สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำ จำนวน ๖ ท่ำน ปรึกษำหำรือปัญหำที่เกี่ยวกับควำมเดือดร้อนของประชำชน
หรือปัญหำอื่นใด ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ เป็นเวลำพอสมควร
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา
ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิต ชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุ ม
วุฒิสภำ ครั้งที่ ๗ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) วัน อังคำรที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ โดยมีพลเอก สิงห์ศึก
สิ ง ห์ ไ พร รองประธำนวุฒิ ส ภำคนที่ ห นึ่ ง และนำยศุ ภ ชั ย สมเจริ ญ รองประธำนวุ ฒิส ภำคนที่สอง
ผลัดเปลี่ยนทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม
เมื่ อ ครบองค์ ประชุม แล้ ว ประธำนของที่ ประชุม ได้เ ปิด ประชุ มและดำเนิ นกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(ไม่มี)
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(ไม่มี)
(๓) กระทู้ถาม
(ไม่มี)
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
(ไม่มี)
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
(ไม่มี)
(๖) เรื่องที่เสนอใหม่
จานวน ๓ เรื่อง
๖.๑ ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ศึ ก ษาแนวทาง
การสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายตวง อันทะไชย และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นผู้เสนอ)
ผลการพิจารณา
พลอำกำศเอก ประจิ น จั่ น ตอง และนำยตวง อั น ทะไชย ผู้ เ สนอญั ต ติ
ได้ ร่ ว มกั น เสนอเหตุ ผ ลของกำรเสนอญั ต ติ เ รื่ อ งดั ง กล่ ำ วต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ ำ ที่ ผ่ ำ นมำกำรพั ฒ นำชำติ

-๒ได้ดำเนินกำรแยกส่วนกัน และได้มุ่งเน้นกำรสร้ำงคนเก่งสู่สังคม แต่อย่ำงไรก็ตำม ชำติที่มีแต่เพียงคนเก่ง
ย่อมไม่ใช่ปัจจัยหลักสำคัญเพียงพอต่อกำรพัฒนำชำติ เมื่อ สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว จึงเป็น
เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องกำรสร้ำงศักยภำพของคนในชำติ โดยกำรสร้ำงคนดี คนเก่ง และส่งเสริมคนดี
เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม คณะกรรมำธิกำรกำรกีฬำ คณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ และคณะกรรมำธิกำรกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ได้ประชุมหำรือร่วมกันแล้วเห็นควรเสนอญัตติเรื่องนีเ้ พื่อตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
เพื่อ หำแนวทำงที่ชัดเจนเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ ในกำรสร้ำงคนดี คนเก่ง และส่งเสริมคนดี
ให้เป็นทรัพยำกรหลักในกำรพัฒนำชำติให้มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของชำติ ทั้งนี้ กำรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพื่อ ศึกษำออกแบบเรื่อง
ดังกล่ำวจะได้เป็นตัวชี้วัด ในกำรทำงำนของวุฒิสภำตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ ในกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
จำกนั้น สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น โดยแสดงควำมเห็นด้วย
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยสรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในกำรพัฒนำ
ประเทศ ปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำไทยยังกระจัดกระจำยหลำยรูปแบบ ทั้งในและนอกระบบ อยู่ในควำม
รับผิดชอบของหลำยหน่วยงำน ในพื้นที่ชนบทยังขำดโอกำสเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ และขำดกำรสนับสนุ น
อย่ำงต่อเนื่อง หำกไม่อำจทำให้คนเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำตั้งแต่แรก ก็จะดำเนินชีวิตไปตำมสภำพแวดล้อม
ทำให้ยำกที่จะเป็นคนดี สำหรับแนวทำงในกำรสร้ำงคนดี คนเก่งสู่สังคม นั้น เป็นเรื่องที่ดำเนินกำร
มำนำนแล้ ว โดยหลำยภำคส่ ว น แต่ ก็ ข ำดควำมต่อ เนื่อ ง และกำรสนับ สนุน อย่ ำงจริงจั ง จึ ง เห็นว่ำ
ควรกำหนดเป็นอุดมกำรณ์ที่ชัดเจน และจะต้องเริ่มจำกกำรนิยำมควำมหมำยของคำว่ำ “คนดี คนเก่ง”
และกำหนดรำยละเอียดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ให้ชัดเจน กำรสร้ำงคนเก่ง ต้องสนับสนุนให้มีทักษะรอบด้ำน
เนื่องจำกปัจจุบันมีช่องทำงกำรเรียนรู้มำกมำย ต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดปัญหำกำรเรียนรู้ในทำงที่ผิด
ส่วนกำรสร้ำงคนดีนั้น กำรเป็นคนดีต้องรักษำเอกลักษณ์ ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมไทยไว้ และนำมำ
ประพฤติปฏิบัติในสังคม ดังนั้น จึงควรออกแบบให้ครอบครัวได้มีส่วนในกำรอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิด
จนเข้ำโรงเรียน โดยภำครัฐให้กำรสนับสนุนตั้งแต่ตั้งครรภ์ กำรปลูกฝังจริยธรรมในโรงเรียนโดยเริ่มจำก
ครูเป็นกลุ่มแรก กำรใช้หลักศำสนำและวัฒนธรรม กำรทำบัญชีคนดี กำรสร้ำงขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำควำมดี
กำรยกย่องชื่นชมคนดี และทำคนดีให้เป็นคนเก่ง และโดยที่สังคมเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่ำคนจะดี
หรือเลว จึง ต้องสร้ำงสังคมที่ดีควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคนดี คนเก่ง จึงควรกำหนดแนวทำงกำรศึกษำ
โดยเน้นกระบวนกำรในสังคมด้วยและกำรเรียนรู้ร่วมกัน นอกจำกนี้ ยังเห็นว่ำบ้ำนเมืองเรำยังขำดคนกล้ำ
จึ ง ควรสนั บ สนุ น คนดี คนเก่ ง ให้ เ ป็ น คนกล้ ำ ที่ จะท ำประโยชน์ ใ ห้กั บสั ง คมและประเทศชำติต่อไป
สุดท้ำยนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ คณะนี้ ควรมีควำมหลำกหลำยทั้งที่มำจำกสัดส่วน
ของคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจำวุฒิสภำและบุคคลภำยนอก
หลังจำกสมำชิกได้อภิปรำยพอสมควรแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้ให้ผู้เสนอญัตติ
คือ พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นตัวแทนคณะผู้เสนอญัตติได้อภิปรำยสรุปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ที่ประชุม
ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติดังกล่าว และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา

-๓ศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ตามข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๘ จานวน ๒๔ คน ประกอบด้วย
๑. นำงกฤษฎำภรณ์ รุจธิ ำรงกุล
๒. นำงกอบกุล อำภำกร ณ อยุธยำ
๓. นำยจำลอง อนันตสุข
๔. นำยชำญวิทย์ ผลชีวิน
๕. นำยซำกีย์ พิทักษ์คุมพล
๖. พลอำกำศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
๗. นำยตวง อันทะไชย
๘. นำยธวัชชัย ไทยเขียว
๙. หม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล
๑๐. พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง
๑๑. นำยปรีชำ บัววิรตั น์เลิศ
๑๒. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
๑๓. นำงพรรณวีรนิ ทร์ รัตนวำนิช
๑๔. นำยมหรรณพ เดชวิทักษ์
๑๕. นำยศักดิ์สนิ โรจน์สรำญรมย์
๑๖. พลตำรวจโท ศำนิตย์ มหถำวร
๑๗. นำงศิรนิ ำ ปวโรฬำรวิทยำ
๑๘. ศำสตรำจำรย์สมพงษ์ จิตระดับ
๑๙. นำยสุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
๒๐. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
๒๑. รองศำสตรำจำรย์สุริยเดว ทรีปำตี
๒๒. นำยออน กำจกระโทก
๒๓. ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร ๒๔. พลตรี โอสถ ภำวิไล
โดยมีกำหนดเวลำกำรปฏิบัติงำนภำยใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภำมีมติแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ได้มีสมำชิกวุฒิสภำเสนอขอให้ยกระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๒ เรื่อง
และระเบียบวำระที่ ๖.๓ ขึ้นมำพิจำรณำก่อนตำมลำดับ ต่อจำกเรื่องที่เสนอใหม่ ๖.๑ ตำมข้อบังคับ
ข้อ ๔๐ (๒) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
(๗) เรื่องอื่น ๆ

