สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โดย สานักการประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิ กา ณ ห้ องประชุ มใหญ่ วุ ฒิ สภา
อาคารรั ฐ สภา (เกี ยกกาย) ศาสตราจารย์ พิ เ ศษพรเพชร วิ ชิ ต ชลชั ย ประธานวุ ฒิ ส ภา เป็ น ประธาน
ของที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ครั้ ง ที่ ๑๕ (สมั ย สามั ญ ประจาปี ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง ) โดยมี พลเอก สิ ง ห์ ศึ ก สิ ง ห์ ไ พร
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทาหน้าที่
ประธานของที่ประชุม
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม
จานวน ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
๒. กระทู้ถ ามซึ่ง ประธานวุฒิส ภาได้พิจ ารณาและอนุญ าตให้ตั้ง เป็น กระทู้ถ าม
เป็น หนังสือในที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งไม่อาจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายในกาหนดเวลา ๑๕ วัน
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จานวน ๑ กระทู้ คือ
- กระทู้ ถาม เรื่ อง ปั ญหาการระบาดของเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ที่ก ระทบ
ต่อ นั กศึกษา ครู และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๓. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ห นึ่ง)
เป็น พิเ ศษ วัน พุธ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และครั้ง ที่ ๑๑ (สมัยสามัญ ประจาปีค รั้งที่ห นึ่ง ) เป็น พิเ ศษ
วั นพฤหั สบดี ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ ประชุ มได้ พิ จารณารั บทราบรายงานความคื บหน้ าในการด าเนิ นการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม ธันวาคม ๒๕๖๒) แล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

๒
(๓) กระทูถ้ าม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จานวน ๓ เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดทากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์ (นายอาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
(เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ผลการพิจารณา
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ บัญญัติว่า
บุคคลและชุม ชนย่อมมีสิท ธิ อ นุรัก ษ์ ฟื้นฟู หรือส่ง เสริมภูมิปัญ ญา ศิล ปะ วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย ม
และจารีต ประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ และมาตรา ๗๐ บัญญัติว่า รัฐพึงส่งเสริมและ
ให้ความคุ้มครองชาวไทย กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ส่งเสริมให้สังคมไทย
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่กาหนดให้มีการจัดทา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์ วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ตลอดจนคาแถลงนโยบายของรัฐบาล
เมื่อ วัน ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ใ ห้ค ณะรัฐ มนตรีต รากฎหมายสาคัญ ตามรัฐ ธรรมนูญ หมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ ลาดับที่ ๑๑ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ นั้น บัดนี้เวลา
ล่วงเลยมาแล้วพอสมควร ยังไม่ได้มีการจัดทาร่างกฎหมายดังกล่าว ขอเรียนถามว่า รัฐบาลดาเนินการจัดทา
กฎหมายดังกล่าวไปแล้วหรือไม่ ถึงขั้นตอนใด เป็นไปตามแผนและขั้นตอนปฏิรูปประเทศหรือไม่ และหากมี
การจัดทาร่างกฎหมายดังกล่าว ได้ดาเนินการให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมด้วยหรือไม่
อย่ า งไร และคาดว่ า จะส่ ง ร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า วเข้ า สู่ ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาของฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ เ มื่ อ ใด
นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาสาระในการส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
มากกว่าการอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ใช่หรือไม่
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้ล งนามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒)
จานวน ๑๓ คณะ เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปธรรม ซึ่งในการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคมจะมีการตราพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... โดยรัฐบาล
มอบหมายให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หน่วยงานในกากับกระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบ
ในการจั ด ท าร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ดั ง กล่า ว ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ระหว่ า งการด าเนิ นการยกร่า ง ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ปรับปรุงตัวชี้วัด โดยกาหนดให้มี
กฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ภายในปี ๒๕๖๕ ส่วนการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จากกลุ่มชาติพันธุ์ไปแล้ว จานวน ๑๐ ครั้ง

