สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๕ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๑ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง
และนำยศุภชัย สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้ำที่ประธำนของที่ ประชุม
เมื่อ ครบองค์ประชุม แล้ ว ประธำนของที่ป ระชุ มได้ เปิ ด ประชุม และดำเนิน กำรประชุ ม
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
จานวน ๒ เรื่อง
๑.๑ รับทรำบพระบรมรำชโองกำรประกำศพระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมรัฐสภำ
สมัยประชุมสำมัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำมควำม
ในมำตรำ ๑๒๑ มำตรำ ๑๒๒ และมำตรำ ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
๑.๒ รับ ทรำบพระบรมรำชโองกำรประกำศแต่ง ตั้ง นำยอำคม เติม พิท ยำไพสิ ฐ
เป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง แทนตำแหน่งที่ว่ำง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓
นอกจำกนี้ ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้
๑) รับ ทรำบข้ อสั ง เกตและข้ อเสนอแนะของสมำชิก วุ ฒิส ภำในกำรแถลงรำยงำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ ตำมที่สำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินได้เสนอรำยงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๒ ตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้ วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๖๓ รับทรำบรำยงำนควำมคืบหน้ำ
ในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(เดือนเมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๓) ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะ
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศเสนอ และให้เสนอต่อ
รัฐสภำเพื่อทรำบ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำร
จัดทำและดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ รวมถึงกำรเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ในวำระ

-๒กำรพิจำรณำของที่ประชุมวุฒิสภำ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจะดำเนินกำรแจกรำยงำนดังกล่ำวให้สมำชิก
เพื่อพิจำรณำศึกษำล่วงหน้ำก่อนบรรจุระเบียบวำระกำรประชุม โดยให้สมำชิกสำมำรถรับรำยงำนดังกล่ำว
ได้ที่บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำและหลังจำกนี้สำมำรถติดต่อรับได้ที่สำนักกำรประชุม อำคำรสุขประพฤติ ชั้น ๒๐
๓) สมำชิกวุฒิสภำโดยตำแหน่งได้เกษียณอำยุ รำชกำร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓
เป็นเหตุให้พ้นจำกตำแหน่ง ตำมรัฐธรรมนูญแห่รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๖๙ (๔)
จำนวน ๕ คน ดังนี้
๑. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดำ
ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
๒. พลอำกำศเอก มำนัต วงษ์วำทย์
ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ
๓. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด
๔. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ
๕. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชำกำรทหำรบก
ขณะนี้จึงมีสมำชิกวุฒิสภำเหลืออยู่ จำนวน ๒๔๕ คน ดังนั้น จึงต้องมีสมำชิกวุฒิสภำ
มำประชุมไม่น้อยกว่ำ ๑๒๓ คน จึงจะครบองค์ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
จานวน ๖ ครั้ง
- รับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๕ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๖ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๗ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๘ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๙ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ และ
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๖ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

-๓เรื่องด่วน

จานวน ๑

เรื่อง

๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ต รวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
(ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
ผลการพิจารณา
ด้วยนำยบูรณ์ ฐำปนดุล ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน มีอำยุครบ ๗๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๓
ทำให้พ้นจำกตำแหน่งผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และจะต้องดำเนินกำรสรรหำผู้ตรวจกำรแผ่นดินภำยใน ๙๐ วัน
นับแต่วันทีต่ ำแหน่งว่ำงลง และพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินจะปฏิบัติหน้ำที่
ครบวำระในวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ซึ่งจะต้องดำเนินกำรสรรหำผู้ตรวจกำรแผ่นดินใหม่ ภำยใน ๑๒๐ วัน
ก่อนวันที่ผตู้ รวจกำรแผ่นดินครบวำระ ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๘ (๑) และมำตรำ ๑๘ แห่ง พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมกำรสรรหำผู้ตรวจกำรแผ่นดินได้พิจำรณำดำเนินกำรสรรหำบุคคลผู้สมควร
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ น ผู้ต รวจกำรแผ่น ดิ น แทนตำแหน่งที่ว่ำ ง และได้มีมติให้เ สนอชื่อมำยังวุฒิสภำ
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ จำนวน ๒ คน โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อแล้ว ดังนี้
๑. นำยกุลกุมุท สิงหรำ ณ อยุธยำ อดีตเอกอัครรำชทูตประจำกรุงโซล ประเทศเกำหลีใต้
(แทนนำยบูรณ์ ฐำปนดุล)
๒. รองศำสตรำจำรย์อิสสรีย์ หรรษำจรูญโรจน์ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์ (แทนพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน)
โดยที่ข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ กำหนดว่ำ เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภำ
จะต้องพิจำรณำให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมำย ให้วุฒิสภำตั้ง
คณะกรรมำธิก ำรสำมัญ ขึ้น คณะหนึ่ง มีจำนวนไม่เ กิน สิบ ห้ำ คน เพื่อ ทำหน้ำ ที่ต รวจสอบประวัติ
ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้น รวมทั้ง
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนอันจำเป็นสำหรับตำแหน่งนั้น เป็นกรณี ๆ ไป
ในกำรนี้ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ
ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย
๑. นำยคำนูณ สิทธิสมำน
๒. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
๓. พลเรือเอก ณรงค์ พิพฒ
ั นำศัย
๔. พลเอก นพดล อินทปัญญำ
๕. พลเอก นำวิน ดำริกำญจน์
๖. นำงประภำศรี สุฉนั ทบุตร
๗. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสำร
๘. พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร

-๔๙. นำงวรำรัตน์ อติแพทย์
๑๑. พลเอก วีรัณ ฉันทศำสตร์โกศล
๑๓. นำยสมเดช นิลพันธุ์
๑๕. พลตรี โอสถ ภำวิไล

๑๐. พลเอก วรำห์ บุญญะสิทธิ์
๑๒. นำยสมชำย หำญหิรัญ
๑๔. พลเอก อูด้ เบื้องบน

โดยกำหนดเวลำกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมำธิกำรภำยใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภำ
มีมติตั้งคณะกรรมำธิกำร

๒. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ต รวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติก รรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ง กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
ผลการพิจารณา
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ ง ชำติ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรพิ จ ำรณำ
สรรหำบุคคลผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ คน
ตำมมำตรำ ๘ (๑) (๓) และ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ ำ ด้ ว ยคณะกรรมกำรสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อที่จะเสนอให้วฒ
ุ ิสภำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในส่วนที่ยังขำดอยู่
จำกผลกำรสรรหำนั้นปรำกฏว่ำ มีผู้ได้รับกำรคัดสรรให้เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จำนวน ๑ คน คือ นำงสำวศยำมล ไกยูรวงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับสิทธิมนุ ษยชนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศที่จะยังประโยชน์ ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำร ตำมมำตรำ ๘ (๓) ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
จำกวุฒิสภำ ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจะต้องพิจำรณำ
ดำเนิ น กำรสรรหำบุคคลผู้สมควรได้รั บกำรแต่งตั้ งเป็นกรรมกำรสิทธิมนุษ ยชนแห่งชำติ (เพิ่มเติม )
อีกจำนวน ๒ คน ตำมมำตรำ ๘ (๑) และ (๕) เพื่อให้ครบจำนวนสำหรับในส่วนที่ยังขำดอยู่ ตำมมำตรำ ๑๓ วรรคห้ำ
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้ดำเนินกำรพิจำรณำสรรหำ
บุคคลผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (เพิ่มเติม) และได้มีมติให้เสนอชื่อ
มำยังวุฒิสภำเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ จำนวน ๒ คน โดยได้รับควำมยินยอมจำกบุคคลผู้ได้รั บ
กำรเสนอชื่อแล้ว ดังนี้

