สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันจันทร์ที่ ๖ มกรำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๓๕ น. ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ
คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม ส่วนนำยศุภชัย สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ
คนที่สอง ทำหน้ำที่ช่วยประธำนของที่ประชุม
เมื่อ ครบองค์ประชุม แล้ ว ประธำนของที่ป ระชุ มได้ เปิ ด ประชุม และดำเนิน กำรประชุ ม
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม
จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้
- เหตุขัดข้องที่ไ ม่อำจบรรจุกระทู้ถำมเป็นหนังสือ เข้ำระเบียบวำระกำรประชุมได้
ภำยในกำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๘ กระทู้ คือ
๑. กระทู้ถาม เรื่อง นโยบำยและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำศูนย์ตรวจสอบ
สำรต้องห้ำมในนักกีฬำของประเทศ (พลตรี โอสถ ภำวิไล เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ)
๒. กระทู้ถ าม เรื่อ ง ผลควำมคืบ หน้ำ กำรพัฒ นำสภำองค์ก รชุม ชนตำบล
(นำยอนุศักดิ์ คงมำลัย เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี)
๓. กระทู้ถ าม มติค ณะกรรมกำรวัต ถุอัน ตรำย ๒๗ พฤศจิก ำยน ๒๕๖๒
(นำยคำนูณ สิทธิสมำน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม)
๔. กระทู้ถาม เรื่อง กำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำของหน่วยงำนของรัฐที่ชนะคดี
(นำยวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี)
๕. กระทู้ถาม เรื่อง นโยบำยกำรส่งเสริมให้ประชำชนที่มีรังนกนำงแอ่นบ้ำน
หรือผลิตรังนกนำงแอ่นบ้ำนสำมำรถดำเนินกำรได้โดยไม่ผิดกฎหมำย (นำยสวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นผู้ตั้งถำม
ถำมนำยกรัฐมนตรี)

-๒๖. กระทู้ถาม เรื่อง กำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ (นำยสมชำย แสวงกำร เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)
๗. กระทู้ถ าม เรื่อง กำรช่วยเหลือประชำชนที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
(กรณีภัยหนำว) (นำยธำนี สุโชดำยน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี)
๘. กระทู้ถาม เรื่อง ขอรับทรำบแนวทำงปฏิบัติของกระทรวงกลำโหมเกี่ยวกับ
เรื่องกำรเกณฑ์ทหำรกองประจำกำร (ศำสตรำจำรย์นิสดำรก์ เวชยำนนท์ ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม)
เนื่องจำกได้บรรจุกระทู้ถำมเป็น หนังสือเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม ครบ จำนวน ๓ กระทู้แล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา

จานวน ๒

ครั้ง

ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๒ และ
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๒
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข
(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จานวน ๓

เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถ าม เรื่อ ง การดาเนิน การตามนโยบายหาบเร่แ ผงลอย
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยนายอาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๘ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖
ธันวำคม ๒๕๖๒)
ผลการพิจารณา
ด้วยปัญหำหำบเร่แผงลอยเป็นปัญหำที่มีมำยำวนำนและส่งผลกระทบในหลำยมิติ
เช่น มิติด้ำนชีวิต วัฒนธรรม วิถีชุมชน มิติด้ำนเศรษฐกิจ กำรประกอบอำชีพ และมิติเรื่องสิ่งแวดล้อม
ทำงกำยภำพ ได้แก่ ควำมสะอำด ควำมปลอดภัย ควำมสวยงำม ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและกำรใช้
พื้นที่สำธำรณะของเมืองร่วมกัน อีกทั้งกำรค้ำขำยแบบหำบเร่แผงลอยเป็นกิจกำรของประชำชนฐำนรำก
ถึงชนชั้นกลำง นับรวมเป็นแสนคน สร้ำงตัวเลขทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำ ๒๐๐ ล้ำนบำท รวมทั้งสร้ำง
ชื่อเสียงเกี่ยวกับกำรมีแหล่งอำหำรที่รำคำไม่สูงและสะดวกต่อกำรซื้อขำย ซึ่งนับเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์

