
 
 
 
 
 
 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๕ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง 
และนำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของท่ีประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม  
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    จ านวน   ๕   เรื่อง  
- รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ 

เรื่อง แนวทำงกำรให้บริกำรคนพิกำรของสำยกำรบินภำยในประเทศ ของคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม 
และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส 

นอกจำกนี้ ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จ ำนวน ๔ เรื่อง 
ดังนี้ 

๑. ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๒ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำน จ ำนวน ๗ ฉบับ ดังนี้ 

  ๑) รำยงำนผลกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๓๐ 
แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ๒) รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือนตุลำคม - ธันวำคม ๒๕๖๓) 

  ๓) รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือนมกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๔)  

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง)   

วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
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  ๔) รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือนเมษำยน - มิถุนำยน ๒๕๖๔)     
       ๕) รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินส ำนักงำนศำลยุติธรรม ส ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓   

  ๖) รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินกองทุนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้รถ
ใช้ถนน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ และ 

  ๗) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน กสทช. ประจ ำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนกำรติดตำม  
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กสทช. ส ำนักงำน กสทช. และเลขำธิกำร กสทช. ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

 ๒. ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๔ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.... ที่วุฒิสภำได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติม และได้ก ำหนดจ ำนวนบุคคลที่จะประกอบเป็น
คณะกรรมำธิกำรร่วมกันเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว เป็นจ ำนวนสภำละ ๑๐ คน และลงมติ
ตั้งกรรมำธิกำรร่วมกันฝ่ำยสภำผู้แทนรำษฎรแล้ว ซึ่งวุฒิสภำจะได้ด ำเนินกำรเพื่อตั้งกรรมำธิกำรร่วมกัน
ฝ่ำยวุฒิสภำต่อไป   
      ๓. รับทรำบเหตุขัดข้องที่ไม่อำจบรรจุกระทู้ถำมเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมภำยใน
ก ำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ ำนวน ๒ กระทู้ ดังนี้ 
   ๑) กระทู้ถำม เรื่อง โครงกำรสะพำนเศรษฐกิจ เชื่อมฝั่งทะเลอันดำมันและอ่ำวไทย 
(Land Bridge) (นำยสุรเดช  จิรัฐติเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 
    ๒) กระทู้ถำม เรื่อง แผนกำรพัฒนำเพ่ือรองรับกำรเปิดให้บริกำรรถไฟ จีน - ลำว 
(นำยสุรเดช  จิรัฐิดิเจริญ  เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยรัฐมนตรี )  
  ๔. ระเบียบวุฒิสภำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอปรึกษำหำรือของสมำชิกวุฒิสภำ
ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๕ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ แล้ว โดยระเบียบฉบับใหม่นี้ได้เปลี่ยนแปลงก ำหนดเวลำกำรปรึกษำหำรือ
เป็นตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นำฬิกำ โดยจะขอปรึกษำหำรือได้ไม่เกิน ๑๐ คน คนละไม่เกิน ๓ นำที 
และได้เปลี่ยนแปลงก ำหนดเวลำยื่นขอปรึกษำหำรือเป็นตั้งแต่เวลำ ๐๘.๑๕ นำฬิกำ จนกว่ำจะครบ ๑๐ คน  
หรือเมื่อถึงเวลำ ๐๘.๔๕ นำฬิกำ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม            (ไม่ม)ี 
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 (๓) กระทู้ถาม   
      ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ     จ านวน   ๓   เรื่อง 

 

 

  ผลการพิจารณา  
 เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (นำยวรำวุธ   

ศิลปอำชำ) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมติดภำรกิจเร่งด่วน ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบ
กระทู้ถำมดังกล่ำวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๔  
 

 

 ผลการพิจารณา  
 เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (นำยวรำวุธ   

ศิลปอำชำ) ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจเร่งด่วน ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ 
จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๔  

    

 

 ผลการพิจารณา  
  ในปัจจุบันกำรเกษตรของประเทศไทยมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยมีควำมหลำกหลำย
ในชนิดพืชที่มีกำรเพำะปลูกในประเทศ และมีควำมหลำกหลำยของศัตรูพืชที่จะท ำลำยพืช อีกทั้งยังมี
ควำมเกี่ยวข้องกับศัตรูพืชและสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกและน ำเข้ำสินค้ำเกษตร  
ท ำให้มีกำรเคลื่อนย้ำยศัตรูพืชติดไปกับผลผลิตทำงกำรเกษตรที่น ำเข้ำและส่งออก จึงต้องมีกำรควบคุม 

  ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาค่าปลูกป่าชดเชยและค่าบ ารุงรักษาป่า
จากวัด ส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศาสนสถาน (พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร เป็นผู้ตั้งถาม 
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 

 

  ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะพิษในชุมชน (นายอ าพล  
จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)  

 

  ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ความก้าวหน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาด
ของศัตรูพืชต่างถิ่นของไทย (นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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ประกอบกับประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกขององค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) จึงต้องก ำหนดมำตรกำร
เพ่ือใช้ควบคุมสินค้ำเกษตรและอำหำร รวมทั้งปกป้องคุ้มครองเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อสุขภำพของ
ชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้มีระเบียบข้อบังคับสุขอนำมัยพืชซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้สิทธิแก่สมำชิก
ในกำรที่จะก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองพืชและสัตว์ นอกจำกนี้ ยังมีอนุสัญญำอำรักขำพืชระหว่ำงประเทศ 
หรือ International Plant Protection Convention (IPPC) ที่ประเทศไทยได้เข้ำเป็นสมำชิกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ซึ่ง WTO ใช้อ้ำงอิงในกำรดูแลกำรระบำดของศัตรูพืช หรือกำรก ำหนดศัตรูพืชกักกันและศัตรูพืชควบคุม 
จึงเป็นเรื่องที่ประเทศสมำชิกจะต้องปฏิบัติตำมส ำหรับกำรออกมำตรกำรว่ำศัตรูพืชชนิดนั้นเป็นศัตรูพืช
กักกันหรือไม่ และสร้ำงบรรทัดฐำนในกำรบังคับใช้ รวมทั้งจะต้องมีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยง กำรเฝ้ำระวังศัตรูพืชที่แพร่ระบำดในประเทศสมำชิก และมีกำรก ำหนดว่ำสิ่งใดเป็นสินค้ำควบคุม 
เพ่ือด ำเนินกำรให้ เป็นเป็นไปตำมอนุสัญญำอำรักขำพืชระหว่ำงประเทศ โดยประเทศไทยได้มี
พระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และพระรำชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่รองรับกำรปฏิบัติงำนตำมอนุสัญญำดังกล่ำว 
ขอเรียนถำมว่ำ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ IPPC ซึ่งเป็นองค์กรนำนำชำติที่ใช้อ้ำงอิงในกำรเคลื่อนย้ำยศัตรูพืช
มีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนในกำรส่งออกสินค้ำเกษตร รัฐบำลมีนโยบำยปรับปรุงพระรำชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้เป็นไปตำมอนุสัญญำ IPPC โดยเฉพำะใบรับรองปลอดศัตรูพืช
ที่ต้องใช้ใบอิเลก็ทรอนิกส์ อย่ำงไร รวมทั้งมีแผนจะด ำเนินกำรพัฒนำระบบใบอนุญำตและใบรับรองอย่ำงไร 
เพ่ือป้องกันตัวเองและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนำนำชำติในกำรควบคุมก ำกับศัตรูพืช และป้องกันไม่ให้
แพร่ระบำดในประเทศไทย ตลอดจนมีมำตรกำรแก้ไขปัญหำโรคและแมลงศัตรูพืชต่ำงถิ่นที่ปรำกฏ
กำรระบำดท ำลำยมำกขึ้นในปัจจุบัน และท ำควำมเสียหำยรุนแรงกับกำรเกษตรของประเทศ  รวมถึง
กระทบต่อควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินกำรกับคู่ค้ำและนำนำประเทศหรือไม่ อย่ำงไร นอกจำกนี้ มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่ำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในเรื่องนี้มีเจตนำรมณ์เพ่ือสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
ให้ฝ่ำยบริหำรได้รับทรำบ เนื่องจำกขณะนี้เกิดโรคระบำดรุนแรงขึ้นในข้ำวโพดและมันส ำปะหลังท ำให้
เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย หำกได้มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่ชี้แจงจะไม่เกิดควำมเสียหำย
อย่ำงที่ปรำกฏ โดยในเรื่องของกำรส่งออกได้รับข้อมูลจำกประเทศคู่ค้ำว่ำได้รับใบรับรองศัตรูพืชปลอม 
ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมเชื่อมั่นของประเทศไทย และขอชมเชยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ที่ดูแลกำรน ำเข้ำสินค้ำมำยังประเทศไทยที่ตรวจพบว่ำมีใบรับรองไม่ถูกต้องและได้แจ้งให้ประเทศ
ต้นทำงทรำบ นับว่ำเป็นประโยชน์กับประเทศไทย กำรติดตำมเรื่องนี้ได้เป็นไปตำมบทบำทหน้ำที่
ของสมำชิกวุฒิสภำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่ำงสูงสุด 
           นำงสำวมนัญญำ  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ได้รับ
มอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ ในกำรควบคุมตรวจสอบกำรน ำเข้ำสินค้ำทำงกำรเกษตร
ได้มอบหมำยให้มีกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลโดยผู้น ำเข้ำต้องได้รับอนุญำตให้มีกำรน ำเข้ำ 
และข้อปฏิบัติที่ก ำหนดในกำรอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติกักพืช รวมทั้งมีกำรตรวจสอบศัตรูพืช
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ในสินค้ำทุกชนิดตำมที่กฎหมำยก ำหนด หำกตรวจพบศัตรูพืชจะมีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน
ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนของนำยตรวจพืช ในกรณีที่ตรวจพบว่ำมีกำรท ำผิดเงื่อนไขในกำรน ำเข้ำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกมีกำรตรวจพบศัตรูพืชกักกันหรือศัตรูพืชต่ำงถิ่น จะให้ผู้น ำเข้ำส่งสินค้ำกลับ
หรือท ำลำยสินค้ำตำมวิธีกำรที่ก ำหนดในประเทศไทย อีกทั้งกรมวิชำกำรเกษตรได้มีกำรแ จ้งเตือน
ไปยังประเทศผู้ส่งออกให้เพิ่มควำมระมัดระวังไม่ให้มีกำรปนเปื้อนศัตรูพืชในสินค้ำดังกลำ่วอกี นอกจำกนี้ 
ด่ำนตรวจพืชจะเพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรตรวจสินค้ำดังกล่ำวเมื่อมีกำรน ำเข้ำ อีกทั้งในช่วงระยะเวลำ
ที่ได้ด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้ก ำกับดูแลกรมวิชำกำรเกษตร
ได้ก ำชับให้มีกำรเข้มงวดในเรื่องกำรส่งออกและน ำเข้ำสินค้ำ กำรสวมสิทธิ์สินค้ำที่จะน ำเข้ำประเทศไทย 
รวมทั้งมีกำรติดตำมว่ำได้มีกำรสวมสิทธิ์สินค้ำที่ส่งออกหรือไม่ หำกเกิดควำมผิดพลำดใด ๆ ขึ้น 
ผู้ตรวจสินค้ำที่ด่ำนตรวจจะต้องรับผิดชอบตำมที่กฎหมำยก ำหนด จึงเห็นได้ว่ำกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงเข้มงวด   
     
     ๓.๒ กระทูถ้ามด้วยวาจา       จ านวน   ๒   เรื่อง 
 

 

 ผลการพิจารณา  
         ด้วยปรำกฏว่ำกระทรวงยุติธรรมได้มีกำรด ำเนินกำรคิดนอกกรอบหลำยเรื่อง มีกำรแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงเต็มที่ มีประสิทธิภำพเป็นอย่ำงมำก และมีกำรผลักดัน ติดตำมควำมคืบหน้ำ
ในหลำย ๆ เรื่อง รวมถึงกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติดจนประสบผลส ำเร็จ ในส่วนประเด็นปัญหำนักโทษล้นคุก
ที่มีมำอย่ำงต่อเนื่องนั้น ที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ นอกจำกนี้  ยังมีประเด็นในเรือนจ ำที่มี
กำรด ำเนินกำรไม่โปร่งใสในหลำยกรณี อำทิ กำรจ ำหน่ำยของอุปโภคบริโภค หรือของใช้จ ำเป็นต่ำง ๆ 
และยังมีเรื่องที่ต้องให้ควำมส ำคัญ ทั้งกำรดูแลกำรใช้ชีวิตนักโทษในเรือนจ ำ กำรด ำเนินกำรเพ่ือไม่ให้
มีกำรกระท ำผิดและต้องกลับมำติดคุกซ้ ำซำกอีก ในส่วนกรณีโควิด ๑๙ ในเรือนจ ำ ที่ผ่ำนมำ ๓ - ๔ เดือน 
มีผู้ติดโควิด ๑๙ อยู่เป็นจ ำนวนมำกจนอำจเป็นปัญหำตำมมำได้ ซึ่งเรื่องเหล่ำนี้เป็นเรื่องส ำคัญและเร่งด่วน 
ขอเรียนถำมว่ำ จะมีกำรแก้ปัญหำนักโทษล้นคุกอย่ำงไร และมีแนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงไร ส่วนกรณีนักโทษ
ที่ติดคุกแล้วกลับมำติดอีกแบบซ้ ำซำก มีกำรแก้ไขปัญหำ มีแนวทำงหรือได้ด ำเนินกำรเรื่องนี้อย่ำงไร 
ส ำหรับกรณีสถำนกำรณ์โควิด ๑๙ ในเรือนจ ำขณะนี้เป็นอย่ำงไร และได้มีกำรเปิดให้ญำติเยี่ยมนักโทษ
ได้แล้วหรือไม่  

    ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง นักโทษล้นคุก และสถานการณ์โควิดในคุก (นายวันชัย  
สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
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 นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ 
กรณีประเด็นนักโทษล้นคุกเป็นเรื่องส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำร ขณะนี้ได้แก้ปัญหำนักโทษล้นคุก ๓ แนวทำง 
คือ ๑. สร้ำงระเบียบซึ่งสอดคล้องกับกฎหมำยที่มีอยู่ ประกอบกับมีแนวทำงในกำรใช้เครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตัว (Electronic Monitoring : EM) ส ำหรับนักโทษที่เหลือระยะเวลำกำรรับโทษไม่มำก
และควำมประพฤติเรียบร้อย ทั้งนี้ จะเป็นกำรลดปริมำณนักโทษลงได้ ๒. กำรขอพระรำชทำนอภัยโทษ 
เนื่องในวันส ำคัญเฉลิมพระชนมพรรษำ ซึ่งจะท ำให้ลดจ ำนวนนักโทษได้จ ำนวนหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม มีประเด็น
ควำมกังวลของสังคมจำกกรณีนักโทษที่ได้รับกำรปล่อยตัว ในกำรนี้ กระทรวงยุติธรรมได้แบ่งกลุ่มนักโทษ
ออกเป็น ๓ กลุ่มเพ่ือก ำหนดพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ คือ กลุ่มที่หนึ่งคดีที่ไม่หนักและไม่อันตรำยต่อสังคมมำก 
กลุ่มที่สองนักโทษคดีที่รับโทษแบบกลำง ๆ โทษไม่มำกนัก ซึ่งจะสำมำรถรับกำรพักโทษได้ด้วยเหตุพิเศษ
หรือเหตุอื่น ๆ ได้ กลุ่มที่สำมนักโทษที่เป็นปัญหำของสังคม ไม่สำมำรถพัฒนำได้ง่ำย อำทิ กรณีคดีข่มขืนเด็ก 
ฆ่ำข่มขืน ฆำตกรโรคจิต ฆ่ำต่อเนื่อง ฆ่ำหมู่ ยำเสพติดรำยใหญ่ ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่ได้รับกำรปล่อยตัวในกรณีนี้ 
และในขณะนี้ได้มีกำรด ำเนินกำรอยู่ระหว่ำงออกกฎหมำยป้องกันกำรกระท ำผิดซ้ ำ ในชั้นนี้ผ่ำน
คณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ที่ขั้นตอนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำด ำเนินกำร ๓. กำรออกกฎหมำย
เพื่อมำบังคับใช้ อำทิ พระรำชบัญญัติประมวลยำเสพติด ซึ่งจะท ำให้ได้รับกำรลดโทษตำมกฎหมำยใหม่ 
ส่งผลให้จ ำนวนนักโทษลดลง อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี้มีจ ำนวนนักโทษในเรือนจ ำจำก ๓๙๐,๐๐๐ รำย 
ลดเหลือ ๒๘๐,๐๐๐ รำย และที่นอนของนักโทษเดิม ๐.๗ ตำรำงเมตรต่อคน ขณะนี้เพ่ิมเป็น ๑.๒ ตำรำงเมตร
ต่อคน ทั้งนี้ จะด ำเนินกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล ๒.๒ ตำรำงเมตรต่อคน และในเบื้องต้นจะด ำเนินกำร
ให้ได้ ๑.๖ ตำรำงเมตรต่อคน ซึ่งได้น ำร่องแล้ว ๒ เรือนจ ำ คือ เรือนจ ำพิเศษกรุงเทพ และเรือนจ ำหญิงกลำง 
โดยใช้ที่นอนหนำและใช้พื้นที่ที่นอน ๑.๖ ตำรำงเมตร ในส่วนเรื่องโควิด ๑๙ ในเรือนจ ำ มีตัวเลข
ติดสะสม ๗๕,๒๖๙ รำย เบื้องต้นกำรได้รับวัคซีนในเรือนจ ำอำจไม่รวดเร็วเหมือนส่วนอื่น ๆ  แต่เรือนจ ำ
ก็มีมำตรกำรป้องกัน ซึ่งขณะนี้ได้รับวัคซีนครบตำมจ ำนวนแล้ว โดยได้ด ำเนินกำรฉีดเข็มที่หนึ่งประมำณ
ร้อยละ ๙๐ เข็มที่สอง ฉีดได้ประมำณร้อยละ ๘๐ ส ำหรับกรณีรำยที่ติดโควิด ๑๙ แล้วและมีกำรรักษำจนหำย 
ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันอยู่จึงยังไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีน หำกกลุ่มนี้ได้รับกำรฉีดวัคซีนแล้วก็จะครบร้อยละ ๑๐๐ 
ตำมที่ได้รับวัคซีนมำ นอกจำกนี้ ยังมีกำรใช้ยำสมุนไพรไทยฟ้ำทะลำยโจรมำรักษำและมีสถิติหำยจำกโควดิ ๑๙ 
เป็นจ ำนวนมำก ส ำหรับกรณีกำรเปิดให้ญำติเข้ำเยี่ยมนักโทษที่เรือนจ ำนั้น ได้ด ำเนินกำรเริ่มที่เรือนจ ำ
จังหวัดน่ำน ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ และเปิดเพ่ิมอีก ๓๘ เรือนจ ำ ในเดือนนี้มีแผนจะเปิด
อีก ๘ เรือนจ ำ ส่วนเรือนจ ำที่เหลืออีก ๙๗ เรือนจ ำ จะด ำเนินกำรให้ครบในเดือนธันวำคม (ถ้ำโควิด ๑๙ 
ไม่มีกำรระบำดอย่ำงรุนแรง) ทั้งนี้ กำรเข้ำเยี่ยมของญำติในเรือนจ ำมีมำตรกำรกำรคัดกรอง และมีกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดอย่ำงเข้มงวด นอกจำกนี้ มีบริษัทในประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ได้บริจำคหน้ำกำกอนำมัย KN ๙๕ จ ำนวนกว่ำ ๔ ล้ำนชิ้น  ส่งให้เรือนจ ำ ๒.๑ ล้ำนชิ้น 
ส่วนที่เหลือแจกจ่ำยไปยังโรงพยำบำลทั่วประเทศ ในประเด็นกำรกระท ำผิดซ้ ำแล้ว กลับเข้ำมำ
ในเรือนจ ำอีก ได้มีกำรศึกษำส ำรวจพบว่ำส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับยำเสพติด จึงต้องด ำเนินกำรปรำบปรำม
เรื่องยำเสพติดให้ได้ อีกทั้งคนที่เข้ำมำเกี่ยวข้องกับยำเสพติดซ้ ำซำกมักจะไม่มีงำนท ำ โดยที่ผ่ำนมำ



 

- ๗ - 
 

รัฐบำลเคยให้ผู้ประกอบกำรที่รับอดีตนักโทษเข้ำท ำงำนจะได้รับกำรลดหย่อนภำษี แต่มำตรกำรดังกล่ำว
ไม่ค่อยได้ผลเท่ำที่ควร อย่ำงไรก็ตำม สิ่งส ำคัญ คือ กำรเตรียมควำมพร้อมของนักโทษก่อนกำรพ้นโทษ 
ซึ่งที่ผ่ำนมำได้ให้นักโทษได้เรียนเพิ่มเติมควำมรู้ในเรื ่องที่มีควำมจ ำเป็นและได้หำงำนให้ท ำ อำทิ 
โครงกำรสมุทรปรำกำรโมเดล นอกจำกนี้ ยังมีโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมรำชทัณฑ์ ซึ่งนำยกรัฐมนตรี
ได้ให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ โดยโครงกำรนี้จะสร้ำงรำยได้จ ำนวนมำก ซึ่งจะแก้ปัญหำคนไม่มีงำนท ำ
หลังพ้นโทษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

  

 

 ผลการพิจารณา  
  เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (นำยวรำวุธ  

ศิลปอำชำ) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมติดภำรกิจเร่งด่วน ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงท ำให้กระทู้ถำม
ดังกล่ำวตกไป ทั้งนี้ หำกสมำชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถำมด้วยวำจำ ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจำรณำ
ในครำวถัดไป            
  

เรื่องด่วน         จ านวน   ๒   เรื่อง 
 

 

 ผลการพิจารณา 
             ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ของที่ประชุมวุฒิสภำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม (นำยสมศักดิ์  เทพสุทิน) และผู้แทน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ (นำยเกิดโชค  เกษมวงศ์จิตร นำงสุจิตรำ  แก้วไกร นำยไพฑูรย์  สว่ำงกมล 
และพันต ำรวจโท ธัญญะ  ระย้ำ) ได้เข้ำร่วมประชุม โดยหลังจำกเลขำธิกำรวุฒิสภำอ่ำนบันทึกหลักกำร
และเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำวุฒิสภำ 

    ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ากุดปราสาท หมู่ ๑๒ ต.สมอ        
อ.ปรางค์กู ่ จ.ศรีสะเกษ (นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน เป็นผู ้ตั ้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  
(เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
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ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติตำมข้อบังคับ 
ข้อ ๑๑๙ จ ำนวน ๒ คณะ แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม ดังนี้   
  ๑. คณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรต ำรวจ (พลเอก ไพโรจน์  พำนิชสมัย 
ประธำนที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำร) แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ สรุปได้ว่ำ กำรให้อ ำนำจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีค่้นตัวบุคคลหรือยำนพำหนะในที่สำธำรณะและกำรจับกุมบุคคลย่อมเป็นกำรด ำเนินกำร
ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๘ 
ดังนั้น เพ่ือมิให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภำพในชีวิตและร่ำงกำยและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์มำกเกินควร 
จึงเห็นควรก ำหนดระเบียบปฏิบัติของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรค้นตัวบุคคลหรือยำนพำหนะ
ในที่สำธำรณะและกำรจับกุมบุคคลให้ชัดเจน เช่น กำรพิจำรณำข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ในเหตุอันควร
เชื่อว่ำบุคคลจะก่อภัยอันตรำยหรือคุกคำมพยำน กำรค้นตัวบุคคลควรใช้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพศเดียวกัน
กับผู้จะถูกค้น กำรจัดให้มีกำรบันทึกภำพและเสียงในขณะตรวจค้นและจับกุม และกำรจัดท ำบันทึก
กำรตรวจค้นและบันทึกกำรจับกุม เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ 
เรื่อง กำรบันทึกภำพและเสียงกำรตรวจค้น จับกุม และกำรสอบสวนคดีอำญำ ก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรค้นตัวบุคคลหรือยำนพำหนะในที่สำธำรณะ และกำรจับกุมบุคคล ให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
ด ำเนินกำรด้วยแล้ว ส ำหรับกำรก ำหนดให้ส ำนักงำนคุ้มครองพยำนด ำเนินกำรเพื่อคุ้มครองพยำน
ตำมมำตรกำรพิเศษในกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐำนทำงทะเบียนที่สำมำรถระบุตัวพยำน  
เช ่น  หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน ต้องพิจำรณำว่ำขัดต่อกฎหมำยหรือระเบียบปฏิบัติของ
กระทรวงมหำดไทยหรือไม่ และในกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่พยำนต้องพิจำรณำ
ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่พยำน สำมี ภริยำ ผู้บุพกำรี 
ผู้สืบสันดำนของพยำน หรือบุคคลอื่นที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
นอกจำกนี้ คณะกรรมำธิกำรมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในชั้นกำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎรว่ำ 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทคดีที่อำจได้รับกำรคุ้มครองตำมมำตรกำรพิเศษ เป็น “คดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศ
หรือคดีควำมผิดฐำนพรำกเด็กหรือผู้เยำว์ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ” มีลักษณะเป็นกำรเพ่ิมฐำนควำมผิด
ท่ีกว้ำงกว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งอำจจะเกินจำกหลักกำรของกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมำยหรือไม่ และกำรแก้ไขเพ่ิมเติมให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคุ้มครองพยำนซึ่งได้รับกำรอนุมัติ
เป็นหนังสือจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมยื่นค ำขอฝ่ำยเดียวต่ออธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำ 
เพ่ือมีค ำสั่งให้กรมกำรปกครองด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎร จะเกิดปัญหำ
ในทำงปฏิบัติของศำลและเจ้ำหน้ำที่หรือไม่ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ยังต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บัตรประจ ำตัวประชำชน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร  
   ๒. คณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพและกำรคุ้มครองผู้บริโภค (นำยสุวพันธุ์  
ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำร) แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ สรุปได้ว่ำ  
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กำรก ำหนดบทนิยำมค ำว่ำ “พยำน” เป็นกำรให้ควำมหมำยที่กว้ำงซึ่งอำจจะหมำยควำมรวมถึงกำรน ำ
จ ำเลยในคดีอื่นมำเป็นพยำนในอีกคดีหนึ่ง และสำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรคุ้มครองพยำนได้ ซึ่งอำจจะ
เป็นกำรเปิดโอกำสให้มีกำรเจรจำต่อรองหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เกิดขึ้น ส ำหรับระยะเวลำ 
กำรคุ้มครองพยำน ในช่วงระยะเวลำที่รอผลกำรอนุมัติสิ้นสุดกำรคุ้มครองพยำน หรือกำรขยำยระยะเวลำ
กำรคุ้มครองพยำนที่อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินพฤติกำรณ์ควำมปลอดภัย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมี
กำรขยำยระยะเวลำกำรคุ้มครองพยำนออกไปก่อนจนกว่ำจะมีผลกำรอนุมัติหรือไม่อนุมัติกำรคุ้มครองพยำน 
ควรมีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติและระเบียบให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
และหลักฐำนทำงทะเบียนที่สำมำรถระบุตัวพยำน เพ่ือป้องกันกำรน ำเข้ำข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยหรือทุจริต 
และควรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติกำรใช้ดุลพินิจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องกำรคุ้มครองพยำน และกำร
ให้ควำมช่วยเหลือพยำนรวมถึงสำมี ภริยำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือบุคคลอื่นที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยำน เพ่ือป้องกันปัญหำกำรเลือกปฏิบัติหรือกำรทุจริตจำกกำรใช้ดุลพินิจ นอกจำกนี้ คณะกรรมำธิกำร
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรใช้ควำมว่ำ “บุคคลอื่นที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยำน” ซึ่งเป็นถ้อยค ำ 
ท่ีมีควำมหมำยอย่ำงกว้ำงอำจจะเป็นช่องว่ำงให้เกิดกำรใช้ดุลพินิจและตีควำมกฎหมำยได้   
   จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคดิเหน็ 
พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตและซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ สรุปได้ว่ำ ควรก ำหนดบทนิยำมค ำว่ำ “พยำน”  
ให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่ให้เบำะแสด้วย และควรก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นเจ้ำพนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรใช้อ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เนื่องจำกมีกำรก ำหนดให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจตรวจค้นตัวบุคคลหรือยำนพำหนะ รวมทั้งมีอ ำนำจยึดสิ่งของหรือทรัพย์สิน
ที่อำจก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่พยำน และในกรณีที่เป็นควำมผิดทำงอำญำให้มีอ ำนำจจับกุม 
รวมทั้งควรก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจตรวจค้นเคหสถำนหรือสถำนที่ที่ควรเชื่อว่ำจะเป็น
ภัยอันตรำยหรือคุกคำมพยำน ควรเพ่ิมพยำนในคดีควำมผิดเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้ได้รับกำรคุ้มครองตำมมำตรกำรพิเศษ  และเพ่ือประโยชน์
ในกำรคุ้มครองของพยำนตำมพระรำชบัญญัตินี้ ควรก ำหนดให้มีกำรประสำนและร่วมกันในกำรปฏิบัติงำน
และในด้ำนข้อมูลกับองค์กรอิสระด้วย ส ำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ กำรรักษำพยำบำล 
กำรฝึกอำชีพ กำรจัดหำงำน หรือกำรจ่ำยเงินด ำรงชีพที่เหมำะสม ควรก ำหนดให้เป็นไปตำมระเบียบที่
กระทรวงยุติธรรมก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง รวมทั้งกำรก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ของส ำนักงำนคุ้มครองพยำนซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมยื่นค ำขอ
ฝ่ำยเดียวต่ออธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำ เพ่ือมีค ำสั่งให้กรมกำรปกครองด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎร โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนหมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ควรตระหนักถึง
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรและกฎหมำยว่ำด้วยบัตรประจ ำตัวประชำชนว่ำ
สำมำรถด ำเนินกำรโดยไม่ขัดต่อกฎหมำยดังกล่ำวหรือไม่ เนื่องจำกกำรจัดท ำข้อมูลบัตรประจ ำตัวประชำชน
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และข้อมูลทะเบียนรำษฎร ต้องเป็นกำรน ำเข้ำข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง อีกทั้งอำจจะกระทบต่อควำมมั่นคง
และเศรษฐกิจ และอำจจะเป็นช่องว่ำงให้มีกำรท ำบัตรประชำชนปลอมได้ง่ำย  ทั้งนี้ ปัจจุบันบุคคลไม่กล้ำ
เข้ำมำให้กำรเป็นพยำนในคดีที่ส ำคัญ คดีอุกฉกรรจ์ หรือคดีที่มีผู้มีอิทธิพลเข้ำมำเกี่ยวข้อง เนื่องจำก
กลัวกำรถูกข่มขู่และคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองพยำนที่สำมำรถ
คุ้มครองพยำนได้อย่ำงแท้จริงเพ่ือสร้ำงหลักประกันและควำมเชื่อมั่นให้แก่บุคคลในกำรเปน็พยำนในคดตีำ่ง ๆ  
ทั้งในเรื่องกำรย้ำยที่อยู่หรือจัดหำที่พักอันเหมำะสม กำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐำนทำงทะเบียน
ที่สำมำรถระบุตัวพยำน ซึ่งต้องกระท ำเป็นกำรลับ เพ่ือควำมปลอดภัยของพยำน  
  หลังจำกกำรอภิปรำยของสมำชิกวุฒิสภำ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 
(นำยไพฑูรย์  สว่ำงกมล) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้เป็นกำรท ำงำนในลักษณะบูรณำกำร
ของหลำยหน่วยงำน กระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ออกระเบียบเกี่ยวกับมำตรกำรพิเศษในกำรคุ้มครองพยำน 
ส่วนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอื่นจะออกระเบียบเกี่ยวกับมำตรกำรทั่วไป โดยในกำรปฏิบัติงำน หำกหน่วยงำนนั้น
ไม่มีส่วนงำนที่ดูแลควำมปลอดภัย สำมำรถส่งต่อให้หน่วยงำนที่มีด ำเนินกำรต่อได้ ส ำหรับกำรคุ้มครองพยำน
ขององค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
จะมีกำรออกระเบียบตำมกฎหมำยขององค์กรอิสระนั้น ๆ เป็นกำรเฉพำะซึ่งเป็นไปตำมมำตรกำรทั่วไป 
ส ำหรับกำรคุ้มครองพยำนตำมมำตรกำรพิเศษนับแต่ที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำใช้บังคับ
จนถึงปัจจุบัน มีกำรร้องขอเพียง ๒ กรณีเท่ำนั้น ซึ่งเป็นคดีควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร  
ทั้งนี้  เนื่องจำกปัจจุบันมีปัญหำควำมไม่สงบในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ คดีค้ำมนุษย์ คดียำเสพติด 
จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐำนทำงทะเบียนที่สำมำรถระบุตัวพยำน 
ซึ่งกำรใช้มำตรกำรพิเศษเพ่ือคุ้มครองพยำนต้องมีกำรประเมินพฤติกำรณ์แล้วเห็นว่ำส่งผลต่อกำรด ำรงชีวิต
ตำมปกติของพยำนรวมถึงสำมี ภริยำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือบุคคลอื่นที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยำน โดยในกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือหลักฐำนทำงทะเบียนที่สำมำรถระบุตัวพยำนสำมำรถ
กระท ำได้โดยกำรร้องขอต่อศำลซึ่งเป็นไปตำมหลักทั่วไปไม่ขัดต่อหลักกำร ส ำหรับกรณีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
ควำมในมำตรำ ๑๓/๑ เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจตรวจค้นตัวบุคคลหรือยำนพำหนะ ยึดสิ่งของ
หรือทรัพย์สิน หรือมีอ ำนำจจับกุมได้ เป็นกำรก ำหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจริงในกำรปฏิบัติงำน 
ส่วนกำรตรวจค้นเคหสถำนสำมำรถกระท ำได้หำกเป็นเหตุซึ่งหน้ำที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ และกำรแก้ไข
ฐำนควำมผิดเป็นพยำนในคดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศหรือคดีควำมผิดฐำนพรำกเด็กหรือผู้เยำว์ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำอำจได้รับกำรคุ้มครองตำมมำตรกำรพิเศษได้ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงทุกคดีควำมผิดทั้งหมด           