-๕๑. นำงสำวรัชดำ ไชยคุปต์ ผู้แทนไทย ด้ำนสิทธิสตรีในคณะกรรมำธิกำรอำเซียน
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก บุคคลผู้มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ต่อเนื่องกัน ตำมมำตรำ ๘ (๑)
๒. นำยวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตกรรมกำรบริหำรและรองผู้อำนวยกำรองค์กำรกระจำยเสียง
และแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย บุคคลผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนปรัชญำ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตำมมำตรำ ๘ (๕)
โดยที่ข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ กำหนดว่ำ เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภำ
จะต้องพิจำรณำให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมำย ให้วุฒิสภำ
ตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญขึ้ น คณะหนึ่ ง มี จำนวนไม่เกิน สิบห้ำ คน เพื่อ ทำหน้ำ ที่ต รวจสอบประวัติ
ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้น รวมทั้ง
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนอันจำเป็นสำหรับตำแหน่งนั้น เป็นกรณี ๆ ไป
ในกำรนี้ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ
ควำมประพฤติ และพฤติก รรมทำงจริย ธรรมของบุค คลผู ้ไ ด้ร ับ กำรเสนอชื่อ ให้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย
๑. นำงจินตนำ ชัยยวรรณำกำร
๒. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
๓. พลเรือเอก ชุมนุม อำจวงษ์
๔. ว่ำที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปำเทศ
๕. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
๖. นำงเบญจรัตน์ จริยธำรำสิทธิ์
๗. พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง ๘. นำงประภำศรี สุฉันทบุตร
๙. ร้อยเอก ประยุทธ เสำวคนธ์ ๑๐. นำยปรีชำ บัววิรัตน์เลิศ
๑๑. นำยพิทักษ์ ไชยเจริญ
๑๒. นำยพีระศักดิ์ พอจิต
๑๓. นำยมหรรณพ เดชวิทักษ์
๑๔. พลเอกสำเริง ศิวำดำรง
๑๕. พลเอกอู้ด เบื้องบน
โดยกำหนดเวลำกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมำธิกำรภำยใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภำ
มีมติตั้งคณะกรรมำธิกำร

-๖(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

จานวน ๕ เรื่อง

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจ้างงานข้าราชการภายหลังเกษียณอายุ
๖๐ ปี เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
คณะกรรมาธิก ารการพั ฒ นาสั ง คม และกิ จ การเด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สูง อายุ คนพิ ก ารและ
ผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคมและกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร
และผู้ด้อยโอกำส (นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์ ) และกรรมำธิกำรในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมำธิกำร
ติดตำมกำรปฏิรูปด้ำนสังคม กิจกำรผู้สูงอำยุและสังคมสูงวัย (นำยอำพล จินดำวัฒนะ) ได้ร่วมกันเสนอรำยงำน
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ โครงสร้ำงประชำกรของประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนผู้สูงอำยุเพิ่มมำกขึ้น
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีสัดส่วนของผู้สูงอำยุสูงถึงร้อยละ ๒๐ ทั้งนี้แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม
ได้กำหนดกรอบกำรปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม โดยมีประเด็นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้สูงอำยุ
ในกำรทำงำนซึ่งกำหนดกิจกรรมกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรจำก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี ทั้งนี้ จำกกำรพิจำรณำ
ศึกษำของคณะกรรมำธิกำรเห็นว่ำสถำนกำรณ์ของประเทศเปลี่ยนไปมำก จนมีผลกระทบต่อแผนและขั้นตอน
กำรปฏิรูปดังกล่ำว จึงได้ศึกษำเรื่องกำรจ้ำงงำนข้ำรำชกำรภำยหลังเกษียณอำยุ ๖๐ ปี โดยพิจำรณำจำก
(๑) สภำพข้อเท็จจริงของผู้สูงวัยของประชำกรไทย (๒) ระบบคุ้มครองสวัสดิกำรทำงสังคมในยำมชรำ
ภำพของประเทศไทยซึ่งส่งผลต่อตลำดเงินและตลำดทุน ตลำดแรงงำนและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
ซึ่งมีระบบบำนำญทั้งหมด ๓ ขั้น คือขั้นพื้นฐำน กรณีกำรให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอำยุ ขั้นที่สอง กรณีกำร
บังคับออม เช่นกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำ รำชกำร และขั้นที่สำมซึ่งเป็นกำรออม
โดยสมัครใจ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนกำรออมแห่งชำติ (๓) กำลังคนภำครัฐฝ่ำยพลเรือน
ซึ่งมีจำนวน ๒.๐๙ ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘ ของประชำกรทั้งประเทศ และจำนวนรำยจ่ำยบำเหน็จ
บำนำญให้แก่ผู้รับบำนำญ (๔) งบกลำงในพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เกี่ยวกับสวัสดิกำรข้ำรำชกำรมีปริมำณที่สูงมำก (๕) ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่เสนอให้มีกำรปฏิรูปบุคลกรภำครัฐให้มีควำมเหมำะสม และมีสมรรถนะสอดคล้อง
กับกำรทำงำน ที่เปลี่ยนไปและต้องมีสมรรถนะในกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (๖) กรณีที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้มีกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์
รับรำชกำรต่อไป พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งรองรับให้ส่วนรำชกำรขยำยอำยุรำชกำรไม่เกิน ๗๐ ปี สำหรับตำแหน่งต่ำง ๆ
และมีกำรจ้ำงงำนข้ำรำชกำรเกษียณในรูปแบบอื่น ๆ อยู่แล้ว เช่น กำรจ้ำงแพทย์เกษียณอำยุรำชกำร

-๗โดยที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเห็นว่ำประเทศไทยกำลังประสบกับวิกฤตทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงรุนแรง กระทบต่อสถำนะกำรเงินกำรคลังของประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้ภำครัฐปรับปรุง
ระบบกำรทำงำนใหม่ โดยมีเรื่องกำรลดจำนวนข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐด้วยนั้น คณะกรรมำธิกำร
จึงมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบำล คือ (๑) รัฐบำลควรชะลอหรือทบทวนกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนสังคมเรื่องกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรจำก ๖๐ ปีเป็น ๖๓ ปี โดยหำกจำเป็น ก็ให้ขยำย
เกษียณอำยุรำชกำร ตำมกฎ ก.พ. ที่มีอยู่หรือแก้ไขกฎก.พ. เพื่อขยำยประเภทตำแหน่งเท่ำ ที่จำเป็น
และพัฒนำระบบจ้ำงงำนข้ำรำชกำรเกษียณในรูปแบบอื่นที่ไม่ต้องขยำยอำยุกำรเกษียณ (๒) รัฐบำลควรใช้จำ่ ย
งบประมำณที่ มี จ ำกั ด เพื่ อ กำรจ้ ำ งงำนกลุ่ ม เปรำะบำงกลุ่ ม ที่ ว่ ำ งงำนและกลุ่ ม สู ง วั ย ตอนต้ น อื่ น ๆ
จำกผลกระทบวิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจและ (๓) รัฐบำลควรศึกษำเพื่อปฏิรูประบบบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรส่ว นท้องถิ่น ที่อยู่ในสภำวะไม่ยังยืนและกระทบต่องบประมำณพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต
เพื่อลดผลกระทบต่องบประมำณที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
ภำยหลั งที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ ประชุ มแล้ ว ประธำนของที่ ประชุ ม
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ (๑) ควรพัฒนำบุคลำกรในส่วนของ
คณะกรรมกำรข้ ำ รำชกำรในหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ ให้ มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจด้ ำ นทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์
กำรบริหำรงำนบุคคล (HR) และปรับปรุงประสิทธิภำพระบบงำนให้มีควำมเหมำะสมโดยคุณภำพของคน
กับงำนต้องสอดคล้องกัน (๒) ควรพิจำรณำด้ำนมิติของตัวผู้สูงอำยุและมิติของภำครัฐให้สมดุลกัน
กล่ำวคือ ผู้สูงอำยุไม่ว่ำจะเป็นข้ำรำชกำรหรือเอกชน ควรมีกำรพัฒนำผลิตภำพ (Productivity) ในด้ำนต่ำง ๆ
ของตนเองเพื่อลดภำระที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและภำครัฐในอนำคตโดยเฉพำะด้ำนกำรออมซึ่งนอกจำก
กำรออมเงิ น แล้ ว ควรให้ ควำมส ำคัญ กั บกำรออมเวลำเพื่ อ ใช้ ใ นบั้ น ปลำยชี วิ ต หรื อเรี ยกอี กอย่ ำงว่ ำ
“ธนำคำรเวลำ” กล่ำวคือ ให้บำเพ็ญประโยชน์โดยกำรดูแลผู้สูงวัยหรือชรำภำพเพื่อเก็บสะสมเวลำ
ในกำรดูแ ลนั้ น และเมื่อ ถึงวัย ชรำก็จะมี คนรุ่ นใหม่เข้ำ มำดู แลเรำตำมกำหนดเวลำดังกล่ ำวเช่นกั น
กรณีเช่นว่ำนี้ถือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเข้ำสู่วัยชรำอย่ำงมีคุณภำพ ทั้งนี้ ผู้สูงวัยที่มีคุณภำพ
ควรมีทั้งควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม มีควำมทันสมัย และยอมรับในบทบำทใหม่ของตน
เพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับด้ำนองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกข้ำรำชกำรรุ่นต่อไป (๓) ควรปรับปรุงระบบรำชกำร
ให้ มี ควำมคล่อ งตั ว และสอดคล้ องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เปลี่ย นแปลงไปอย่ ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตลอดจนปรั บ สวั ส ดิ ก ำรและกำรจ้ ำ งงำนให้ แ ก่ ผู้ เ กษี ย ณอำยุ ร ำชกำรอย่ ำ งเหมำะสมตำมระดั บ
ควำมสำมำรถ โดยคำนึงถึงกำรกระจำยอำนำจด้ำนกำรจ้ำงงำนไปยังส่วนท้องถิ่นต่ำง ๆ และพิจำรณำ
เฉพำะสำขำที่ขำดแคลนอย่ำงแท้จริงเท่ำนั้น เพรำะแม้จะไม่ได้รับกำรจ้ำงงำนผู้เกษียณก็ยังคงได้รับ
บำเหน็จบำนำญเพื่อใช้ในกำรดำรงชีพต่อไป อีกทั้ง จำกสภำพปัญหำในกำรจ้ำงเหมำข้ำรำชกำรระดับสูง
ซึ่งเป็นผู้เกษียณพบว่ำ ไม่ได้รับกำรยอมรับจำกข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงผู้เกษียณยังคง
ยึดติดกับสิทธิหน้ำที่เดิมที่เคยได้รับและไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติของตน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้กำรจ้ำงงำน
ที่เกิดขึ้นไม่สัมฤทธิ์ผลและไม่อำนวยประโยชน์ให้แก่ระบบรำชกำรเท่ำที่ควร และ (๔) ควรมีฐำนข้อมูล