-๓สำคัญอย่ำงหนึ่งของประเทศไทย ตลอดจนคำแถลงนโยบำยของรัฐบำลต่อรัฐสภำ นโยบำยเร่งด่วนข้อที่ ๑
กำรแก้ไขปัญหำกำรดำรงชีวิตของประชำชน ระบุว่ำ "...ทบทวนรูปแบบและมำตรฐำนกำรหำบเร่แผงลอย
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพื่อยังคงเอกลัก ษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำรริมถนน..." ก็แสดงถึง
กำรให้ ควำมส ำคัญกับกำรแก้ ไขปัญหำดังกล่ ำว จึงขอเรียนถำมว่ำ รัฐบำลได้ดำเนินกำรตำมคำแถลง
นโยบำยเร่งด่วนข้อที่ ๑ ไปแล้วเพียงใด มีผลกำรดำเนินงำนอย่ำงไร และจำกนี้ไปมีแผนและมำตรกำรในกำร
ดำเนิน งำนตำมนโยบำยดังกล่ำวในขั้นต่อไปอย่ำงไร และอยำกเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องโครงกำร
ถนนคนเดิน (Walking Street) ให้มีกำรกำหนดสัดส่วนผู้ค้ำที่ได้รับผลกระทบจำกกำรยกเลิกจุดผ่อนผัน
ให้มำกขึ้น และในเรื่องนโยบำยประชำรัฐ เสนอแนะให้มีกำรกำหนดนโยบำยประชำรัฐเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว
ในระดับท้องที่ เพื่อให้ประชำชนผู้ค้ำ ผู้สัญจรในท้องที่นั้นได้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำด้วย
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมำยให้
ตอบกระทู้ถำมได้ตอบชี้แจงว่ำ รัฐบำลได้ให้ควำมสำคัญกับปัญหำหำบเร่ แผงลอย เนื่องจำกเป็นปัญหำ
ที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง และได้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ โดยกำหนด
มำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อบรรเทำผลกระทบที่เกิดกับประชำชนทั้งผู้ค้ำและผู้ใช้ทำงสัญจร ภำยใต้กฎหมำย
และระเบียบที่มีอยู่ อย่ำงไรก็ตำม เบื้องต้นไม่อำจนำปัญหำหำบเร่แผงลอยไปเชื่อมโยงกั บกำรค้ำขำย
ในรูปแบบถนนคนเดิน (Walking Street) หรือร้ำน Street food ที่มีหน้ำร้ำนค้ำเป็นหลักแหล่งได้
เพรำะร้ำ นเหล่ำ นั ้น ไม่ไ ด้กีด ขวำงทำงสัญจร แต่ อำจต้ องมีก ำรตรวจสอบในด้ำ นสุขอนำมัย ในกำร
ประกอบกิจกำร จึงต้องแยกร้ำนค้ำประเภทนี้ออกจำกร้ำนประเภทหำบเร่แผงลอยเสียก่อน ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำ
รัฐบำลได้มอบหมำยให้ กทม.ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดระเบียบเพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ปัจจุบันกำรได้มีกำรยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้วจำนวนหลำยร้อยจุด แต่ก็ยังมีบำงจุดที่ กทม. ได้ดำเนินกำร
ด้วยมำตรกำรผ่อนปรน โดยตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิด ขึ้ นกับผู้ค้ำและประชำชน และคำนึงถึง
ประโยชน์สำธำรณะเป็นที่ตั้ง จึงยอมให้ผู้ค้ำยัง สำมำรถค้ำขำยในถนนสำยรองและซอยย่อยในทุกเขตได้
นอกจำกนี้ เมื่อยกเลิกจุดผ่อนผันแล้ว ก็มีกำรดำเนินกำรจัดหำสถำนที่ค้ำขำยให้ใหม่ แต่ก็พบปัญหำบำงแห่ง
เมื่อย้ำยไปขำยแล้ว ไม่สำมำรถขำยได้เพรำะผู้ซื้อไม่ได้ตำมไปซื้อ ทำให้ผู้ค้ำมีรำยได้ลดลง ซึ่งปัญหำนี้
ก็ต้องมีกำรประเมินและแก้ปัญหำต่อไป ทั้งนี้ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจำก
กำรด ำเนิน กำรตำมนโยบำยจัด ระเบีย บสัง คมดัง กล่ำ ว จึง ได้ม ีก ำรก ำหนดโครงกำรถนนคนเดิน
(Walking Street) ขึ้นมำ โดยมีเป้ำหมำยนำร่องในพื้นที่ กทม. รวมทั้งหมด ๑๐ จุด และได้มอบหมำยให้
กทม. สำรวจพื้นที่ที่มีควำมเหมำะสมให้ผู้ค้ำได้มีพื้นที่ค้ำขำย โดยจะดำเนินกำรเริ่มต้นในพื้นที่ซึ่งมีควำมพร้อม
จำนวน ๘ แห่ง และอนำคตจะมีกำรออกประกำศวำงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจน สำหรับ
ผู้ที่จะมำค้ำขำย เช่น คุณสมบัติของผู้ค้ำ ประเภทอำหำรที่ขำย เรื่องสุขอนำมัย เป็นต้น ส่วนข้อเสนอแนะ
ที่จะให้ประชำชนในท้องถิ่นนั้นได้แสดงควำมเห็นและมีส่วนร่วม ขอรับไว้และคงดำเนินกำรอย่ำงแน่นอน

