สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง)
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๕ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่ห นึ่ง
และนำยศุภชัย สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม
เมื่ อครบองค์ป ระชุ มแล้ว ประธำนของที่ ป ระชุม ได้ เปิ ด ประชุ มและดำเนิน กำรประชุ ม
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
จานวน ๕ เรื่อง
- รับ ทรำบผลกำรดำเนิน กำรของคณะรัฐ มนตรีต ำมรำยงำนกำรพิจ ำรณำศึก ษำ
เรื่อง แนวทำงกำรให้บริกำรคนพิกำรของสำยกำรบินภำยในประเทศ ของคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม
และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส
นอกจำกนี้ ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จำนวน ๔ เรื่อง
ดังนี้
๑. ในครำวประชุ ม สภำผู้ แ ทนรำษฎร ครั้ ง ที่ ๒ (สมั ย สำมั ญ ประจำปี ค รั้ ง ที่ ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำน จำนวน ๗ ฉบับ ดังนี้
๑) รำยงำนผลกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๓๐
แห่ง พระรำชบัญ ญัติอ งค์ก รจัด สรรคลื่น ควำมถี่แ ละกำกับ กำรประกอบกิจ กำรวิท ยุก ระจำยเสีย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือนตุลำคม - ธันวำคม ๒๕๖๓)
๓) รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือนมกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๔)

-๒๔) รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือนเมษำยน - มิถุนำยน ๒๕๖๔)
๕) รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินสำนักงำนศำลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
๖) รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินกองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถ
ใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ และ
๗) รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำน กสทช. ประจ ำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนกำรติ ดตำม
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กสทช. สำนักงำน กสทช. และเลขำธิกำร กสทช. ประจำปี ๒๕๖๓
๒. ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๔ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
(ฉบั บที่ ..) พ.ศ.... ที่ วุ ฒิ สภำได้ ลงมติ แ ก้ ไขเพิ่ มเติ ม และได้ ก ำหนดจ ำนวนบุ คคลที่ จะประกอบเป็ น
คณะกรรมำธิกำรร่วมกันเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว เป็นจำนวนสภำละ ๑๐ คน และลงมติ
ตั้งกรรมำธิกำรร่วมกันฝ่ำยสภำผู้แทนรำษฎรแล้ว ซึ่งวุฒิสภำจะได้ดำเนินกำรเพื่อตั้งกรรมำธิกำรร่วมกัน
ฝ่ำยวุฒิสภำต่อไป
๓. รับทรำบเหตุขัดข้องที่ไม่อำจบรรจุกระทู้ถำมเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมภำยใน
กำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๒ กระทู้ ดังนี้
๑) กระทู้ถำม เรื่อง โครงกำรสะพำนเศรษฐกิจ เชื่อมฝั่งทะเลอันดำมันและอ่ำวไทย
(Land Bridge) (นำยสุรเดช จิรัฐติเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม)
๒) กระทู้ถำม เรื่อง แผนกำรพัฒนำเพื่อรองรับกำรเปิดให้บริกำรรถไฟ จีน - ลำว
(นำยสุรเดช จิรัฐิดิเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยรัฐมนตรี )
๔. ระเบียบวุฒิสภำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอปรึกษำหำรือของสมำชิกวุฒิสภำ
ก่ อ นเข้ ำ สู่ ร ะเบี ย บวำระกำรประชุ ม วุ ฒิ ส ภำ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๕
พฤศจิ ก ำยน ๒๕๖๔ แล้ ว โดยระเบี ย บฉบั บ ใหม่ นี้ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงกำหนดเวลำกำรปรึ ก ษำหำรื อ
เป็นตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นำฬิกำ โดยจะขอปรึกษำหำรือได้ไม่เกิน ๑๐ คน คนละไม่เกิน ๓ นำที
และได้เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลำยื่นขอปรึกษำหำรือเป็นตั้งแต่เวลำ ๐๘.๑๕ นำฬิกำ จนกว่ำจะครบ ๑๐ คน
หรือเมื่อถึงเวลำ ๐๘.๔๕ นำฬิกำ
ที่ประชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่ม)ี

-๓(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จานวน ๓ เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาค่าปลูกป่าชดเชยและค่าบารุงรักษาป่า
จากวัด สานักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศาสนสถาน (พลตารวจโท ศานิตย์ มหถาวร เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (นำยวรำวุธ
ศิลปอำชำ) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมติดภำรกิจเร่งด่วน ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบ
กระทู้ถำมดังกล่ำวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๔
๓.๑.๒ กระทู้ถ าม เรื่อง ปัญหาการลัก ลอบทิ้งขยะพิษ ในชุม ชน (นายอาพล
จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (นำยวรำวุธ
ศิลปอำชำ) ผู้ได้รับมอบหมำยให้ต อบกระทู้ถำมติด ภำรกิจเร่งด่วน ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้
จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๔
๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ความก้าวหน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาด
ของศัตรูพืชต่างถิ่นของไทย (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ผลการพิจารณา
ในปัจจุบันกำรเกษตรของประเทศไทยมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยมีควำมหลำกหลำย
ในชนิดพืชที่มีกำรเพำะปลูกในประเทศ และมีควำมหลำกหลำยของศัตรูพืชที่จะทำลำยพืช อีกทั้งยังมี
ควำมเกี่ยวข้องกับศัตรูพืชและสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกและนำเข้ำสินค้ำเกษตร
ทำให้มีกำรเคลื่อนย้ำยศัตรูพืชติดไปกับผลผลิตทำงกำรเกษตรที่นำเข้ำและส่งออก จึงต้องมีกำรควบคุม

-๔ประกอบกับประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกขององค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) จึงต้องกำหนดมำตรกำร
เพื่อใช้ควบคุมสินค้ำเกษตรและอำหำร รวมทั้งปกป้องคุ้มครองเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อ สุขภำพของ
ชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้มีระเบียบข้อบังคับสุขอนำมัยพืชซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้สิทธิแก่สมำชิก
ในกำรที่จะกำหนดมำตรกำรคุ้มครองพืชและสัตว์ นอกจำกนี้ ยังมีอนุสัญญำอำรักขำพืชระหว่ำงประเทศ
หรือ International Plant Protection Convention (IPPC) ที่ประเทศไทยได้เข้ำเป็นสมำชิกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑
ซึ่ง WTO ใช้อ้ำงอิงในกำรดูแลกำรระบำดของศัตรูพืช หรือกำรกำหนดศัตรูพืชกักกันและศัตรูพืชควบคุม
จึงเป็นเรื่องที่ประเทศสมำชิกจะต้องปฏิบัติตำมสำหรับกำรออกมำตรกำรว่ำศัตรูพืชชนิดนั้นเป็นศัตรูพืช
กักกันหรือไม่ และสร้ำงบรรทัดฐำนในกำรบังคับใช้ รวมทั้งจะต้องมีหน่วยงำนที่ทำหน้ำ ที่ในกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยง กำรเฝ้ำระวังศัตรูพืชที่แพร่ระบำดในประเทศสมำชิก และมีกำรกำหนดว่ำสิ่งใดเป็นสินค้ำควบคุม
เพื่ อ ด ำเนิ น กำรให้ เ ป็ น เป็ น ไปตำมอนุ สั ญ ญำอำรั ก ขำพื ช ระหว่ ำ งประเทศ โดยประเทศไทยได้ มี
พระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และพระรำชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่รองรับกำรปฏิบัติงำนตำมอนุสัญญำดังกล่ำว
ขอเรียนถำมว่ำ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ IPPC ซึ่งเป็นองค์กรนำนำชำติที่ใช้อ้ำงอิงในกำรเคลื่อนย้ำยศัตรูพืช
มีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนในกำรส่งออกสินค้ำเกษตร รัฐบำลมีนโยบำยปรับปรุงพระรำชบัญญัติ กักพืช
พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปตำมอนุสัญญำ IPPC โดยเฉพำะใบรับรองปลอดศัตรูพืช
ที่ต้องใช้ใบอิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงไร รวมทั้งมีแผนจะดำเนินกำรพัฒนำระบบใบอนุญำตและใบรับรองอย่ำงไร
เพื่อป้องกันตัวเองและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนำนำชำติในกำรควบคุมกำกับศัตรูพืช และป้องกันไม่ให้
แพร่ระบำดในประเทศไทย ตลอดจนมีมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคและแมลงศัตรูพืชต่ำงถิ่นที่ปรำกฏ
กำรระบำดทำลำยมำกขึ้นในปัจจุบัน และทำควำมเสียหำยรุนแรงกับกำรเกษตรของประเทศ รวมถึง
กระทบต่อควำมเชื่อมั่นในกำรดำเนินกำรกับคู่ค้ำและนำนำประเทศหรือไม่ อย่ำงไร นอกจำกนี้ มีประเด็น
เพิ่มเติมว่ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในเรื่องนี้มีเจตนำรมณ์เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
ให้ฝ่ำยบริหำรได้รับทรำบ เนื่องจำกขณะนี้เกิดโรคระบำดรุนแรงขึ้นในข้ำวโพดและมันสำปะหลังทำให้
เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย หำกได้มีกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรที่ชี้แจงจะไม่เกิดควำมเสียหำย
อย่ำงที่ปรำกฏ โดยในเรื่องของกำรส่งออกได้รับข้อมูลจำกประเทศคู่ค้ำว่ำได้รับใบรับรองศัตรูพืชปลอม
ทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมเชื่อมั่นของประเทศไทย และขอชมเชยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ที่ดูแ ลกำรนำเข้ำสิน ค้ำมำยังประเทศไทยที่ต รวจพบว่ำมีใบรับรองไม่ถูกต้องและได้แจ้งให้ประเทศ
ต้น ทำงทรำบ นับว่ำ เป็น ประโยชน์กับประเทศไทย กำรติด ตำมเรื่อ งนี้ได้เป็น ไปตำมบทบำทหน้ำ ที่
ของสมำชิกวุฒิสภำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่ำงสูงสุด
นำงสำวมนัญญำ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี ช่วยว่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ได้รับ
มอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ ในกำรควบคุมตรวจสอบกำรนำเข้ำสินค้ำทำงกำรเกษตร
ได้มอบหมำยให้มีกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลโดยผู้นำเข้ำต้องได้รับอนุญำตให้มีกำรนำเข้ำ
และข้อ ปฏิบัติที่กำหนดในกำรอนุญ ำตตำมพระรำชบัญ ญัติกักพืช รวมทั้งมีก ำรตรวจสอบศัต รูพืช