๓
โดยมีการพิจารณาประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับการนิยามความหมายของคาว่า "กลุ่มชาติพันธุ์" และประเด็น
เชิงนโยบาย ในด้านความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
และจะรับฟังความคิดเห็นให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อนาความคิดเห็นมาประกอบการยกร่าง
พระราชบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ และดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ รับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และส่งให้สานัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างพระราชบัญญัติ และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา
ซึ่งคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ ภายในปี ๒๕๖๕ โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มี ๖ หมวด
คือ บททั่วไป การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์และสมัชชาพัฒนาวิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ การเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ส่งเสริมและอนุรักษ์
วิถีชีวิต กลุ่ม ชาติพัน ธุ์ กองทุน ส่ง เสริม และอนุรัก ษ์วิถีชีวิต กลุ่ม ชาติพัน ธุ์ บทกาหนดโทษ นอกจากนี้
จะขอแก้ไ ขเพิ่มเติมชื่อร่างพระราชบัญญัติ เป็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม คุ้มครอง และอนุรักษ์วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา
๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ยกระดับนกนางแอ่นที่ทารังในสิ่งปลูกสร้างบ้านรังนก
นางแอ่นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกรและให้ภาคธุรกิจสามารถจาหน่ายรังนกนางแอ่นส่งออกตลาด
ต่างประเทศได้อย่างเสรีเพื่อนาเงินรายได้เข้ามาฟื้นฟูประเทศหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด ๑๙
(นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
(เลือ่ นมาจากการประชุมวุฒสิ ภา ครัง้ ที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครัง้ ทีห่ นึง่ ) วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓)
ผลการพิจารณา
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ
ศิลปอาชา) ผู้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ และขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
ไปตอบในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรือ่ ง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่
(นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย)
ผลการพิจารณา
เนื่องจากตามกาหนดวันดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ผู้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ และขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปตอบ
ในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๔
๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

จานวน ๓ เรื่อง

๓.๒.๑ กระทู้ถ าม เรื่อง การชุมนุมทางการเมืองที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (นายคานูณ สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
ผลการพิจารณา
จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของกลุ่มเยาวชน
นิ สิ ต นัก ศึก ษา เมื ่อ วัน ที ่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที ่ผ ่า นมา ท าให้ป ระชาชนส่ว นใหญ่ข องประเทศ
เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ เนื่องจากมีการเผชิญหน้าระหว่างผู้เข้าร่วมชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ และมีการเผยแพร่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ปรากฏข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกั บข้อเรียกร้อง
ของผู้ร่วมชุมนุมซึ่งได้สร้างความกระทบกระเทือนจิตใจให้แก่ประชาชน ขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีความมั่นใจ
ในการบริหารจัดการการชุมนุมให้มีความสงบเรียบร้อยได้หรือไม่ และจะสร้างความอดทนต่อการยั่วยุให้กับ
เจ้าหน้าที่ตารวจอย่างไรเมื่อเกิดการเผชิญหน้ากับผู้ชุ มนุม ตลอดจนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
และในระยะสั้นอย่างไร ไม่ให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับไปเป็นดังเช่นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อีก และจะมีการ
สื่อสารข้อความไปยังผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไร
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
เนื้ อ หาสาระและภาพกิ จ กรรมบางส่ ว นไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ เรี ย กร้ อ งในการชุ ม นุ ม ท าให้ ป ระชาชน
เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ รัฐบาลได้มีการบริหารจัดการเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้
เจ้าหน้าที่มีความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุของผู้ชุมนุม และมีการชี้แจงข้อกฎหมายว่าสิ่งใดทาได้ สิ่งใด
ทาไม่ได้ ตลอดจนมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับผู้เข้าร่วมชุมนุมโดยตลอด
รวมทั้งได้มอบหมายให้สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณาแนวทางในการดูแลการชุมนุมให้เป็นไปตามกฎหมาย
รวมทั้งไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และรัฐบาลได้พิจารณาข้อเรียกร้องของผู้เข้าร่วมชุมนุม
จานวน ๓ ข้อ แล้ว โดยในเรื่องของการเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาเป็นเรื่องทางการเมือง ซึ่งนายกรัฐมนตรี
จะต้องเป็นผู้พิจารณา ในเรื่องของข้อเรียกร้องไม่ให้มีการคุกคามประชาชน ได้ให้เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการ
ตามกรอบของกฎหมายและจะไม่ทานอกเหนือจากหน้าที่ ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นสามารถ
เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่สภาผู้แทนราษฎรตั้งขึ้นได้ รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้น
ต่อเสรีภาพในการชุมนุมหรือแสดงความคิด เห็นในทางการเมือง แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
และไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย รวมทั้งต้องไม่มีการละเมิดสถาบัน

