สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๔
โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
วันจันทร์ท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม
จำนวน ๑ เรื่อง
- รับทราบผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....
ที่ประชุมรับทรำบ
(๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม

(ไม่ม)ี

(๓) กระทู้ถำม
๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ

จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๑.๑ กระทูถ้ ำม เรื่อง ปัญหำกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ทีก่ ระทบ
ต่อนักศึกษำ ครู และบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ (นำยสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถำม
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
(เป็นเรื่องทีเ่ ลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๖๔)
ผลกำรพิจำรณำ
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างรุนแรง รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ทาให้มี

๒
บัณฑิตว่างงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีบัณฑิตจบใหม่ว่างงานไม่น้อยกว่า ๕ แสนคน ในขณะที่
กระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรมได้มีนโยบายเกี่ยวกับการจ้างบัณฑิต ว่างงาน
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ ขอเรี ย นถามว่ า กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีโครงการในการจ้างงานบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและบัณฑิตว่างงาน
อย่างไร อีกทั้งมีแนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาและบัณฑิต เพื่อสร้าง
อาชีพให้กับนักศึกษาและบัณฑิตหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งมีนโยบายในการให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแกนหลักใน
การนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
จากนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ และนักวิจัยหรือไม่อย่างไร ตลอดจนมีนโยบายในการให้สถาบันอุดมศึกษา
มีบทบาทในด้านการสาธารณสุขในระดับชุมชน/พื้นที่หรือไม่ อย่างไร และมีเป้าหมายต่อความสาเร็จของ
นโยบายข้างต้นหรือไม่อย่างไร
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ดาเนิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ) ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการนี้จะมีการจ้างงานทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ คน
โดยแบ่งเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาไม่เกิน ๓ ปี จานวน ๓๐,๐๐๐ คน (ในอัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/
เดือน) นิสิต นักศึกษา จานวน ๑๕,๐๐๐ คน (ในอัตราค่าจ้าง ๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน) และประชาชนในพืน้ ที่
จานวน ๑๕,๐๐๐ คน (ในอัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/คน/เดือน) เพื่อทางานด้านการจัดทาข้อมูลชุมชน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ในพื้นที่ ๓,๐๐๐ ตาบล ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้กาลังดาเนินโครงการ
และของบประมาณในการดาเนินโครงการในระยะที่ ๒ ในพื้นที่ที่เหลืออีก ๔,๙๐๐ ตาบล เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกตาบลทั่วประเทศ อีกทั้งได้ดาเนินโครงการที่เป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพรวมถึงการส่งเสริมการเกิดอาชีพ
ใหม่ให้แก่นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาและบัณฑิต เช่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบ
บูรณาการ โดยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิดอบรมและพัฒนาทักษะในแบบ non-degree เพื่อนาไป
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่
สามารถนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประกอบธุรกิจผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและหน่วย
บ่มเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา โดยนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่สามารถขอรับทุนสนับสนุ นในการเป็น
ผู้ประกอบการจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีนโยบายในการ
น าความรู้ เทคโนโลยี นวัต กรรม ไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายพื้นที่ ที่นาไปสู่การปฏิบัติแล้ว หลาย
โครงการ เช่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ โครงการยุวชนอาสาโดยให้
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ – ๔ เข้าไปปฏิบัติงานชุมชนโดยการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย
ไปแก้ไ ขปัญหาให้ ชุมชน มีการจัด ตั้งหน่ วยปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด และน า
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่โดยนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปพัฒนา
พื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากต่อไป ประกอบกับยังมีนโยบายให้ทุกมหาวิทยาลัยและหน่วยงานใน
สังกัดสนับสนุนและช่วยเหลือดูแลนิ สิต นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ด้วยการแจกอุปกรณ์ป้องกันโรค
หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ การจัดสวัสดิการดูแลรักษานักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๓
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนแพทย์ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรักษานักศึกษาและ
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดทาโรงพยาบาลสนาม เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ มีเป้าหมายว่า
ภายในอีก ๗ วันข้างหน้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะลงพื้นที่ที่จังหวัด
สมุทรสาครร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเชิงรุกให้ได้วันละ ๑๐,๐๐๐ ราย
สาหรับเป้าหมายต่อความสาเร็จของโครงการข้างต้น มีเป้าหมายในการสร้างงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะที่จาเป็น
ในการทางานและการประกอบอาชีพให้นักศึกษา บัณฑิต และประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตลอดจนนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมไปช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตาบล ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อีกทั้งยังมีเป้าหมายว่าจะขอเพิ่มจานวนอีก ๔,๙๐๐ ตาบล
ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรขนส่งสินค้ำทำงรำงเพิ่มขึ้น
(นำยสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม)
(เป็นเรื่องทีเ่ ลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๓)
ผลกำรพิจำรณำ
เนื่ องจากรัฐมนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัต นเศรษฐ) ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจที่จาเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓.๑.๓ กระทู้ถำม เรื่อง กำรปฏิรูปตำรวจ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ (นำยเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี)
ผลกำรพิจำรณำ
ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ง.
ด้านกระบวนการยุติธ รรม (๔) ดาเนิ น การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย อาทิ หน้าที่และภารกิจของตารวจให้เหมาะสม แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลให้เกิดประสิทธิภาพมีหลักประกันว่า ตารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรม
ในการแต่งตั้งโยกย้ายและการพิจารณาบาเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน การแต่งตั้งโยกย้าย
ต้องคานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการตารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่ า งอิ ส ระ ไม่ ต กอยู่ ใ นอาณั ติ ข องบุ ค คลใด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและภาคภู มิ ใ จในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ทั้ ง นี้
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ใหม่ ที่ จ ะเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของรั ฐ สภา มี โ ครงสร้ า งที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น กั บ
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นนิติบุคคล มีผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจ ประกอบกับมีการบังคับบัญชาตามลาดับชั้น ทั้งนี้