-๕ในสินค้ำทุกชนิดตำมที่กฎหมำยกำหนด หำกตรวจพบศัตรูพืชจะมีมำตรกำรในกำรดำเนินกำรอย่ำงชัดเจน
ตำมคู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของนำยตรวจพื ช ในกรณี ที่ ต รวจพบว่ ำ มี ก ำรท ำผิ ด เงื่ อ นไขในกำรน ำเข้ ำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกมีกำรตรวจพบศัตรูพืชกักกันหรือศัตรูพืชต่ำงถิ่น จะให้ผู้นำเข้ำส่งสินค้ำกลับ
หรือทำลำยสิน ค้ำตำมวิธีกำรที่กำหนดในประเทศไทย อีกทั้งกรมวิชำกำรเกษตรได้มีกำรแ จ้งเตือน
ไปยังประเทศผู้ส่งออกให้เพิ่มควำมระมัดระวังไม่ให้มีกำรปนเปื้อนศัตรูพืชในสินค้ำดังกล่ำวอีก นอกจำกนี้
ด่ำนตรวจพืชจะเพิ่มควำมเข้มงวดในกำรตรวจสินค้ำดังกล่ำวเมื่อมีกำรนำเข้ำ อีกทั้งในช่วงระยะเวลำ
ที่ไ ด้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่ว ยว่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้กำกับดูแลกรมวิชำกำรเกษตร
ได้กำชับให้มีกำรเข้มงวดในเรื่องกำรส่งออกและนำเข้ำสินค้ำ กำรสวมสิทธิ์สินค้ำที่จะนำเข้ำประเทศไทย
รวมทั้ง มีก ำรติด ตำมว่ำ ได้มีก ำรสวมสิท ธิ์สิน ค้ำ ที่ส่ง ออกหรือ ไม่ หำกเกิด ควำมผิด พลำดใด ๆ ขึ้น
ผู้ต รวจสิน ค้ำ ที่ด่ำ นตรวจจะต้อ งรับ ผิด ชอบตำมที่ก ฎหมำยกำหนด จึง เห็น ได้ว่ำ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ให้ควำมสำคัญในกำรป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่ำงเข้มงวด
๓.๒ กระทูถ้ ามด้วยวาจา

จานวน ๒ เรื่อง

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง นักโทษล้นคุก และสถานการณ์โควิดในคุก (นายวันชัย
สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)
ผลการพิจารณา
ด้วยปรำกฏว่ำกระทรวงยุติธรรมได้มีกำรดำเนินกำรคิดนอกกรอบหลำยเรื่อง มีกำรแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงเต็มที่ มีประสิทธิภำพเป็นอย่ำงมำก และมีกำรผลักดัน ติดตำมควำมคืบหน้ำ
ในหลำย ๆ เรื่อง รวมถึงกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติดจนประสบผลสำเร็จ ในส่วนประเด็นปัญหำนักโทษล้นคุก
ที่มีมำอย่ำงต่อเนื่องนั้น ที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นในเรือนจำที่มี
กำรดำเนินกำรไม่โปร่งใสในหลำยกรณี อำทิ กำรจำหน่ำยของอุปโภคบริโภค หรือของใช้จำเป็นต่ำง ๆ
และยังมีเรื่องที่ต้องให้ควำมสำคัญ ทั้งกำรดูแลกำรใช้ชีวิตนักโทษในเรือนจำ กำรดำเนินกำรเพื่อไม่ให้
มีกำรกระทำผิดและต้องกลับมำติดคุกซ้ำซำกอีก ในส่วนกรณีโควิด ๑๙ ในเรือนจำ ที่ผ่ำนมำ ๓ - ๔ เดือน
มีผู้ติด โควิด ๑๙ อยู่เป็นจำนวนมำกจนอำจเป็นปัญหำตำมมำได้ ซึ่งเรื่องเหล่ำนี้เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน
ขอเรียนถำมว่ำ จะมีกำรแก้ปัญหำนักโทษล้นคุกอย่ำงไร และมีแนวทำงดำเนินกำรอย่ำงไร ส่วนกรณีนักโทษ
ที่ติดคุกแล้วกลับมำติดอีกแบบซ้ำซำก มีกำรแก้ไขปัญหำ มีแนวทำงหรือได้ดำเนินกำรเรื่องนี้อย่ำงไร
สำหรับกรณีสถำนกำรณ์โควิด ๑๙ ในเรือนจำขณะนี้เป็นอย่ำงไร และได้มีกำรเปิดให้ญำติเยี่ยมนักโทษ
ได้แล้วหรือไม่