-๘(Big Data) ของผู้สูงอำยุในทุกด้ำน ทั้งด้ำนสุขภำพ ที่อยู่อำศัย เงินออม ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถต่ำง ๆ
เพื่อพิจำรณำกำรจ้ำงงำนให้แก่ผู้สูงอำยุและผู้เกษียณได้อย่ำงเหมำะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำรได้ขอรับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมำชิกวุฒิสภำ
เพื่อประโยชน์สำหรับกำรพิจำรณำดำเนินกำรจ้ำงงำนข้ำรำชกำรภำยหลังเกษียณอำยุ ๖๐ ปี เพื่อรองรับ
สังคมสูงวัยต่อไป
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รายงานพร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเล
ของไทยตามข้อกาหนดและแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม (พลเอก ยอดยุทธ บุญญำธิกำร) และประธำนคณะอนุ
กรรมำธิกำรด้ำนกำรคมนำคมทำงน้ำและกำรพำณิชยนำวี (พลเรือเอก พัลลภ ตมิศำนนท์) ได้ร่วมกันแถลง
ผลกำรพิ จ ำรณำศึ ก ษำ เรื ่อ ง ข้ อ เสนอเพื่ อ ยกระดั บ มำตรฐำนทำงทะเลของไทยตำมข้ อ ก ำหนด
และแนวทำงขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) สรุป ได้ว่ำ ประเทศไทยได้เข้ำเป็นสมำชิก
ขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (International Maritime Organization : IMO) กำรตรวจ
ประเมิ น มำตรฐำนทำงทะเลภำคบั ง คั บ ของ IMO (IMO Member State Audit Scheme : IMSAS)
เป็นข้อผูกพันที่ประเทศไทยถูกกำหนดให้รับกำรตรวจประเมินในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำร
ตรวจประเมินครั้งนี้นับเป็นประเด็นท้ำทำยที่สำคัญต่ออนำคตของระบบโลจิสติกส์ทำงทะเลของประเทศ
เนื่ อ งจำกหำกผลกำรตรวจประเมิ น ออกมำเป็ น ลบหรื อ ไม่ ผ่ ำ นในหลำยหั ว ข้ อ อำจส่ ง ผลกระทบ
ต่อประเทศไทย เช่น ส่งผลต่อกำรยอมรับของต่ำงประเทศและนำไปสู่กำรสูญเสียชื่อเสียงและภำพลักษณ์
ของประเทศ อำจถูกกีดกันทำงกำรค้ำ สูญเสียโอกำสทำงกำรแข่งขัน เรือไทยอำจถูกตรวจสอบอย่ำงเข้มข้น
เมื่ อ เข้ ำ เมื อ งท่ ำ ในต่ ำ งประเทศ ท่ ำ เรื อ ไทยอำจไม่ ไ ด้ รั บ กำรยอมรั บ จำกเรื อ ต่ ำ งประเทศ เป็ น ต้ น
คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมจึงพิจำรณำศึกษำเรื่อง ข้อเสนอเพื่อยกระดับมำตรฐำนทำงทะเลของไทย
ตำมข้อกำหนดและแนวทำงขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) เพื่อศึกษำแนวทำงกำรยกระดับ
มำตรฐำนทำงทะเลของประเทศไทยให้เป็นไปตำมข้อกำหนดและแนวทำงของ IMO โดยศึกษำผลกระทบ
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตรวจประเมินจำก IMO ศึกษำแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมิน
และศึกษำ วิเครำะห์ ปัญหำและอุปสรรคในกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมินดังกล่ำว ซึ่งปัญหำ
และอุปสรรคในกำรเตรียมควำมพร้อมกำรตรวจประเมินจำก IMO พบว่ำ กิจกรรมขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำร

-๙ปฏิบัติให้เป็นไปตำมพันธกรณีของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศตำมมำตรฐำน IMO นั้น ต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำนซึ่งจะต้องบูรณำกำรร่วมกัน แต่ปัจจุบันยังขำดกรอบกำรปฏิบัติ งำนร่วมกัน
ซึ่งกรมเจ้ำท่ำในฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบหลักเพียงหน่วยงำนเดียวไม่อำจขับเคลื่อนหรือผลักดันให้เกิด
กำรปฏิบัติของหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้ ส่งผลให้กำรปฏิบัติต ำมแผนของหน่วยงำนต่ำง ๆ มีควำมล่ำช้ำ
ไม่คืบหน้ ำ และมีกำหนดเวลำควำมสำเร็จกระชั้นชิดกับกำหนดกำรตรวจของ IMSAS ในปี ๒๕๖๔
อีกทั้งข้อบกพร่องที่ตรวจพบจำกกำรประเมินภำคสมัครใจในรอบที่ผ่ำนมำยังคงเกิดข้อบกพร่องนั้นซ้ำอีก
เช่น กำรเกิด อุบัติเหตุทำงทะเลที่ร้ำยแรงขึ้นหลำยครั้งและต่อเนื่องเป็นกำรสะท้อนถึงข้อบกพร่อง
ด้ำ นมำตรฐำนทำงทะเลของไทย และยัง พบว่ำ มีค วำมล่ ำช้ ำในกำรยกร่ ำงพระรำชบัญ ญัติ ส่ง เสริ ม
กำรพำณิชยนำวี พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำมำตรกำร
ส่งเสริมพำณิชยนำวีของประเทศไทย สภำนิติบัญญัติแห่งชำติอีกด้วย ดังนั้น จึงเห็นว่ำ รัฐบำลควร
ยกระดับกำรดำเนินกำรเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ อย่ำงจริงจัง
และมี เ อกภำพไปสู่ เ ป้ ำ หมำยเดี ย วกั น โดยจั ด ให้ มี อ งค์ ก รที่ มี อ ำนำจและหน้ ำ ที่ ใ นกำรก ำกั บ ดู แ ล
ทุกหน่ ว ยงำนที่เกี่ยวข้องให้ สำมำรถทำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสำนสอดคล้องกัน
โดยอำจเลือกใช้กลไกใดกลไกหนึ่งใน ๓ กลไกต่อไปนี้ คือ กลไกของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี พ.ศ. ๒๕๒๑ กลไกของคณะกรรมกำรแห่งชำติเพื่อประสำนงำน
กับองค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๒
หรือกลไกในกำรออกคำสั่งระดับรัฐบำล โดยอำจออกเป็ นคำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหำ
ด้ำนมำตรฐำนทำงทะเลตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้อำนำจหน่วยงำนภำยใต้กลไกที่กล่ำวมำ
สำมำรถจัดทำแผนงำนด้ำนงบประมำณให้กับหน่วยปฏิบัติต่ำง ๆ ได้ และควรมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจ
เพื่อบูรณำกำรและกำกับดูแลกำรยกระดับมำตรฐำนทำงทะเลของไทยทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติกำร
และควรเร่งรัดกำรตรำพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพำณิชยนำวีฉบับใหม่ขึ้นใช้บังคับแทนฉบับปัจจุบันด้วย
ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรตรวจประเมินมำตรฐำนทำงทะเลภำคบังคับของ IMO เป็นข้อผูกพันสำคัญประกำรหนึ่ง
ที่ไ ทยในฐำนะชำติส มำชิก ต้อ งให้ ควำมร่วมมือและควรเตรี ยมควำมพร้อมด้ำนต่ ำง ๆ อย่ ำงเต็มที่
เพื่อแสดงให้เห็นศักยภำพและควำมมีมำตรฐำนทำงทะเลของไทยและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
จำกผลกำรตรวจประเมิน
ภำยหลั งที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ ประชุ มแล้ ว ประธำนของที่ ประชุ ม
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตสอบถำมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำร
ตรวจประเมินภำคบังคับของ IMO และผลกระทบจำกกำรตรวจประเมินเป็นทำงลบที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย และสำระสำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี พ.ศ. .... ฉบับใหม่ ท่ีมี
ควำมแตกต่ำงกับพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รายงานพร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