๕
๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง รายการในทีวีหรือสือ่ ต่าง ๆ หลอกลวง/งมงาย
(นายวันชัย สอนศิริ เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
ผลการพิจารณา
กรณีรายการโทรทัศน์ที่มีลักษณะเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ และความเชื่อต่าง ๆ อาทิ รายการ
ช่องส่องผี ซึ่งรายการลักษณะนี้จะมีบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้วิเศษ หรือมีลักษณะพิเศษที่สามารถล่วงรู้เรื่อง
ลี้ลับต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีการหาผลประโยชน์จากความเชื่อดังกล่าวโดยสร้างรายได้เป็นจานวนมาก
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ อาจมีการหลอกลวง โฆษณาเกินจริง ก่อผลร้าย
ต่อสังคม เกิดความแตกแยกขัดแย้ง กัน รวมถึงสร้างความงมงายในสังคม โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ต้องดาเนินการ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลก็ตาม แต่ต้องอยู่ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญ
ที่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอเรียนถามว่า รัฐบาลทราบและจะมีมาตรการจัดการ
เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบ
กระทู้ถามตอบชี้แจงว่า กรณีรายการช่องส่องผี ที่มีเนื้อหารายการเกี่ยวกับคุณย่าโมและคุณย่าบุญเหลือ
ซึ่งมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ สร้างความขัดแย้งและโกรธเคืองกับประชาชนจังหวัดนครราชสีมา นั้น กรณี
ดังกล่าวได้มีการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ประการแรก ได้ตรวจสอบไปยังวัดศาลาลอย และทราบข้อมูลว่า
ไม่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อดาเนินรายการ มีเพียงประสานงานด้วยวาจาเท่านั้น อีกทั้ง
ทางวัดไม่ได้คิดว่ารายการดังกล่าวจะมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ ประการที่สอง ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการ พร้อมทั้งให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส่งเรื่องให้ กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาว่าการกระทาดังกล่าวมีความผิด อย่างไร รวมถึงได้หารือไปยัง
มหาเถรสมาคมให้ประสานไปยังวัดต่าง ๆ ในกรณีที่จะมีการอนุญาตให้มีการถ่ายทารายการต่างๆ ให้ช่วย
ตรวจสอบข้อมูลก่อน ประการที่สาม ได้หารือไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่าจะมีการดาเนินการทางกฎหมายอย่างไร นอกจากนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่อาจจะ
เข้าข่ายการหลอกลวงและผิดกฎหมาย นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตรวจสอบและด าเนิ นการ
ตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป
๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการคลายล็อกสาหรับคนไทยกลับจากต่างประเทศ
ก่อนมีวัคซีน (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
ผลการพิจารณา
ในภาพรวมของการระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ จานวนผู้ติด เชื้อ
ในทวีปอเมริกามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ทั่วโลกมีจานวนผู้ติดเชื้อประมาณ ๑๔.๗ ล้านคน