 จากน้ัน ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับที่ . .) พ.ศ. ....  ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๙๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง  
และงดออกเสียง ๗ เสียง แล้วมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
จ านวน  ๒๑ คน ก าหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วันท าการตามข้อบังคับ  
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 ผลการพิจารณา 
 ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ของที่ประชุมวุฒิสภำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม (นำยสมศักดิ์  เทพสุทิน) และผู้อ ำนวยกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม (นำงขัตติยำ  รัตนดิลก) ได้เข้ำร่วม 
โดยหลังจำกเลขำธิกำรวุฒิสภำอ่ำนบันทึกหลักกำรและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำวุฒิสภำ ซึ่งประธำนวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ จ ำนวน ๒ คณะ แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม ดังนี้  

 ๑) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ (นำงสำวปิยฉัฏฐ์  วันเฉลิม 
รองโฆษกคณะกรรมำธิกำร) แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำโดยแบ่งเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมำธิกำร สรุปได้ว่ำ ข้อสังเกต (๑) แนวคิดที่ว่ำไม่สมควรน ำเด็กอำยุไม่เกิน ๑๒ ปี เข้ำสู่
กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำจะสำมำรถบรรลุตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยได้นั้น จะต้องได้รับควำมร่วมมือ
ของบิดำมำรดำ ผู้ปกครอง ในกำรพัฒนำควำมรู้และพฤติกรรมของเด็กเพ่ือให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดี
ไม่กระท ำควำมผิดซ้ ำ (๒) กำรแก้ไขกฎหมำยให้เด็กอำยุไม่เกิน ๑๒ ป ีกระท ำควำมผิดอำญำแล้วไม่ต้องรับโทษ
อำจเป็นช่องทำงให้ผู้ใหญ่ใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้ำงวำน หรือยุยงส่งเสริม หรือกร ะท ำด้วยวิธีกำรอื่นใด
ให้เด็กกระท ำควำมผิดแทน แม้ว่ำจะมีบทลงโทษให้ผู้ใหญ่ที่ใช้เด็กกระท ำควำมผิดต้องรับโทษหนักขึ้นก็ตำม 
(๓) ควำมเห็นทำงกำรแพทย์ที่ว่ำควำมรับรู้ผิดชอบชั่วดีของเด็กอำยุ ๑๐ ปี และ ๑๒ ปี ไม่ได้ต่ำงกันมำกนั้น 
คณะกรรมำธิกำรเห็นว่ำในปัจจุบันลักษณะทำงกำยภำพของเด็กอำยุ ๑๒ ปี บำงรำยไม่ได้มีควำมแตกต่ำง
กับผู้ใหญ่ จึงสำมำรถใช้ก ำลังหรือควำมรุนแรงได้มำกกว่ำเด็กอำยุ ๑๐ ปี ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จึงควรน ำแนวคิดกำรลงโทษให้ได้สัดส่วนระหว่ำงควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำ ระดับควำมเสียหำย 
ควำมรู้ส ำนึกของผู้กระท ำ มำพิจำรณำประกอบมำกกว่ำมุ่งเน้นเฉพำะเรื่องสมอง ควำมคิด สติปัญญำ
ของเด็กเท่ำนั้นเพ่ือจะได้ก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมต่อผู้กระท ำควำมผิดที่เป็นเด็กต่อไป (๔) โดยที่มี
ข้อมูลว่ำมีสถิติกำรกระท ำผิดซ้ ำของเด็กนับแต่ได้รับกำรปล่อยตัวสูงถึงร้อยละ ๔๓.๒๑ จึงควรมี
กำรพิจำรณำสำเหตุของกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำในเรื่องสภำพแวดล้อมกำรคบเพื่อนหรือปัญหำครอบครัว
เพื่อมีกระบวนกำรแก้ไขฟื้นฟูที่ดีขึ้น และข้อเสนอแนะ (๑) รัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรให้มี
กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเข้ำใจถึงเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรแก้ไขกฎหมำยฉบับนี้ (๒) รัฐบำล