-๖นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ
กรณีประเด็นนักโทษล้นคุกเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินกำร ขณะนี้ได้แก้ปัญหำนักโทษล้นคุก ๓ แนวทำง
คือ ๑. สร้ำงระเบียบซึ่งสอดคล้องกับกฎหมำยที่มีอยู่ ประกอบกับมีแนวทำงในกำรใช้เครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตัว (Electronic Monitoring : EM) สำหรับนักโทษที่เหลือระยะเวลำกำรรับโทษไม่มำก
และควำมประพฤติเรียบร้อย ทั้งนี้ จะเป็นกำรลดปริมำณนักโทษลงได้ ๒. กำรขอพระรำชทำนอภัยโทษ
เนื่องในวันสำคัญเฉลิมพระชนมพรรษำ ซึ่งจะทำให้ลดจำนวนนักโทษได้จำนวนหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม มีประเด็น
ควำมกังวลของสังคมจำกกรณีนักโทษที่ได้รับกำรปล่อยตัว ในกำรนี้ กระทรวงยุติธรรมได้แบ่งกลุ่มนักโทษ
ออกเป็น ๓ กลุ่มเพื่อกำหนดพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ คือ กลุ่มที่หนึ่งคดีที่ไม่หนักและไม่อันตรำยต่อสังคมมำก
กลุ่มที่สองนักโทษคดีที่รับโทษแบบกลำง ๆ โทษไม่มำกนัก ซึ่งจะสำมำรถรับกำรพักโทษได้ด้วยเหตุพิเศษ
หรือเหตุอื่น ๆ ได้ กลุ่มที่สำมนักโทษที่เป็นปัญหำของสังคม ไม่สำมำรถพัฒนำได้ง่ำย อำทิ กรณีคดีข่มขืนเด็ก
ฆ่ำข่มขืน ฆำตกรโรคจิต ฆ่ำต่อเนื่อง ฆ่ำหมู่ ยำเสพติดรำยใหญ่ ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่ได้รับกำรปล่อยตัวในกรณีนี้
และในขณะนี้ ไ ด้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรอยู่ ร ะหว่ ำ งออกกฎหมำยป้ อ งกั น กำรกระท ำผิ ด ซ้ ำ ในชั้ น นี้ ผ่ ำ น
คณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ที่ขั้นตอนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำดำเนินกำร ๓. กำรออกกฎหมำย
เพื่อมำบังคับใช้ อำทิ พระรำชบัญญัติประมวลยำเสพติด ซึ่งจะทำให้ได้รับกำรลดโทษตำมกฎหมำยใหม่
ส่งผลให้จำนวนนักโทษลดลง อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี้มีจำนวนนักโทษในเรือนจำจำก ๓๙๐,๐๐๐ รำย
ลดเหลือ ๒๘๐,๐๐๐ รำย และที่นอนของนักโทษเดิม ๐.๗ ตำรำงเมตรต่อคน ขณะนี้เพิ่มเป็น ๑.๒ ตำรำงเมตร
ต่อคน ทั้งนี้ จะดำเนินกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล ๒.๒ ตำรำงเมตรต่อคน และในเบื้องต้นจะดำเนินกำร
ให้ได้ ๑.๖ ตำรำงเมตรต่อคน ซึ่งได้นำร่องแล้ว ๒ เรือนจำ คือ เรือนจำพิเศษกรุงเทพ และเรือนจำหญิงกลำง
โดยใช้ที่น อนหนำและใช้พื้น ที่ที่น อน ๑.๖ ตำรำงเมตร ในส่วนเรื่อ งโควิด ๑๙ ในเรือนจำ มีตัวเลข
ติดสะสม ๗๕,๒๖๙ รำย เบื้องต้นกำรได้รับวัคซีนในเรือนจำอำจไม่รวดเร็วเหมือนส่วนอื่น ๆ แต่เรือนจำ
ก็มีมำตรกำรป้องกัน ซึ่งขณะนี้ได้รับวัคซีนครบตำมจำนวนแล้ว โดยได้ดำเนินกำรฉีดเข็มที่หนึ่งประมำณ
ร้อยละ ๙๐ เข็มที่สอง ฉีดได้ประมำณร้อยละ ๘๐ สำหรับกรณีรำยที่ติดโควิด ๑๙ แล้วและมีกำรรักษำจนหำย
ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันอยู่จึงยังไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีน หำกกลุ่มนี้ได้รับกำรฉีดวัคซีนแล้วก็จะครบร้อยละ ๑๐๐
ตำมที่ได้รับวัคซีนมำ นอกจำกนี้ ยังมีกำรใช้ยำสมุนไพรไทยฟ้ำทะลำยโจรมำรักษำและมีสถิติหำยจำกโควิด ๑๙
เป็นจำนวนมำก สำหรับกรณีกำรเปิดให้ญำติเข้ำเยี่ยมนักโทษที่เรือนจำนั้น ได้ดำเนินกำรเริ่มที่เรือนจำ
จังหวัดน่ำน ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ และเปิดเพิ่มอีก ๓๘ เรือนจำ ในเดือนนี้มีแผนจะเปิด
อีก ๘ เรือนจำ ส่วนเรือนจำที่เหลืออีก ๙๗ เรือนจำ จะดำเนินกำรให้ครบในเดือนธันวำคม (ถ้ำโควิ ด ๑๙
ไม่มีกำรระบำดอย่ำงรุนแรง) ทั้งนี้ กำรเข้ำเยี่ยมของญำติในเรือนจำมีมำตรกำรกำรคัดกรอง และมีกำร
ดำเนิ น กำรต่ ำง ๆ เพื่อ ป้องกั น กำรแพร่ระบำดอย่ำงเข้มงวด นอกจำกนี้ มีบริษัทในประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ได้บริจำคหน้ำกำกอนำมัย KN ๙๕ จำนวนกว่ำ ๔ ล้ำนชิ้น ส่งให้เรือนจำ ๒.๑ ล้ำนชิ้น
ส่ ว นที่ เ หลื อ แจกจ่ ำ ยไปยั ง โรงพยำบำลทั่ ว ประเทศ ในประเด็ น กำรกระทำผิ ด ซ้ำแล้ ว กลั บ เข้ ำ มำ
ในเรือนจำอีก ได้มีกำรศึกษำสำรวจพบว่ำส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับยำเสพติด จึงต้องดำเนินกำรปรำบปรำม
เรื่องยำเสพติดให้ได้ อีกทั้งคนที่เข้ำมำเกี่ยวข้องกับยำเสพติดซ้ำซำกมักจะไม่มีงำนทำ โดยที่ผ่ำนมำ

-๗รัฐบำลเคยให้ผู้ประกอบกำรที่รับอดีตนักโทษเข้ำทำงำนจะได้รับกำรลดหย่อนภำษี แต่มำตรกำรดังกล่ำว
ไม่ค่อยได้ผลเท่ำที่ควร อย่ำงไรก็ตำม สิ่งสำคัญ คือ กำรเตรียมควำมพร้อมของนักโทษก่อนกำรพ้นโทษ
ซึ่ง ที่ผ่ำ นมำได้ใ ห้นัก โทษได้เ รีย นเพิ่ม เติม ควำมรู้ในเรื่อ งที่มีค วำมจำเป็น และได้ห ำงำนให้ทำ อำทิ
โครงกำรสมุทรปรำกำรโมเดล นอกจำกนี้ ยังมีโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมรำชทัณฑ์ ซึ่งนำยกรัฐมนตรี
ได้ให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ โดยโครงกำรนี้จะสร้ำงรำยได้จำนวนมำก ซึ่งจะแก้ปัญหำคนไม่มีงำนทำ
หลังพ้นโทษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ากุดปราสาท หมู่ ๑๒ ต.สมอ
อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีส ะเกษ (นายเฉลิม ชัย เฟื่อ งคอน เป็น ผู้ตั้ง ถาม ถามรัฐ มนตรีว ่า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ผลการพิจารณา
เนื่ องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม (นำยวรำวุธ
ศิลปอำชำ) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมติดภำรกิจเร่งด่วน ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงทำให้กระทู้ถำม
ดังกล่ำวตกไป ทั้งนี้ หำกสมำชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถำมด้วยวำจำ ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจำรณำ
ในครำวถัดไป
เรื่องด่วน

จานวน ๒ เรื่อง

๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(เป็น ร่า งพระราชบัญ ญัติเ กี่ย วด้ว ยการเงิน วุฒิส ภาต้อ งพิจ ารณาให้เ สร็จ ภายใน ๓๐ วัน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
ผลการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ คุ้มครองพยำนในคดีอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ของที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภำ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงยุ ติ ธ รรม (นำยสมศั ก ดิ์ เทพสุ ทิ น ) และผู้ แ ทน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ (นำยเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร นำงสุจิตรำ แก้วไกร นำยไพฑูรย์ สว่ำงกมล
และพันตำรวจโท ธัญญะ ระย้ำ) ได้เข้ำร่วมประชุม โดยหลังจำกเลขำธิกำรวุฒิสภำอ่ำนบันทึกหลักกำร
และเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรสำมัญประจำวุฒิสภำ

-๘ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิ สภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติตำมข้อบังคับ
ข้อ ๑๑๙ จำนวน ๒ คณะ แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. คณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรตำรวจ (พลเอก ไพโรจน์ พำนิชสมัย
ประธำนที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำร) แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ สรุปได้ว่ำ กำรให้อำนำจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีค่ ้นตัวบุคคลหรือยำนพำหนะในที่สำธำรณะและกำรจับกุมบุคคลย่อมเป็นกำรดำเนินกำร
ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิแ ละเสรีภำพของบุคคล ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๘
ดังนั้น เพื่อมิให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภำพในชีวิตและร่ำงกำยและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์มำกเกินควร
จึงเห็นควรกำหนดระเบียบปฏิบัติของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรค้นตัวบุคคลหรือยำนพำหนะ
ในที่สำธำรณะและกำรจับกุมบุคคลให้ชัดเจน เช่น กำรพิจำรณำข้อเท็จจริ งและพฤติกำรณ์ในเหตุอันควร
เชื่อว่ำบุคคลจะก่อภัยอันตรำยหรือคุกคำมพยำน กำรค้นตัวบุคคลควรใช้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพศเดียวกัน
กับผู้จะถูกค้น กำรจัดให้มีกำรบันทึกภำพและเสียงในขณะตรวจค้นและจับกุม และกำรจัดทำบันทึก
กำรตรวจค้นและบันทึกกำรจับกุม เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๗๘/๒๕๖๔
เรื่อง กำรบันทึกภำพและเสียงกำรตรวจค้ น จับกุ ม และกำรสอบสวนคดีอำญำ กำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนิ นกำรค้ นตั วบุ คคลหรื อยำนพำหนะในที่ สำธำรณะ และกำรจั บ กุ ม บุ ค คล ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ต ำรวจ
ดำเนิน กำรด้ว ยแล้ว สำหรับกำรกำหนดให้สำนัก งำนคุ้ม ครองพยำนดำเนินกำรเพื่อคุ้มครองพยำน
ตำมมำตรกำรพิเศษในกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐำนทำงทะเบียนที่สำมำรถระบุตัวพยำน
เช่น หมำยเลขประจ ำตั ว ประชำชน ต้ อ งพิ จ ำรณำว่ ำ ขั ด ต่ อ กฎหมำยหรื อ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข อง
กระทรวงมหำดไทยหรือ ไม่ และในกำรจ่ำ ยเงินค่ำ ตอบแทนและค่ำ ใช้จ่ำ ยแก่พ ยำนต้อ งพิจ ำรณำ
ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่พยำน สำมี ภริยำ ผู้บุพกำรี
ผู้สื บ สั น ดำนของพยำน หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ มี ค วำมสั มพั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ พยำนในคดี อ ำญำ พ.ศ. ๒๕๔๗
นอกจำกนี้ คณะกรรมำธิกำรมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมในชั้นกำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎรว่ำ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทคดีที่อำจได้รับกำรคุ้มครองตำมมำตรกำรพิเศษ เป็น “คดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศ
หรือคดีควำมผิดฐำนพรำกเด็กหรือผู้เยำว์ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ” มีลักษณะเป็นกำรเพิ่มฐำนควำมผิด
ที่กว้ำงกว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งอำจจะเกินจำกหลักกำรของกำรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมำยหรือไม่ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนคุ้มครองพยำนซึ่งได้รับกำรอนุมัติ
เป็นหนังสือจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมยื่นคำขอฝ่ำยเดี ยวต่ออธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำ
เพื่อมีคำสั่งให้กรมกำรปกครองดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎร จะเกิดปัญหำ
ในทำงปฏิบัติของศำลและเจ้ำหน้ำที่ห รือไม่ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ยังต้องปฏิบัติต ำมกฎหมำยว่ำด้ว ย
บัตรประจำตัวประชำชน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร
๒. คณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพและกำรคุ้มครองผู้บริโภค (นำยสุวพันธุ์
ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำร) แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ สรุป ได้ว ่ำ

-๙กำรกำหนดบทนิยำมคำว่ำ “พยำน” เป็นกำรให้ควำมหมำยที่กว้ำงซึ่งอำจจะหมำยควำมรวมถึงกำรนำ
จำเลยในคดีอื่นมำเป็นพยำนในอีกคดีหนึ่ง และสำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรคุ้มครองพยำนได้ ซึ่งอำจจะ
เป็ น กำรเปิ ด โอกำสให้ มี กำรเจรจำต่อ รองหรื อ แลกเปลี่ ย นผลประโยชน์ เ กิด ขึ้ น ส ำหรับ ระยะเวลำ
กำรคุ้มครองพยำน ในช่วงระยะเวลำที่รอผลกำรอนุมัติสิ้นสุดกำรคุ้มครองพยำน หรือกำรขยำยระยะเวลำ
กำรคุ้มครองพยำนที่อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินพฤติกำรณ์ควำมปลอดภัย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมี
กำรขยำยระยะเวลำกำรคุ้มครองพยำนออกไปก่อนจนกว่ำจะมีผลกำรอนุมัติหรือไม่อนุมัติกำรคุ้มครองพยำน
ควรมีกำรกำหนดแนวทำงปฏิบัติและระเบียบให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
และหลักฐำนทำงทะเบียนที่สำมำรถระบุตัวพยำน เพื่อป้องกันกำรนำเข้ำข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยหรือทุจริต
และควรกำหนดแนวทำงปฏิบัติกำรใช้ดุลพินิจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องกำรคุ้มครองพยำน และกำร
ให้ควำมช่วยเหลือพยำนรวมถึงสำมี ภริยำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือบุคคลอื่นที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยำน เพื่อป้องกันปัญหำกำรเลือกปฏิบัติหรือกำรทุจริตจำกกำรใช้ดุลพินิจ นอกจำกนี้ คณะกรรมำธิกำร
มีข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกับ กำรใช้ค วำมว่ ำ “บุ ค คลอื่ น ที่ มี ค วำมสั ม พั นธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ พยำน” ซึ่ ง เป็น ถ้ อ ยค ำ
ที่มีควำมหมำยอย่ำงกว้ำงอำจจะเป็นช่องว่ำงให้เกิดกำรใช้ดุลพินิจและตีควำมกฎหมำยได้
จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
พร้ อมทั้ งตั้ ง ข้ อสั งเกตและซั กถำมในประเด็ นต่ ำง ๆ สรุ ปได้ ว่ ำ ควรก ำหนดบทนิ ยำมค ำว่ ำ “พยำน”
ให้ค รอบคลุม ถึง บุค คลที่ใ ห้เ บำะแสด้ว ย และควรกำหนดให้พ นัก งำนเจ้ำ หน้ำ ที่เ ป็น เจ้ำ พนัก งำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรใช้อำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เนื่องจำกมีกำรกำหนดให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจตรวจค้นตัวบุคคลหรือยำนพำหนะ รวมทั้งมีอำนำจยึดสิ่งของหรือทรัพย์สิน
ที่อำจก่อให้ เกิด ควำมไม่ปลอดภัยแก่พยำน และในกรณีที่เป็นควำมผิด ทำงอำญำให้มีอำนำจจับกุม
รวมทั้งควรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจตรวจค้นเคหสถำนหรือสถำนที่ที่ควรเชื่อว่ำจะเป็น
ภัยอันตรำยหรือคุกคำมพยำน ควรเพิ่มพยำนในคดีควำมผิดเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้ได้รับกำรคุ้มครองตำมมำตรกำรพิเศษ และเพื่อประโยชน์
ในกำรคุ้มครองของพยำนตำมพระรำชบัญญัตินี้ ควรกำหนดให้มีกำรประสำนและร่วมกันในกำรปฏิบัติงำน
และในด้ำนข้อมูลกับองค์กรอิสระด้วย สำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ กำรรักษำพยำบำล
กำรฝึกอำชีพ กำรจัดหำงำน หรือกำรจ่ำยเงินดำรงชีพที่เหมำะสม ควรกำหนดให้เป็นไปตำมระเบียบที่
กระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง รวมทั้งกำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ของสำนักงำนคุ้มครองพยำนซึ่ง ได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมยื่นคำขอ
ฝ่ำยเดียวต่ออธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำ เพื่อมีคำสั่งให้กรมกำรปกครองดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎร โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนหมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน ควรตระหนักถึง
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรและกฎหมำยว่ำด้วยบัตรประจำตัวประชำชนว่ำ
สำมำรถดำเนินกำรโดยไม่ขัดต่อกฎหมำยดังกล่ำวหรือไม่ เนื่องจำกกำรจัดทำข้อมูลบัตรประจำตัวประชำชน