-๔๓.๑.๒ กระทู้ ถ าม เรื่ อ ง ความคื บ หน้ า การทบทวนมติ ก ารจั ด หา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง “ดงน้าจั้น” “ดงบ้านอ้น” และ “ดงเหล่าแขม” ในท้องที่
ตาบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางสาวภัทรา วรามิตร เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๘ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖
ธันวำคม ๒๕๖๒)
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกตำมกำหนดวันดังกล่ำว รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย (นำยนิพนธ์
บุญญำมณี) ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำม ติดภำรกิจเดินทำงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมำชิกกองร้อย
อำสำสมัครรักษำดินแดน (อส.) ณ กองร้อยอำสำรักษำดินแดนสุไหงโก-ลก ที่ ๖ อำเภอสุไหงโก-ลก
จั ง หวั ด นรำธิ ว ำส ไม่ ส ำมำรถมำตอบกระทู้ ถ ำมในวั น นี้ และขอเลื่ อ นกำรตอบกระทู้ ถ ำมไปตอบ
ในวั น จั น ทร์ ที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๓

๓.๑.๓ กระทู้ถ าม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อ นจากการจัด ให้มีร ถแห่
ในงานมหรสพ โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
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ด้ว ยในปัจจุบัน กำรดัด แปลงรถบรรทุก เป็นรถแห่ด นตรีสดได้รับควำมนิย ม
เป็นอย่ำงมำก โดยเจ้ำของรถบรรทุกจะทำกำรติดตั้งเครื่องเสียงขนำดใหญ่ระดับเวทีคอนเสิร์ตพร้อม
แสง สี เสียงรอบคันรถ ใช้ห ม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ติดตั้งที่ตัวท้ำยรถเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ และ
ดัดแปลงหลังคำรถเป็นเวทีเพื่อทำกำรแสดงดนตรีสด ซึ่งไม่ต่ำงกับกำรเปิด คอนเสิร์ต วำไรตี้หมอลำ
แตกต่ำงเพียงกำรย้ำยเวทีจำกพื้นดินสู่หลังรถบรรทุก และเคลื่อนที่ไปได้เรื่อย ๆ งำนมหรสพที่จัดให้มี
รถแห่ดนตรีสดจึงเป็นวิวัฒ นำกำรแบบหนึ่งของสถำนบริกำร ในลักษณะของสถำนบริกำรเคลื่อนที่
หรือ คอนเสิร์ต เคลื่อนที่ห รือกำรแสดงเคลื่อ นที่ เนื่อ งจำกเป็นกำรใช้รถเคลื่อ นที่ไ ปยัง แหล่ งต่ำ ง ๆ
โดยผู้จัดงำนมหรสพหรือเจ้ำของรถแห่จะเช่ำสถำนที่เพื่อจัดงำน และจัดให้มีรถแห่ทำกำรแสดงดนตรีสด
ที่มีเสียงดังมำก มีกำรเต้นของโคโยตี้ ซึ่งผู้เข้ำชมส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยำวชน ภำยในงำนมีกำรจำหน่ำย
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้เข้ำชมโดยไม่ตรวจสอบอำยุ นอกจำกนี้ ยังมีข้อสังเกตว่ำ
รถบรรทุกที่ดัดแปลงเป็นรถแห่ดนตรีสดส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำรจดทะเบียนหรือได้รับอนุญำตให้ดัดแปลงรถ
จึงขอเรียนถำมว่ำ รัฐบำลมีมำตรกำรควบคุมกำรจัดงำนมหรสพที่จัดให้มีรถแห่ดนตรีสดให้มีควำมเรียบร้อย
ปลอดภั ย หรื อ ไม่ อย่ ำ งไร และมี น โยบำยให้ ผู้ จั ด งำนมหรสพปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด

-๕มีกำรขออนุญำตจัดงำน และกำรขออนุญำตใช้เสียงหรือไม่ อย่ำงไร อีกทั้งมีแนวทำงตรวจสอบกำรจดทะเบียน