๖
มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๖ แสนคน ส่วนประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว
มีผู้ติดเชื้อน้อย จึงถือว่าประเทศในอาเซียนประสบความสาเร็จในการควบคุมโรค ส่วนประเทศไทยปลอดเชือ้
มาแล้ว ๕๕ วัน มีจานวนผู้ติดเชื้อ ๓,๒๔๙ คน มีผู้เสียชีวิต ๕๘ คน อยู่ในลาดับ ๑๐๑ จากทุกประเทศ
ดังนั้น มาตรการคลายล็อกในประเทศจึงเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ดี ประชาชนยังคงมีความกังวลกรณีคนไทย
เดินทางกลับจากต่างประเทศ และกรณีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ที่อาจติดเชื้อก่อนเข้า
ประเทศและมาแพร่เชื้อในประเทศ ทาให้เกิดการระบาดรอบที่สองในประเทศไทย และก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(ศบค.) และกระทรวงการต่างประเทศจึงควรดาเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด ขอเรียนถามว่า มีคนไทย
ตกค้างอยู่ต่างประเทศมากน้ อยเพียงใด ต้องใช้ระยะเวลานานเพียงใดในการเดินทางกลับเข้าประเทศ
และมีแ ผนการคลายล็อกสาหรับผู้ที่เดิน ทางเข้าประเทศอย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ทั้งกรณีไม่มีการระบาดในประเทศ และกรณีมีการระบาดในรอบที่สอง
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศมีแผนนาคนไทย
ประมาณ ๘,๒๘๗ คน เดินทางกลับประเทศ และตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
มีคนไทยเดินทางกลับประเทศแล้วทั้งสิ้น ๕๖,๙๓๔ คน โดยมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด ๓๑๐ คน (คิดเป็น
ร้อ ยละ ๐.๕๔ ของผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งหมด) และรักษาหายดีแล้ว ๒๑๗ คน ในส่วนของ
กระทรวงการต่างประเทศมีการดาเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและเป็นระบบ ประกอบกับ
คนไทยที่อยู่ต่างประเทศดูแลตัวเองได้ค่อนข้างดี ทาให้มีผู้ ติดเชื้อน้อย และหากติดเชื้อก็มีอาการไม่รุนแรง
ทั้ง นี้ สถานทู ต ไทยและสถานกงสุล ใหญ่ ใ นประเทศต่ า ง ๆ ได้ ป ระสานงานและติ ด ต่ อ กั บ คนไทยที่ อ ยู่
ต่างประเทศมาโดยตลอด อีกทั้งมีกลุ่มไลน์ที่มีแพทย์คอยให้คาแนะนาและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์
แก่สมาชิกในกลุ่มไลน์ สาหรับแผนการคลายล็อก ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ ๕ ซึ่งที่ผ่านมามีการดาเนินการ
ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และถ้าบุคลากรทุกภาคส่วนร่วมมือกัน อาสาสมัครทางานอย่างเต็มที่ ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของศบค. ประเทศไทยก็จะสามารถรับมือกับการระบาดได้ ส่วนของการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ
ศบค.อนุญาตให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น มีการเจรจา Travel Bubble กับหลายประเทศที่ให้ความสนใจ
ซึ่งต่างประเทศทราบดีว่าไม่สามารถคลายล็อกหรือปล่อยเสรีได้ทันที การเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ยังอยู่ในภาวะจากัด อย่างไรก็ดี การฟื้นฟูประเทศจากปัญหาเศรษฐกิจ จะทาได้เมื่อสภาวะแวดล้อมของโลก
มีความเหมาะสมและมีความสงบ จึงเรียกร้องให้ประเทศที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันลดความขัดแย้ง