- ๑๐ และข้อมูลทะเบียนรำษฎร ต้องเป็นกำรนำเข้ำข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง อีกทั้งอำจจะกระทบต่อควำมมั่นคง
และเศรษฐกิจ และอำจจะเป็นช่องว่ำงให้มีกำรทำบัตรประชำชนปลอมได้ง่ำย ทั้งนี้ ปัจจุบันบุคคลไม่กล้ำ
เข้ำมำให้กำรเป็นพยำนในคดีที่สำคัญ คดีอุกฉกรรจ์ หรือคดี ที่มีผู้มีอิทธิพลเข้ำมำเกี่ยวข้อง เนื่องจำก
กลัวกำรถูกข่มขู่แ ละคุกคำมในชีวิต และทรัพย์สิน จึงต้องกำหนดมำตรกำรคุ้มครองพยำนที่สำมำรถ
คุ้มครองพยำนได้อย่ำงแท้จริงเพื่อสร้ำงหลักประกันและควำมเชื่อมั่นให้แก่บุคคลในกำรเป็นพยำนในคดีตำ่ ง ๆ
ทั้งในเรื่องกำรย้ำยที่อยู่หรือจัดหำที่พักอันเหมำะสม กำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐำนทำงทะเบียน
ที่สำมำรถระบุตัวพยำน ซึ่งต้องกระทำเป็นกำรลับ เพื่อควำมปลอดภัยของพยำน
หลัง จำกกำรอภิป รำยของสมำชิก วุฒิส ภำ ผู้แ ทนกรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ ำพ
(นำยไพฑูรย์ สว่ำงกมล) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้เป็นกำรทำงำนในลักษณะบูรณำกำร
ของหลำยหน่วยงำน กระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ออกระเบียบเกี่ยวกับมำตรกำรพิเศษในกำรคุ้มครองพยำน
ส่วนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอื่นจะออกระเบียบเกี่ยวกับมำตรกำรทั่วไป โดยในกำรปฏิบัติงำน หำกหน่วยงำนนั้น
ไม่มีส่วนงำนที่ดูแลควำมปลอดภัย สำมำรถส่งต่อให้หน่วยงำนที่มีดำเนินกำรต่อได้ สำหรับกำรคุ้มครองพยำน
ขององค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
จะมีกำรออกระเบียบตำมกฎหมำยขององค์กรอิสระนั้น ๆ เป็นกำรเฉพำะซึ่งเป็นไปตำมมำตรกำรทั่ว ไป
สำหรับกำรคุ้มครองพยำนตำมมำตรกำรพิเศษนับแต่ที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำใช้บังคับ
จนถึงปัจจุบัน มีกำรร้องขอเพียง ๒ กรณีเท่ำนั้น ซึ่งเป็นคดีควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจำกปั จ จุ บั น มี ปั ญ หำควำมไม่ ส งบในพื้ น ที่ ช ำยแดนภำคใต้ คดี ค้ ำ มนุ ษ ย์ คดี ย ำเสพติ ด
จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐำนทำงทะเบียนที่สำมำรถระบุตัวพยำน
ซึ่งกำรใช้มำตรกำรพิเศษเพื่อคุ้มครองพยำนต้องมีกำรประเมินพฤติกำรณ์แล้วเห็นว่ำส่งผลต่อกำรดำรงชีวิต
ตำมปกติของพยำนรวมถึงสำมี ภริยำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือบุคคลอื่นที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยำน โดยในกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือหลักฐำนทำงทะเบียนที่สำมำรถระบุตัวพยำนสำมำรถ
กระทำได้โดยกำรร้องขอต่อศำลซึ่งเป็นไปตำมหลักทั่วไปไม่ขัดต่อหลักกำร สำหรับกรณีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ควำมในมำตรำ ๑๓/๑ เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจตรวจค้นตัวบุคคลหรือยำนพำหนะ ยึดสิ่งของ
หรือทรัพย์สิน หรือมีอำนำจจับกุม ได้ เป็นกำรกำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจริงในกำรปฏิบัติงำน
ส่วนกำรตรวจค้นเคหสถำนสำมำรถกระทำได้หำกเป็นเหตุซึ่งหน้ำที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ และกำรแก้ไข
ฐำนควำมผิดเป็นพยำนในคดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศหรือคดีควำมผิดฐำนพรำกเด็กหรือผู้เยำว์ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำอำจได้รับกำรคุ้มครองตำมมำตรกำรพิเศษได้ เพื่อให้ครอบคลุมถึงทุกคดีควำมผิดทั้งหมด
จากนั้น ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ไว้ พิ จารณา ด้ วยคะแนนเสี ยงเห็ นชอบ ๑๙๒ เสี ยง ไม่ เห็ นชอบ ๒ เสี ยง
และงดออกเสี ย ง ๗ เสี ย ง แล้ ว มี ม ติ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
จานวน ๒๑ คน กาหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วันทาการตามข้อบังคับ

- ๑๑ ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๓๖ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
ผลการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ของที่ประชุมวุฒิสภำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม (นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน) และผู้อำนวยกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม (นำงขัตติยำ รัตนดิลก) ได้เข้ำร่วม
โดยหลังจำกเลขำธิกำรวุฒิสภำอ่ำนบันทึกหลักกำรและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรสำมัญประจำวุฒิสภำ ซึ่งประธำนวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ จำนวน ๒ คณะ แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม ดังนี้
๑) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตารวจ (นำงสำวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
รองโฆษกคณะกรรมำธิก ำร) แถลงผลกำรพิจ ำรณำศึก ษำโดยแบ่ งเป็น ข้อ สัง เกตและข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมำธิกำร สรุปได้ว่ำ ข้อสังเกต (๑) แนวคิดที่ว่ำไม่สมควรนำเด็กอำยุไม่เกิน ๑๒ ปี เข้ำสู่
กระบวนกำรดำเนินคดีอำญำจะสำมำรถบรรลุตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยได้นั้น จะต้องได้รับควำมร่วมมื อ
ของบิดำมำรดำ ผู้ปกครอง ในกำรพัฒนำควำมรู้และพฤติกรรมของเด็กเพื่อให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดี
ไม่กระทำควำมผิดซ้ำ (๒) กำรแก้ไขกฎหมำยให้เด็กอำยุไม่เกิน ๑๒ ปี กระทำควำมผิดอำญำแล้วไม่ต้องรับโทษ
อำจเป็น ช่องทำงให้ผู้ใหญ่ใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้ำงวำน หรือยุยงส่งเสริม หรือกร ะทำด้วยวิธีกำรอื่น ใด
ให้เด็กกระทำควำมผิดแทน แม้ว่ำจะมีบทลงโทษให้ผู้ใหญ่ที่ใช้เด็กกระทำควำมผิดต้องรับโทษหนักขึ้นก็ตำม
(๓) ควำมเห็นทำงกำรแพทย์ที่ว่ำควำมรับรู้ผิดชอบชั่วดีของเด็กอำยุ ๑๐ ปี และ ๑๒ ปี ไม่ได้ต่ำงกันมำกนั้น
คณะกรรมำธิกำรเห็นว่ำในปัจจุบันลักษณะทำงกำยภำพของเด็กอำยุ ๑๒ ปี บำงรำยไม่ได้มีควำมแตกต่ำง
กับผู้ใหญ่ จึงสำมำรถใช้กำลังหรือควำมรุนแรงได้มำกกว่ำเด็กอำยุ ๑๐ ปี ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จึงควรนำแนวคิดกำรลงโทษให้ได้สัดส่วนระหว่ำงควำมร้ำยแรงของกำรกระทำ ระดับควำมเสียหำย
ควำมรู้สำนึกของผู้กระทำ มำพิจำรณำประกอบมำกกว่ำมุ่งเน้นเฉพำะเรื่องสมอง ควำมคิด สติปัญญำ
ของเด็กเท่ำนั้นเพื่อจะได้กำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมต่อผู้กระทำควำมผิดที่เป็นเด็กต่อไป (๔) โดยที่มี
ข้อ มูล ว่ำ มีส ถิติก ำรกระทำผิด ซ้ำของเด็ก นับ แต่ไ ด้รับ กำรปล่อ ยตัว สูง ถึง ร้อ ยละ ๔๓.๒๑ จึง ควรมี
กำรพิจำรณำสำเหตุของกำรกระทำควำมผิดซ้ำในเรื่องสภำพแวดล้อมกำรคบเพื่อนหรือปัญหำครอบครัว
เพื่อมีกระบวนกำรแก้ไขฟื้นฟูที่ดีขึ้น และข้อเสนอแนะ (๑) รัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรให้มี
กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเข้ำใจถึง เหตุผลและควำมจำเป็นในกำรแก้ไขกฎหมำยฉบับนี้ (๒) รัฐบำล

