาม
การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการข้างต้น ประกอบ 
กับภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน่วยงานที่มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวข้องหลายหน่วยงานและ 
อยู่ในหลายกระทรวง ซึ่งปัจจุบันปัญหาของผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากขึ้น ในการแก้ไขปัญหาหรือการ
ตัดสินใจจําเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะจากหลายสาขาวิชาชีพร่วมกัน ทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
โดยส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งได้หรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงได้ รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจ 
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ เพราะการจัดแบ่งโครงสร้างขององค์กรภาครัฐในปัจจุบันแต่ละองค์กร 
จะมีพันธกิจขององค์กรอยู่ซึ่ งจะทําให้แต่ละองค์กรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน  
ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีอีกรูปแบบหนึ่งของการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นคือ การบูรณาการ 
ในการทํางานของหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การบูรณาการการทํางานจะช่วยให้เกิด 
ความเชื่อมโยงระหว่างการทํางานของแต่ละหน่วยงานได้ เป็นการขจัดความซํ้าซ้อนของงานท่ีเกิดขึ้น 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 

คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีมติเดินทางไปเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑) เพื่อเย่ียมเยือน พบปะสนทนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒) รับฟังการดําเนินงาน สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๓) เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรที่เก่ียวข้อง 
อันจะนํามาซึ่งการทํางานเชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคระหว่างหน่วยงาน 

 
  
 

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 



๑๙๒ 
 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
๑) ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงบประมาณ 
จะนําเ ร่ืองคดีที่ ค้างพิจารณามาเป็นปัจจัยในการจัดสรร
งบประมาณให้ด้วย สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
จึงอาจปรับรูปแบบการเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอรับ 
การจัดสรรงบประมาณให้ มีความแตกต่างจากการเสนอ
งบประมาณท่ีผ่านมา 

๒) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อํานาจ
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการฟ้องคดีแทนผู้บริโภค โดยให้มีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการ
ในสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์  
เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้มีหน้าที่ดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทําการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภคในศาล ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับพนักงานอัยการ ดังนั้น หากสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถดําเนินการฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ ก็จะทําให้การได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมากข้ึน 

๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ได้ให้อํานาจเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในการแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิ 
ไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้มีหน้าที่ดําเนินคดีแพ่ง
และคดีอาญาแก่ผู้กระทําการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล ซึ่งหากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสามารถสร้างบุคลากรให้มีความสามารถในการดําเนินคดีแทนผู้บริโภคในชั้นศาลได้ ก็อาจทําให้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือค่าวิชาชีพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรและลดปัญหาการโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นได้ 

๔) ในการทําสัญญาซื้อขายห้องชุด หากเป็นการซื้อขายห้องชุดระหว่างผู้ประกอบการ 
(เจ้าของโครงการ) กับผู้บริโภค ให้ใช้แบบสัญญามาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ซื้อห้องชุดมาจากผู้ประกอบการแล้วนํามาขายต่อให้กับ
ผู้บริโภคอีกต่อหนึ่ง กรณีดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับแบบสัญญามาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย  
แต่จะเป็นการบังคับตามสัญญาที่ตกลงกันตามความสมัครใจของคู่สัญญา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน 
มิให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจึงได้มีการออกประกาศให้ธุรกิจขายห้องชุด 
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ทําให้สัญญาซื้อขายในกรณีดังกล่าวจะต้องมีข้อความตามประกาศของ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา แต่เนื่องจากแบบสัญญามาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยกับข้อความ 
ตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกัน ซึ่งอาจทําให้
ผู้บริโภคเกิดความสับสนว่าการซื้อขายห้องชุดของตนนั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของหน่วยงานใด จึงควรมี
การพิจารณาทบทวนว่าควรให้การทําสัญญาซื้อขายห้องชุดทั้งระบบอยู่ภายใต้บังคับแบบสัญญา
มาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย 



๑๙๓ 
 

๕) ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้รับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหารถยนต์เป็นจํานวนมากที่สุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาในการทําสัญญาซื้อขายรถยนต์ จึงอาจพิจารณานําระบบ
การดูแลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow) มาใช้ในการทําสัญญาซื้อขาย 
โดยให้มีตัวกลาง (Escrow Agent) ทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลประโยชน์ของ
คู่สัญญาทั้ง ๒ ฝ่าย 