และกำรอนุญำตให้แก้ไขดัดแปลงรถที่ใช้แห่ดนตรีสดในงำนมหรสพหรือไม่ อย่ำงไร รวมถึงมีมำตรกำร
ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยำวชนไม่ให้เข้ำไปมั่วสุมและดื่มสุรำได้อย่ำงไร
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับมอบหมำย
ให้ตอบกระทู้ถำมชี้แจงว่ำ ในปั จจุบันยังไม่มีกฎหมำยเพื่อควบคุมกำรจัดงำนมหรสพหรือกำรจัดให้มี
รถแห่ในงำนมหรสพเป็นกำรเฉพำะ มีแต่กฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องขยำยเสียงเท่ำนั้น โดยผู้จัดงำน
มหรสพซึ่งมีกำรใช้เครื่องขยำยเสียงในงำนต้องขออนุญำตทำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงต่อ
พนัก งำนเจ้ำ หน้ำ ที่ต ำมพระรำชบัญ ญัติค วบคุม กำรโฆษณำโดยใช้เครื่อ งขยำยเสีย ง พ.ศ. ๒๔๙๓
และเมื่อได้รับใบอนุญำตแล้วก็สำมำรถจัดงำนมหรสพได้ โดยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
กำหนดไว้ในใบอนุญำตอย่ำงเคร่งครัด ส่วนกำรลักลอบจำหน่ำยสุรำนั้น ผิดทั้งกฎหมำยสรรพสำมิต
และกฎหมำยสำธำรณสุข สำหรับกำรใช้เสียงที่ดังมำกนั้นมีควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งโทษตำมกฎหมำยที่กล่ำวมำนั้นเบำมำก กรณีกำรดัดแปลงรถบรรทุกเป็นรถแห่ดนตรีสด
โดยกำรนำรถไปบรรทุกเครื่องดนตรีและคนโดยสำรรวมไปด้วยกัน มีกำรแสดงบนรถในขณะที่มีกำรแห่
ไปตำมทำงนั้น เป็นกำรใช้รถในลักษณะที่ไม่เป็นตำมที่กฎหมำยกำหนดและอำจเกิดควำมไม่ปลอดภัย
แก่ค นโดยสำร กำรกระทำดัง กล่ำวจึง อำจเป็น ควำมผิด ฐำนใช้ร ถผิด ประเภทตำมพระรำชบัญ ญัติ
กำรขนส่ง ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๒๗ วรรคสำม ประกอบกับมำตรำ ๑๒๘ รวมทั้งอำจมีควำมผิด
ตำมกฎกระทรวงควำมปลอดภัยในกำรขนส่งด้วย ดังนั้น จะปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
ส่วนกำรคุ้มครองเด็กและเยำวชนไม่ให้ไปมั่วสุมและดื่มสุรำนั้น เนื่องจำกงำนมหรสพที่จัด ให้มีรถแห่
ดนตรีสดไม่ได้เป็น สถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร และไม่ได้เป็นสถำนประกอบก ำร
ที่เ ปิด ให้บริกำรคล้ำยกับสถำนบริกำรตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๒๒/๒๕๕๘
ดังนั้น จึงไม่สำมำรถห้ำมเด็กและเยำวชนเข้ำไปในงำนมหรสพที่จัดให้มีรถแห่ดนตรีสดได้ แต่ปัจจุบัน
มีกำรปกป้องคุ้มครองเด็กและเยำวชนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระรำชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ หรือรองผู้บัญชำกำร
ตำรวจแห่งชำติ ในส่วนของกรุงเทพฯ และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอำนำจปิดสถำนที่ที่มีกำรกระทำผิดกฎหมำย
หรือพฤติกำรณ์อันขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนเกิดขึ้ น รวมถึงจะรับไป
ดำเนิน กำรตรำกฎหมำยให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ทั้งเรื่องรถแห่ กำรจัด งำนมหรสพ และกำรขำย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนจะทำคำชี้แจงไปยังท้องถิ่นและท้องที่ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด

-๖๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

จานวน ๒

เรื่อง

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชน
โดยนายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมติดภำรกิจไม่สำมำรถ
มำตอบกระทู้ถำมด้วยวำจำได้ จึงทำให้กระทู้ถำมดังกล่ำวตกไป ทั้งนี้ หำกสมำชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็น
กระทู้ถำมด้วยวำจำ ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจำรณำในครำวถัดไป

๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การนาเข้าขยะพลาสติกของไทยในปี ๒๕๖๑ สูงเป็น
ประวั ติ การณ์ โดยนายค านู ณ สิ ท ธิ ส มาน เป็ น ผู้ ตั้ ง ถาม ถามรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา
ด้วยปัจจุบันรัฐบำลมีนโยบำยที่ดีในกำรรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลำสติกประเภท
ใช้ครั้ งเดี ยวเพื่ อลดขยะพลำสติ ก แต่ มี ข้ อมู ลว่ ำประเทศไทยยอมให้ มี กำรน ำเข้ ำ ขยะพลำสติ ก จำก
ต่ำงประเทศเป็นจำนวนมำกเพื่อนำมำรีไซเคิลเป็นสินค้ำพลำสติกรำคำถูก คุณภำพต่ำ แต่สุดท้ำยจะกลับมำ
เป็น ขยะพลำสติก จำนวนมำกในประเทศ ทั้ง ยัง มีก ำรอนุญ ำตให้ต่ำ งประเทศมำตั้ง โรงงำนรีไซเคิล
ขยะพลำสติกในประเทศ ทั้งนี้ปริมำณนำเข้ำขยะพลำสติกจำกต่ำงประเทศย้อนหลังไป ๕ ปี มีปริมำณ
ที่สูงขึ้นมำก ทั้งยังเป็นอันดับ ๓ ในอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
และกระทรวงอุตสำหกรรมจะร่วมมือบูรณำกำรร่วมกันในนโยบำยด้ำนกำรลดขยะพลำสติกอย่ำงไร
ทั้ง นี ้ข อยกตัว อย่ ำ งประเทศจีน ที่มีก ำรจัด กำรเรื่อ งขยะพลำสติก อย่ำ งได้ผ ลดี ทั้ง ลดกำรนำเข้ำ
บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรแยกขยะอย่ำงได้ผล จึงขอเรียนถำมว่ำ จะมีกำรแก้ปัญหำนี้อย่ำงไร
ให้ประชำชนมีควำมมั่นใจในกำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในกำรลดใช้พลำสติก อีกทั้งกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสำหกรรมจะต้องทำงำนร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหำ ประกอบกับภำยหลัง
กำรตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดกำรขยะพลำสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะมีแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหำ

-๗ในทุกด้ำนอย่ำงเป็นรูปธรรมอย่ำงไร และขอฝำกให้ทบทวนคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ ๔/๒๕๕๙ ว่ำมีผลทำให้โรงงำนรีไซเคิลเกิดขึ้นเป็นจำนวนมำกหรือไม่
นายวราวุธ ศิล ปอาชา รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ ปริมำณขยะเศษพลำสติกที่มีกำรนำเข้ำมำในประเทศ
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมำ มีกำรให้โควต้ำประมำณ ๑ ล้ำนกว่ำตัน หรือปีละเกือบ ๓ แสนตัน ขณะที่
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติแ ละสิ่งแวดล้อมได้มีกำรรณรงค์ให้มีกำรลดเลิกใช้ถุงพลำสติกเพื่อลด
ปริมำณขยะพลำสติก ทั้งนี้ นำยกรัฐมนตรีได้ให้ควำมสำคัญประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม และจำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ จะมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรขยะพลำสติกและ
ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ขึ้ น ใหม่ อย่ ำ งไรก็ ต ำม เห็ น ว่ ำ ที่ ผ่ ำ นมำมี ก ำรนำเข้ ำ เศษพลำสติ ก รำคำถู ก เข้ ำ
มำในประเทศโดยอ้ำงว่ำนำมำรีไซเคิล แต่แท้จริงคือกำรนำขยะมำทิ้งที่ประเทศเรำ และเมื่อมีกำรตั้ง
คณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรขยะพลำสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะมีกำรประชุมหำรือจำก
ทุกหน่วยงำนเพื่อหำแนวทำงส่งคืนขยะทั้งหลำยสู่ต้นทำง เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งขยะพลำสติก
และให้คำมั่นว่ำปี ๒๕๖๓ ขยะพลำสติกต้องหมดจำกประเทศ อีกทั้งต้องตรวจสอบว่ำปัจจุบันโรงงำน
รีไซเคิลขยะที่ได้รับอนุญำต มีศักยภำพควำมสำมำรถในกำรจัดกำรได้มำกน้อยเพียงใด โดยในส่วนเกิน
ต้อ งส่งกลับ รวมทั้งต้องมีกำรควบคุมกำรนำเข้ำซึ่ง ต้องหำรือร่วมกันกับกระทรวงอุตสำหกรรมต่อไป
สำหรับในส่วนกำรคัดแยกขยะถือเป็นแนวทำงที่ดีและจะนำไปศึกษำเพื่อหำแนวทำงดำเนินกำรต่อไป
นอกจำกนี้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติจะหำรือกับกระทรวงศึกษำธิกำร จะนำเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ำไปใน
หลักสูตรกำรศึกษำตั้งแต่เตรียมอนุบำลไปถึงในทุกระดับ รวมถึงแนวทำงกำรแยกขยะแต่ละประเภท
ให้ถูกต้องด้วย

๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผลการพิจารณา
เนื่อ งจำกรัฐ มนตรีว่ำ กำรกระทรวงกำรอุด มศึก ษำ วิท ยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมด้วยวำจำได้
จึ ง ทำให้ ก ระทู้ ถ ำมดั ง กล่ ำ วตกไป ทั้ ง นี้ หำกสมำชิ ก ยั ง ประสงค์ ที่ จ ะตั้ ง เป็ น กระทู้ ถ ำมด้ ว ยวำจำ
ก็ ใ ห้ เสนอใหม่เพื่อให้ พิจำรณำในครำวถัดไป