- ๑๒ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องสร้ำงกำรรับรู้ และควำมเข้ำใจให้กับนักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป
เกี่ยวกับหลักกฎหมำยและดำเนินกำรให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกฎหมำยได้โดยสะดวก (๓) ทุกภำคส่วน
ทั้งภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคประชำสังคม ควรส่งเสริมให้สถำบันครอบครัว สถำนศึกษำ และโรงเรียน
ให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลเด็ก ไม่ปล่อยปละละเลยให้เด็กหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
หรือกระทำกำรที่ไม่เหมำะสม (๔) เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดส่วนใหญ่มีสำเหตุมำจำกปัญหำสังคม
ดังนั้น ควรกำหนดมำตรกำรแก้ไ ขปัญหำควำมยำกจนเหลื่อมล้ำในสังคมและนำไปปฏิบัติให้เกิด ผล
อย่ำงเป็นรูปธรรม และ (๕) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ควรมีมำตรกำรที่เหมำะสม
ในกำรดูแลและป้องกันไม่ให้เด็กกระทำควำมผิดซ้ำ ตลอดจนฟื้นฟูทั้งสภำพร่ำงกำยและจิตใจ รวมทั้ง
พัฒนำให้เด็กสำมำรถกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไปได้
๒) คณะกรรมาธิก ารการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์ ประธำนคณะกรรมำธิกำร นำงเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
รองประธำนคณะกรรมำธิก ำร คนที่ส อง และนำงทัศ นำ ยุว ำนนท์ เลขำนุก ำรคณะกรรมำธิกำร)
ร่วมกันแถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร สรุปได้ว่ำ ประเด็น
ด้ำ นกำรป้อ งกัน (๑) หน่ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ งควรสำรวจข้อ มูล เกี่ย วกับ เด็ก ที่มีอ ำยุยัง ไม่ถึง เกณฑ์
ต้องโทษทำงอำญำและอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในกระบวนกำรยุติธรรมว่ำมีจำนวนเท่ำใด เพื่อกำหนด
แนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ต่อไป (๒) กำรกำหนดกระบวนกำร
เกี่ยวกับเด็กในชั้นศำลควรพิจำรณำมำตรกำรกำรแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ในรูปแบบอื่นแทนกำรลงโทษ
และพิพำกษำคดีตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับมำตรำ ๑๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติศำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ (๓) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรจัด
หลักสู ตรกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบที่เหมำะสม และจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลให้แก่เด็กที่อยู่ใน
กระบวนกำรยุติธรรม พร้อมทั้งให้ควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำง ๆ (๔) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรประชำสัมพันธ์
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ประชำชนเกี่ยวกับสำระสำคัญและเจตนำรมณ์ของกฎหมำย ตลอดจน
แนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรมต่อเด็ก และ (๕) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรประชำสัมพันธ์
เพื่อ สนับ สนุน และส่ง เสริม ให้มีก ำรสร้ำ งพื้น ที่ส ร้ำ งสรรค์ใ นทุก มิต ิ ประเด็น ด้ำ นกำรช่ว ยเหลือ
เยียวยำ (๑) กำรช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภำพของเด็กต้องคำนึงถึงสภำพปัญหำและควำมจำเป็น
ต่อเด็กเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตำมกฎหมำยและระเบียบ
ที่เ กี่ย วข้อ งอย่ำ งเคร่ง ครัด (๒) กำรดำเนิน กำรตำมแนวทำงควำมยุต ิธ รรมเชิง สมำนฉัน ท์ ซึ่ง เป็น
กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกเพื่อป้องกันกำรเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมหลัก เพื่อเป็นทำงเลือกให้เด็ก
ได้รับ ควำมเป็น ธรรมและได้แ สดงควำมรับผิด ชอบต่อ ควำมผิด นั้น (๓) จำกข้อมูลสถิติจำนวนเด็ก
ที ่กระท ำควำมผิ ดในปัจจุบั น พบว่ำส่วนหนึ่ งเป็นเด็ กที่ มีควำมบกพร่ องทำงจิ ตสั งคม ดั งนั้ น จึงควรให้
ควำมสำคัญต่อเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงจิตและสังคมและไม่สำมำรถเข้ำถึงหน่วยบริกำรดูแลและช่วยเหลือ

- ๑๓ ที่เหมำะสม และประเด็นด้ำนกำรเตรียมกำรรองรับของหน่วยงำน (๑) กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ
กำรดำเนินกำรภำยหลังกฎหมำยมีผลใช้บังคับของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (๒) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และให้คำปรึกษำกับ “ครอบครัว ” เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้ครอบครัวสำมำรถ
ให้กำรช่วยเหลือ ดูแล รวมทั้งแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กในแต่ละช่วงวัย และ (๓) กระบวนกำรคัดแยก
และทำลำยแผ่นพิมพ์ลำยนิ้วมือ และรำยกำรประวัติหรือบัญชีประวัติออกจำกสำรบบหรือฐำนข้อมูล
ประวัติอำชญำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
ซึ่งสมำชิกได้มีประเด็นข้อซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ สรุปได้ว่ำ (๑) ควรให้ควำมสำคัญกับกำรคุ้มครองเด็ก
ที่กระทำควำมผิดและพิจำรณำวิธีกำรสำหรับเด็กที่เหมำะสมเพื่อไม่ให้เด็กกลับมำกระทำผิดช้ำได้อีก
(๒) ควรพิ จ ำรณำควำมผิ ด และบทกำหนดโทษสำหรั บ ผู้ ร่ ว มกระทำควำมผิ ด กั บ เด็ ก หรื อ ผู้ ใ ช้ เ ด็ ก
ให้กระทำควำมผิด โดยเฉพำะควำมผิดเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์หรือควำมผิด ทำงกำรเมือง
(๓) ควรพิจำรณำเรื่องกำรส่งตัวเด็กไปยังสถำนศึกษำ สถำนฝึกและอบรม หรือสถำนแนะนำทำงจิต
ให้เหมำะสมเพื่อให้โอกำสแก่เด็กที่กระทำควำมผิดเหล่ำนั้นได้มีโอกำสกลับเข้ำสู่สังคมได้อย่ำงปกติ อีกทั้ง
คำว่ำ “สถำนแนะนำทำงจิต” เป็นถ้อยคำตำมประมวลกฎหมำยอำญำหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่
และ (๔) ควรพิจำรณำนำกระบวนกำรทำงสังคมสำหรับเด็กมำใช้โดยเฉพำะเรื่องกำรบริกำรทำงจิตสังคม
เพื่อสนับสนุนและแบ่งเบำภำระในกระบวนกำรยุติธรรม
หลังจำกกำรอภิปรำยของสมำชิกวุฒิสภำ ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำกระบวนกำร
ยุติธรรม สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม (นำงขัตติยำ รัตนดิลก) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ แนวทำงกำรกระทำผิดซ้ำ
ของเด็กมีปัจจัยสำคัญ ๒ ประกำร คือ ตัวเด็กซึ่งเป็นผู้กระทำควำมผิดและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรณีเด็ก
ที่มีอำยุต่ำกว่ำเกณฑ์ที่จะต้องรับโทษหรือตำมที่กฎหมำยนี้บัญญัติ จะได้รับกำรคุ้มครองผ่ำนหน่วยงำน
ที่มีอำนำจและหน้ำที่เ พื่อสงเครำะห์ห รือคุ้ม ครองเด็กตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย โดยกำรดูแ ล
และฟื้นฟูตำมควำมเหมำะสม สำหรับกำรใช้เด็กกระทำควำมผิดนั้นผู้ใช้ย่อมได้รับโทษเพิ่มอีกกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่จะได้รับ ซึ่งถือเป็นกำรป้องปรำมประกำรหนึ่ง ส่วนกรณีเกี่ยวกับกำรใช้ถ้อยคำว่ำ “สถำนศึกษำ
สถำนฝึกและอบรม หรือสถำนแนะนำทำงจิต” นั้น ถ้อยคำดังกล่ำวเป็นถ้อยคำที่สอดคล้องกันตำมที่บัญญัติไว้
ในพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
จากนั้น ที่ประชุมวุ ฒิสภาได้ลงมติรั บร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๘๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
และงดออกเสีย ง ๓ เสีย ง แล้ว มีม ติตั้ง คณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัต ิ
จานวน ๓๓ คน กาหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วันทาการตามข้อบังคับ

- ๑๔ จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ขอยกระเบียบวำระที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมำพิจำรณำก่อน
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย
(๗) เรื่องอื่น ๆ