๗
เรื่องด่วน

จานวน ๒ เรื่อง

๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(เป็นร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
ผลการพิจารณา
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ของที่ประชุม วุฒิส ภา นายเฉลิมชั ย ศรี อ่ อน รัฐมนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้ว ย
ผู้แ ทนส านั ก งานกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกร และส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมประชุม โดยหลังจากที่ เลขาธิการวุฒิสภาได้อ่านบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แถลงว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสาคัญ สรุปได้ว่า
ในการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรใหม่จากเดิมคราวละ ๒ ปี
เป็ น ๔ ปี เพื่ อให้ เ กิ ด ความต่อ เนื่ อ งในการดาเนิ น งาน ก าหนดให้ค ณะกรรมการมีอ านาจก าหนดที่ ตั้ ง
ของสานักงานใหญ่ได้ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และกาหนดที่ตั้งของสาขา ณ ที่ใดก็ได้ เพื่อขจัดอุปสรรค
ในเรื่องการปฏิบัติงานและอานวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการใช้บริการ และที่สาคัญคือให้กองทุนฟื้นฟู
และพั ฒ นาเกษตรกรสามารถรั บ ภาระช าระหนี้ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ข องเกษตรกรที่ มี บุ ค คลค้ า ประกั น ได้
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร
จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ ตามข้อบังคับ
ข้อ ๑๑๙ โดย พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานคณะกรรมาธิการ ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม
สรุ ป ความได้ ว่ า คณะกรรมาธิ ก ารเห็ น ควรรั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ว้ พิ จ ารณา และมี ข้ อ สั ง เกต
ต่อร่างพระราชบัญญัติ ๓ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ การเพิ่มวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้แทนเกษตรกร จากเดิมคราวละ ๒ ปี เป็น ๔ ปี (มาตรา ๓) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรซึ่งได้รับการแต่งตั้งมีความต่อเนื่อง และประหยัดงบประมาณในการได้มา
ซึ่งกรรมการผู้แทนเกษตรกร นั้น ควรให้ความสาคัญกับการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกาหนด
มาตรการในการคัดเลือกให้เกิดความชัดเจนดังเช่นกรรมการผู้แทนเกษตรกร ประเด็นที่ ๒ กรณีการขยายสาขา
เพิ่มเติม (มาตรา ๔) การกาหนดให้ อาจตั้งสาขา ณ ที่อื่นใด ควรต้องมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่คณะกรรมการกาหนดไว้ให้ชัดเจน และขอให้หน่วยงานคานึงถึงภาระทางงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้ น
ทั้งด้านบุคลากร การบริหารจัดการต่าง ๆ และปัญหาด้านการจราจร และการเดินทาง และประเด็นที่ ๓
อานาจของคณะกรรมการกองทุ น ฟื้น ฟูแ ละพัฒ นาเกษตรกรในการจั ด การหนี้ (มาตรา ๕) ควรต้อ งมี
มาตรการที่วิเคราะห์คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นผู้ค้าประกันและความสามารถในการชาระหนี้แทน
รวมทั้งควรนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินโดยการใช้บุคคลค้าประกันภายใต้กฎหมายอื่น
มาประกอบการพิจารณายกร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดการหนี้ของเกษตรกรกรณีบุคคลค้าประกัน พ.ศ. .... เพื่อลดความเสี่ ยงของกองทุนและการใช้อานาจ
ดุลพินิจของคณะกรรมการเกินสมควร