๔
อยู่ในกากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ขอเรียนถามว่า เมื่อปฏิรูปตารวจโดยออกพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย
มาใช้บังคับแล้ว ประเทศไทย สังคม และประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไร รวมถึงปัญหาที่ข้าราชการ
ตารวจต้องการจะให้ มีการปฏิรูป ทั้ง ความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย ระบบอุปถัมภ์การซื้อขาย
ตาแหน่ งจะหมดไปหรือไม่ การไม่ไ ด้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาบาเหน็จความชอบ เลื่อนขั้น
เลื่ อ นเงิ น เดื อ น ขาดระบบหลั ก เกณฑ์ ใ นการแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย หรื อ มี ร ะบบ กฎเกณฑ์ แ ต่ ก็ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยกาหนดข้อ ยกเว้นไว้ อาทิ ตามมาตรา ๘๐ การมีมติเสียงแบบเอกฉันท์เพื่อ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งแตกต่างจากหลักเกณฑ์และวิธีที่กาหนดไว้ การแต่งตั้งและโยกย้ายที่ไม่ได้
คานึงถึงความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะตาแหน่งพนักงานสอบสวนและความก้าวหน้าเป็นอย่างไร รวมทั้ง
ประเด็นที่ประชาชนอยากจะได้จากการปฏิรูปตารวจ ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การไม่มี
อาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมายโดยเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ การอานวยความเป็นธรรม
ต้องรวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรม การไม่ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันอบายมุขต่าง ๆ ไม่ใช้อานาจหน้าที่
ในการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย ประเด็นเหล่านี้หลังจากการปฏิรูปตารวจโดยออกเป็น
กฎหมายแล้ว จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ กรณีการกาหนดบทบัญญัติ เกี่ยวกับการ
ออกกฎหมายปฏิรูปฉบับนี้มีการบัญญัติกาหนดข้อยกเว้นไว้เป็นจานวนมาก อาทิ การกาหนดระยะเวลาใน
การครองตาแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น การออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งโยกย้ายโดยกฎเหล่านี้แก้ไขได้ง่าย การใช้มติเสียงเอกฉันท์เพื่อแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งแตกต่าง
จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ การแต่งตั้งโยกย้ายที่คานึงถึงหลักอาวุโส และความรู้ความสามารถ
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า
ร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นไปตามบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญที่กาหนดให้เสนอกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิรูปตารวจ ทั้งนี้ จะเข้าสู่การพิจารณาร่วมกันของรัฐสภาประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โดยกฎหมายเดิมใช้บังคับมากว่า ๑๖ ปี มีการแก้ไขหลายครั้ง หลายมาตราไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มีหลักการไม่ชัดเจนแน่นอน ดังนั้น ต้องปฏิรูปให้เป็นระเบียบแบบแผนโดยร่างกฎหมายฉบับนี้ มีการจัด
ระเบี ย บการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก รต ารวจที่ ชั ด เจน เหมาะสม ก าหนดกฎเกณฑ์ ที่ เ คยอยู่ ใ น
กฎระเบียบหรือกฎคณะกรรมการตารวจมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน นอกจากนี้
มีการให้ ความสาคัญกับบทบาทของสถานีตารวจหรือโรงพัก บทบาทของพนักงานสอบสวน การวาง
สายงานของตารวจอย่างชัดเจน ระบบอาวุโส กาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน การแต่งตั้งโยกย้ายมีหลักประกันที่ชัดเจนถึงสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ หรือโควตาในแต่ละระดับ
มีอย่างไร ใครมีอานาจในการแต่งตั้งและหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม มีความสงสัยในการแต่งตั้ง หรือ
การได้ความดีความชอบเลื่อนขั้นสามารถร้องเรียนไปยังคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม โดยระบบการ
บริหารงานบุคคลของตารวจจะมีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่อาจ
รับรองได้ว่ากฎหมายตารวจแห่งชาติฉบับใหม่เพียงฉบับเดียวจะแก้ปัญหาตารวจได้ทั้งหมด แต่ต้องใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับประกอบกัน แต่ยังเชื่อมั่นว่าจากที่กาหนดเพื่อจัดระบบองค์กรและกลไกที่ดี
มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบที่รัดกุม มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงกรณีการรวมกรรมการ
๒ ชุ ด เป็ น ชุ ด เดี ย วเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เกิ ด ความรวดเร็ ว การตั้ ง กรรมการจาก
บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ พิจารณาเรื่องที่กาหนดไว้ สาหรับการพิจารณาหลักอาวุโส