จานวน ๒ เรื่อง

๗.๑ ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ผลการพิจารณา
ในครำวประชุ ม วุ ฒิ ส ภำ ครั้ งที่ ๕ (สมั ยสำมั ญประจ ำปี ครั้ งที่ สอง) วั นจั นทร์ ที่ ๒๒
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ที่ป ระชุ ม ได้ล งมติ ตั้ ง บุ คคลเป็ น กรรมำธิ ก ำรร่ ว มกั น ฝ่ ำ ยวุ ฒิ ส ภำ เพื่ อ พิ จ ำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่สภำผู้แทนรำษฎรลงมติ
ไม่เห็นชอบด้วยกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภำ ตำมมำตรำ ๑๓๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ดังต่อไปนี้
๑. ศำสตรำจำรย์พิเศษกำญจนำรัตน์ ลีวิโรจน์ ๒. นำยดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
๓. นำยทวีวงษ์ จุลกมนตรี
๔. พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชำญสุขกิจ
๕. นำงสำวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
๖. นำงผำณิต นิติทัณฑ์ประภำศ
๗. พลเอก ยอดยุทธ บุญญำธิกำร
๘. ว่ำที่ร้อยตรี วงศ์สยำม เพ็งพำนิชภักดี
๙. นำยวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
๑๐. นำยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

๗.๒ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผลการพิจารณา
โดยที่กรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ ว่ำงลง ที่ประชุมจึงได้มีมติตั้ง
พลเอก วรเกียรติ รัตนำนนท์ เป็นกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่ำง
ตำมที่ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ (นำงพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์) เสนอ

- ๑๕ (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

จานวน ๒ เรื่อง

๔.๑ รายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการผลิ ต และการพั ฒ นาครู
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครูพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธำนที่ ป รึ ก ษำคณะกรรมำธิ ก ำรวิ ส ำมั ญ (พลอำกำศเอก ประจิ น จั่ น ตอง)
รองประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ คนที่สอง (รองศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ) กรรมำธิกำรวิสำมัญ
(นำยบูรพำทิศ พลอยสุวรรณ์ ) อนุกรรมำธิกำรและเลขำนุกำร (นำยภูมิ พระรักษำ) ได้ร่วมกันเสนอ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ สภำพและปัญหำกำรผลิตครูและกำรพัฒนำครู
ที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิงปริม ำณและคุณ ภำพยังไม่สอดคล้อ งกับ ควำมต้อ งกำรและแนวโน้ม
ของกำรศึกษำและสังคม กลไกและระบบกำรผลิตครูและกำรพัฒนำครู รวมทั้งกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
วิชำชีพครูที่แยกส่วนกันยังไม่เหมำะสมและไม่สอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ตัวแปรหรือองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตครูและกำรพัฒนำครู ได้แก่ กลไกและระบบกำรคัดกรองและกำรใช้ครูที่แตกต่ำงกัน
ยังไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและมีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร โดยแนวทำงกำรผลิตและกำรพัฒนำครู
ต้องมุ่ง เน้น ให้บรรลุจุด มุ่ง หมำยและเป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศึก ษำตำมรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมำย
หลักนโยบำยและแผน และหลักวิชำกำรที่สอดคล้องกัน คือ ได้ครูที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล
โดยมีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณ
ของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง และสอดคล้องกับควำมต้องกำรและแนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน กำรศึกษำและสังคมในอนำคต โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับแนวทำง
กำรผลิต และกำรพัฒ นำครู รวมทั้ง กรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิวิช ำชีพ ครูต ำมหลัก ธรรมำภิบ ำล ได้แ ก่
การผลิตครู ควรมีกลไกและระบบกำรคัดสรรผู้เรียนที่มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู ปริมำณกำรผลิตครู
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรกำรใช้ ค รู จ ริ ง โดยมี ฐ ำนข้ อ มู ล ซึ่ ง แสดงควำมต้ อ งกำรครู ทุ ก ระดั บ
ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพที่เป็นปัจจุบัน กำรผลิตครูมุ่งเน้ นคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู
ให้ควำมสำคัญกับครูกำรศึกษำพิเศษ และเน้นกำรผลิตครูตำมระดับหรือประเภทของกำรศึกษำโดยได้นำเสนอ
รูปแบบกำรผลิตครูหรือโมเดล “ครูชนะ” ได้แก่ ครูปฐมวัย ครูกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ครูกำรศึกษำพิเศษ
ครูอำชีวศึกษำ และครูอุดมศึกษำ การพัฒนาครู ควรมีกำรพัฒนำครูประจำกำรทั้งระบบให้สำมำรถสอน
แบบ Active Learning ด้ว ยกำรคิด ขั้น สูงเชิงระบบได้ สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำร
Lesson Study โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ซึ่งกลไกกำรพัฒนำจะเกิดผลสำเร็จได้จะต้องมีกำรกระจำยอำนำจ
กำรพัฒนำครูไปยังหน่วยงำนระดับพื้นที่และสถำนศึกษำ มีกลไกกำหนดนโยบำยและแผนระบบกำรพัฒนำครู

- ๑๖ อำจำรย์ รวมทั้งจัดระบบกำรพัฒ นำครูอย่ำงต่อเนื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำครูที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะของผู้เรียนและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มอนำคต ประกอบด้วย ต้องมีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำ มีหลักสูตรกำรพัฒนำ มีรูปแบบกำรพัฒนำ กำรเชื่อมโยงหน่วยผลิตและพัฒนำครู ติดตำม
และประเมินผลกำรพัฒนำครู กำรบริหำรงำนบุคคล เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรวิจัย
และกำรพัฒ นำวิชำชีพครู นอกจำกนี้ เนื่องจำกปัจจุบันมีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรศึกษำและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำจำนวนมำก ดังนั้นควรเร่งรัดกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....
รวมถึงทบทวนปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องและเหมำะสมเอื้อต่อกำรผลิต
และกำรพัฒนำครูด้วย
ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ ปัจจุบันกำรเรียนรู้ไม่ได้มีเฉพำะแต่
ในตำรำเรียนเท่ำนั้น กำรเรียนรู้ในโลกยุคใหม่สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงกว้ำงขวำงโดยใช้เทคโนโลยีบนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์มือถือ ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้ง่ำยซึ่งมีทั้งผิดและถูก ดังนั้น ครูจึงต้อง
พัฒนำให้เป็นทั้งผู้สอนวิชำกำรและวิธีกำรไปพร้อมกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้ว่ำจะต้องเรียนรู้อย่ำงไร
จึงได้ประโยชน์ เพื่อสู่เป้ำหมำยควำมสำเร็จทั้งครูชนะ (Smart Facilitator) และผู้เรียนชนะ (Smart learner)
อีกทั้ง กำรผลิตและกำรพัฒ นำครู ต้องพิจำรณำเรื่องกำรลดควำมเหลื่อมล้ำเพื่อ ให้คนที่มีโอกำสน้อย
ได้มีสิทธิเข้ำสู่ระบบกำรคัคเลือก ไม่พิจำรณำโดยใช้หลักคนเก่งอย่ำงเดียวแต่เมื่อสอบได้เป็นครูแล้ว
ไม่สำมำรถอยู่ในชนบทได้ จึงควรต้องส่งเสริมให้เด็กในท้องถิ่นได้มีโอกำสเข้ำศึกษำ เมื่อจบกำรศึกษำแล้ว
จะได้กลับไปสอนในบ้ำนเกิด และเห็นว่ำกำรผลิตครูควรมีโรงเรียนสำหรับกำรเรียนกำรสอนเพื่อเป็นครู
โดยเฉพำะ เริ่มเข้ำเรียนตั้งแต่จบมัธยมต้นเพื่อเตรียมควำมพร้อมเป็นครู โดยคัดเลือกคนที่มีประวัติ
ทำควำมดีในชุมชนและเป็นคนพื้นที่ รวมทั้งต้องสร้ำงแรงจูงใจในกำรเป็นครูในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือน
เช่น ให้นับอำยุรำชกำรตั้งแต่ศึกษำในโรงเรียนครู ควรมีครูพี่เลี้ยงโดยอำจใช้ครูเกษียณอำยุรำชกำร
ที่ผ่ำนกำรประเมินผู้มีประสบกำรณ์ในกำรสอน คอยแนะนำแนวทำงกำรเป็นครูที่ดีและมีประสิทธิภำพ
ควรมีกำรจัด ให้ มีกำรพัฒ นำครูทุกปีด้ว ยวิธีกำรที่หลำกหลำยซึ่งต้องจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอ
นอกจำกนี้ กำรพัฒนำครูเพื่อรองรับกำรพัฒนำของโลกในทศวรรษหน้ำจะต้องประกอบด้วย ต้องมีควำมรู้
เป็น อย่ำงดีเพื่อสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ต่อได้ ต้องมีทักษะทำงเทคโนโลยีและไอที มีควำมสำมำรถ
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ มีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงประสำนกับบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงรอบด้ำน
ทัง้ ภำยในและภำยนอกโรงเรียน มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ต้องมีกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร และที่สำคัญต้องมีควำมสนใจ ใส่ใจ และมีควำมเอื้ออำทร
ต่อผู้เรียน