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 

(วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๓๖ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
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และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องสร้ำงกำรรับรู้ และควำมเข้ำใจให้กับนักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป
เกี่ยวกับหลักกฎหมำยและด ำเนินกำรให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกฎหมำยได้โดยสะดวก (๓) ทุกภำคส่วน 
ทั้งภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคประชำสังคม ควรส่งเสริมให้สถำบันครอบครัว สถำนศึกษำ และโรงเรียน 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลเด็ก ไม่ปล่อยปละละเลยให้เด็กหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
หรือกระท ำกำรที่ไม่เหมำะสม (๔) เนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดส่วนใหญ่มีสำเหตุมำจำกปัญหำสังคม  
ดังนั้น ควรก ำหนดมำตรกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเหลื่อมล้ ำ ในสังคมและน ำไปปฏิบัติให้เกิดผล
อย่ำงเป็นรูปธรรม และ (๕) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ควรมีมำตรกำรที่เหมำะสม
ในกำรดูแลและป้องกันไม่ให้เด็กกระท ำควำมผิดซ้ ำ ตลอดจนฟ้ืนฟูทั้งสภำพร่ำงกำยและจิตใจ รวมทั้ง
พัฒนำให้เด็กสำมำรถกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไปได้  

 ๒) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นำยวัลลภ  ตังคณำนุรักษ์ ประธำนคณะกรรมำธิกำร นำงเพ็ญพักตร์  ศรีทอง 
รองประธำนคณะกรรมำธิกำร คนที่สอง และนำงทัศนำ  ยุวำนนท์ เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำร) 
ร่วมกันแถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร สรุปได้ว่ำ ประเด็น
ด้ำนกำรป้องกัน (๑) หน่วยงำนที่เกี ่ยวข้องควรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีอำยุยังไม่ถึงเกณฑ์
ต้องโทษทำงอำญำและอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในกระบวนกำรยุติธรรมว่ำมีจ ำนวนเท่ำใด เพ่ือก ำหนด
แนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ต่อไป (๒) กำรก ำหนดกระบวนกำร
เกี่ยวกับเด็กในชั้นศำลควรพิจำรณำมำตรกำรกำรแก้ไข บ ำบัด ฟื้นฟู ในรูปแบบอื่นแทนกำรลงโทษ
และพิพำกษำคดีตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับมำตรำ ๑๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติศำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ (๓) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรจัด
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบที่เหมำะสม และจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลให้แก่เด็กที่อยู่ใน
กระบวนกำรยุติธรรม พร้อมทั้งให้ควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำง ๆ (๔) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรประชำสัมพันธ์
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ประชำชนเกี่ยวกับสำระส ำคัญและเจตนำรมณ์ของกฎหมำย ตลอดจน
แนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรมต่อเด็ก และ (๕) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรประชำสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงพื้นที ่สร้ำงสรรค์ในทุกมิติ ประเด็นด้ำนกำรช่วยเหลือ 
เยียวยำ (๑) กำรช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภำพของเด็กต้องค ำนึงถึงสภำพปัญหำและควำมจ ำเป็น
ต่อเด็กเป็นส ำคัญ  ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตำมกฎหมำยและระเบียบ
ที่เกี ่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด (๒) กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงควำมยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ ซึ ่งเป็น
กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกเพ่ือป้องกันกำรเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมหลัก เพ่ือเป็นทำงเลือกให้เด็ก
ได้รับควำมเป็นธรรมและได้แสดงควำมรับผิดชอบต่อควำมผิดนั้น (๓) จำกข้อมูลสถิติจ ำนวนเด็ก
ที ่กระท ำควำมผิดในปัจจุบัน พบว่ำส่วนหนึ่งเป็นเด็กที่ มีควำมบกพร่องทำงจิตสังคม ดังนั้น จึงควรให้
ควำมส ำคัญต่อเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงจิตและสังคมและไม่สำมำรถเข้ำถึงหน่วยบริกำรดูแลและช่วยเหลือ
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ที่เหมำะสม  และประเด็นด้ำนกำรเตรียมกำรรองรับของหน่วยงำน (๑) กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับ
กำรด ำเนินกำรภำยหลังกฎหมำยมีผลใช้บังคับของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (๒) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และให้ค ำปรึกษำกับ “ครอบครัว” เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้ครอบครัวสำมำรถ
ให้กำรช่วยเหลือ ดูแล รวมทั้งแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กในแต่ละช่วงวัย และ (๓) กระบวนกำรคัดแยก
และท ำลำยแผ่นพิมพ์ลำยนิ้วมือ และรำยกำรประวัติหรือบัญชีประวัติออกจำกสำรบบหรือฐำนข้อมูล
ประวัติอำชญำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น 
ซึ่งสมำชิกได้มีประเด็นข้อซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ สรุปได้ว่ำ (๑) ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรคุ้มครองเด็ก 
ที่กระท ำควำมผิดและพิจำรณำวิธีกำรส ำหรับเด็กที่เหมำะสมเพื่อไม่ให้เด็กกลับมำกระท ำผิดช้ ำได้อีก 
(๒) ควรพิจำรณำควำมผิดและบทก ำหนดโทษส ำหรับผู้ร่วมกระท ำควำมผิดกับเด็กหรือผู้ใช้เด็ก
ให้กระท ำควำมผิด โดยเฉพำะควำมผิดเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์หรือควำมผิดทำงกำรเมือง 
(๓) ควรพิจำรณำเรื่องกำรส่งตัวเด็กไปยังสถำนศึกษำ สถำนฝึกและอบรม หรือสถำนแนะน ำทำงจิต 
ให้เหมำะสมเพ่ือให้โอกำสแก่เด็กที่กระท ำควำมผิดเหล่ำนั้นได้มีโอกำสกลับเข้ำสู่สังคมได้อย่ำงปกติ อีกทั้ง
ค ำว่ำ “สถำนแนะน ำทำงจิต” เป็นถ้อยค ำตำมประมวลกฎหมำยอำญำหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
และ (๔) ควรพิจำรณำน ำกระบวนกำรทำงสังคมส ำหรับเด็กมำใช้โดยเฉพำะเรื่องกำรบริกำรทำงจิตสังคม 
เพ่ือสนับสนุนและแบ่งเบำภำระในกระบวนกำรยุติธรรม 

  หลังจำกกำรอภิปรำยของสมำชิกวุฒิสภำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำกระบวนกำร
ยุติธรรม ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม (นำงขัตติยำ  รัตนดิลก) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ แนวทำงกำรกระท ำผิดซ้ ำ
ของเด็กมีปัจจัยส ำคัญ ๒ ประกำร คือ ตัวเด็กซึ่งเป็นผู้กระท ำควำมผิดและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรณีเด็ก 
ที่มีอำยุต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่จะต้องรับโทษหรือตำมที่กฎหมำยนี้บัญญัติ  จะได้รับกำรคุ้มครองผ่ำนหน่วยงำน 
ที่มีอ ำนำจและหน้ำที่เพื่อสงเครำะห์หรือคุ้มครองเด็กตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย โดยกำรดูแล
และฟ้ืนฟูตำมควำมเหมำะสม ส ำหรับกำรใช้เด็กกระท ำควำมผิดนั้นผู้ใช้ย่อมได้รับโทษเพ่ิมอีกกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่จะได้รับ ซึ่งถือเป็นกำรป้องปรำมประกำรหนึ่ง ส่วนกรณีเกี่ยวกับกำรใช้ถ้อยค ำว่ำ “สถำนศึกษำ 
สถำนฝึกและอบรม หรือสถำนแนะน ำทำงจิต” นั้น ถ้อยค ำดังกล่ำวเป็นถ้อยค ำที่สอดคล้องกันตำมที่บัญญัติไว้
ในพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 จากน้ัน ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๘๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
และงดออกเสียง ๓ เสียง แล้วมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
จ านวน ๓๓ คน ก าหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วันท าการตามข้อบังคับ 
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 จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ขอยกระเบียบวำระที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมำพิจำรณำก่อน 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 
 

(๗) เรื่องอื่น ๆ       จ านวน  ๒  เรื่อง 
 

 

    ผลการพิจารณา 
  ในครำวประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่  ๕ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่  ๒๒  
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ท่ีประชุมได้ลงมติตั้งบุคคลเป็นกรรมำธิกำรร่วมกันฝ่ำยวุฒิสภำ เพ่ือพิจำรณำ  
ร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่สภำผู้แทนรำษฎรลงมติ 
ไม่เห็นชอบด้วยกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภำ ตำมมำตรำ ๑๓๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ดังต่อไปนี้  