- ๑๐ ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรม (นำงอภิรดี ตันตรำภรณ์)
รองประธำนคณะกรรมำธิกำรในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรกำรอุตสำหกรรม (นำยสมชำย หำญหิรัญ)
และโฆษกคณะกรรมำธิกำรในฐำนะประธำนคณะทำงำนศึกษำเศรษฐกิจหมุนเวียน (นำยเจน นำชัยศิริ)
ได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคมบริโภคนิยมปัจจุบัน
และกำรเติ บ โตของประชำกรโลกส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรน ำทรั พ ยำกรธรรมชำติ ม ำใช้ ใ นอั ต รำที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เพิ่มปริมำณขยะและอุณหภูมิโลก เศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นทำงเลือกใหม่ที่จะพัฒนำเศรษฐกิจไปสู่ควำมยัง่ ยืน
ซึ่งมุ่งให้ควำมสำคัญตั้งแต่กำรผลิตในกำรเลือกใช้วัสดุ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กำรบริโภค กำรจัดกำรของเสีย
และกำรนำวัตถุดิบกลับมำใช้ใหม่ ตลอดจนกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง
ตลอดวงจรของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด คุ้มค่ำและครบวงจร
โดยในกำรพัฒนำตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำ
เพิ่มตำมแนวคิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) และสอดคล้องกับเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ของโลก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดเรื่องกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ไว้ในแผนยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ตลอดจนได้กำหนดไว้ในนโยบำยของรัฐบำล
เพื่อกำรพัฒนำที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ประสบควำมสำเร็จทุกภำคส่วน
ต้องดำเนินงำนร่วมกันทั้งในระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภำค และระดับ มหภำค
รวมถึงภำคเศรษฐกิจอุตสำหกรรม โดยกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะต้องเร่งดำเนินกำร
เป็น อัน ดับแรก คือ กำรจัด ตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชำติและจัด ตั้ง
สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่ อทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจำกนี้
ควรส่งเสริมผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมเพื่อกำรปรับเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลด
กำรสูญเสียและเพิ่มมูลค่ำด้วยกำรหมุนเวียนผลิตภัณฑ์และวัสดุให้เชื่อมโยงแต่ละขั้นตอน สร้ำงตลำด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้ำงควำม
ตระหนักให้สำธำรณชนเห็นควำมสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน และปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรขยะทั้งระบบ
ทั้ ง นี้ กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นจะท ำให้ ป ระชำชนได้ รั บ ประโยชน์ ทั้ ง ในด้ ำ นควำมพึ ง พอใจ
และคุณ ภำพชีวิ ต ที่ดี ขึ้น เศรษฐกิจ เติ บโตขึ้น เกิ ด กำรจ้ ำงงำนเพิ่ มขึ้น โดยเฉพำะแรงงำนที่ มีทั กษะ
ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อรองรับกำรนำเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำใช้ในกระบวนกำรผลิต และหำกสำมำรถผลักดันให้นำ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปดำเนินกำรในทุกอุตสำหกรรมจะสร้ำงมูลค่ำให้กับประเทศได้มำกขึ้น

- ๑๑ อีกทั้งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกหน่วยของสังคมย่อมจะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับบริบทโลก
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำต
ให้สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่ำง ๆ สรุปได้ว่ำ
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจหมุนเวียนรัฐควรนำข้อเสนอเชิงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง
ควรรณรงค์ให้ประชำชนลดกำรใช้บรรจุภัณฑ์พลำสติก กำหนดมำตรกำรทำงภำษีเพื่อผลักดันให้เกิด
กำรพัฒนำธุรกิจที่ลดกำรสูญ เสียและเพิ่มมูลค่ำด้วยกำรหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ สนับสนุนและส่งเสริม
ทุน วิจั ยให้ ภำคเอกชนและมหำวิ ทยำลั ยเพื่ อพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์โ ดยกำรรีไ ซเคิ ล สร้ ำ งชุ มชนรีไ ซเคิ ล
ทั้งระบบเพื่อพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และควรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน SDGs
๑๗ เป้ำหมำย โดยเฉพำะเป้ำหมำยที่ ๑๒ สร้ำงหลักประกันให้มีรูปแบบกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ ๑๓ เร่งต่อสู้กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบที่เกิดขึ้น และเป้ำหมำยที่ ๑๗
เสริมควำมเข้มแข็งให้แก่กลไกกำรดำเนินงำนและฟื้นฟูสภำพหุ้นส่วนควำมร่วมมือระดับโลกสำหรับ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดยกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยเพื่อกำรเรียนรู้และปฏิบัติอย่ำงจริงจัง
จำกนั้น ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรมได้ขอรับประเด็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมำชิกไปพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รายงานพร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน “สร้างความเท่าเทียม ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือทันท่วงที”
คณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) และรองประธำน
คณะกรรมำธิกำร คนที่สอง ในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรปฏิรูปประเทศด้ำนแรงงำน (นำยจรินทร์ จักกะพำก)
ได้เสนอผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุป ได้ว่ำ กำรใช้มำตรกำรช่วยเหลือเยียวยำประชำชน
ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ผ่ำนโครงกำร “เรำไม่ทิ้งกัน”
และกองทุนประกันสังคม พบปัญหำบำงประกำร อำทิ ระบบกำรยืนยันสิทธิ์ล่ำช้ำ สิทธิตกหล่น ซ้ำซ้อน เป็นต้น
ทำให้มำตรกำรช่วยเหลือไม่ตรงเป้ำหมำย จนเกิดเป็นควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคมขึ้น สำเหตุเป็นเพรำะกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลของประชำกรไทย มีหลำยหน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร ซึ่งได้ จัดทำและบริหำรจัด กำร