๕
ในการแต่งตั้งนั้น จาเป็นต้องคานึงถึงเรื่องอื่นควบคู่กันไปด้วย ทั้งความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ
สาหรับกรณีการบัญญัติกาหนดข้อยกเว้น ไว้ในกฎหมายนั้น หากไม่กาหนดไว้ กรณีมีปัญหาใดเกิดขึ้นจะ
ดาเนินการสิ่งใดไม่ได้เลย เกิดผลเสียและปฏิบัติไม่ได้ หรือต้องแก้ไขพระราชบัญญัติ แต่อย่างไรก็ตาม
ข้อยกเว้น นั้ น จะต้องเป็น มติของที่ประชุมที่เป็นเอกฉันท์ อีกทั้งกรณีต ามมาตรา ๘๐ กรณีการยกเว้น
ในบางเรื่อง นอกจากมติของที่ประชุมที่เป็นเอกฉันท์แล้วยังต้องประกาศล่วงหน้า ๑๘๐ วันด้วย ทั้งนี้
การกาหนดข้อยกเว้น อยู่ภายใต้ความจาเป็น มีเหตุผล และโปร่งใส
๓.๒ กระทู้ถำมด้วยวำจำ

จำนวน ๒ เรื่อง

๓.๒.๑ กระทูถ้ ำม เรื่อง บ่อนกำรพนัน – คำสิโน กับกำรทำประชำมติ
(นำยวันชัย สอนศิริ เป็นผูต้ ั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี)
ผลกำรพิจำรณำ
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็น
ผู้ ม าตอบกระทู้ ถ ามติ ด ภารกิ จ ไม่ ส ามารถมาตอบกระทู้ ถ ามได้ จึ ง ท าให้ ก ระทู้ ถ ามดั ง กล่ า วตกไป ทั้ ง นี้
หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป
๓.๒.๒ กระทู้ ถ ำม เรื่ อ ง แนวคิ ด และนโยบำยกำรพั ฒ นำยำนอวกำศไทยไปลง
ดวงจันทร์ (นำยอำพล จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ผลกำรพิจำรณำ
ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้กล่าวว่าประเทศไทยจะเป็นชาติที่ ๕ ของเอเชียที่จะสามารถผลิตยานอวกาศส่งไปลง
ดวงจันทร์ ซึ่งจะใช้เวลาจากนี้ไปไม่เกิน ๗ ปี จะทาให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว นับเป็น
ความคิด นอกกรอบ มี ค วามก้าวหน้ า และเป็นความท้ าทาย น ามาซึ่ง การคิ ด วิพากษ์ วิจารณ์ ในมุ มมอง
ที่หลากหลาย ทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย มีการตั้งข้อสังเกต ซึ่งเป็นปกติของสังคมประชาธิปไตย ขอเรียนถาม
ว่า ข่าวดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแนวคิดเชิงนโยบายเพื่อให้สังคมร่วมกันคิดร่วมกันอ่าน
หรือเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้ว อีกทั้งมีหลักการและเหตุผลอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร และมีวิธีการ
ดาเนินการโดยสังเขปอย่างไร รวมถึงได้มีการศึกษาข้อมูล ทางวิชาการ ข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย
และทางเลือกของนโยบายนี้อย่างไร ตลอดจนรัฐบาลจะดาเนินการโครงการนีเ้ มือ่ ใด ทั้งนี้ ในการต่อยอดความ
คืบหน้าของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปข้างหน้า ถือเป็นความคิดที่ก้าวหน้าและท้าทาย เป็นการคิด
ไกลที่ต้องพยายามไปให้ถึง เป็นการคิดนอกกรอบ เป็นเรื่องใหม่ที่สลับซับซ้อน และหากเป็นนโยบายจะมีผล
หลายด้านไม่ใช่ด้านเดียวเท่านั้น เพราะอาจจะถูกคัดค้านแล้วหยุดดาเนินการต่อได้ แต่โครงก ารนี้รัฐบาล
สนับสนุนซึ่งเป็นเรื่องที่ดี จะทาอย่างไรที่จะเปิดประเด็นดังกล่าวให้เป็นประเด็นสาธารณะ และให้มีการ