จานวน ๒

เรื่อง

๗.๑ ขอขยายเวลาการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญเพื่ อ ท าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกไปอีก ๓๐ วัน
ผลการพิจารณา
ด้วยระยะเวลำกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบ
ประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ จะครบกำหนดในวันอำทิตย์ที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๒ คณะกรรมำธิกำรสำมัญ
จึ ง ขอขยำยเวลำกำรพิ จ ำรณำออกไปอี ก ๓๐ วั น แต่ เ นื่ อ งจำกเป็ น กำรขอขยำยเวลำเป็น ครั้ง ที่ ๓
ซึ่ ง เกิ น กว่ำ ที่ข้อ บังคับ ข้ อ ๑๐๕ วรรคสองกำหนดไว้ จึ ง ต้ อ งให้ที่ ประชุ มลงมติว่ำจะให้มีกำรงดใช้
ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณีหรือไม่
ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง เป็นการชั่วคราว
เฉพาะกรณี ให้คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลา
การพิจารณา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๓๐ วัน

-๔-

๗.๒ ขอขยายเวลาการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิก ารสามั ญเพื่ อ ท าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกไปอีก ๓๐ วัน
ผลการพิจารณา
ด้วยระยะเวลำกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบ
ประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน จะครบกำหนดในวันพุธที่ ๑๘ ธันวำคม
๒๕๖๒ คณะกรรมำธิกำรสำมัญจึงขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำออกไปอีก ๓๐ วัน
ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๓๐ วัน
๖.๓ รายงานผลการเตรี ย มความพร้ อ มในการตราพระราชกฤษฎี ก า
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผลการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ
ตำมมำตรำ ๓๐ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ควำมถี่ แ ละก ำกั บ กำรประกอบกิ จ กำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ของที่ประชุมวุฒิสภำ
มีผู้แทนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(สำนักงำน กสทช.) เข้ำร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรำยงำนดังกล่ำว ประกอบด้วย รองเลขำธิกำร กสทช.
(พลอำกำศโท ธนพันธุ์ หร่ำยเจริญ) ผู้อำนวยกำรสำนักกฎหมำยโทรคมนำคม (นำงสุพินญำ จำปี)
ผู้อำนวยกำรสำนักกฎหมำยกระจำยเสียงและโทรทัศน์ (นำยสมบัติ ลีลำพตะ) และผู้อำนวยกำรส่วน
สำนักกฎหมำยโทรคมนำคม (นำยปรัชพัฒน์ วงษ์เนติศิลป์) โดยรองเลขำธิกำร กสทช. เป็นผู้นำเสนอ
รำยงำนต่อที่ประชุมวุฒิสภำ
จำกนั้น ประธำนของที่ประชุม ได้อนุญำตให้ คณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม (พลเอก อนันตพร กำญจนรัตน์ ประธำนคณะกรรมำธิกำร)
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำรำยงำนดังกล่ำว ได้แถลงผล
กำรพิ จ ำรณำศึ ก ษำต่ อ ที่ ป ระชุ ม สรุ ป ได้ ว่ ำ พระรำชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ควำมถี่ แ ละก ำกั บ