- ๑๗ ประธำนที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ (พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง) ได้ตอบชี้แจง
สรุป ได้ว่ำ ขอบคุณ สมำชิกวุฒิส ภำที่ไ ด้ อ ภิป รำยแสดงควำมเห็นและข้อ เสนอแนะ ซึ่ง บำงประเด็น
คือ ต้ นเหตุ ส ำคั ญแห่ งปั ญหำที่ คณะกรรมำธิ กำรได้ น ำมำพิ จำรณำศึ กษำและได้ จั ดท ำข้ อเสนอแนะไว้
ในรำยงำนแล้ว และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผลกำรศึกษำตำมที่ปรำกฏในรำยงำนจะสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำครูตั้งแต่ต้นน้ำได้ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดาเนินการต่อไป

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา
กรณี นั ก บิ น ไทยว่ า งงานและการส่ ง เสริ ม เพื่ อ สร้ า งโอกาสให้ นั ก บิ น ไทยสามารถไปท างาน
ต่างประเทศได้
คณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา
ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิง แก้ว ) และ
รองประธำนคณะกรรมำธิกำร คนที่ สี่ ในฐำนะประธำนอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรจัดหำงำนและพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน (พลตำรวจโท ศำนิตย์ มหถำวร) ได้ร่วมกันเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ ปัจจุบัน
นักบินไทยกำลังประสบปัญหำกำรว่ำงงำนเป็นจำนวนมำกซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกข้อจำกัดของนักบินไทย
ที่ไม่สำมำรถทำงำนในสำยกำรบินนำนำชำติหรือธุรกิจกำรบินระดับสำกลได้ เนื่องจำกไม่ผ่ำนข้อกำหนด
หรือ มำตรฐำนที่ไ ด้รับ กำรยอมรับ ในระดับ สำกล นัก บิน สัญ ชำติอื่น หรือ นัก บิน ต่ำ งด้ำ วเข้ำ มำแย่ง
งำนนักบินไทย และกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ที่กระทบต่ออุตสำหกรรมกำรบิน
ในกำรนี้ คณะกรรมำธิกำรจึงเสนอข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสองระดับ คือ ข้อเสนอแนะเร่งด่ว น
เพื่อแก้ไ ขปัญหำเฉพำะหน้ำ และข้อ เสนอแนะเชิง นโยบำยเพื่อ ให้เ กิด กำรแก้ไ ขปัญ หำอย่ำ งยั่ง ยืน
โดยข้อเสนอแนะเร่งด่วน ประกอบด้วย (๑) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกับอุตสำหกรรมและธุรกิจกำรบิน
ควรดำเนินกำรร่วมกันในกำรสำรวจข้อมูลควำมต้องกำร (Demand) ของธุรกิจกำรบินทั้งในระดับโลก
และระดับประเทศ และข้อมูลปริมำณนักบินว่ำงงำนทั้งระบบ (Supply) รวมถึงกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุ
ของกำรตกงำนในแต่ละกรณี (๒) ควรส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนอื่น ๆ ให้แก่นักบิน
ในทุกระดับ (Upskill และ Reskill) เพื่อเปิดโอกำสในกำรมีงำนทำเพิ่มเติม (๓) ควรกำหนดมำตรกำร
ในกำรควบคุม ตรวจสอบ กำรทำงำนของนักบินต่ำงด้ำว (๔) ควรกำหนดแนวทำงให้ควำมช่วยเหลือแก่นักบิน

- ๑๘ ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโควิดเพื่อรักษำศักย์กำรบิน และ (๕) ควรกำหนดรูปแบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ
กรณีนักบินถูกเลิกจ้ำงด้วยเหตุไม่เป็นธรรม สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ประกอบด้วย (๑) ควรมี
กำรยกระดับมำตรฐำนกำรบินของประเทศไทยให้ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล (๒) ควรเพิ่มช่องทำง
กำรไปทำงำนต่ำงประเทศ ด้วยรูปแบบกำรประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศทั้งในระดับทวิภำคี
และพหุภำคี (๓) ควรพัฒนำและยกระดับสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรบิน (HUB) ในภูมิภำค ASEAN (๔) ควรกำหนด
มำตรกำรควบคุมคุณภำพในกำรผลิตนักบินของสถำบันกำรบินและโรงเรียนกำรบิน (๕) ควรกำหนด
หลักเกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำในสถำบันกำรบินและโรงเรียนกำรบิน (๖) ควรกำหนดหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่
ในกำรควบคุมให้มีควำมเป็นอิสระ สำมำรถตอบสนองต่อบริบทแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
(๗) ควรส่งเสริมนโยบำยกำรท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้เกิดกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น
และ (๘) ควรมีกำรพัฒนำมำตรฐำนและวิชำชีพนักบินโดยอำศัยกลไก “สภำวิชำชีพกำรบิน ”
ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม ได้
อนุ ญำตให้ สมำชิ ก วุ ฒิ สภำอภิ ปรำยแสดงควำมคิ ด เห็ น สรุ ปได้ ว่ ำ ควรพิ จำรณำเสนอแนะแนวทำง
กำรแก้ไ ขปัญหำสำหรับผู้ประกอบกิจกำรธุรกิจกำรบินด้วย เนื่องจำกค่ำจ้ำงแรงงำนสำหรับนักบิน
มีจำนวนสูง ทำให้ต้นทุนกำรผลิตมีมูลค่ำสูงตำมไปด้วย และเมื่อต้องประสบกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบั น
จึงทำให้ผู้ประกอบกิจกำรธุรกิจกำรบินไม่สำมำรถจ้ำงงำนนักบินต่อไปได้ ฉะนั้น กำรผนวกเพิ่มเติม
ในส่วนของผู้ประกอบกิจกำรธุรกิจกำรบินย่อมทำให้รำยงำนมีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ควรให้
ควำมสำคัญในกำรจัดตั้ง “สภำวิชำชีพกำรบิน ” เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับนักบินตลอดจนควบคุม
คุณภำพและมำตรฐำนกำรบินด้ำนต่ำง ๆ
รองประธำนคณะกรรมำธิกำร คนที่สี่ ในฐำนะประธำนอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรจัดหำงำน
และพัฒนำฝีมือแรงงำน (พลตำรวจโท ศำนิตย์ มหถำวร) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ โดยที่กำรพิจำรณำศึกษำ
เรื่องดังกล่ำว มุ่งประเด็นเฉพำะในส่วนของกำรแก้ไขปัญหำกรณีนักบินไทยว่ำงงำนและกำรส่งเสริมเพื่อสร้ำง
โอกำสให้นักบินไทยสำมำรถไปทำงำนในต่ำงประเทศได้ จึงไม่ได้นำในส่วนของผู้ประกอบกิจกำรธุรกิจกำรบิน
มำพิจำรณำร่วมด้วย สำหรับ “สภำวิชำชีพกำรบิน” นั้น หมำยควำมรวมถึงบุคลำกรที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรบิน
ทั้งหมด ทั้งนักบิน พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน และบุคลำกรด้ำนอื่น ๆ ด้วย อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมำธิกำร
ขอรับประเด็นข้อสังเกตข้ำงต้นเพื่อพิจำรณำต่อไป
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รายงานพร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิก าร และมีม ติใ ห้ส ่ง รายงานพร้อ มทั้ง ข้อ สัง เกตและข้อ เสนอแนะดัง กล่า วไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาดาเนินการต่อไป
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

- ๑๙ (๖) เรื่องที่เสนอใหม่

จานวน ๒ เรื่อง

๖.๑ รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการเสริมสร้างสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔)
๖.๒ รายงานประจาปีเ กี่ย วกับ การปฏิบัติต ามพระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือ ง
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
(ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๗๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒)

ผลการพิจารณา
ประธำนของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ ไปพิจำรณำ
ในสัปดำห์ ถัด ไป ซึ่งที่ประชุมเห็ น ชอบ และกล่ำวปิด ประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๕ นาฬิกา

สานักการประชุม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

