
 
 
 
 
 
 
 

โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๔๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง 
และนำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม  

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  จ านวน ๓ เรื่อง 
  เป็นเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จ ำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑.๑ ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสำมัญ
ประจ ำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจำรณำรับทรำบ
รำยงำน จ ำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 
   ๑)  รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงิน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม 
๒๕๖๑ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
   ๒)  รำยงำนกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สินส ำหรับปี ๒๕๖๑ ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ และ 
   ๓)  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ประจ ำปีบัญชี ๒๕๖๒ 
  ๑.๒ เหตุขัดข้องที่ไม่อำจบรรจุกระทู้ถำมเป็นหนังสือเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมได้
ภำยในก ำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ ำนวน ๓ กระทู้ ดังนี้ 
   ๑)  กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนกรณีปัญหำที่ดินท ำกิน 
ว่ำที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์  จ ำปำเทศ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม   
   ๒)  กระทู้ถำม เรื่อง กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำกุดปรำสำท หมู่ ๑๒ ต ำบลสมอ  
อ ำเภอปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นำยเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   ๓)  กระทู้ถำม เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี นำงเพ็ญพักตร์  
ศรีทอง เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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  ๑.๓ มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
เชิงรุก 
   โดยที่ขณะนี้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  
(COVID-19) สำยพันธุ์โอมิครอน (Omicron) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมำกขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรค ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจึงได้จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) เชิงรุก ซึ่งได้แจ้งให้สมำชิกวุฒิสภำทรำบเป็นเบื้องต้นไปแล้ว ส ำหรับ
กำรประชุมวุฒิสภำในวันนี้ ขอให้สมำชิกสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำในกำรประชุมและระหว่ำงอยูใ่น
บริเวณอำคำรรัฐสภำ และนั่งแบบเวน้ระยะหำ่ง (Social Distancing) โดยสมำชิกสำมำรถใช้พ้ืนทีบ่รเิวณ
ชั้นลอยของห้องประชุมนี้เพ่ือนั่งฟังกำรประชุมและสำมำรถติดตำมกำรประชุมวุฒิสภำผ่ำนกำร
ถ่ำยทอดสดกำรประชุม ณ ห้องปฏิบัติงำนของแต่ละท่ำนได้ เมื่อถึงเวลำลงมติจึงค่อยมำลงมติในห้อง
ประชุมได้เช่นกัน ส ำหรับกำรลงมติหำกที่นั่งใดบริเวณด้ำนหลังห้องประชุมไม่มีสมำชิกนั่งอยู่ สมำชิก
สำมำรถลงมติได้โดยไม่จ ำเป็นจะต้องมำลงมติ ณ ที่นั่งของท่ำนด้ำนหน้ำ เพ่ือเป็นกำรลดควำมแออัด 
ของหอ้งประชมุ ส ำหรบักำรอภิปรำยขอให้สมำชกิสวมหน้ำกำกอนำมัยในขณะอภิปรำยไม่วำ่จะอภิปรำย 
ณ  ที่นั่งของท่ำนหรือในตู้อะคริลิคใสที่ได้จัดไว้ในห้องประชุม เว้นแต่จะใช้เวลำนำนในกำรอภิปรำย 
ให้เป็นดุลพินิจของสมำชิกแต่ละท่ำนที่จะอภิปรำยในตู้อะคริลิคใสโดยไม่สวมหน้ำกำกอนำมัย ส ำหรับ
กำรรับประทำนอำหำรส ำนักงำนได้จัดอำหำรในรูปแบบอำหำรกล่องให้สมำชิกน ำกลับไปทำน ณ ห้อง
ปฏิบัติงำนของแต่ละท่ำน 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม  
  -  รับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ จ ำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้  
   ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๖ กันยำยน ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๔ 
   ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กันยำยน ๒๕๖๔ และ 
   ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๔ 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมท้ัง ๔ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 (๓) กระทู้ถาม 

  ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ จ านวน ๓ เรื่อง 
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   ผลการพิจารณา 