- ๑๒ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงำนตนเอง ทำให้มีข้อมูลจำนวนมำก แต่มขี ้อจำกัดในกำรเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำน
และพบว่ำ เกิ ด ควำมซ้ ำซ้ อนของกระบวนกำรจัด เก็บ ข้อ มูล ในระดับ พื้น ที่ เนื่อ งจำกมีห ลำยระบบ
และหลำยชุดข้อมูลที่ต้องกำรจัดทำ ข้อมูลที่มีอยู่นั้นบำงส่วนจึงไม่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง
และไม่อ ำจใช้เ ป็น พื้น ฐำนในกำรตัด สิน ใจเชิง นโยบำยและกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ คณะกรรมำธิกำรได้ศึกษำดำเนินงำนของต่ำงประเทศ
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลเป็นระบบเดียวกันทั้งหมด ได้แก่ เอสโทเนีย สิงคโปร์ อินเดีย และไต้หวัน
แล้วเสนอว่ำ ไทยควรมีระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่เป็นระบบเดียวกัน มีฐำนข้อมูลของประชำกรเบื้องต้น
มีกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน หน่วยงำนสำมำรถใช้ฐำนข้อมูลแห่งชำติในกำรบริหำรงำน
เพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียม ดูแลประชำชนอย่ำงทั่วถึง และช่วยเหลือ อย่ำงทันท่วงที กำรบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลแห่งชำติ มีระยะกำรดำเนินกำรแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ กำรสร้ำง Data Bank :
สร้ำงระบบกลำงที่เป็นเอกภำพ เพื่อวำงระบบบริหำรจัดกำรกลำงโดยใช้กลไกคณะกรรมกำร มีกำรดำเนินกำร
ใน ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ส่วนกลำง ทำหน้ำที่ในกำรระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลแห่งชำติให้เป็นระบบเดียวกัน
และมีฐำนข้อมูลเบื้องต้น เพื่อรองรับกำรเชื่อมโยงในกำรนำไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
และยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนต่อไป (๒) ส่วนภูมิภำค ที่ทำหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำน
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำฐำนข้อมูลตำมแนวทำงที่ส่วนกลำงกำหนด และ (๓) ส่วนท้องถิ่น ที่ทำหน้ำที่
ในกำรจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลตำมแนวทำงที่กำหนด และสร้ำง single gateway รองรับข้อมูลพื้นฐำน
ที่เชื่อมต่อกับหมำยเลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก ของประชำชนผู้ที่มีอำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป ได้แก่ ข้อมูล
ประชำกร สถำนกำรณ์ทำงำน ประสบกำรณ์/ทักษะกำรทำงำน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจำกรัฐ รำยได้เฉลี่ย
ข้อมูลสุขภำพ และข้อมูลเกี่ยวกับแรงงำนข้ำมชำติ ระยะที่ ๒ กำรสร้ำง Blockchain : สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ในแต่ละหน่วยงำน เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละส่วนรำชกำรให้เป็นระบบเดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
โดยมี กำรเชื่ อมโยง แลกเปลี่ ยนข้ อมู ลเพื่ อใช้ ประโยชน์ ระหว่ ำงหน่ วยงำน และระยะที่ ๓ กำรสร้ ำง
e-government : ภำครัฐตอบสนองประชำชนทั้งระบบ ใช้ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลแห่งชำติเป็นพื้นฐำน
ในกำรจั ด บริ ก ำรสำธำรณะให้ กั บ ประชำชนทั้ ง ระบบเชื่ อ มโยง แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล จำกรั ฐ เอกชน
และประชำชนไว้ ด้ ว ยกั น เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ โดยตำมแนวทำงนี้ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด กำรน ำไปใช้ ป ระโยชน์
ทั้งในระดับบุคคล ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ กล่ำวคือ ระดับบุคคล รู้สิทธิที่พึงได้รับ
ของตนเอง ได้รับกำรช่วยเหลือเยียวยำ และพัฒนำคุณภำพชีวิตจำกรัฐอย่ำงเสมอภำค ระดับท้องถิ่น
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน ช่วยเหลือกลุ่มเปรำะบำง
ในพื้ น ที่ ระดั บ จั งหวั ด กำหนดเป้ ำ หมำยในกำรพั ฒ นำจั ง หวั ด ส่ ง เสริ ม กำรมี ง ำนทำของประชำชน
ตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำ ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
ระดับประเทศ กำหนดนโยบำยโดยใช้ ฐำนข้อมูลแห่งชำติเ ป็นพื้นฐำน กำหนดมำตรกำรช่วยเหลื อ
ที่ตรงเป้ำหมำย วำงแผนพัฒนำตลอดจนทรัพยำกรมนุษย์ให้เหมำะสมกับตลำดแรงงำน

- ๑๓ ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำรมีข้อเสนอแนะให้รัฐบำลกำหนดให้กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลแห่งชำติ
นี้เป็นวำระแห่งชำติ เป็นประเด็นสำคัญในกำรบริหำรรำชกำรและกำรกำหนดนโยบำย โดยกำหนด
ให้ หน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้ องด ำเนิ นกำรบู รณำกำรร่ วมกั นในกำรก ำหนดแนวทำง รู ปแบบ และระบบที่ มี
ประสิทธิภำพสอดคล้องกับภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำนต่ำง ๆ และสอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำร
ของประชำชน รวมถึ ง สนั บ สนุ น งบประมำณเพื่ อ ด ำเนิ น กำร โดยจั ด สรรงบประมำณจำกส่ ว นอื่ น
นอกเหนือไปจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีเพื่อควำมรวดเร็วดำเนินกำร
ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ให้บทเรียนกับไทยหลำยอย่ำง และได้สะท้อนปัญหำกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล
ประเทศให้เด่นชัดขึ้น แม้รัฐบำลจะเล็งเห็นควำมสำคัญในเรื่องนี้แล้ว แต่ก็พบว่ำยังไม่มีกำรจัดทำและใช้ขอ้ มูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) อย่ำงจริงจัง ซึ่งหำกสำมำรถดำเนินกำรตำมแนวทำงที่คณะกรรมำธิกำรเสนอก็เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศต่อไป ทั้งนี้ ได้มีข้อสังเกตในประเด็น (๑) ข้อจำกัดกำรจัดกำรฐำนข้อมูลในระดับท้องถิ่น
ที่ประสบปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีทักษะ อัตรำกำลัง และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำร
(๒) จุดอ่อนของกำรจัดกำรฐำนข้อมูลในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ คือ กลุ่มแรงงำนนอกระบบ
ที่ต้องมำลงทะเบียนใหม่ทำให้ต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำรตรวจสอบ กำรช่วยเหลือเยียวยำกลุ่มเปรำะบำง
ด ำเนิ น กำรได้ เ ฉพำะผู้ สู ง อำยุ คนพิ ก ำร และเด็ ก แรกเกิ ด ซึ่ ง ภำครั ฐ มี ข้ อ มู ล อยู่ แ ล้ ว จึ ง ขอให้ ก ำร
ดำเนินกำรช่วยเหลือเยียวยำประชำชนดำเนินกำรอย่ำงทั่วถึง นอกเหนือไปจำกกลุ่มที่รัฐมีฐำนข้อมูล
ในระบบอยู่แล้ว โดยอำจใช้กลไกที่มีอยู่ คือ คณะกรรมกำรรัฐบำลดิจิทัล หรือให้มีกำรนำข้อมูลจำกระบบ
ฐำนภำษีมำใช้ และขอทรำบแนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูลประชำกรที่มีอำยุต่ำกว่ำ ๑๕ ปี (๓) ฐำนข้อมูล
ของแต่ ล ะหน่ ว ยงำนจั ด ท ำขึ้ น ตำมภำรกิ จ ควรใช้ ก ำรบู ร ณำกำรฐำนข้ อ มู ล ระหว่ ำ งหน่ ว ยงำน
เพื่อประหยัดงบประมำณในกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลขึ้นใหม่ โดยข้อมูลที่ใช้ร่วมกันนั้นต้องทันสมัย
และกำหนดเงื่อนไข หรือข้อจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูล เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ และต้องมีมำตรกำร
ทำงกฎหมำยกำหนดให้แต่ละหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูล
คณะกรรมำธิกำรได้ชี้แจงว่ำ ข้อเสนอของคณะกรรมำธิกำรมิใช่เป็นกำรสร้ำงระบบ
ฐำนข้อมูลขึ้นใหม่ แต่เป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน สร้ำงเครือข่ำยกำรเชื่อมโยง
ด้วยกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรกลำง ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลทั้ง ๓ ระดับ
เพื่อให้แต่ละหน่วยงำนสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำด้วยกัน และสำมำรถบริกำรข้อมูลกับรัฐบำลเพื่อใช้
ดำเนินกำรตำมนโยบำยได้ ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐำน มีกำรกำหนดเงื่อนไขกำรเข้ำถึงข้อมูลไว้
สำหรับประเด็นข้อสังเกตอื่น ๆ ของสมำชิกวุฒิสภำ จะได้นำเพิ่มเติมไว้ในรำยงำนของคณะกรรมำธิกำร
ก่อนเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีดำเนินกำร
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รายงานพร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