-๘เรื่องด่วน

จานวน ๒

เรื่อง

๑. ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิ กวุฒิสภาและกรรมาธิการ
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงข้อบังคับว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของสมำชิก
วุฒิสภำและกรรมำธิกำร พ.ศ. .... พิจำรณำเสร็จแล้ว
ตำมที่ที่ประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๑
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ได้มีมติรับร่ำงข้อบังคับว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของสมำชิกวุฒิสภำและกรรมำธิกำร
พ.ศ. .... คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญยกร่ำงข้อบังคับว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของสมำชิกวุฒสิ ภำและกรรมำธิกำร
เป็นผู้เสนอไว้พิจำรณำ และตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำซึ่งคณะกรรมำธิกำร
ได้พิจำรณำร่ำงข้อบังคับว่ำด้วยประมวลจริยธรรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สำหรับแนวทำงกำรพิจำรณำร่ำงข้อบังคับว่ำด้วยประมวลจริยธรรมฯ ในวำระที่ ๒
และลงมติในวำระที่ ๓ ที่ป ระชุม เห็น ชอบให้นำ หมวดที่ ๗ กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญ ญัติและ
พระรำชกำหนด ส่วนที่ ๑ กำรพิจำรณำพระรำชบัญญัติ มำปรับใช้โดยอนุโลม
ในกำรพิจำรณำในวำระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่ำง บทอำศัยอำนำจ แล้วพิจำรณำ
เรียงตำมลำดับข้อไปจนจบร่ำง โดยร่ำงข้อบังคับว่ำด้วยประมวลจริยธรรมฯ มีจำนวน ๔๗ ข้อ คณะกรรมำธิกำร
มีกำรแก้ไข จำนวน ๓ ข้อ คือ ข้อ ๒๘ ข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑ ไม่มีกรรมำธิกำรสงวนควำมเห็น ไม่มีสมำชิก
สงวนคำแปรญัตติ และคณะกรรมำธิกำรมีข้อสังเกต
ผลการพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่สอง และลงมติเห็นชอบด้วยกับกำรแก้ไขของ
คณะกรรมำธิกำร และลงมติในวำระที่สำม เห็นสมควรให้ประกำศใช้ข้อบังคับว่ำด้วยประมวลจริยธรรม
ของสมำชิกวุฒิสภำและกรรมำธิกำร พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๙๗ คะแนน งดออกเสียง ๓ คะแนน
และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
๒. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการข้าราชการ
ตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
ด้วยมำตรำ ๓๐ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ กำหนดให้วุฒิสภำเป็นผู้เลือก
ข้ำรำชกำรตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ คน เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ เรียกโดยย่อว่ำ
“ก.ตร.” และโดยที่ กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อเสนอให้วุฒิสภำเลือกเป็น