-๕กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเดิม ในหลำยประเด็น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องกำรหลอม
รวมกัน แต่มำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวให้มีกำรชะลอกำรใช้บังคับบทบัญญัติบำงมำตรำ
ของกฎหมำย ซึ่งส่งผลให้กำรหลอมรวมกันยังไม่อำจเกิดขึ้นได้ และเมื่อพิจำรณำหน้ำที่และอำนำจของ
กสทช. ตำมมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว เห็นว่ำ กสทช. มี หน้ำที่
และอำนำจอย่ำงกว้ำงขวำง รวมทั้งต้องปฏิบัติตำมนโยบำยที่รัฐบำลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภำ ดังนั้น กสทช.
ควรมีกำรวิเครำะห์กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสภำพสังคมโดยรวมและผลประโยชน์ของชำติที่จะได้รับ
จำกกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำเพื่อปลดล็อคบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกำรหลอมรวม ควรดำเนินกำรรับฟัง
ควำมเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มำกขึ้น ควรดำเนินกำรเสนอให้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ
ปลดล็อคเฉพำะบำงส่วนที่มีควำมพร้อมก่อนหรือเป็นเรื่องที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนก่อน รวมทั้งควรอธิบำย
รำยละเอียดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรหลอมรวม (convergence) ทั้ง ๔ ฉบับ ให้ชัดเจน
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรหลอมรวมดังกล่ำวเป็นเรื่องที่สำมำรถดำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมไว้
ได้ก่อนหรือสำมำรถดำเนินกำรควบคู่กันไปกับกำรเตรียมพร้อมในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ รวมทั้ง
ควรมีกำรประเมินผลกระทบต่อกำรกำกับดูแลอันเกิดขึ้นเนื่องจำกประกำศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่ ำง ๆ
ของ กสทช. โดยเป็นกำรประเมินผลกระทบต่อรัฐ อุตสำหกรรม ผู้บริโภค ทั้งในแง่ต้นทุน ผลประโยชน์
และควำมเสี่ยงต่ออุตสำหกรรมด้วย
ภำยหลังจำกที่คณะกรรมำธิกำรได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำแล้ว ประธำน
ของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำย โดยมีสมำชิกอภิปรำยแสดงควำมเห็น ตั้งข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะ และสอบถำมในประเด็นต่ำง ๆ สรุปได้ว่ำ พระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๓๐ แห่ง
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดให้มี
บริกำรเลขหมำยโทรศัพท์ฉุกเฉิน แห่ งชำติเลขหมำยเดียวหรือมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรประมูลคลื่น
เทคโนโลยี 5G ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปี ๒๕๖๓ หรือไม่ และกำรดำเนินกำรเรื่องเลขหมำยโทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชำติเลขหมำยเดียวอยู่ในขั้นตอนใด นอกจำกนี้ เห็นว่ำตำมแผนกำรดำเนินกำรและกรอบระยะเวลำ
ในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๓๐ ที่ กสทช. เสนอยังขำดรำยละเอียดบำงรำยกำรที่จำเป็นและ
ขำดระยะเวลำกำรด ำเนิ น กำรที่ ชั ด เจน เช่ น ควรตั ด ขั้ น ตอนที่ ไ ม่ จ ำเป็ น ออกเพื่ อ ให้ ก ำรตรำ
พระรำชกฤษฎีกำมีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น และแล้วเสร็จภำยในปี ๒๕๖๓ อีกทั้งควรมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำ
ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม โดยเพิ่ ม เติ ม กำรแก้ ปั ญ หำกำรรบกวนคลื่ น ควำมถี่ ไ ว้ใ นแผน และควรก ำหนดบทนิ ย ำม
ค ำว่ ำ “กำรหลอมรวม” ไว้ ใ นพระรำชกฤษฎี กำด้วย เพื่ อ ให้ ถ้ อ ยคำดังกล่ ำวมีค วำมหมำยที่ชัด เจน
และสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติ รวมทั้งควรระบุให้ชัดเจนว่ำหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรหลอมรวม จำนวน ๔ ฉบับ มีหลักเกณฑ์ใดบ้ำงและแต่ละฉบับใช้เวลำในกำรดำเนินกำรเท่ำใด
อีกทั้งในกำรออกมำตรกำรเกี่ยวกับกำรหลอมรวมนั้น กสทช. ต้องคำนึงถึงเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ
เป็น สำคัญ โดยต้องคำนึ งถึงประโยชน์ สำธำรณะและต้องกำกับดูแลไม่ให้เกิด กำรผูกขำดในกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง กิจกำรวิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม และไม่ให้เกิดกำรครอบงำทำงควำมคิด
ของประชำชนทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่น