- ๑๔ ๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน
(PM 2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องลาดับที่ ๔.๑ – ๔.๕ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓)
ผลการพิจารณา
ประธำนคณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กำญจนรัตน์)
และประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญส่ง ไข่เกษ) ได้ร่วมกันแถลง
ผลกำรพิ จ ำรณำศึ ก ษำ เรื ่อ ง ปั ญ หำฝุ่ น ละอองขนำดไม่ เ กิ น ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล สรุปได้ว่ำ ปัญหำมลพิษอำกำศเป็นปัญหำเรื้อรังของกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑลมำนำนกว่ำ ๒๕ ปี แล้ว โดยรัฐบำลที่ผ่ำนมำทุกรัฐบำลได้ดำเนินกำรมำตรกำรต่ำง ๆ
เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำวมำโดยตลอด ซึ่งทำให้คุณภำพอำกำศในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลค่อย ๆ
ดีขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง ควำมเข้มข้นของสำรมลพิษอำกำศส่วนใหญ่ ได้แก่ สำรตะกั่ว ก๊ำซคำร์บอนมอนนอกไซด์
ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน และฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10)
ลดลงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไปของประเทศไทย อย่ำงไรก็ต ำม
ยังมีสำรพิษอำกำศหลำย ๆ ประเภท ได้แก่ ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ก๊ำซโอโซน
และสำรประกอบเบนซีน ที่ถึงแม้ว่ำจะมีควำมเข้มข้นค่อย ๆ ลดลง แต่ก็ยังมีค่ำเกินค่ำมำตรฐำนคุณภำพ
อำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไปของประเทศไทย และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน
ก่อให้เกิดโรคต่ำง ๆ เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคเส้นเลือดสมองตีบ โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง
และโรคติ ด เชื้ อระบบทำงเดิ น หำยใจ อี กทั้ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศด้ ว ย
คณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ทำกำรศึกษำปัญหำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ และประมวลผล
ในเชิงลึกถึงสถำนกำรณ์ปัญหำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล โดยผลจำกกำรศึกษำเรื่องดังกล่ำว คณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติฯ มีข้อเสนอแนะ
มำตรกำรสำคัญเพื่อให้กำรดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมีประสิทธิผลและประสบควำมสำเร็จเพิ่มมำกขึน้
ประกอบด้ว ย ๑) ข้อ เสนอกำรด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขปัญ หำในระยะเร่ ง ด่ว นและในช่ ว งวิ ก ฤตของทุ ก ปี
(ธันวำคม – กุมภำพันธ์) และ ๒) มำตรกำรระยะยำว ดังนี้ ควรนำน้ำมันดีเซลเกรดปกติที่มีกำมะถัน
ไม่เกิน ๑๐ ppm มำใช้ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลให้มำกที่สุด ควรขยำยพื้นที่และเวลำ
ในกำรจำกัดรถบรรทุกขนำดใหญ่ตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไปที่ใช้น้ำมันดีเซล ไม่ให้เข้ำมำภำยในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล บังคับใช้มำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อ แก้ไขปัญหำกำรจรำจรติดขัดอย่ำงจริงจัง ห้ำมเผำชีวมวล

- ๑๕ ทุกประเภทในที่โ ล่ง ให้คำแนะน ำประชำชนในกำรใช้หน้ำกำกอนำมัยป้องกันฝุ่นละอองให้ถูกต้อง
กำรคมนำคมขนส่งทำงถนนต้องลดสำรกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องบังคับใช้มำตรฐำนกำรระบำย
มลพิษอำกำศระดับ Euro 6 สำหรับรถใหม่ขนำดเล็ก และ Euro VI สำหรับรถใหม่ขนำดใหญ่ ควรเพิ่มจำนวน
สถำนีขนถ่ำยสินค้ำชำนเมือง เพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจจับรถที่มีควันดำ ต้องปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดควันดำ
ต้องปรับปรุงข้อกำหนดเกณฑ์อำยุรถที่จะต้องผ่ำนกำรตรวจสภำพรถก่อนต่อทะเบียน เร่งรัดพัฒนำเครือข่ำย
ระบบขนส่งสำธำรณะ ต้องส่งเสริมกำรทำกำรเกษตรปลอดกำรเผำอย่ำงจริงจัง ส่งเสริมกำรวิจัยและกำรผลิต
อุปกรณ์แ ละเครื่องมือกลในประเทศ กำหนดให้มีกำรติดตั้งระบบตรวจวัด กำรระบำยมลพิษอำกำศ
ไม่ให้มีกำรใช้ถ่ำนหิ นเป็นเชื้อเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรม กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
มลพิษ อำกำศโดยกำรขยำยเครื อข่ ำยกำรติด ตำมตรวจสอบฝุ่ นละอองขนำดไม่เ กิน ๒.๕ ไมครอน
ที่น่ำเชื่อถือ สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำและผลิตเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองที่รำคำไม่แพง ปรับปรุงระบบ
กำรเก็บข้อมูลกำรเจ็บป่วยของประชำชน และมำตรกำรอื่น ๆ ได้แก่ ส่งเสริมกำรใช้น้ำมันไบโอดีเซล
B10 และ B20 เพิ่มพื้น ที่สีเขียวในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปฏิบัติกำรฝนหลวงเมื่อสภำพอำกำศอำนวย
ห้ำมนำรถเก่ำและเครื่องยนต์เก่ำใช้แล้วจำกต่ำงประเทศ
ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ ปัญหำฝุ่นละออง PM2.5 เป็นปัญหำ
ที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนทุกภูมิภำคของประเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้นในฤดูเก็บเกี่ยว โดยเฉพำะกำรเผำอ้อย
ของเกษตรกรที่จะมีขึ้นทุกปี ซึ่งควรต้องมีมำตรกำรควบคุมอย่ำงจริงจัง ดังนั้น คณะกรรมำธิกำรควรต้อง
พิจำรณำศึกษำปัญหำฝุ่นละอองในพื้นที่อื่น ๆ นอกจำกกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเพื่อหำมำตรกำร
เสนอแนะไปยังรัฐบำลเพื่อพิจำรณำแก้ไขปัญหำต่อไปด้วย
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รายงานพร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

จานวน ๒ เรื่อง

- ๑๖ ๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจาปี ๒๕๖๒
(ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
๕.๒ รายงานการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน กสทช.
สานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจาปี ๒๕๖๒
(ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
(เรื่องลาดับที่ ๕.๑ – ๕.๒ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓)
ประธำนของที่ประชุมได้ปรึกษำที่ประชุมเพื่อขอให้รวมกำรพิจำรณำระเบียบวำระ
เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำลำดับที่ ๕.๑ รำยงำนกำรปฏิบัติงำน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๒ และลำดับที่ ๕.๒
รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กสทช. สำนักงำน กสทช. และเลขำธิกำร
กสทช. ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องจำกรำยงำนทั้ง ๒ ฉบับ เป็นรำยงำนของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติเช่นเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ผลการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำ รำยงำนกำรปฏิบัติงำน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๒ และรำยงำนกำรติดตำม
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กสทช. สำนักงำน กสทช. และเลขำธิกำร กสทช. ประจำปี ๒๕๖๒
ของที่ป ระชุม วุฒิส ภำ มี ผู้แ ทนจำกสำนั ก งำนคณะกรรมกำรกิ จกำรกระจำยเสีย ง กิจกำรโทรทั ศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ และผู้แทนจำกคณะกรรมกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (กตป.)
เข้ ำ ร่ ว มประชุ มเพื่ อ ชี้ แ จงรำยงำนดั ง กล่ ำ ว โดยนำยไตรรัต น์ วิ ริ ย ะศิ ริกุ ล รองเลขำธิ ก ำร กสทช.
รักษำรำชกำรแทน เลขำธิกำร กสทช. เป็นผู้นำเสนอรำยงำนกำรปฏิบัติงำน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๒
และ ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญำ ประธำนกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นผู้นำเสนอ
รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กสทช. สำนักงำน กสทช. และเลขำธิกำร กสทช.
ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุม
จำกนั้นประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรสื่ อ สำร และกำรโทรคมนำคม (พลเอก อนั น ตพร กำญจนรั ต น์ ประธำนคณะกรรมำธิ ก ำร)
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ ได้มีมติมอบหมำยให้พิจำรณำ ให้ควำมเห็นและข้อสังเกต
ต่อรำยงำนฯ ดังกล่ำว ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ ด้ำนงบประมำณ พบว่ำ
ยังขำดข้อมูลในรำยละเอียดในเรื่องของงบประมำณที่ใช้ในแต่ละโครงกำร และระยะเวลำในกำรดำเนินกำร