-๙กรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติเสนอบัญชี
รำยชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับกำรสรรหำจำกกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจตำมมำตรำ ๓๐ (๑) (๒) และ (๓) แห่ง
พระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ จำนวนสองเท่ำของจำนวนกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ มำยังวุฒิสภำ
เพื่อให้วุฒิสภำพิจำรณำดำเนินกำรเลือกให้เหลือ จำนวน ๒ คน
บัดนี้ ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติได้เสนอบัญชีรำยชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับกำรสรรหำ
มำยังประธำนวุฒิสภำเพื่อให้วุฒิสภำพิจำรณำดำเนินกำรเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ คน คือ
๑. พลตำรวจเอก เจษฎำ อินทรสถิตย์
๒. พลตำรวจโท เฉลิมพันธุ์ อจลบุญ
๓. พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล และ
๔. พลตำรวจโท ปัญญำ เอ่งฉ้วน
โดยที่ข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ กำหนดว่ำ เมื่อมี
กรณีที่วุฒิสภำจะต้องพิจำรณำให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย
ให้วุฒิสภำตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญขึ้นคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่เกินสิบห้ำคน เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ
ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้น รวมทั้ง
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนอันจำเป็นสำหรับตำแหน่งนั้น เป็นกรณี ๆ ไป
ผลการพิจารณา
ที่ประชุม ได้มีมติตั้งคณะกรรมำธิก ำรสำมัญเพื่อทำหน้ำ ที่ต รวจสอบประวัติ
ควำมประพฤติ และพฤติก รรมทำงจริย ธรรมของบุค คลผู ้ไ ด้ร ับ กำรเสนอชื่อ ให้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย
๑. นำยจรินทร์ จักกะพำก
๒. นำยเจน นำชัยศิริ
๓. นำงสำวดำวน้อย สุทธินิภำพันธ์
๔. พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
๕. พลเอก นำวิน ดำริกำญจน์
๖. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
๗. นำยมณเฑียร บุญตัน
๘. พลเอก ยอดยุทธ บุญญำธิกำร
๙. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวำนิช
๑๐. นำงวรำรัตน์ อติแพทย์
๑๑. นำงสำววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ๑๒. นำยวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
๑๓. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ๑๔. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
๑๕. พลเอก อู้ด เบื้องบน
โดยกำหนดเวลำกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมำธิกำรภำยใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่
วุฒิสภำมีมติตั้งคณะกรรมำธิกำร
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
(ไม่มี)

- ๑๐ (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

จานวน

๑ เรื่อง

- ขอขยายเวลาการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ เพื่ อ ท าหน้ า ที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกไปอีก ๑๕ วัน
ผลการพิจารณา
ด้วยประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ
และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
(พลเอก อู้ด เบื้องบน) มีหนังสือแจ้งว่ำ ระยะเวลำกำรดำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรจะครบกำหนด
ในวันอังคำรที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจำกยังมีประเด็นสำคัญที่คณะกรรมำธิกำรสำมัญจำเป็นต้อง
ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยำนหลักฐำนสำคัญบำงประกำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติ
ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลำกำร
ศำลรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมีข้อมูล ข้อเท็จจริงบำงส่วนที่อำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคล
ผู้ไ ด้รับกำรเสนอชื่อ ดังนั้น เพื่อให้ได้ทรำบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน คณะกรรมำธิกำรจำเป็นต้องเรียกเอกสำร
หรือพยำนหลักฐำนจำกบุคคล หรือเชิญบุคคลมำแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงควำมเห็นตำมที่เห็นสมควร
คณะกรรมำธิกำรจึงขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำออกไปอีก ๑๕ วัน ซึ่งเป็นกำรขอขยำยเวลำ ครั้งที่ ๔
โดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ กำรตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ
และพฤติ กรรมทำงจริ ยธรรมของบุ คคลต้ องกระท ำให้ เสร็ จครบทุ กรำยภำยใน ๖๐ วั นนั บแต่ วั นที่ ตั้ ง
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ
ในกรณี ที่ ไ ม่ อ ำจดำเนิ น กำรให้ แ ล้ ว เสร็ จ ได้ ภำยในกำหนดเวลำดั ง กล่ ำ ว
คณะกรรมำธิกำรสำมัญอำจขอขยำยเวลำได้อีกไม่เกินสำมสิบวัน เว้นแต่จะมีกฎหมำยกำหนดระยะเวลำ
ไว้เป็นอย่ำงอื่น แต่เนื่องจำกกำรขอขยำยเวลำครั้งนี้ เป็นกำรขอขยำยเวลำครั้งที่ ๔ ซึ่งเกินกว่ำที่ข้อบังคับ
กำหนดไว้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงลงมติให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณี
เพื่อให้คณะกรรมำธิกำรขยำยเวลำกำรพิจำรณำครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๑๕ วัน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ
๑๗๒ คะแนน ไม่เห็นชอบ ๓ คะแนน งดออกเสียง ๓ คะแนน ไม่ลงคะแนน ๑ คะแนน
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๘ นาฬิกา