   ด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำท้องถิน่เปน็สิ่งที่มีคุณคำ่และสืบทอดต่อกนัมำ
อย่ำงยำวนำน โดยในแต่ละภูมิภำคแต่ละท้องถิ่นต่ำง ๆ ได้มีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ที่แตกต่ำงกันและมีควำมหลำกหลำย มีควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น แสดงถึงควำมเป็นไทย 
อย่ำงทรงคุณค่ำ ทั้งยังประเมินมูลค่ำไม่ได้ ซึ่งได้สะท้อนออกมำในหลำยรูปแบบ อีกทั้งมีเด็กเยำวชน
จ ำนวนหนึ่งได้สืบสำนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น  อำทิ หนังตะลุง ลิเก  
ศิลปะกลองยำว กลองสะบัดชัย กำรร่ำยร ำแม่ไม้มวยไทย ลิเกฮูลู โนรำห์ ตลอดจนร ำกระบี่กระบอง  
ซึ่งหลำยกลุ่มได้แสดงเพ่ือหำรำยได้เป็นทุนกำรศึกษำ หรือประกอบอำชีพในอนำคตต่อไป รวมถึง 
ภูมิปัญญำในเรื่องกำรท ำอำหำรไทยและขนมไทย สิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ถือได้ว่ำเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชำติอันล้ ำค่ำที่ต้องได้รับกำรส่งเสริมและรักษำไว้ ซึ่งทุกคนต้องร่วมกันหวงแหนและอนุรักษ์สืบทอดไว้
เป็นเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชำติสืบไป ขอเรียนถำมว่ำ กระทรวงวัฒนธรรมมีแนวทำงในกำร
ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยำวชนได้ตระหนักและเรียนรู้  รวมถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึกเพ่ือให้เกิดควำม
หวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีคุณค่ำสืบทอดกันมำอย่ำงยำวนำน รวมถึง
กำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำพัฒนำต่อยอดให้เป็นองค์ควำมรู้ได้อย่ำงยั่งยืนหรือไม่  อย่ำงไร และขอฝำก
ประเด็นกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม และกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ หำกมีควำมเชื่อมโยงกับสภำเด็ก
และเยำวชนของกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย์ สภำนักเรียนของกระทรวงศึกษำธกิำร 
และสภำองค์กรชุมชนของกระทรวงมหำดไทย จะเกิดประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร และควรเน้นกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมตำมภูมิภำคตำ่ง ๆ ส ำหรับบทบำทของส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวดัหำกสำมำรถเสนอแนะ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด จะส่งผลให้กำรจัดงำนในจังหวัดไม่เกิดปัญหำ 
เช่น กรณีจังหวัดสุรินทร์ที่น ำหมอผีมำบวงสรวงพิธีของจังหวัดซึ่งไม่เหมำะสม   

   นำยอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำม 
ตอบชี้แจงว่ำ ประเทศไทยมีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงศิลปวัฒนธรรม รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญโดยก ำหนด
เป็นนโยบำยของรัฐบำลในกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยดังกล่ำว โดยเน้นกำรเข้ำถึงของคนทุกวัยในสังคม เด็ก เยำวชน คนท ำงำน ผู้ด้อยโอกำส  
และผู้สูงอำยุ ในกลุ่มของเด็กและเยำวชนถือว่ำเป็นกลุ่มที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง จึงเน้นกำรเรียนรู้
พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ และมีนโยบำย ๔ ประกำร คือ ๑) สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีที่ดี 
๒) รักษำโดยธ ำรงรักษำไว้ซึ่งมรดกทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ ๓) ต่อยอดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
สู่ควำมทันสมัยและมีควำมยั่งยืน ๔) หลักธรรมำภิบำล อีกทั้งได้น้อมน ำพระปฐมบรมรำชโองกำรของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ได้ทรงพระรำชทำนไว้มำเป็นนโยบำยหลักของกระทรวงวัฒนธรรม 

 ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เรียนรู้ 
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) (เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๔) 
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ปัจจุบันได้จัดท ำโครงกำรชุมชนคุณธรรมน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังบวร โดยแต่ละ
ชุมชนจะมีกลุ่มเด็กและเยำวชนเป็นสมำชิกและปลูกฝังหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมรดก 
ภูมิปัญญำศิลปวัฒนธรรม โดยปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศอยู่จ ำนวน ๒๕,๒๕๐ ชุมชน ถือเป็น
ชุมชนต้นแบบให้ชุมชนอื่น ๆ มำศึกษำ มีผลงำนที่เด็กและเยำวชนเข้ำไปมีส่วนร่วม เช่น ผลิตภัณฑ์ 
ทำงวัฒนธรรม ศิลปะกำรแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ประกอบกับส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม สภำวัฒนธรรมและกรุงเทพมหำนคร ได้ประสำนไปยังเครือข่ำยวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัด
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยำลัยนำฏศิลปทั่วประเทศ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษำ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกอบด้วยคณะกรรมกำร
วัฒนธรรมแห่งชำติ และสภำวัฒนธรรมทุกระดับ โดยเน้นแนวทำงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนให้ด ำรง
รักษำและภูมิใจในมรดกและภูมิปัญญำท้องถิ่นของไทย ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับสภำเด็กและเยำวชน 
ทั่วประเทศ ในส่วนกองทุนส่งเสริมงำนวัฒนธรรมให้กำรสนับสนุนด้ำนวัฒนธรรมอย่ำงกว้ำงขวำง  
ได้สนับสนุนงำนของเด็กและเยำวชน อีกทั้งมีหน่วยงำนเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้ำที่รับเรื่อง
ร้องเรียนต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบทำงวัฒนธรรม ส ำหรับแนวทำงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชน ได้ส่งเสริม
ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม กำรศึกษำ และกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกำรมอบรำงวัลวัฒนธรรมวนิติ 
ซึ่งเป็นรำงวัลเชิดชูเด็กและเยำวชน ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีคุณงำมควำมดีทำงด้ำนวัฒนธรรม อีกทั้ง 
ได้จัดท ำ content ผ่ำนสถำนีวัฒนธรรม จัดกำรเสวนำออนไลน์ และมีช่องทำงสนับสนุนให้เกิดรำยได้ 
ในกลุ่มศิลปินเด็กที่มีอยู่ทั่วประเทศ ฉะนั้น แนวทำงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนให้เรียนรู้และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น และนโยบำยของรัฐบำล จึงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  
และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้เยำวชนทรำบว่ำวัฒนธรรม
แก่นแท้ของชำติ รำกเหง้ำประวัติศำสตร์เป็นอย่ำงไร นอกจำกนี้ นำยกรัฐมนตรีมีแนวคิดให้น ำวิชำ
ประวัติศำสตร์รวมถึงหน้ำที่พลเมืองกลับมำบรรจุในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 

 

   ผลการพิจารณา 

   เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม (นำยศักดิ์สยำม  ชิดชอบ) ผู้ได้รับ
มอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบ
กระทู้ถำมออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
 
 

 ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง แผนพัฒนาเพ่ือรองรับการเปิดให้บริการรถไฟ  
จีน-ลาว (นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)  
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   ผลการพิจารณา 

   เนื่องจำกรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ (นำยสินิตย์  เลิศไกร) ผู้ได้รับ
มอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบ
กระทู้ถำมออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
    

  ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน ๓ เรื่อง 
 

 