- ๑๗ และ กสทช. ควรมี ก ำรตรวจสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องงบประมำณที่ ใ ช้ ใ นปี ที่ ผ่ ำ นมำรวมไปถึ ง งบ
ที่จะให้ต่อเนื่ องในปีถัดไป เช่น โครงกำรจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชำติ โครงกำรศึกษำวิจัย
โครงสร้ำงพื้นฐำนในระบบ 5G เป็นต้น
ด้ำนคุณภำพและอัตรำค่ำบริกำรโทรคมนำคมประเภทต่ำง ๆ กสทช. ควรกำกับดูแล
ผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์พื้นฐำนในเรื่องของอัตรำค่ำบริกำรโทรออกตำมจริง โดยที่ไม่มีกำรปัดเศษ
เป็นหน่วยนำที กรณีที่มีกำรโทรเป็นวินำทีแต่ไม่ถึงนำที
ด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค กสทช.
ควรเปลี่ยนบทบำทมำเป็ นผู้ตรวจสอบคุณภำพเนื้อหำรำยกำร รวมทั้งมีมำตรฐำนในกำรควบคุมดูแล
เนื้อหำรำยกำรให้ถูกต้อง และควรตอบประเด็นกำรร้องเรียนให้ผู้บริโภครับทรำบ หรือในกรณีที่มี ข้อพิพำท
และได้ข้อยุติแล้ว และควรเปิดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจต่อสำธำรณชน และในรำยงำนฯ
พบว่ำขำดกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของแผนงำนและผลกำรดำเนินงำนกำรนำหมำยเลขโทรศัพท์ ๑๙๑
มำใช้ในกำรจั ด ตั้งศูน ย์รับแจ้ งเหตุฉุกเฉินแห่งชำติ (โครงกำรร่วมมือ กั บสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ )
พร้ อ มทั้ ง ควรมี ก ำรตรวจสอบประสิ ทธิ ภ ำพของอิ น เตอร์ เ น็ ต และรำยงำนผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงกำร
อินเตอร์เน็ตชำยขอบ (Zone C+)
ด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม (กทปส.) กสทช. ควรมีแผนดำเนินกำรที่ชัดเจนในกำรส่งคืนเงิน
ที่ยืมจำกกองทุน ฯ (กทปส.) ในกรณี ที่น ำเงินดัง กล่ำว มำชดเชยให้กับผู้ ขอคืน ใบอนุ ญำตที วีดิ จิทั ล
ก่อนกำหนด และควรมีกำรรำยงำนประเมินผลกำรวิจัยว่ำมีประโยชน์หรือสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้
มำกน้อยเพียงใด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนปฏิรูปประเทศ หรือไม่ เพื่อเป็น
กำรตรวจสอบประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกองทุน
ด้ำนสภำพกำรแข่งขันของตลำดในกำรประกอบกิจกำร กสทช. ควรมีกำรวิเครำะห์
และประเมินผลรำยงำนสถำนภำพกำรเงินและรำยกำรของผู้ประกอบกำรทีวีดิจิทัลในกำรแข่งขันกันเอง
และกับคู่แข่งขันอื่นๆ ในตลำด และควรวิเครำะห์สภำพตลำดที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรคืนช่องรำยกำร
ของผู้ประกอบกำรทีวีดิจิทัล พร้อมทั้งควรมีกำรประเมินกำรแข่งขันในกิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำรอืน่
ที่เกี่ยวข้องอันเกิดจำกกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ 5G ที่จะส่งผลกระทบต่อกำรแข่งขันและผูกขำด และควร
มีกำรวำงแผนงำน หรือมำตรกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยที่ได้รับใบอนุญำตมีกำรดำเนินกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดให้บริกำร 5G และควรมีกำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำวงโคจร
และกำรประกอบกิจกำร กิจกำรดำวเทียม โดยเอื้อประโยชน์ต่อประเทศชำติและผู้บริโภค
ด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุ กระจำยเสียง
วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม ควรเร่งออกแผนแม่บทกำรบริ หำรจัดกำรคลื่นควำมถี่ฉบับใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน และควรเร่งรัด
พิจำรณำกำรปรั บรวมกฎหมำย ๓ ฉบั บ ได้ แก่ พระรำชบัญ ญัติ กำรประกอบกิจ กำรกระจำยเสีย ง

- ๑๘ และกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔
และพระรำชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ค มนำคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว เพื่ อ รองรั บ กำรด ำเนิ น กำร
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นอกจำกนี้คณะกรรมำธิกำรได้มีประเด็นข้อซักถำมต่อสำนักงำน กสทช. ว่ำตัวเลขค่ำจ้ำง
ที่ปรึกษำเพิ่มขึ้นเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับภำรกิจหลักหรือไม่อย่ำงไร เหตุใด กสทช. มีกำรกันเงิน
ไว้สำหรับเบิกเหลื่อมปี มีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรเงินให้กับกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงฯ (กทปส.)
อย่ำงไร และมีกำรตรวจสอบควำมทับซ้อนของโครงกำร ของ กสทช. หรือไม่ กำรเกิดภำระผูกพันตำมสัญญำ
จำนวนมำกของกองทุน กทปส. มีสำเหตุเกิดจำกอะไร กสทช. มีแนวทำงแก้ไขในเรื่องแผนกำรเบิกจ่ำย
ในปี ๒๕๖๒ ของกองทุุนกทปส.อย่ำงไร ซึ่งสำเหตุุอำจเกิดจำกกำรทีุโครงกำร
่
USO ประสบปัญหำและอุุปสรรค
ได้มีกำรประเมินผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรธุรกิจของต่ำงชำติที่เข้ำมำในรูปของแพลตฟอร์มต่ำง ๆ
OTT (Over-The-Top) หรือไม่อย่ำงไร ได้มีมำตรกำรช่วยเหลือกรณีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ที่มีผลกระทบต่ออุตสำหกรรมโทรทัศน์อย่ำงไร และกำรทดลองออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงในระบบดิจิทัล
ระหว่ำงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ กสทช. ได้มีกำรศึกษำติดตำมและมีข้อสรุปหรือไม่ว่ำ จะมีโอกำสได้นำมำใช้จริง
ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยและมีข้อซักถำม สรุปได้ว่ำ คลื่น 5G ที่มีกำรโฆษณำของผู้ประกอบกำร
อยู่ขณะนี้สำมำรถใช้ได้จริงหรือไม่มีข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่ำงไร สำยสื่อสำรที่รกรุงรังบริเวณเสำไฟฟ้ำ
ที่เกิดไฟไหม้และอำจจะเป็นอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนได้ดำเนินกำรในเรื่องนี้อย่ำงไร
มีกำรเยียวยำคืนเงินให้แก่ผู้ประกอบกำรทีวีดิจิตอลที่ได้รับใบอนุญำต จะมีกำรเยียวยำเพิ่มเติมหรือไม่ อย่ำงไร
และจะรวมไปถึงผู้ประกอบกำรทีวีดำวเทียมและเคเบิ้ลทีวีด้วยหรือไม่อย่ำงไร กสทช. มีแนวทำงในกำรเยียวยำ
คลื่น ๒๖๐๐ MHz. ให้ อสมท.อย่ำงไรและขณะนี้กำรเยียวยำคลื่นดังกล่ำวจบแล้วหรือไม่อย่ำงไร
กสทช. มียุทธศำสตร์ที่เชื่อมโยงกับรัฐบำลภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปีหรือไม่อย่ำงไร
ในเรื่องกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคทำงสังคมโดยเฉพำะกำรจั ด กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ของ
กระทรวงศึกษำธิก ำรในช่ว งกำรแพร่ ระบำดของไวรัส โควิค 19 ซึ่งมีปัญ หำอยู่ ๒ เรื่องด้ วยกัน คื อ
กล่องรับสัญญำณจะรับสัญญำณกำรเรียนออนไลน์ในระบบ DLTV ไม่ได้ ผู้ปกครองนักเรียนจะต้องไปหำซื้อ
กล่องสัญญำณใหม่ซึ่งเป็นปัญหำในเรื่องทุนทรัพย์ กสทช. จะมีแนวทำงในกำรแก้ปัญหำเรื่องนี้อย่ำงไร
กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมในพื้นที่ห่ำงไกล หำกเกิดกำรระบำดของเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 19 จะมีมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำในเรื่องนี้อย่ำงไร กรณีที่ กสทช. มีโครงกำรหมำยเลขเดียว
เบอร์เดียวคือ ๑๙๑ มีควำมคืบหน้ำในกำรใช้จ่ำยงบประมำณในเรื่องนี้อย่ำงไร รำยงำนประจำปีของ กตป.
ส่วนใหญ่จะเป็นกำรรำยงำนในเชิงโครงสร้ำง กตป. ควรมีกำรประมวลประเด็นปัญหำในเชิงกำรบริหำร
ระเบียบหรือข้อกฎหมำยที่เกิดขึ้นกับหน่วยงำนด้วย