๖) ปัจจุบันการทํากรอบพระทองคํามีมูลค่ามหาศาล 
หากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการทําฉลากกรอบ
พระทองคําโดยแสดงค่าความบริสุทธิ์ของทองคําก็จะเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากชาวต่างชาติได้ให้การ
ยอมรับการทํากรอบพระทองคําของไทยเป็นอย่างมาก 
 

 
 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
๑) การกําหนดให้ใช้แบบสัญญามาตรฐานที่แตกต่างกันในการทําสัญญาซื้อขายห้องชุด

จะทําให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมที่ดิน 
อาจพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยกําหนดให้การทําสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดและ
สัญญาซื้อขายห้องชุดทั้งระบบอยู่ภายใต้บังคับแบบสัญญามาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย 

๒) ในการขายห้องชุด กฎหมายกําหนดให้ต้องมีใบปลอดหนี้จากผู้จัดการนิติบุคคล
อาคารชุด แต่ในกรณีที่ เป็นอาคารชุดที่สร้างมานานแล้วและไม่มีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารดูแล  
จึงไม่สามารถดําเนินการออกใบปลอดหนี้ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่ซื้อห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าว
โดยเฉพาะผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดที่ไม่สามารถทําการโอนห้องชุดได้ เป็นภาระที่จะต้องไปดําเนินการ
ใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้มีคําสั่งจดทะเบียนโอนห้องชุด  

๓) การบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอาคารชุดที่สร้าง
ขึ้นใหม่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีการจ้างบริษัทที่ทําธุรกิจรับจ้างบริหารนิติบุคคลมาเป็นผู้จัดการนิติบุคคล 
ซึ่งอาจมีการเรียกเก็บค่าส่วนกลางหรือค่าจ้างบริหารนิติบุคคลในอัตราที่สูง ดังนั้น นอกจากมาตรการในการ
ควบคุมผู้จัดการนิติบุคคลโดยที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมแล้ว ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
การประกอบธุรกิจของบริษัทที่รับจ้างบริหารงานนิติบุคคลเพื่อเป็นคุ้มครองประชาชนอีกทางหน่ึงด้วย  

 
 
 
 

 
 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  



๑๙๔ 
 

 
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
๑) ประเด็นการเก็บค่าบริการเสริมผ่านโทรศัพท์ที่ไม่เป็นธรรม หากสํานักงาน กสทช. 

เผยแพร่กรณีตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะทําให้ประชาชนรับทราบปัญหา 
ที่เกิดขึ้น และทําให้ประชาชนรับทราบว่าจะมีแนวทางในการดําเนินการอย่างไร เช่น การเผยแพร่กรณี
ปัญหาการเก็บค่าบริการ SMS โดยไม่ได้มีการสมัครใช้บริการ เป็นต้น 

๒) ประเด็นเก่ียวกับการโฆษณาผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการรบกวนผู้บริโภค เช่น 
การโฆษณายาเสริมสมรรถนะทางเพศ หรือการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น ประเด็นดังกล่าวสํานักงาน 
กสทช. ควรมีการประสานกับผู้ให้บริการเครือข่าย เพื่อให้เกิดการตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของโฆษณาในลักษณะดังกล่าวก่อนการเผยแพร่ไปยังผู้บริโภคด้วย 

๓) ประเด็นเก่ียวกับการสมัครรับข่าวออนไลน์หรือการโฆษณาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ที่สร้างความรําคาญแก่ผู้บริโภคนั้น ควรให้เป็นการสมัครบริการโดยความยินยอมของผู้ใช้บริการ  
และไม่ควรให้มีการสมัครรับข้อความแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการคิดค่าบริการ SMS  
โดยที่ผู้บริโภคไม่ได้สมัครใช้บริการ 

๔) ประเด็นเก่ียวกับการเรียงช่องทีวีดิจิทัล 
สํานักงาน กสทช. ควรออกประกาศ กสทช. เก่ียวกับการจัด
ประเภทรายการต่าง ๆ ด้วย เช่น ประเภทรายการข่าว 
ประเภทรายการเด็ก เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกรับชมรายการในประเภทเดียวกันได้โดยสะดวก 

๕) ประเด็นเก่ียวกับปัญหาการเข้าถึงบริการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและเป็นปัญหาเชิงระบบ ดังนั้น หาก สํานักงาน กสทช. มีการสนับสนุนกิจกรรม
การเข้าถึงบริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนั้น ควรคํานึงถึงปัญหา 
เชิงโครงสร้าง ปัญหาการออกแบบและปัญหาเชิงระบบด้วย 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
๑) โครงการประกันภัยเพื่อผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