๖
ถกแถลง ให้มีหลักการและเหตุผล มีข้อมูลสนับสนุน ให้รู้วัตถุประสงค์ว่าต้องการพัฒนาเรื่องดาวเทียมโดยที่มี
การทายานอวกาศเป็นเป้าหมาย เป็นการพัฒนาเพื่อจะนาไปสู่ความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนา
ดาวเทียม หรือพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย เมื่อสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมแถลงแล้วตกผลึก จึงเป็น
เรื่องที่จะขับเคลื่อนไปได้จะทาให้มีพลังในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างชัดเจน คนไทยก็จะสนับสนุนหรือเห็น
ไปในทางเดียวกันและมีความเข้ าใจ จะส่งผลให้โครงการนี้ยั่ง ยืนกว่าวาระของรัฐบาล เป็นเสมือนวาระของ
ประเทศไทยที่จะเดินไปข้างหน้า
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ด้วยศักยภาพความสามารถ ความพร้อมของนักดาราศาสตร์
นักอวกาศวิทยา วิศวกร และนักเทคนิควิทยาการ รวมถึงช่างฝีมือของเรา มีความสามารถมาก เนื่องจากการ
ให้ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนต่างประเทศในระยะ ๔๐ ปีที่ผ่านมา เพื่อเรียนในศาสตร์ที่จาเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศในระดับที่สูงขึ้น เช่น ดาราศาสตร์ อวกาศวิทยา วิศวกรรมชั้นสูง ประกอบกับได้ตรวจเยี่ยมสานักวิจยั
ต่าง ๆ หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาการเทคนิคชั้นสูงหลายแห่ง พบว่า
มีการค้นคว้าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับดาวเทียมและยานอวกาศซึ่งมีการพัฒนาตามลาดับ ในส่วนของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ประดิษฐ์ดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามลาดับ และภายใน ๔ ปี จะสามารถพัฒนาดาวเทียมให้มีขนาด
๑๕๐ กิโลกรัม และพัฒนาดาวเทียมให้โคจร รอบโลกระดับความสูงหลายร้อยกิโลเมตร ซึ่งนักวิทยาศาสตร์
ได้รับการสนับสนุนจากมิตรประเทศ แต่โดยหลักแล้วต้องพึ่งพาตนเอง จัดซื้อเท่าที่จาเป็น ใช้งบประมาณ
ไม่มากที่สามารถดาเนินให้สาเร็จด้วยตนเองได้ และคาดว่าในปีที่ ๗ จะสามารถส่งยานอวกาศจากวงโคจรของ
โลกไปที่ดวงจันทร์ได้ เพื่อฝึกหัดการบังคับยานอวกาศที่อยู่ห่างออกไปถึง ๓๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ถือเป็นการ
ส่งสัญญาณให้มิตรประเทศทั้งหลายได้รับรู้ว่าประเทศไทยให้ความสาคัญในเรื่องวิทยาศาสตร์ วิทยาการ
สมัยใหม่ และสามารถดาเนินการได้ดว้ ย ในปัจจุบันมีความต้องการใช้ดาวเทียมจานวนมาก และดาวเทียมมิได้
ทาหน้าที่เฉพาะเรื่องโทรคมนาคมเพียงอย่างเดียว แต่โลกก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร (BIG DATA) มีการเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ และการเก็บข้อมูลที่ดีและสะดวกที่สุด คือ การเก็บข้อมูลจากชั้ น
อวกาศ เวลานี้หลายประเทศเริ่มมีดาวเทียมเป็นหมื่น ๆ ดวงในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเทศไทยจาเป็นต้องใช้
ดาวเทียมจานวนมากเช่นเดียวกัน จึงมีความจาเป็นต้องซื้อดาวเทียมจากต่างประเทศ แต่ถ้าสามารถสร้าง
ดาวเทียมได้เองและดาวเทียมนั้นมีราคาถูกกว่าดาวเทียมของต่างประเทศย่อ มดีกว่า เพราะจะใช้งบประมาณ
เพียง ๑ ใน ๓ ของราคาที่ซื้อ การพัฒนาโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ภายใน ๗ ปี
ตกปีละ ๔๐๐ ล้านบาท เทียบกับสัดส่วนของ GDP งบประมาณประเทศแล้วก็ถือว่าไม่มาก และจะดาเนินการ
ในลักษณะภาคีร่วมกันของมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยต่าง ๆ