                 ๑. ศำสตรำจำรย์พิเศษกำญจนำรตัน ์ ลวีิโรจน ์ ๒. นำยดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม 
                 ๓. นำยทววีงษ์  จุลกมนตรี                        ๔. พลต ำรวจตร ีปรชัญ์ชัย  ใจชำญสุขกิจ 
                 ๕. นำงสำวปิยฉัฏฐ์  วนัเฉลมิ                     ๖. นำงผำณติ  นติิทัณฑ์ประภำศ 
                 ๗. พลเอก ยอดยุทธ  บุญญำธิกำร              ๘. วำ่ที่ร้อยตรี วงศ์สยำม  เพ็งพำนิชภักด ี
                 ๙. นำยวฒุิพันธุ ์ วิชัยรตัน ์                      ๑๐. นำยสุรชัย  เลี้ยงบญุเลิศชัย 
 

 
 

 ผลการพิจารณา  
 โดยที่กรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ ว่ำงลง ที่ประชุมจึงได้มีมติตั้ง 
พลเอก วรเกียรติ  รัตนำนนท์ เป็นกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
ตำมที่ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ (นำงพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์) เสนอ 

 
 
 

  ๗.๑ ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

  ๗.๒ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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 (๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว       จ านวน  ๒  เรื่อง 
 

 
   ผลการพิจารณา 
  ประธำนที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ (พลอำกำศเอก ประจิน  จั่นตอง)  
รองประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ คนที่สอง (รองศำสตรำจำรย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ) กรรมำธิกำรวิสำมัญ 
(นำยบูรพำทิศ  พลอยสุวรรณ์) อนุกรรมำธิกำรและเลขำนุกำร (นำยภูมิ  พระรักษำ) ได้ร่วมกันเสนอ
รำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ สภำพและปัญหำกำรผลิตครูและกำรพัฒนำครู
ที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพยังไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและแนวโน้ม
ของกำรศึกษำและสังคม กลไกและระบบกำรผลิตครูและกำรพัฒนำครู รวมทั้งกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
วชิำชีพครูที่แยกส่วนกันยังไม่เหมำะสมและไม่สอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ตัวแปรหรือองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตครูและกำรพัฒนำครู ได้แก่ กลไกและระบบกำรคัดกรองและกำรใช้ครูที่แตกต่ำงกัน
ยังไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและมีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร โดยแนวทำงกำรผลิตและกำรพัฒนำครู
ต้องมุ่งเน้นให้บรรลุจุดมุ่งหมำยและเป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมำย 
หลักนโยบำยและแผน และหลักวิชำกำรที่สอดคล้องกัน คือ ได้ครูที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 
โดยมีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ให้ได้ผู้มีจิตวญิญำณ
ของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง และสอดคล้องกับควำมต้องกำรและแนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน กำรศึกษำและสังคมในอนำคต โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับแนวทำง 
กำรผลิตและกำรพัฒนำครู รวมทั้งกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพครูตำมหลักธรรมำภิบำล ได้แก่ 
การผลิตครู ควรมีกลไกและระบบกำรคัดสรรผู้เรียนที่มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู  ปริมำณกำรผลิตครู
ต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรกำรใช้ครูจริงโดยมีฐำนข้อมูลซึ่งแสดงควำมต้องกำรครูทุกระดับ
ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพที่เป็นปัจจุบัน กำรผลิตครูมุ่งเน้นคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 
ให้ควำมส ำคัญกับครูกำรศึกษำพิเศษ และเน้นกำรผลิตครูตำมระดับหรือประเภทของกำรศึกษำโดยได้น ำเสนอ
รูปแบบกำรผลิตครูหรือโมเดล “ครูชนะ” ได้แก่ ครูปฐมวัย ครูกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ครูกำรศึกษำพิเศษ 
ครูอำชีวศึกษำ และครูอุดมศึกษำ  การพัฒนาครู ควรมีกำรพัฒนำครูประจ ำกำรทั้งระบบให้สำมำรถสอน
แบบ Active Learning ด้วยกำรคิดขั้นสูงเชิงระบบได้ สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำร 
Lesson Study โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ซึ่งกลไกกำรพัฒนำจะเกิดผลส ำเร็จได้จะต้องมีกำรกระจำยอ ำนำจ
กำรพัฒนำครูไปยังหน่วยงำนระดับพ้ืนที่และสถำนศึกษำ มีกลไกก ำหนดนโยบำยและแผนระบบกำรพัฒนำครู 

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการผลิตและการพัฒนาครู
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครูพิจารณาเสร็จแล้ว 
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อำจำรย์ รวมทั้งจัดระบบกำรพัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง  ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำครูที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะของผู้เรียนและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบันและแนวโนม้อนำคต ประกอบดว้ย ตอ้งมเีปำ้หมำย
กำรพัฒนำ มีหลักสูตรกำรพัฒนำ มีรูปแบบกำรพัฒนำ กำรเชื่อมโยงหน่วยผลิตและพัฒนำครู ติดตำม
และประเมินผลกำรพัฒนำครู กำรบริหำรงำนบุคคล เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรวิจัย
และกำรพัฒนำวิชำชีพครู นอกจำกนี้ เนื่องจำกปัจจุบันมีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรศึกษำและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำจ ำนวนมำก ดังนั้นควรเร่งรัดกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... 
รวมถึงทบทวนปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องและเหมำะสมเอื้อต่อกำรผลิต
และกำรพัฒนำครูด้วย 
           ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ ปัจจุบันกำรเรียนรู้ไม่ได้มีเฉพำะแต่
ในต ำรำเรียนเท่ำนั้น กำรเรียนรู้ในโลกยุคใหม่สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงกว้ำงขวำงโดยใช้เทคโนโลยีบนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์มือถือ ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้ง่ำยซึ่งมีทั้งผิดและถูก ดังนั้น ครูจึงต้อง
พัฒนำให้เป็นทั้งผู้สอนวิชำกำรและวิธีกำรไปพร้อมกันเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้ว่ำจะต้องเรียนรู้อย่ำงไร
จึงได้ประโยชน์ เพ่ือสู่เป้ำหมำยควำมส ำเร็จทั้งครูชนะ (Smart Facilitator) และผู้เรียนชนะ (Smart learner) 
อีกทั้งกำรผลิตและกำรพัฒนำครูต้องพิจำรณำเรื่องกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำเพ่ือให้คนที่มีโอกำสน้อย
ได้มีสิทธิเข้ำสู่ระบบกำรคัคเลือก ไม่พิจำรณำโดยใช้หลักคนเก่งอย่ำงเดียวแต่เมื่อสอบได้เป็นครูแล้ว
ไม่สำมำรถอยู่ในชนบทได้ จึงควรต้องส่งเสริมให้เด็กในท้องถิ่นได้มีโอกำสเข้ำศึกษำ เมื่อจบกำรศึกษำแล้ว
จะได้กลับไปสอนในบ้ำนเกิด และเห็นว่ำกำรผลิตครูควรมีโรงเรียนส ำหรับกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเป็นครู
โดยเฉพำะ เริ่มเข้ำเรียนตั้งแต่จบมัธยมต้นเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเป็นครู โดยคัดเลือกคนที่มีประวัติ
ท ำควำมดีในชุมชนและเป็นคนพ้ืนที่ รวมทั้งต้องสร้ำงแรงจูงใจในกำรเป็นครูในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือน 
เช่น ให้นับอำยุรำชกำรตั้งแต่ศึกษำในโรงเรียนครู ควรมีครูพ่ีเลี้ยงโดยอำจใช้ครูเกษียณอำยุรำชกำร
ที่ผ่ำนกำรประเมินผู้มีประสบกำรณ์ในกำรสอน คอยแนะน ำแนวทำงกำรเป็นครูที่ดีและมีประสิทธิภำพ 
ควรมีกำรจัดให้มีกำรพัฒนำครูทุกปีด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยซึ่งต้องจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอ 
นอกจำกนี้ กำรพัฒนำครูเพ่ือรองรับกำรพัฒนำของโลกในทศวรรษหน้ำจะต้องประกอบด้วย ต้องมีควำมรู้
เป็นอย่ำงดีเพื่อสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ต่อได้ ต้องมีทักษะทำงเทคโนโลยีและไอที มีควำมสำมำรถ
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ มีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงประสำนกับบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงรอบด้ำน
ท้ังภำยในและภำยนอกโรงเรียน มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
ต้องมีกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร และที่ส ำคัญต้องมีควำมสนใจ ใส่ใจ และมีควำมเอื้ออำทร
ต่อผู้เรียน 
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  ประธำนที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ (พลอำกำศเอก ประจิน  จั่นตอง) ได้ตอบชี้แจง
สรุปได้ว่ำ ขอบคุณสมำชิกวุฒิสภำที่ได้อภิปรำยแสดงควำมเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งบำงประเด็น
ค ือ ต้นเหตุส ำคัญแห่งปัญหำที่คณะกรรมำธิกำรได้น ำมำพิจำรณำศึกษำและได้จัดท ำข้อเสนอแนะไว้ 
ในรำยงำนแล้ว และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผลกำรศึกษำตำมที่ปรำกฏในรำยงำนจะสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำครูตั้งแต่ต้นน้ ำได้ต่อไป 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