รัฐบาลมีแนวคิดในการจัดทําโครงการประกันภัยสําหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ซึ่งใช้งบประมาณไม่สูงมาก (ประมาณ ๘๖๐ ล้านบาท) แต่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจํานวนมาก 
ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๒) การคุ้มครองผู้บริโภคในการทํากรมธรรม์ประกันภัย 
(๑) กรณีผู้เอาประกันภัยรถยนต์ประสบอุบัติเหตุและขาดรายได้ในระหว่างการรักษา  

ซึ่งได้ รับเงินค่าสินไหมทดแทน แต่กรณีที่ผู้ เอาประกันภัยยังได้ รับรายได้ในระหว่างการรักษา  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย 



๑๙๕ 
 
(เช่น ข้าราชการ หรือพนักงานที่มีเงินเดือนประจํา) และกรณีผู้ เอาประกันภัยรถยนต์ทําละเมิด 
ต่อบุคคลภายนอก แต่บุคคลภายนอกยังคงมีสิทธิได้รับรายได้ระหว่างการรักษา ทําให้บริษัทประกันภัย 
ไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่ถูกทําละเมิด รวมทั้ง 
ไม่เป็นธรรมต่อรัฐในกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐยังคงจ่ายค่าตอบแทนให้
บุคคลภายนอกที่ถูกทําละเมิด รัฐจึงควรมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากบริษัทผู้รับประกันภัย 

(๒) กรณีการเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยรถยนต์ที่มีการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่ง ที่มีการ 
เรียกเก็บในอัตราเทียบเท่ากับรถยนต์ใหม่ แต่ให้การคุ้มครองน้อยกว่า คปภ. จึงควรพิจารณาตรวจสอบ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

(๓) กรณีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานต้ังแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป บริษัทประกันส่วนใหญ่จะปฏิเสธ 
ไม่รับทําประกันภัยชั้นหนึ่ง ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค คปภ. จึงควรพิจารณาตรวจสอบในเรื่อง
ดังกล่าวให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

๓) การดําเนินงานของกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย 
กองทุนประกันชีวิตจะมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ทําประกันแล้ว

ต่อมาบริษัทประกันถูกเพิกถอนใบอนุญาต กองทุนประกันชีวิตจะคุ้มครองผู้เอาประกันชีวิตโดยจ่ายเงิน
ชดเชยให้ผู้เอาประกันรายละไม่เกิน ๑ ล้านบาท 

นอกจากนี้ กรณีเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ คือ ครบกําหนดสัญญาตามกรมธรรม์
แล้วแต่ผู้เอาประกันไม่ได้มารับผลประโยชน์จากบริษัท หรือผู้เอาประกันถึงแก่ความตายและทายาท 
ไม่ได้มารับผลประโยชน์จากบริษัทคืน บริษัทประกันจะโอนเงินเข้ากองทุนและกองทุนจะมีการติดตาม 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดยกองทุนได้สร้างโปรแกรมเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ แต่ประชาชนจํานวนมากยังไม่ทราบข้อมูลการดําเนินงานของกองทุน ซึ่งขณะนี้มีเงินกรมธรรม์
ล่วงพ้นอายุความที่อยู่ในการดูแลของกองทุนประมาณ ๘๖๐,๐๐๐ ราย คณะกรรมาธิการเห็นว่าการ
ดําเนินงานของกองทุนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก แต่เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ 
ได้ง่ายขึ้น กองทุนอาจพิจารณาให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้ประชาชน
ได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

 
 
 
 
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข



๑๙๖ 
 

๑) บรรดาสินค้าเกษตรประเภทผักสดจากต่างประเทศที่นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทย 
ซึ่งมีข้อมูลว่าสามารถดํารงความสดไว้ได้ถึง ๗ วัน ต่างจากผักสดที่ผลิตในประเทศที่คงความสด 
ได้เพียง ๓ วัน จึงทําให้ผู้ค้ารายใหญ่นิยมที่จะนําเข้าจากต่างประเทศมาจําหน่ายเพราะมีความเสี่ยง 
น้อยกว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการดําเนินการตรวจสอบผักผลไม้สดจากต่างประเทศ 
ดังนี้ 

(๑) สุ่มเก็บตัวอย่างผักผลไม้ เพื่อทดสอบหาสารตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ด้วยชุดทดสอบเบ้ืองต้น  หากพบข้อสงสัยว่า มีสารตกค้าง  จะนําตัวอย่างส่งตรวจวิ เคราะห์ 
ทางห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