๗
เรื่องด่วน

จำนวน ๑ เรื่อง

- ร่ำงพระรำชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งสภำผู้แทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(วุฒิสภำต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน ๖๐ วัน ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๒๑
มกรำคม ๒๕๖๔)
ผลกำรพิจำรณำ
ในการพิ จ ารณาร่า งพระราชบั ญญัติ แก้ไ ขเพิ่ มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ของที่ประชุมวุฒิสภา มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
และนางสุรางคณา วายุภาพ) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (นายบัญชา ค้าทอง และศาสตราจารย์คลินิก
เกียรติคุณวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก) และผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นางสาวนริศ รา แดงไผ่)
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง นี้ หลั ง จากผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภาได้ อ่ า นบั น ทึ ก หลั ก การ
และเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติเสนอต่อที่ประชุมแล้ว รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ชี้แจง
ต่ อ ที่ ป ระชุม สรุป ได้ว่า ร่ า งพระราชบัญญั ตินี้ เป็น กฎหมายส าคั ญและมีเนื้อ หาสาระส าคัญใน ๒ มาตรา
คือ ร่างมาตรา ๓ และร่างมาตรา ๔ แต่ในการกลั่นกรองกฎหมายดังกล่าวของวุฒิสภา ต้องพิจารณาอย่างรอบ
ด้านถึง ๕ มิติ คือ มิติทางกฎหมาย มิติทางการแพทย์ มิติทางศีลธรรม มิติทางสิทธิเสรีภาพของบุคคล และมิติ
ทางความรู้สึกนึกคิดของสั งคม เนื่ องจากเรื่องการทาแท้งยังมีประเด็นถกเถียงกันทางวิชาการและนานา
ประเทศยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญได้มี
คาวินิ จฉัยว่า มาตรา ๓๐๑ แห่ งประมวลกฎหมายอาญา ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ส่วนมาตรา ๓๐๕
ไม่ขั ด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนู ญ และควรมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการทาแท้งเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยกาหนดให้คาวินิจฉัยในส่วนที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมีผลเมื่อพ้น ๓๖๐ วัน
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย ซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งหากการแก้ไข
กฎหมายไม่ แ ล้ ว เสร็จ ภายในระยะเวลาดั งกล่ า วจะส่ งผลให้ ม าตรา ๓๐๑ แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา
สิ้นสุดการใช้บังคับ ซึ่งจะทาให้หญิงตั้งครรภ์สามารถทาแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา
นั บแต่มีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ รัฐบาลได้พยายามหาข้ อสรุปที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญกาหนดและเป็นข้อสรุปที่สังคมรับได้ โดยกาหนดให้หญิงทาแท้งได้
หากตั้งครรภ์ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ หรือ ๓ เดือน ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากนักกฎหมาย
แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งนักจิตวิทยา และได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ และเป็นกฎหมายที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมากที่สุด ซึ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวของสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๕ (๒) และ (๓) และเพิ่ม (๕)
ซึ่งคณะรั ฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าสามารถใช้บังคับได้ แต่ต้องมีการกาหนดกฎหลักเกณฑ์และ
วิธีการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้การทาแท้งอยู่ภายใต้กติกาที่ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้
การที่คณะรัฐมนตรีไม่ตรากฎหมายเกี่ยวกับการทาแท้งเป็นพระราชกาหนดนั้น เนื่องจากเห็ นว่า การตรา