-๖ทั้ ง นี้ ประธำนคณะกรรมำธิ ก ำรกำรเทคโนโลยี ส ำรสนเทศฯ ได้ เ สนอให้
ส ำนั ก งำน กสทช. ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขปรั บ ปรุง แผนกำรด ำเนิน กำรและกรอบระยะเวลำในกำรตรำ
พระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๓๐ ตำมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของสมำชิกวุฒิสภำและเสนอแผน
กำรดำเนินกำรฯ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วกลับมำยังคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ภำยใน
เดือนธันวำคม ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกำรดำเนินกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวต่อไป
หลังกำรอภิปรำยของสมำชิ กวุฒิสภำ รองเลขำธิกำร กสทช. (พลอำกำศโท
ธนพันธุ์ หร่ำยเจริญ) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ พระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติ
องค์กรจัด สรรคลื่น ควำมถี่ ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัด ให้มีบริกำรเลขหมำย
โทรศัพท์ฉุกเฉิน แห่ งชำติ เลขหมำยเดียว และไม่เกี่ยวข้องกับกำรประมูลคลื่นเทคโนโลยี 5G อีกทั้ง
ในปัจจุบัน กสทช. ได้ดำเนินกำรจัดสรรเลขหมำยโทรศัพท์ ๑๙๑ ให้กับสำนักงำนตำรวจแห่งชำติแล้ว
และเป็น หน้ ำที่ของสำนั กงำนตำรวจแห่ งชำติที่จะดำเนินกำรต่อไป นอกจำกนี้ สำนักงำน กสทช.
ขอรับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของสมำชิ กวุฒิสภำทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกำรกำหนดบทนิยำมคำว่ำ
“กำรหลอมรวม” ไว้ ใ นพระรำชกฤษฎี ก ำ หรื อ กำรออกหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรหลอมรวม
จำนวน ๔ ฉบับ ที่สำมำรถดำเนินกำรคู่ขนำนไปพร้อมกันได้ และข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในส่วนที่
เกี่ ย วกั บ กำรแก้ไ ขปรั บปรุง แผนกำรดำเนิน กำรและกรอบระยะเวลำในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ
ตำมมำตรำ ๓๐ เพื่อให้แผนกำรดำเนินกำรดังกล่ำวมีรำยละเอียดเพิ่มขึ้น มีกำหนดระยะเวลำในกำร
ดำเนินกำรที่ชัดเจน และมีควำมกระชับ เพื่อให้กำรตรำพระรำชกฤษฎีกำมีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
จำกนั้นที่ประชุมได้พิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่ ๖.๒ ดังนี้
๖.๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ สถาบั น พระปกเกล้ า (ตามมาตรา ๒๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑)
ผลการพิจารณา
ในกำรพิ จ ำรณำรำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๑ สถำบั น พระปกเกล้ ำ ได้ มี
ศำสตรำจำรย์วุฒิสำร ตัน ไชย เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ กับคณะ เข้ำ ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม
วุ ฒิ ส ภำ โดยศำสตรำจำรย์ วุ ฒิ ส ำร ตั น ไชย เลขำธิ ก ำรสถำบั น พระปกเกล้ ำ เป็ น ผู้ เ สนอรำยงำน
ต่อที่ประชุมวุฒิสภำ
จำกนั้ น ประธำนของที่ ป ระชุ ม ได้ อ นุ ญ ำตให้ ค ณะกรรมำธิ ก ำรกำรพั ฒ นำ
กำรเมืองและกำรมีส่ว นร่ ว มของประชำชน (นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ ประธำนคณะกรรมำธิกำร)
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำมอบหมำยให้พิ จำรณำศึก ษำรำยงำนดังกล่ำว ได้แถลง
ผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ สถำบันพระปกเกล้ำควรจัดกำรศึกษำอบรมโดยไม่มุ่งเน้น
ไปที่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ แต่ควรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีโอกำสเข้ำศึกษำอบรม
หลักสูตรของสถำบัน เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรจัดกำรศึกษำอบรม นอกจำกนี้ โดยที่ภำรกิจหลัก