(๒) จัดทํารายชื่อผักผลไม้จากแหล่งผลิตที่พบปัญหาแจ้งด่านอาหารและยาทุกด่านฯ 
ทราบ เพื่อทําการตรวจสอบอย่างเข้มงวด  

๒) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตั้งหน่วยงานภายใน ชื่อ “ศูนย์จัดการ 
เร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)” ซึ่งทําหน้าที่ 
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวังผู้กระทําผิดกฎหมายที่อยู่นอกระบบ จัดการปัญหาเร่ืองร้องเรียนฯ ร่วมกับ 
กองผลิตภัณฑ์และการปราบปรามผู้กระทําผิดตามกฎหมาย 

๓) เคร่ืองดื่มที่จําหน่ายตามท้องตลาดระบุปริมาณน้ําตาลบนฉลากตามที่กฎหมายกําหนด 
แต่ในความเป็นจริงมีการระบุปริมาณน้ําตาลที่แท้จริงโดยหลีกเลี่ยงไปใช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หรือคําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่หมายถึงน้ําตาล แต่ประชาชนจํานวนมากไม่มีความเข้าใจคําศัพท์ดังกล่าว  
และไม่ทราบว่าเคร่ืองดื่มมีปริมาณน้ําตาลที่แท้จริงอยู่เท่าใด อย. จึงควรมีมาตรการควบคุมฉลาก
เคร่ืองดื่มเพื่อให้มีการระบุปริมาณนํ้าตาลที่ชัดเจน และให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย 

อย. ได้มีการสุ่มติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง เป็นภารกิจหลัก 
ที่ดําเนินการทุกปี โดยมีแผนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่าย รวมถึง
ตรวจสอบสถานประกอบการ และตรวจสอบฉลาก เพื่อเป็นการยืนยันว่า ยังปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาต
หรือตามที่กฎหมายกําหนดผลการดําเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สถานประกอบการ ฉลากและโฆษณา รวม ๓๗๖,๐๖๗ รายการ พบว่า ดําเนินการถูกต้องรวมร้อยละ 
๙๓.๖๗ 

โดยในแต่ละปี อย. มีแผนการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการ (ทั้งที่ผลิต นําเข้า 
และจําหน่าย) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและฉลาก หลังออกสู่ตลาด เพื่อเป็นการยืนยันว่า ผู้ประกอบการหรือ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ไปแล้ว ยังปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือไม่ ทั้งนี้ หากพบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย จะดําเนินการทางกฎหมาย (ทางอาญาโดยการ
เปรียบเทียบปรับและทางปกครองโดยพักใช้เพิกถอนอนุญาต) แก่ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้ง 
ใช้มาตรการทางปกครอง เช่น การสั่งระงับการผลิตนําเข้า การประกาศผลการตรวจพิสูจน์ การขอให้
เรียกคืนผลิตภัณฑ์จากท้องตลาดแล้วแต่กรณี 

๔) บรรดาศิลปิน นักแสดง และกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์ (Influencer) นิยมโพสต์ 
รูปตัวเองพร้อมกับสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการลดนํ้าหนักและการศัลยกรรม 
เสริมความงาม และยังจูงใจเยาวชนด้วยการบรรยายสรรพคุณเกินจริงกระตุ้นยอดขายด้วยการมีส่วนลด 
เป็นเหตุให้เยาวชนอยากลองใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงควรมีการจํากัดสิทธิเยาวชนที่มีอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี 
ในการเข้าถึงโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามได้ดําเนินการเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
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๑๙๘ 
 

คณะก ร ร ม า ธิ ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน  สิ ท ธิ เ ส รี ภ าพแล ะก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค  
โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนกรณีการก่อสร้าง
อาคารแผงร้านค้าบนถนนและทางเดินเท้าของหมู่บ้าน ในเขตท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
บางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเย้ือยาวนาน และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
เป็นอย่างมาก 

ดังนั ้น เพื ่อเป็นการเร ่งร ัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได ้ร ับ 
การแก้ไขโดยเร็ว  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค  
โ ดยคณะอนุก รรมาธ ิก า รด ้านการ คุ ้มครอง ผู ้บ ร ิโ ภคจึง เห ็นควร เด ินทาง ไปศึกษาด ูง าน 
เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเ กี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนดังกล่าว และหารือกับผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขโดยเร็ว 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๑ )  องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่ ได้ มี คําสั่ งให้นิติ บุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