๘
พระราชกาหนดเป็นการใช้อานาจโดยลาพังของคณะรัฐมนตรี และอาจจะไม่ได้พิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติ
อย่างครบถ้วน ประกอบกับเห็นว่าต้องรับมีการฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นสาคัญ รวมทั้งเห็นว่ารัฐสภา
จะสามารถทาให้ปัญหาสังคมดังกล่าวมีข้อยุติได้
จากนั้ น ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้ อ นุ ญ าตให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าวุ ฒิ ส ภา
จ านวน ๔ คณะ ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การวุ ฒิ ส ภามอบหมายให้ พิ จ ารณาศึ ก ษา
ร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส โดยประธานคณะกรรมาธิการ (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์) และกรรมาธิการ (นางเพ็ญพักตร์
ศรีทอง และนายมณเฑียร บุญตัน ) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การกาหนดอายุ
ครรภ์สาหรับความผิดฐานหญิงทาให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทาให้ตนแท้งลูกขณะที่อายุครรภ์เกิน ๑๒
สัปดาห์ มีความเหมาะสมแล้ว ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และเห็นด้วยกับการกาหนดให้หญิงมีสิทธิยุติ
การตั้งครรภ์ได้ เนื่องจากเป็นการคุ้มครองสิทธิและอานาจตัดสินใจของหญิงผู้ตั้งครรภ์ แต่การยุติการตั้งครรภ์
ดังกล่าวต้องกระทาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา และคานึงถึงหลัก
ความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายเป็นสาคัญ นอกจากนี้ เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมเหตุแห่งการยุติการตั้งครรภ์
จากคาว่า “จากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพ” เป็นคาว่า “ต่อสุขภาพ” เนื่องจากเป็น
ถ้อยคาที่มีความหมายอย่างกว้างและไม่เกิดผลเสียต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยคานึงถึงคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ของทารกที่จะเกิดมาให้ได้รับความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ด้วยเหตุแห่งความผิดปกติทางร่างกาย ความพิการ หรือทุพพลภาพตั้งแต่อยู่ในครรภ์
๒. คณะกรรมาธิ ก ารการกฎหมาย การยุ ติ ธ รรม และการต ารวจ โดยกรรมาธิ ก าร
(นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การนาช่วงระยะเวลา
การตั้ ง ครรภ์ ม าเป็ น หลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาก าหนดความผิ ด ยั ง เป็ น ประเด็ น ทางการแพทย์
และกฎหมายของหลายประเทศยังมีความแตกต่างกัน การกาหนดอัตราโทษจาคุกและอัตราโทษปรับควร
สอดคล้ อ งกั บ การก าหนดโทษทางอาญาในประมวลกฎหมายอาญาเองและในพระราชบั ญ ญั ติ อื่ น
ที่มีโทษทางอาญา และการแก้ไขถ้อยคาบางประการจะทาให้ความหมายแคบลงไปกว่าข้อความเดิมหรือไม่
นอกจากนี้ เห็นว่า ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐานหรือวิธีการในการยืนยันยุติการตั้งครรภ์ของหญิงที่
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง แพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดจัดทาหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเกี่ยวกับการยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ของหญิงเพื่อให้มีผลใช้บังคับเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้
บังคับเป็นกฎหมายด้วย
๓. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม โดยกรรมาธิการ
(นายวันชัย สอนศิริ) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การทาแท้งโดยชอบด้วยกฎหมาย
อาจขัดกับหลักคาสอนของศาสนา เพราะเป็นการทาลายหรือฆ่าทารกในครรภ์มารดา แต่ก็ควรพิจารณา
เหตุผลความจาเป็นด้านอื่นประกอบด้วย เช่น การคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ตั้งครรภ์อันเป็นสิทธิที่มาก่อน
สิทธิของทารกในครรภ์ การคุ้มครองสุ ขภาพของหญิง ความไม่พร้อมของหญิงตั้งครรภ์ และปัญหาต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ รัฐควรกาหนดมาตรการสาหรับการควบคุมการทาแท้งให้มีความสมดุล
หรือได้สัดส่วนกับสิทธิของทารกและประโยชน์ของรัฐ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิ่งมีชีวิตที่มีศักยภาพที่จะเติบโต