-๗ของสถำบันประกำรหนึ่งคือกำรส่งเสริมงำนวิชำกำรของรัฐสภำ แต่กลับมีสัดส่วนของกำรใช้งบประมำณ
ในกำรดำเนินกำรในด้ำนดังกล่ำว เพียงร้อยละ ๒.๔๙ จำนวน ๙ โครงกำร นอกจำกนี้ กำรใช้งบประมำณ
ของสถำบั น พระปกเกล้ ำ ต้ อ งพิ จ ำรณำในภำพรวมว่ ำ สมประโยชน์ ห รื อ ไม่ โดยต้ อ งกำรให้ ส ถำบัน
พระปกเกล้ำเป็นตัวอย่ำงในกำรใช้งบประมำณที่ผ่ำนกำรตรวจสอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
เนื่ องจำกในกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรพบว่ำไม่มีหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิน จึงขอให้ มี
หมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น และมี ร ำยละเอี ย ดในกำรตรวจสอบในรำยงำนประจ ำปี ต่ อ ไปด้ ว ย
และมีควำมเห็ น ว่ำงบประมำณในส่ว นของเงินลงทุน ระยะยำว หำกไม่มีกำรใช้จ่ำย ควรส่งคืนคลัง
เป็นรำยได้ของแผ่นดิน และขอให้สถำบันพระปกเกล้ำจัดทำงำนวิจัยเรื่องกำรสร้ำงเสถียรภำพให้รัฐบำล
โดยกำรกระจำยอ ำนำจระหว่ ำ งรั ฐ บำลและรัฐ สภำเพื่ อ ให้ ส ำมำรถท ำงำนได้อ ย่ ำ งมี ประสิ ท ธิภ ำพ
และไม่ก้ำวก่ำยกัน
ภำยหลังจำกที่ คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่ วมของ
ประชำชนได้แ ถลงผลกำรพิ จำรณำศึก ษำแล้ ว ประธำนของที่ ประชุ มได้อนุ ญำตให้ส มำชิก วุฒิสภำ
อภิปรำยโดยสมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นสรุปได้ว่ำ ต้องกำรให้สถำบันพระปกเกล้ำทำงำน
ใกล้ชิด กับประชำชน และเพิ่มบทบำทในกำรทำงำนสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำรให้กับสมำชิกรัฐสภำ
และคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจำสภำ และควรมีภำรกิจพิเศษนอกเหนือจำกงำนประจำในกำรเสนอ
งำนวิจัยที่ เป็น กำรแก้ไ ขปัญหำทำงด้ำนกำรเมืองที่เป็นภำวะวิกฤตของประเทศ นอกจำกนี้ควรเป็น
หน่ ว ยงำนหลักที่ทำหน้ำที่สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๗๗ วรรคสอง เพื่อที่จะได้แก้ไข
หรือปรับปรุงกฎหมำยต่อไป
อีกทั้งในปัจจุบันมีควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดในเรือ่ งของประชำธิปไตย จึงขอให้
สถำบันพระปกเกล้ำทบทวนกำรจัดอบรมหลักสูตรประชำธิปไตยเพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้ำงควำมตื่นตัว
ให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม รวมทั้งจัดให้เยำวชนผู้ที่กำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมปลำยเข้ำรับกำรอบรมด้วย
เพื่อลดควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด
หลังกำรอภิปรำยของสมำชิกวุฒิสภำ ศำสตรำจำรย์วุฒิสำร ตันไชย เลขำธิกำร
สถำบันพระปกเกล้ำ ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ สถำบันพระปกเกล้ำในฐำนะเป็นองค์กรที่ได้รับพระบรม
รำชำนุญำตให้นำพระนำมของพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวมำเป็นชื่อสถำบัน ได้ตระหนักถึง
ควำมสำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุขมำโดยตลอด
ซึ่งที่ผ่ำนมำได้มีกำรสนับสนุนงำนวิชำกำรให้กับสมำชิกรัฐสภำ อย่ำงไรก็ตำม ยินดีที่จะให้กำรสนับสนุน
งำนด้ำนวิชำกำรให้กับรัฐสภำตำมที่ได้รับกำรร้องขอ ส่วนกำรจัดทำงำนวิจัย เรื่องกำรสร้ำงเสถียรภำพ
ให้ กับรัฐบำลโดยกำรกระจำยอำนำจระหว่ำงรัฐบำลและรัฐสภำนั้นทำงสถำบันได้มีกำรจัด ท ำแล้ ว
ตำมที่ได้มีสมำชิกวุฒิสภำแสดงควำมเห็นว่ำสถำบันพระปกเกล้ำควรลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรคัดเลือก
บุคคลเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ นั้น สถำบันพระปกเกล้ำได้กำหนดว่ำผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องมี
ควำมหลำกหลำยโดยมำจำกหลำยภำคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับประโยชน์
โดยไม่ มี ข้ อ จ ำกั ด ทั้ ง นี้ ส ถำบั น ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง ำนในวงที่ แ คบ แต่ ไ ด้ มี ก ำรลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำม
ยุทธศำสตร์ของสถำบันในด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเป็นพลเมือง โดยจัดโครงกำรโรงเรียนพลเมือง

-๘ใน ๓๕ จั ง หวั ด เพื่ อ สร้ ำ งควำมเป็ น ผู้ น ำให้ กั บ เยำวชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมรู้ สึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
กำรอบรมหลั ก สู ต รผู้ น ำขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรมสำมำรถ
น ำควำมรู้ ไ ปพั ฒ นำประเทศได้ ส่ ว นข้ อ เสนอให้ ส ถำบั น พระปกเกล้ ำ เป็ น หน่ ว ยงำนสนั บ สนุ น
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยนั้ น
สถำบัน พระปกเกล้ำอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำแนวทำงเพื่อให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดทำ
ร่ำงกฎหมำยที่มีกลไกที่ครบถ้วนมำกกว่ำเพียงกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงเว็บไซต์ ส่วนกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำยนั้น ขณะนี้สถำบันได้ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือในกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำยแล้ว ทั้งนี้ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรอภิปรำยของสมำชิกวุฒิสภำ
สถำบันพระปกเกล้ำขอรับไปดำเนินกำรต่อไป
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