๘
ภายหลังจากคณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยสมาชิกได้อภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่
อภิ ป รายสนั บ สนุ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และได้ ใ ห้ ข้ อ สั ง เกตต่ อ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ทั้ง ๓ ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นการขยายวาระดารงตาแหน่งกรรมการและผู้แทนเกษตรกร โดยสาเหตุที่
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนไม่อาจดารงตาแหน่งต่อเนื่องประการหนึ่ง เป็นผลมาจากความขัดแย้ง
ภายในองค์กรและแรงกดดัน จากภาคเกษตรกรด้วย รวมถึงโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุน ฟื้น ฟู
และพั ฒ นาเกษตรกรที่ ไ ม่ เ หมาะสม และกรรมการที่ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ า
จะได้มีการตั้งกรรมการขึ้นใหม่ควรปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จาเป็น และไม่ก่อภาระผูกพันกับกรรมการชุดใหม่
แต่ก็ได้มี สมาชิก มีความเห็ น ว่า ควรคงวาระการดารงตาแหน่ง ไว้ที่ ๒ ปี เช่ นเดิม เพื่อ ป้องกันมิใ ห้ เกิ ด
การผู ก ขาดอ านาจ ประเด็ น การจั ด ตั้ ง ส านั ก งานสาขาเพิ่ ม เติ ม ขอให้ ค านึ ง ความสมดุ ล ขององค์ ก ร
และฐานประชากรด้วย และอาจพิจารณาตั้งสานักงานใหญ่ในพื้นที่ปริมณฑล เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้ นที่
และประเด็ น การจั ด การหนี้ สิ น เกษตรกร ให้ กับ รายที่ มีบุ ค คลค้าประกัน ว่ า อาจท าให้เ กษตรบางราย
ไม่ อ าจหาบุ ค คลมาค้ าประกั น หรื ออาจหามาได้ แต่ มี คุ ณสมบั ติ ไม่ ครบตามหลั กเกณฑ์ ที่ จะก าหนดขึ้ น
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑ์ที่จะกาหนดขึ้น ควรสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุ นของเกษตรกร
เช่น กาหนดเพียงว่า ผู้ค้าประกันต้องมีรายได้แน่นอนชัดเจน ให้มีการค้าประกันร่วมได้ เป็นต้น นอกจากนี้
สมาชิกวุฒิสภายังได้มีความเห็นต่อการดาเนินงานจัดการหนี้สินของเกษตรกรของกองทุนว่า คณะกรรมการ
จัดการหนี้ของเกษตรกร กับคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดาเนินงานไม่สอดคล้องกัน
ทาให้เกษตรกรไม่ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และเห็นว่า กองทุนนี้ยังมีปัญหาการบริหาร
งบประมาณ การจัดการงบดุลและบัญชีกองทุน อีกทั้ง ควรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความสามารถ
ในการชาระหนี้ควบคู่กันไปด้วย และเสนอให้บริหารจัดการการงบประมาณกองทุนให้โปร่งใส และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกรกรณีบุคคลค้าประกัน
ต้องได้รับความเห็น ชอบของกระทรวงการคลัง หรือคณะรัฐมนตรี รวมถึงศึกษาการบริหารจัด การหนี้
ของกองทุนอื่นด้วย และควรสารวจจานวนสมาชิกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนต่อไป
หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตาแหน่งเลขาธิการสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพั ฒนา
เกษตรกรได้ ต อบชี้ แ จงสรุป ได้ว่ า การแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิน เกษตรกรตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ตินี้ เ สนอมา
เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน เพื่อมิให้เกษตรกรต้องถูกยึดทรัพย์ชาระหนี้ สาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีอื่น ๆ
จะนาไปพิจารณาประกอบการเสนอกฎหมายในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ สานักงานกองทุ นฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรได้มีการวางหลักเกณฑ์ทั้งเรื่องการให้กู้ยืมเงินโดยการใช้บุคคลค้าประกัน รวมถึงวางหลักนโยบาย
ทางบัญชีใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างการสารวจสมาชิกกองทุนให้เป็นปัจจุบัน แต่เป็นเรื่อง
ต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการเนื่องจากสมาชิกบางคนก็เสียชีวิตไปแล้ว จึงต้องสืบหาทายาทเพื่อดาเนินการ
จัดการหนี้สินต่อไป
จากนั้ น ที่ ป ระชุ ม ลงมติ รั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนน ๒๑๕ เสียง และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ จานวน ๒๙ คน กาหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วันทาการตามข้อบังคับ