๙
เป็นมนุษย์และคุ้มครองสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้ รวมทั้งมีมาตรการ
ป้องกันมิให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและคุมกาเนิด การให้บริการ
วางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิดที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ และควรมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละคนและทั่วถึง เช่น การให้ที่พักชั่วคราวระหว่าง
การตั้งครรภ์ การดูแลจากแพทย์ในระหว่างการตั้งครรภ์ และการให้โอกาสจากสังคม
๔. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข โดยประธานคณะกรรมาธิการ (นายเจตน์ ศิรธรานนท์)
ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การกาหนดอายุครรภ์สาหรับความผิดฐานหญิงทาให้
ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทาให้ตนแท้งลูก โดยหญิงจะมีความผิดและต้องรับโทษตามมาตรา ๓๐๒
หากกระท าในขณะที่ อ ายุ ค รรภ์ เ กิ น ๑๒ สั ป ดาห์ เนื่ อ งจากตามข้ อ มู ล ทางการแพทย์ นั้ น การแท้ ง ลู ก
ก่ อ นอายุ ค รรภ์ ๑๒ สั ป ดาห์ หรื อ ๓ เดื อ น มั ก เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นน้ อ ยและเกิ ด การแท้ ง ที่ ส มบู ร ณ์
และเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๕ โดยเพิ่มเติมเหตุยกเว้นความผิดตามมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒
แห่งประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้การยุติการตั้งครรภ์ครอบคลุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ภายหลั ง ที่ ค ณะกรรมาธิ การได้ แถลงผลการพิ จ ารณาศึ กษาต่อที่ ป ระชุ ม แล้ ว ประธาน
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้ สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตและซักถาม
ในประเด็น ต่าง ๆ สรุปได้ว่า วุฒิสภาไม่ควรนาระยะเวลาตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาตีกรอบ
เพื่ อ เร่ ง รัด การพิ จ ารณาร่างพระราชบั ญญัติแก้ ไขเพิ่ ม เติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
เนื่องจากเป็นกฎหมายสาคัญที่ต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ และหากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
มีผลใช้บังคับไม่ทันในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะไม่เกิดการทาแท้งเสรีอย่างกว้างขวาง เพราะประมวล
กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทาแท้งมาตราอื่นยังมีผลใช้บังคับ หากรัฐสภาจาเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณา
กฎหมายเกินกรอบระยะเวลาตามคาบังคับของศาลรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิ สภา
หรือนายกรัฐมนตรี อาจรายงานต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลทราบถึงข้อขัดข้องในการพิจารณากฎหมาย
ของรัฐสภาและพิจารณาอนุ ญาตให้ ขยายระยะเวลาตามคาบังคับออกไปได้ตามข้อ ๔๔ แห่งข้อกาหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ขอให้รัฐบาลชี้แจงว่าเพราะเหตุใด
กระบวนการจัดทาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมีความล่าช้า และกฎหมายเกี่ยวกับการทาแท้งที่วุฒิสภา
พิจารณาอยู่นี้ต้องพิจารณาในทุกมิติอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อสรุปเรื่องความสมดุลระหว่างสิทธิของหญิง
และสิ ท ธิ ข องทารกในครรภ์ การก าหนดอายุ ค รรภ์ ที่ เ หมาะสมในการก าหนดความผิ ด ฐานท าแท้ งและ
กาหนดการยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากอายุครรภ์บางช่วงทารกในครรภ์มีการพัฒนาเป็นตัวคนแล้ว แต่อย่างไร
ก็ ต าม การน าระยะเวลาการตั้ ง ครรภ์ ม าก าหนดความผิ ด ฐานท าแท้ ง นั บ ว่ า เป็ น พั ฒ นาการของสั ง คม
ประการหนึ่งที่ประชาชนพอจะยอมรับได้ ประกอบกับปัจจุ บันการทาแท้งได้เข้ามาอยู่ในระบบการแพทย์
และการสาธารณสุขมากขึ้น กว่าเดิม ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ได้ นอกจากนี้
ในการจั ด ท าหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วควรแล้ ว เสร็ จ พร้ อ มกั บ ที่
ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคั บเป็นกฎหมาย และควรนาหลักการของสิทธิมนุษยชนมาพิจารณาและ
ควรหารือร่วมกับองค์กรภาคประชาชนเพื่อนามาประกอบการจัดทาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กฎหมายกาหนดด้วย