- ๑๙ หลังจำกนั้น ผู้แทนจำกสำนักงำน กสทช. ได้ตอบชี้แจงสรุปควำมได้ว่ำ ตัวเลขค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
ที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขทำงบัญชีที่ผูกพันมำตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นค่ำจ้ำงเพื่อพัฒนำระบบต่ำง ๆ
ภำยในองค์กร และกำรเตรียมกำรประมูลคลื่นควำมถี่ 5G กำรกันเงินเหลื่อมปีเนื่องจำกในปี ๒๕๖๒
กฎหมำยมีกำรปรับโครงสร้ำงภำยในองค์กรทำให้ต้องชะลอกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งเริ่มดำเนินกำรได้ในไตรมำส
ที่ ๓ - ๔ จึงทำให้ผูกพันมำในปี ๒๕๖๓ และมีกำรก่อสร้ำงสำนักงำนแห่งใหม่และสำนักงำนในส่วนภูมิภำค
ซึ่งเงินที่กันไว้มีกำรก่อหนี้ผูกพันไว้ทั้งหมดแล้ว สำหรับกำรเยียวยำคลื่นควำมถี่ ๒๖๐๐ MHz. ได้เยียวยำ
ให้แก่ อสมท. ซึ่ง อสมท. ดำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร กสทช. ไม่อำจก้ำวล่วงได้
ประเด็นระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียรในพื้นที่ห่ำงไกลได้มีกำรเชิญทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
มำทำควำมเข้ำใจในเรื่องกล่องรับสัญญำณและจะได้นำเรื่องดังกล่ำวเข้ำสู่ที่ประชุมคณะกรรมกำร
กสทช. ต่อไป ประเด็นเลขหมำย ๑๙๑ กสทช. ยังไม่ได้จัดสรรงบประมำณเนื่องจำกอยู่ในกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ส่วนประเด็นกำรจัดสรรทุนของกองทุนฯ มีหลักเกณฑ์แบ่งเป็น ๔ ประเภท
ได้แก่ ทุนทั่วไป ทุนตำมนโยบำยคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ทุนตำมนโยบำยของสำนักงำน กสทช.
และกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ สำหรับกำรตรวจสอบควำมซ้ำซ้ อนของกำรขอรับทุนนั้น
มี ก ลไกที่ เ ข้ ำ ไปร่ ว มในทุ ก กองทุ น ที่ จ ะตรวจสอบและในอนำคตจะมี ก ำรพั ฒ นำฐำนข้ อ มู ล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนด้วย
กำรใช้เงิน USO ที่มีควำมล่ำช้ำ มีสำเหตุ จำกสถำนที่ ที่ได้รับอนุญำตจำกกรมป่ำไม้
ซึ่งได้รับอนุ ญำตตอนปลำยปี ๒๕๖๒ และพำยุที่เข้ำในกลำงปี ๒๕๖๒ ทำให้ต้องซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ที่ติดตั้งไปแล้วประกอบกับมีสถำนกำรณ์โควิดทำให้ต้องชะลอกำรดำเนินกำรและพยำยำมเร่งรัดอย่ำงต่อเนื่อง
ส่ ว นประเด็ น เรื่ อ งกำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคเปิ ด โอกำสให้ มี ก ำรร้ อ งเรี ย นผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ แ ละร้ อ งเรี ย น
ผ่ำนหมำยเลข ๑๒๐๐ และในเรื่องคลื่นควำมถี่ 5G มีกำรบูรณำกำรร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมในกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนร่วมกัน และผู้ประกอบกำรคำดว่ำจะเริ่มให้บริกำรได้ในเดือนธันวำคม
เมื่ออุปกรณ์มือถือมีควำมพร้อม นอกจำกนี้มีกำรบังคับให้ติดตั้งเครือข่ำยระบบ 5G ในพื้นที่ EEC ด้วย
กำรจัดระเบียบสำยสัญญำณในกรุงเทพมีกำรดำเนินกำรใน ๑๑ เส้นทำง และต่ำงจังหวัด
มี ๒๗ เส้น ทำงโดยมีกำรแยกสำยสัญญำณสื่อสำรออกจำกสำยไฟ แต่ มีกำรชะลอในช่วงครึ่งปีแรก
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ประเด็นเรื่อง OTT กสทช. ได้มีกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศและนำมำต่อยอด
มีกำรประกำศอยู่ในแผนแม่บทของ กสทช. ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว และอยู่ระหว่ำง
เตรียมกำรดำเนินกำร
ประเด็นเรื่องกำรเยียวยำจำกผลกระทบของโควิด 19 มีกำรเยียวยำในเรื่องของกำร
ผ่อนปรนกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรนำเงินส่งเข้ำกองทุน ฯ และกำรขยำยระยะเวลำนำส่งเงินกองทุน ฯ
และประเด็นเรื่องกำรเยียวยำระบบโทรทัศน์ดิจิทัลภำคพื้นดินที่นำคลื่นควำมถี่ ๗๐๐ MHz. มำประมูล
เป็น 5G ได้มีกำรยกเว้นค่ำใบอนุญำตงวดที่ ๕ – ๖ ซึ่งเป็นงวดสุดท้ำยและค่ำโครงข่ำยบำงส่วน ซึ่งกำร
ดำเนิ นกำรดังกล่ำวต้องมีกำรเปลี่ยนอุปกรณ์โดยได้ดำเนินกำรแล้ว และจะครบทั่วประเทศในเดือน
ธันวำคม ๒๕๖๓

- ๒๐ ประเด็นเรื่องกำรทดลองวิทยุดิจิทัลเป็นกำรศึกษำแนวทำงด้ำนเทคโนโลยีทำงเลือก
ซึ่งมีข้อดีคือระบบเสียงที่ชัดเจนสำมำรถใช้ในพื้นที่ที่มีควำมหนำแน่นของระบบอะนำล็อคและในพื้นที่
ที่อินเตอร์เน็ตเข้ำไม่ถึงซึ่งเทคโนโลยีที่หลำกหลำยเหล่ำนี้จะนำมำประกอบกำรพิจำรณำในกำรให้บริกำร
ประชำชน ซึ่งในยุคเทคโนโลยีหลอมรวมมีทำงเลือกในกำรใช้เทคโนโลยีที่หลำกหลำย กสทช. พยำยำม
หำวิธีที่จะทำให้ ผู้ประกอบกำรสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงเป็นธรรม สำมำรถเข้ำถึงทุกแพลตฟอร์ม
ที่เป็นประโยชน์ได้
หลังจำกนั้น กตป. ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับปัญหำที่ กตป. ได้ตรวจพบว่ำในเรื่องกำร
ประมูลคลื่น 5G ที่ผ่ำนมำผู้ประกอบกำรมีควำมกังวลเรื่องอุปกรณ์ที่ ยังไม่พร้อมและปัญหำในกำรติดตั้ง
โครงข่ำยสัญญำณ เรื่องกำรจัดทำ QOS ที่ กสทช. จะนำมำใช้กับผู้ประกอบกำรต้องมีกำรพิจำรณำ
และต้องมีกำรติด ตำมตรวจวัด ซึ่งอุปกรณ์ต รวจวัด ยังอยู่ระหว่ำงกำรจัด ซื้ออยู่ รูปแบบกำรทดลอง
ออกอำกำศในสถำนีทดลอง ผู้ประกอบกำรต้องกำรให้มีกำรออกใบอนุญำตและนอกจำกนี้ผู้ประกอบกำร
มีควำมกังวลเรื่องท่อร้อยสำยที่ต้องมีกำรลงทุนเพิ่ม และต้องกำรให้มีกำรจัด ทำแผนที่ท่อร้อยสำย
นอกจำกนี้ ยังพบว่ำกสทช. ยังมีปัญหำในเรื่องของกำรประชำสัมพันธ์ กำรทำงำน และอำนำจหน้ำที่ของ กสทช.
ให้ประชำชนทั่วไปได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง กำรกระจำยอำนำจของ กสทช. สู่ภูมิภำคยังติดขัดในเรื่องข้อกฎหมำย
เรื่องโฆษณำแฝงในเคเบิ้ลทีวี กสทช. ต้องกำกับดูแลต่อไป กำรดูแลผู้พิกำร เด็ก เยำวชน กำรจัดทำเรทติ้ง
ที่ยังไม่สำมำรถทำได้
สำหรั บ ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ทำงกสทช. และกตป. ขอรับไปดำเนินกำรต่อไป
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
(๖) เรื่องที่เสนอใหม่
(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)
จานวน ๑ เรื่อง

- ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แทนตาแหน่งที่ว่าง
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกมีตำแหน่งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมว่ำงลง ที่ประชุมจึงมีมติตั้ง นำยธำนี สุโชดำยน เป็นกรรมำธิกำรแทนตำแหน่งที่ว่ำง ตำมที่
พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ
เลิกประชุม เวลา ๑๙.๕๕ นาฬิกา