๙
๒. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(เป็นร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
ผลการพิจารณา
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....
ของวุฒิสภา มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้แทนจากสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเข้าร่วมประชุม โดยหลังจากที่เลขาธิการวุฒิสภาได้อ่านบันทึกหลักการและเหตุผล
เสนอต่อที่ประชุมแล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสาคัญ
สรุ ป ได้ ว่า เนื่ อ งจากปั จจุ บัน ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยอนุญ าตให้ธ นาคารพาณิ ชย์ส ามารถท าธุ รกรรม
แปลงสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ เ อง ดั ง นั้ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น การประกอบธุ ร กิ จ แข่ ง ขั น กั บ เอกชน
รัฐจึงไม่จาเป็นต้องมีบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลั กทรัพย์ไ ว้
เป็นการเฉพาะ สมควรยุบเลิกและโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพันของ บตท. ให้แก่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการธุรกรรมที่เหลืออยู่ต่อไป ในส่วนของพนักงาน
บตท. จะโอนไปเป็ น พนั กงานของ ธอส. โดยได้รั บเงิ นเดื อนไม่ต่าไปกว่า ที่ได้ รับอยู่เ ดิมและได้รับ สิท ธิ
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าพนักงาน ธอส. ในตาแหน่งลักษณะเดียวกันหรือเทียบเท่า
จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน
และการคลัง ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ตามข้อบัง คับ ข้อ ๑๑๙ โดย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้แถลงผลการศึกษา
ต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า เมื่อ บตท. ซึ่งถูกจัด ตั้งขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีห น้ าที่
สนับสนุนสภาพคล่องและลดภาระโดยการรับซื้อสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ในปัจจุบันระบบ
สถาบันการเงินมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และธนาคารพาณิชย์สามารถ
ทาธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้เอง และมีบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีหน้าที่จัดการสินทรัพย์ด้อย
คุ ณ ภาพในระบบด้ ว ย ดั ง นั้ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ จึ ง มี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง บตท. และ ธอส.
มีภารกิจด้านที่อยู่อาศัยคล้ายกัน จึงเห็นด้วยว่าให้มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจเท่าที่จาเป็น ไม่ประกอบธุรกิจ
แข่งขันกับเอกชน ไม่เป็นภาระงบประมาณ
ภายหลังจากคณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุ ญาตให้ สมาชิก วุฒิสภาอภิปราย โดยสมาชิกได้อภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แ ก่
การควบรวมกิจการ ทั้งสองหน่วยงานต้องมีการหารือและวางแผนร่วมกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย
การที่ ธอส. รับโอนกิจการมาเห็นว่าไม่เกิดความเสียหายใด และตั้งข้อสังเกตว่า ในการโอนบรรดากิจการ
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และ ธอส. ทาธุรกรรมเช่นเดียวกับ บตท. หรือไม่ หากในอนาคตสถาบัน
การเงินขาดสภาพคล่องอีกจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อีกทั้ง ควรทาความเข้าใจระหว่างบุคลากร
ทั้งสองหน่วยงานให้ชัดเจนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนของบุคลากร บตท. ซึ่งกาหนดไว้ให้ได้ เท่าเดิม ตลอดจน

๑๐
การดูแลผลกระทบกรณีบุคลากรในตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวซึ่งต้องถูกให้ออกจากงานด้วย แม้จะกาหนดเรือ่ ง
เงินชดเชยไว้
หลั ง จากการอภิ ป รายของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา รั ฐ มนตรี ช่ วยว่ า การกระทรวงการคลั ง
ได้ต อบชี้แ จงสรุปได้ว่า ธนาคารแห่ งประเทศไทย อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารรวมถึง ธอส.
สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้โดยอิสระ จะทาให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น เมื่อควบรวมกิจการแล้ว
ธอส. จะได้รับโอนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะสามารถช่วยเสริมให้การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
มีประสิท ธิภาพ มีความแข็งแกร่ง ในส่ว นของลูกจ้า งชั่วคราวจะน าไปหารือกับ ธอส. เพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือต่อไป
จากนั้น ที่ประชุมลงมติรับร่างพระราชบัญญัติ ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
อาศัย พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง ๑๙๓ และมีมติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จานวน ๒๙ คน โดยกาหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน
ทาการตามข้อบังคับ
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

จานวน ๑ เรื่อง

- รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓)
ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม
คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธานของที่ประชุมได้อ นุญ าตให้ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร และการโทรคมนาคม โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ แถลง
ผลการพิ จ ารณาศึ ก ษา สรุ ป ความได้ ว่ า ในเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ ผ่ า นมานั้ น
คณะกรรมาธิการได้ดาเนินงานโดยการประชุมคณะกรรมาธิการ การเชิญหน่วยงานหรือบุคคลเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจ ารณา การเดิน ทางไปรับ ฟัง ข้อ มูล แลกเปลี่ย นข้อ คิด เห็น กับ หน่ว ยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม การเดินทาง
ลงพื้ น ที่ ในต่า งจั งหวัด เพื่ อรั บฟั งข้ อมู ล แลกเปลี่ ยนข้ อคิ ด เห็น ที่เ กี่ย วข้ องประกอบการพิ จารณาศึ กษา
และการจัด สัมมนาทางวิชาการเพื่ อรั บฟัง ความเห็นจากหน่ว ยงานรั ฐ ภาคเอกชน ผู้มี ส่วนได้ เสีย และ
ประชาชนผู้ให้ความสนใจ ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การติดตาม เสนอแนะและให้ข้อสังเกตการประมูล 5G
โครงการเน็ตประชารัฐ จะต้องมีจุดปล่อยสัญญาณอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต การควบรวมบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ โครงการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว กิจการดาวเทียม
ปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ (Fake News) ซึ่งควรต้องหาเครื่องมือตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
ว่า ข่า วจริง หรือ ข่า วปลอม หากเป็น ข่า วปลอมต้อ งสามารถลบทิ ้ง ได้ท ัน ที โดยสามารถตรวจสอบได้
ตลอด ๒๔ ชั ่ว โมง และควรต้อ งมีก ารจัด อบรมให้ค วามรู ้แ ก่ผู้ใ ช้ใ นการสัง เกตลัก ษณะข่า วว่า จริง
หรือปลอม การติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ การให้ความช่วยเหลือ