ร้ือถอนอาคารแผงร้านค้าบนทางเดินเท้าของหมู่บ้านเป็นคําสั่งโดยชอบแล้ว โดยพิจารณาตามกฎหมาย 
ที่ กําหนดให้นิติ บุคคลซึ่ งมีความสามารถ สิทธิ  และหน้าที่ตามขอบวัตถุประสงค์ของนิติ บุคคล  
และจะแสดงออกซึ่งสิทธิและหน้าที่ก็แต่โดยผ่านผู้แทนนิติบุคคล เม่ือพิจารณาตามคําพิพากษาของ 
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขดําที่ อ ๕๘๔/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อ ๑๘๗๗/๒๕๖๒  
ที่กําหนดให้ปฏิบัติตามคําสั่งศาล แม้ว่าคณะกรรมการนิติบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนใดก็ตาม 
คําสั่งสั่งของศาลจังหวัดสมุทรปราการดังกล่าว ย่อมผูกพันไปยังกรรมการนิติบุคคลชุดใหม่ด้วย ในฐานะ 
ผู้แสดงออกซึ่งสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล     

๒) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๒) กําหนดว่าถ้าไม่มีการ
ร้ือถอนอาคารตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ
ดําเนินการหรือจัดให้มีการร้ือถอนอาคารดังกล่าวได้เอง และเรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารได้ ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องมีความกล้าหาญในการใช้อํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

๓) เร่ืองร้องเรียนนี้ จะเป็นการจุดประเด็นให้เห็นว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เช่น 
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มีปัญหา 
ในประเด็นใดบ้าง ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุดต่อสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจํานวนมาก จึงแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาในประเด็นข้อกฎหมาย  
ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะพิจารณาศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ในภาพรวมต่อไป 

 
  



๑๙๙ 
 

 
 
 
คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีแนวคิดในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้ 
๑) การตั้งคณะทํางานพิจารณาศึกษาการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวม 

คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนของผู้บริโภค
วิถีใหม่แล้วเห็นว่า การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมจะต้องคํานึงถึงสถานการณ์ของประเทศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในส่วนพฤติกรรมของผู้บริโภค และสถานการณ์โลกภายหลังการแพร่ระบาดของโรค
โควิด ๑๙ จึงเห็นควรตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหน่ึงเพื่อพิจารณาศึกษาการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ 
ในภาพรวม ทั้งนี้ คณะทํางานที่ตั้งขึ้นจะมีการประสานความร่วมมือหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ทั้งหมดประมาณ ๒๐ หน่วยงาน เพื่อศึกษาว่าในสถานการณ์ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีแนวโน้ม 
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด แนวโน้มสถานการณ์การเอาเปรียบผู้บริโภค กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างไร และมีกฎหมายใดบ้างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการซึ่งหากกฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ก็จะมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายต่อไป 

๒) การยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค  
คณะอนุกรรมาธิการได้มีแนวคิดในการพัฒนา ยกระดับการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  
เป็นหน่วยงานกลางในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยไม่มีหน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค  
แต่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ใช้กลยุทธ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
โดยการตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
แต่ในระยะที่ผ่านมาได้พบปัญหาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนใหญ่มีภารกิจในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจํานวนมากทําให้การคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดไม่ได้ถูกให้ความสําคัญเท่าที่ควร  
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีความพยายามในการเสนอความเห็นในการตั้งหน่วยงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคข้ึน 

ต่อมา อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคทดลองตั้ งหน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคข้ึนจํานวน ๙ ภาค  
ซึ่งได้มีการดําเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง ปรากฏว่ามีผลการดําเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่างดี  
จึงได้มีการชี้แจงผลการดําเนินการต่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ขณะน้ี กพร. และ กพ. ได้เห็นด้วยกับการให้มีสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําภาคแล้ว  

ดังนั้น เพื่อให้การมีพัฒนา ยกระดับการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากข้ึน คณะอนุกรรมาธิการจึงเห็นควรผลักดัน 
ให้มีการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค และเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคว่าจะ

แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดําเนินงานในอนาคต 



๒๐๐ 
 
ดําเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ควบคู่กับการที่ กพร. แนะนําให้สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศึกษาการจัดทําโครงสร้างหน่วยงาน และเม่ือมหาวิทยาลัยรายงานผลการ
ศึกษาวิจัยแล้ว สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะได้ดําเนินการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคได้ทันที 
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