๑๐
หลังจากนั้น ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศาสตราจารย์พิเศษ
จรัญ ภักดีธนากุล) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า หลักการสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ นี้ ในชั้นยกร่างประสงค์ให้
การทาแท้งเป็นทางออกสุดท้ายของหญิงและครอบครัวที่ตกอยู่ในสภาวะที่ยากลาบาก เนื่องจากประเทศไทย
ไม่ได้จัดให้มีกลไกการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์แก่หญิงและครอบครัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการทาแท้งเถื่อน
ประกอบกับได้มีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าว จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
ที่สาคัญ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ใช่การทาแท้งเสรี เพราะก่อนที่แพทย์จะทาแท้งให้หญิงต้องมีการ
เข้ า สู่ ร ะบบทางเลื อ กรั บ ค าปรึ ก ษาทางเลื อ กจากผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น โดยได้ เ พิ่ ม ให้ มี ก ารตรวจและ
รับคาปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่นด้วยนอกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เนื่องจากผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอาจมุ่งคุ้มครองความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลักโดยไม่ได้เน้นพิจารณาปัญหาทางเศรษฐกิจ
ปัญหาครอบครัว หรือปัญหาด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ หากรัฐสภาพิจารณากฎหมายแล้วเสร็จไม่ทันวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะไม่ส่งผลให้มีการทาแท้งเสรีอย่างกว้างขวาง เพราะหลังจากวันดังกล่าว แม้มาตรา ๓๐๑
จะสิ้นผลใช้บังคับ แต่มาตรา ๓๐๒ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายแล้วเสร็ จล่าช้าเกินไป
จะส่งผลให้แพทย์มีความลังเลมากขึ้น ในการทาแท้งให้กับหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากแพทย์ยังคงต้องรับผิด
ตามมาตรา ๓๐๒ และจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การท าแท้ ง เถื่ อ นมากขึ้ น ส าหรั บ เรื่ อ งการใช้ สิ ท ธิ ต ามข้ อ ๔๔
แห่งข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เป็นเรื่องที่สามารถกระทา
ได้ และเป็นทางออกที่ดีกว่าการตราพระราชกาหนด เนื่องจากปัญหาเรื่องการทาแท้งนับว่าเป็นศูนย์กลาง
ความขัดแย้งของผู้คนหลายภาคส่วน และไม่สามารถหาจุดสมดุลของกฎหมายที่ประชาชนพอใจทั้งหมด
แต่เชื่อมั่นว่าวุฒิสภาจะสามารถหาดุลยภาพให้กับสังคมไทยได้อย่างแน่นอน
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
มีคาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาดาเนินการตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้แก้ไขปรับปรุงมาตรา ๓๐๑
และมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ง การจัดทาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการดาเนินการ
ตามขั้นตอนของการเสนอกฎหมายมาเป็นลาดับ โดยเฉพาะได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
อย่างรอบด้านทุกมิติ จนได้ข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องการกาหนดอายุครรภ์ในความผิดฐานทาแท้ง รวมทั้งเหตุยกเว้น
ความผิ ด ดั ง กล่ า วตามกฎหมาย แต่ ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
ทาให้กระบวนการจัดทาร่างกฎหมายเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเกิดความล่าช้า ทั้งนี้ หากร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็น กฎหมายไม่ ทันภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะส่งผลให้มาตรา ๓๐๑
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไม่มีผลใช้บังคับ กล่าวคือ หญิงใดทาให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทาให้ตน
แท้งลูกจะไม่มีความผิดไม่ว่าจะมีอายุครรภ์เท่าใด แต่แพทย์ที่ทาแท้งให้หญิงยังมีความผิดอยู่ตามมาตรา ๓๐๒
ซึ่ ง แพทย์อ าจจะไม่ท าแท้ งให้ แ ม้การตั้งครรภ์ ดังกล่ าวจะเป็ นอันตรายต่อหญิงก็ ต าม นอกจากนี้ การที่
ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ามาตรา ๓๐๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ยังไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิของ
หญิงตั้งครรภ์อย่างได้สัดส่วนประกอบกับยังไม่มีมาตรการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ครอบคลุม
และเหมาะสมนั้น อาจส่งผลให้มีการยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

๑๑
ต่อมา ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ไว้ พิ จ ารณา ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเห็ น ชอบ ๑๘๗ เสี ย ง ไม่ เ ห็ น ชอบ ๕ เสี ย ง
และงดออกเสี ย ง ๑๕ เสี ย ง และมี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วโดยกรรมาธิ ก าร
เต็มสภา ตามญัตติที่เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (นายวันชัย สอนศิริ ) เป็นผู้เสนอ
โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๒๓
หลัง จากนั้ น กรรมาธิการเต็มสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระที่ ๒
โดยเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยชื่ อ ร่ า ง ค าปรารภ และพิ จ ารณาเรี ย งตามล าดั บ มาตราจนจบร่ า ง แล้ ว ได้ ล งมติ
ในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ๑๖๖ เสียง ไม่เห็นด้วย ๗ เสียง และงดออกเสียง ๒๑ เสียง
จากนั้ น ประธานของที่ ประชุ ม ได้ สั่ งให้ เ ลื่ อ นการพิ จ ารณาระเบีย บวาระที่ ยั ง เหลื ออยู่
ไปพิจารณาในวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ และสั่งปิดการประชุม
เลิกประชุม เวลำ ๒๑.๒๐ นำฬิกำ