๑๑
เยียวยาประชาชน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ภายหลังสถานการณ์โควิดเพื่อพัฒนาประเทศ
ในระยะยาวในทุ ก ด้ า น รายงานผลการด าเนิ นการตามกฎหมายของหน่ว ยงานต่ า ง ๆ เรื่ อ งร้อ งเรี ย น
รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนปฏิรูปตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ (เดือนกรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๖๒) และข้อเสนอแนวทางการประชุมคณะกรรมาธิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า โครงการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เลขหมายเดียว ซึ่งขณะนี้ กสทช. มีงบประมาณดาเนินการในเรื่องดังกล่าวตามมติ ครม. แต่โครงการดังกล่าว
มีความล่าช้า จึง ควรเร่งรัด การดาเนิน การให้แ ล้วเสร็จ โดยเร็ว โครงการเน็ต ประชารัฐควรครอบคลุม
ถึงโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล เช่น โรงเรียนตารวจชายแดน ศูนย์การเรียนรู้ชาวเขา ควรมีการร่วมมือกับกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี หน่วยงานด้าน IT
ของทุ กส่ วนราชการควรมี การบู รณาการ Big Data ร่ วมกั น ควรก าหนดให้ มี หน่ วยงานกลางอย่ างชั ดเจน
เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดทาข้อมูล (Big Data) เพื่อสามารถของบประมาณ
ในการจั ด ท าได้ ควรพั ฒ นาให้ มี National Platform ของไทย เป็ น ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ทางออนไลน์
เพื่อประโยชน์ทางการค้าของไทยไม่ต้องสูญเสียรายได้ให้กับต่างประเทศ
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
(๕) เรื่องที่คา้ งพิจารณา
(ไม่มี)
จากนัน้ ประธานของทีป่ ระชุมได้ปรึกษาที่ประชุม เพื่อขอให้ยกระเบียบวาระที่ (๗)
เรื่องอืน่ ๆ ซึ่งเป็นเรื่องตั้งกรรมาธิการแทนตาแหน่งทีว่ ่างขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย
(๗) เรื่องอื่น ๆ

จานวน ๒ เรื่อง

๗.๑ ตั้ งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิ การการศาสนา คุ ณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม แทนตาแหน่งที่ว่าง
ผลการพิจารณา
เนื่องจากมีตาแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมว่ า งลง ที่ ป ระชุ ม จึ ง มี ม ติ ตั้ ง พลอากาศเอก สุ จิ น ต์ แช่ ม ช้ อ ย เป็ น กรรมาธิ ก าร
แทนตาแหน่ ง ที่ ว่า ง ตามที่น ายมหรรณพ เดชวิ ทัก ษ์ ประธานคณะกรรมาธิก ารการศาสนา คุ ณธรรม
จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมเสนอ

๑๒

แทนตาแหน่งที่ว่าง

๗.๒ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ

ผลการพิจารณา
เนื่องจากมีตาแหน่งตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
ว่างลง ที่ประชุมจึงมีมติตั้ง นายณรงค์ อ่อนสอาด เป็นกรรมาธิการแทนตาแหน่งที่ว่าง ตามที่ พลเอก ชาตอุดม
ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณเสนอ
เมื่อจบการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ ๗.๒ แล้ว ประธานของที่ประชุมได้เลื่อน
ระเบียบวาระการประชุมที่เหลือออกไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป แล้วกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๐ นาฬิกา
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