    ผลการพิจารณา 
   ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน (พลต ำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว ) และ
รองประธำนคณะกรรมำธิกำร คนที่สี่ ในฐำนะประธำนอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรจัดหำงำนและพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน (พลต ำรวจโท ศำนิตย์  มหถำวร) ได้ร่วมกันเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ ปัจจุบัน
นักบินไทยก ำลังประสบปัญหำกำรว่ำงงำนเป็นจ ำนวนมำกซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกข้อจ ำกัดของนักบินไทย
ที่ไม่สำมำรถท ำงำนในสำยกำรบินนำนำชำติหรือธุรกิจกำรบินระดับสำกลได้ เนื่องจำกไม่ผ่ำนข้อก ำหนด
หรือมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล นักบินสัญชำติอื่นหรือนักบินต่ำงด้ำวเข้ำมำแย่ง
งำนนักบินไทย และกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ที่กระทบต่ออุตสำหกรรมกำรบิน  
ในกำรนี้ คณะกรรมำธิกำรจึงเสนอข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสองระดับ คือ ข้อเสนอแนะเร่งด่วน
เพื่อแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยืน 
โดยข้อเสนอแนะเร่งด่วน ประกอบด้วย (๑) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมและธุรกิจกำรบิน 
ควรด ำเนินกำรร่วมกันในกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำร (Demand) ของธุรกิจกำรบินทั้งในระดับโลก
และระดับประเทศ และข้อมูลปริมำณนักบินว่ำงงำนทั้งระบบ (Supply) รวมถึงกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุ
ของกำรตกงำนในแต่ละกรณี (๒) ควรส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนอื่น ๆ ให้แก่นักบิน
ในทุกระดับ (Upskill และ Reskill) เพ่ือเปิดโอกำสในกำรมีงำนท ำเพ่ิมเติม (๓) ควรก ำหนดมำตรกำร
ในกำรควบคุม ตรวจสอบ กำรท ำงำนของนักบินต่ำงด้ำว (๔) ควรก ำหนดแนวทำงให้ควำมช่วยเหลือแก่นักบิน 

 ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา
กรณีนักบินไทยว่างงานและการส่งเสริมเพ่ือสร้างโอกาสให้นักบินไทยสามารถไปท างาน
ต่างประเทศได้ 
คณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว 



 

- ๑๘ - 
 

ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโควิดเพ่ือรักษำศักย์กำรบิน และ (๕) ควรก ำหนดรูปแบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ
กรณีนักบินถูกเลิกจ้ำงด้วยเหตุไม่เป็นธรรม ส ำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ประกอบด้วย (๑) ควรมี
กำรยกระดับมำตรฐำนกำรบินของประเทศไทยให้ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล (๒) ควรเพ่ิมช่องทำง 
กำรไปท ำงำนต่ำงประเทศ ด้วยรูปแบบกำรประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศทั้งในระดับทวิภำคี 
และพหุภำคี (๓) ควรพัฒนำและยกระดับสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรบิน (HUB) ในภูมิภำค ASEAN (๔) ควรก ำหนด
มำตรกำรควบคุมคุณภำพในกำรผลิตนักบินของสถำบันกำรบินและโรงเรียนกำรบิน (๕) ควรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำในสถำบันกำรบินและโรงเรียนกำรบิน (๖) ควรก ำหนดหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่
ในกำรควบคุมให้มีควำมเป็นอิสระ สำมำรถตอบสนองต่อบริบทแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
(๗) ควรส่งเสริมนโยบำยกำรท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดให้เกิดกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
และ (๘) ควรมีกำรพัฒนำมำตรฐำนและวิชำชีพนักบินโดยอำศัยกลไก “สภำวิชำชีพกำรบิน”  

 ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้
อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ  ควรพิจำรณำเสนอแนะแนวทำง 
กำรแก้ไขปัญหำส ำหรับผู้ประกอบกิจกำรธุรกิจกำรบินด้วย เนื่องจำกค่ำจ้ำงแรงงำนส ำหรับนักบิน
มีจ ำนวนสูง ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตมีมูลค่ำสูงตำมไปด้วย และเมื่อต้องประสบกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
จึงท ำให้ผู้ประกอบกิจกำรธุรกิจกำรบินไม่สำมำรถจ้ำงงำนนักบินต่อไปได้ ฉะนั้น กำรผนวกเพ่ิมเติม
ในส่วนของผู้ประกอบกิจกำรธุรกิจกำรบินย่อมท ำให้รำยงำนมีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ควรให้
ควำมส ำคัญในกำรจัดตั้ง “สภำวิชำชีพกำรบิน” เพื่อเป็นหลักประกันส ำหรับนักบินตลอดจนควบคุม
คุณภำพและมำตรฐำนกำรบินด้ำนต่ำง ๆ 

 รองประธำนคณะกรรมำธิกำร คนที่สี่ ในฐำนะประธำนอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรจัดหำงำน
และพัฒนำฝีมือแรงงำน (พลต ำรวจโท ศำนิตย์  มหถำวร) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ โดยที่กำรพิจำรณำศึกษำ
เรื่องดังกล่ำว มุ่งประเด็นเฉพำะในส่วนของกำรแก้ไขปัญหำกรณีนักบินไทยว่ำงงำนและกำรส่งเสริมเพ่ือสร้ำง
โอกำสให้นักบินไทยสำมำรถไปท ำงำนในต่ำงประเทศได้ จึงไม่ได้น ำในส่วนของผู้ประกอบกิจกำรธุรกิจกำรบิน
มำพิจำรณำร่วมด้วย ส ำหรับ “สภำวิชำชีพกำรบิน” นั้น หมำยควำมรวมถึงบุคลำกรที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรบิน
ทั้งหมด ทั้งนักบิน พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน และบุคลำกรด้ำนอื่น ๆ ด้วย อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมำธิกำร
ขอรับประเด็นข้อสังเกตข้ำงต้นเพ่ือพิจำรณำต่อไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 (๕)  เรื่องที่ค้างพิจารณา                  (ไม่มี) 
 



 

- ๑๙ - 
 

 (๖)  เรื่องที่เสนอใหม่           จ านวน   ๒   เรื่อง 
 

 

 ผลการพิจารณา 
 ประธำนของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ ไปพิจำรณำ
ในสัปดำห์ถัดไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ และกล่ำวปิดประชุม  

  
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๕ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 ๖.๑ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
(ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการเสริมสร้างสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔) 

 ๖.๒ รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  
(ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๗๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 