   ผลการพิจารณา 

   ด้วยตั้งแต่เดือนพฤษภำคม - ตุลำคม ๒๕๖๔ มีพำยุเข้ำประเทศไทยจ ำนวน ๖ ลูก 
ส่งผลให้เกิดน้ ำท่วมขังในพ้ืนที่ ๔๘ จังหวัด มีพ้ืนที่กำรเกษตรเสียหำยถึงร้อยละ ๖.๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
โดยเสียหำยรวม ๕.๓๗ ล้ำนไร่ แบ่งออกเป็น ข้ำว ร้อยละ ๓๐ (จ ำนวน ๑,๖๑๑,๐๐๐ ไร่) พืชไร่ ร้อยละ ๕ 
(จ ำนวน ๒๖๘,๕๐๐ ไร่) พืชผัก (จ ำนวน ๑,๖๑๑,๐๐๐ ไร่) พืชอื่น ปศุสัตว์ และประมง ร้อยละ ๓๕ 
(จ ำนวน ๑,๘๗๙,๕๐๐ ไร่) และมีมูลค่ำควำมเสียหำยทั้งหมด ๘,๐๐๐ ล้ำนบำท ท ำให้รัฐบำลต้องจ่ำยเงิน
เยียวยำช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่อุทกภัย จ ำนวน ๑,๐๗๐.๒๔ ล้ำนบำท และให้ควำมช่วยเหลือ 
เป็นพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย สำรชีวภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อีกหลำยพันล้ำนบำท ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
ของประเทศทั้งสิ้น จึงขอเสนอแนะแนวทำงฟ้ืนฟู ดังนี้ ๑. ฟ้ืนฟูอำชีพเกษตรกรรม โดยใช้พ้ืนที่ท ำกิน 
ให้เกิดประโยชน์ ให้เกษตรกรมีงำนท ำ ๒. ปลูกพืชหลังน้ ำลด โดยควรเป็นพืชที่ใช้น้ ำน้อย และปลูก
ในช่วงระยะเวลำหลังน้ ำลดในขณะที่ดินยังคงมีควำมชุ่มชื้นอยู่ พืชที่ควรปลูก เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง  
ถั่วลิสง ข้ำวโพดหวำน และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ๓. ให้เกษตรกรมีรำยได้ ไม่เป็นภำระใคร บ ำรุงรักษำดิน 
ลดกำรน ำเข้ำพืชผักจำกต่ำงประเทศ เสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก ๔. ไม่มุ่งเน้นกำรท ำนำปรังเพรำะ
รำคำข้ำวตกต่ ำ และบำงพ้ืนที่ไม่เหมำะสมต่อกำรท ำนำปรัง  ขอเรียนถำมว่ำ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีแนวนโยบำยเร่งด่วนในกำรฟ้ืนฟูอำชีพเกษตรกรหลังน้ ำลดหรือไม่ อย่ำงไร และมีกำรเตรียม
ส ำรวจพ้ืนที่ที่เหมำะสมว่ำจะปลูกพืชชนิดใดตำมลักษณะภูมิภำคหรือภูมิอำกำศหรือไม่ อย่ำงไร รวมถึง
ได้มีกำรจัดเตรียมโครงกำร แผนงำน งบประมำณไว้รองรับในปีถัดไปหรือไม่ อย่ำงไร นอกจำกนี้ เห็นว่ำ
หลังน้ ำลด ยังมีควำมชื้นในดินอยู่ หำกมีโครงกำรใดที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ ขอให้เร่งด ำเนินกำร และ
ขอให้ดูแลโครงกำรสำนฝันสร้ำงอำชีพและยกระดับรำยได้เกษตรกร เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่เกษตรกร
เข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำย 

 ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศ 
ที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง (นายบุญมี  สุระโคตร เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
 

 ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่น้ าท่วม 
หลังน้ าลด (นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์)  
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   นำยประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ ตำมที่ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดกับท่ำนรณวริทธิ์   
ปริยฉัตรตระกูล ขอชื่นชมท่ำนสมำชิกวุฒิสภำที่มีควำมห่วงใยเกษตรกร และจำกสถำนกำรณ์น้ ำท่วม  
ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีอุทกภัย จ ำนวน ๒ ครั้ง ครั้งแรกเดือนกนัยำยน - ตุลำคม น้ ำท่วมประมำณ ๕๕ จังหวดั 
มีพ้ืนที่กำรเกษตรเสียหำยรวม ๓,๓๓๓,๐๐๐ ไร่ โดยแบ่งออกเป็น นำข้ำว ๒,๒๐๐,๐๐๐ ไร่ พืชไร่ยืนต้น 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ครั้งที่สองเดือนพฤศจิกำยน - ปัจจุบัน มีพ้ืนที่กำรเกษตรเสียหำยน้อย มีเกษตรกร 
ได้รับควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วมทั้ง ๒ ครั้ง ประมำณ ๓๒๐,๐๐๐ กว่ำคน  ทั้งนี้ นำยกรัฐมนตรีได้ก ำชับ 
และให้เร่งส ำรวจ เยียวยำเกษตรกร โดยมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้  
นำข้ำว ๑,๓๘๐ บำทต่อไร่ และหำกประกันหรือกู้เงินกับธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
(ธกส.) จะได้เพ่ิม ๑,๒๔๐ บำทต่อไร่ พืชไร่ ๑,๙๘๐ บำทต่อไร่ พืชยืนต้น ๔,๐๔๘ บำทต่อไร่  
และในปี ๒๕๖๔ มีฝนตกมำกกว่ำปริมำณน้ ำทั่วไป น้ ำที่เกินมำจึงท่วมพ้ืนที่ต่ำง ๆ และลงทะเล  
คงเหลือในอ่ำงเก็บน้ ำไว้ใช้ประมำณ ๕๐,๐๐๐ ล้ำนคิว ดังนั้น ภำยหลังน้ ำลดได้มีกำรจัดกำรน้ ำ ดังนี้  
ในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ เหลือน้ ำใช้ปริมำณ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ล้ำนคิว ใช้ส ำหรับกำรอุปโภคบริโภคประมำณ 
๓,๗๐๐,๐๐๐ ล้ำนคิว ส่วนกำรท ำนำปรัง ให้ภำคกลำงท ำนำปรังประมำณ ๓ ล้ำนไร่ ให้ภำคอีสำนและ
ภำคเหนือบำงส่วนท ำนำปรงั ๖.๔ ล้ำนไร่ และภำครัฐได้ส่งเสริมให้ปลูกพืชไร่ ๒ ล้ำนไร่ โดยมีกำรประกนั
รำคำและให้เมล็ดพันธุ์ต่ำง ๆ ส่วนกำรประมงจะส่งเสริมโดยให้พันธุ์ปลำ พันธุ์กุ้ง ส ำหรับปศุสัตว์ 
จะส่งเสริมให้เลี้ยงวัว แกะ แพะ ไก่ในภำคอีสำน นอกจำกนี้ นำยกรัฐมนตรีไดม้อบหมำยให้เรง่ด ำเนนิกำร
เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้และเข้ำถึงแหล่งเงินทุนโดยง่ำย จึงมีโครงกำรสำนฝันสร้ำงอำชีพและยกระดับ
รำยได้เกษตรกร โดยท ำ MOU กับ ธกส.  ทั้งนี้ ธกส. อนุมัติวงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ให้กู้ได้สูงสุด 
ไม่เกินรำยละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ แต่ต้องมีผู้ค้ ำประกัน ๒ คน และระบุกับ ธกส. ว่ำ 
ท ำอะไร ขำยให้ผู้ใด ในรำคำเท่ำไหร่ โดยไม่ต้องเขียนแผนงำน ส่วนกำรด ำเนินกำรเพ่ือรองรับน้ ำท่วม  
ในอนำคต เนื่องจำกสถำนกำรณ์แต่ละครั้งไม่เหมือนกัน โดยพ้ืนฐำนจึงมีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์   
และศึกษำว่ำในขณะนัน้ตลำดตอ้งกำรสิ่งใด อีกทั้งยังได้รับควำมร่วมมือจำกเครือเจริญโภคภัณฑ์มำรบัซือ้
สินค้ำจำกเกษตรกรโดยตรง ไม่ผ่ำนคนกลำง รวมถึงเพ่ิมทักษะและให้ควำมรู้กับเกษตรกร 
 

 
 

   ผลการพิจารณา 

   เนื่องจำกรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข (นำยสำธิต  ปิตุเตชะ)  
ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวได้ จึงท ำให้  
กระทู้ถำมดังกล่ำวตกไป  ทั้งนี้ หำกสมำชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถำมด้วยวำจำ ก็ให้เสนอใหม่
เพื่อให้พิจำรณำในครำวถัดไป 
 
 

 ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนของ รพ.สต. 
ในสังกัด สธ. (นายเจตน์  ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)  



- ๗ - 
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   ในปัจจุบันมีกำรไลฟ์สดขำยสินค้ำออนไลน์ด้วยถ้อยค ำที่ไม่สุภำพ หยำบคำย 
และมีกำรแต่งกำยที่ไม่เหมำะสมปรำกฏในสื่อโซเชียล ท ำให้กำรใช้ถ้อยค ำที่ไม่สุภำพ หยำบคำย
กลำยเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย รวมไปถึงในกำรชุมนุมของเด็กและเยำวชนก็มีกำรใช้ถ้อยค ำไม่สุภำพ 
หยำบคำย ขอเรียนถำมว่ำ กระทรวงวัฒนธรรมมีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรกับบุคคลที่ใช้ภำษำ  
และแต่งกำยขำยสินค้ำโดยวิธีกำรที่ไม่เหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร รวมทั้งจะสื่อสำรไปยังบุคคล 
ที่กระท ำกำรไม่เหมำะสมอย่ำงไร ภำยใต้ศูนย์เฝ้ำระวังของกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนจะรณรงค์  
ให้ประชำชนตื่นตัวในกำรใช้ภำษำไทยด้วยควำมสุภำพเรียบร้อยอย่ำงไร นอกจำกนี้ ขอให้กระทรวง
วัฒนธรรมได้สื่อสำรให้สังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้ เพ่ือไม่ให้สังคมน ำไปเป็นแบบอย่ำง 
โดยไม่ต้องใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย เพ่ือให้ผู้ที่กระท ำกำรที่ไม่เหมำะสมเกิดควำมละอำยแก่ใจ  

   นำยอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำม 
ตอบชี้แจงว่ำ กระทรวงวัฒนธรรมมีควำมห่วงใยในกำรใช้ภำษำไทย ซึ่งได้มอบหมำยให้วัฒนธรรมจังหวดั 
ท ำหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวัง หยุดยั้ง ไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ รวมทั้งไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้  
จึงได้มอบหมำยให้เจ้ำพนักงำนไปร้องทุกข์กล่ำวโทษพร้อมทั้งประสำนกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีศูนย์มอนิเตอร์เฟคนิวส์ เนื่องจำกเป็นกรณีที่เข้ำข่ำยเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย  
กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นกำรน ำเข้ำสู่ระบบอันเป็นเท็จและเป็นกำรขำย
สินค้ำออนไลน์ที่เข้ำข่ำยเป็นกำรหลอกลวง ซึ่งมีเจ้ำทุกข์เข้ำร้องเรียนแล้ว และยังมีอีกหลำยกรณี 
ที่กระทรวงวัฒนธรรมตรวจพบและเข้ำไปด ำเนินกำรเอง ส่วนกำรสื่อสำรไปยังกลุ่มเด็กและเยำวชน  
จะใช้วิธีกำรให้เด็กสื่อกับเด็กผ่ำนสมำคมเยำวชนรักษำวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศูนย์กลำงกำรบ่มเพำะ
ควำมสำมำรถพิเศษของเด็ก อย่ำงไรก็ตำม เครือข่ำยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับเด็ก เยำวชน รวมทั้ง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปลูกจิตส ำนึก ไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 
 
 เรื่องด่วน  จ านวน ๑ เรื่อง 
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  นำงอภิรดี  ตันตรำภรณ์ ประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แถลงรำยงำนผลกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวและผล  

 ๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การใช้ภาษาไทย การแต่งกายในการขายสินค้าฯ 
(นายวันชัย  สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม)  

 - ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว (วุฒิสภำต้องพิจำรณำให้เสร็จภำยใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบก ำหนดกำรพิจำรณำ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกรำคม ๒๕๖๕) 



- ๘ - 
 

กำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ทั้งในชั้นกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 
และวุฒิสภำ ต่อที่ประชุม โดยสรุปผลกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะกรรมำธิกำรได้ ดังนี้  
ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด ๑๗ มำตรำ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 
ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ไม่มีกรรมำธิกำรสงวนควำมเห็น และมีสมำชิกเสนอค ำแปรญัตติ  
จ ำนวน ๑ คน โดยได้สงวนค ำแปรญัตติไว้ จ ำนวน ๑ มำตรำ คือ มำตรำ ๑๐ (แก้ไขมำตรำ ๕๓/๔)   
ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวไว้บำงประกำรเพ่ือให ้
ที่ประชุมพิจำรณำ 

  จำกนั้น ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในวำระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่ำง  
ค ำปรำรภ แล้วพิจำรณำเรียงตำมล ำดับมำตรำ โดยที่ประชุมไม่ได้มีกำรลงมติในมำตรำ ๑๐ เนื่องจำก 
เมื่อกรรมำธิกำรได้ตอบชี้แจงแล้ว สมำชิกที่สงวนค ำแปรญัตติไม่ติดใจ และเมื่อที่ประชุมได้พิจำรณำ 
เรียงตำมล ำดับมำตรำจนจบรำ่งแล้ว ได้ลงมติในวำระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนรำษฎร ๒๐๓ เสียง 
ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ไม่ลงคะแนน ไม่มี  และมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกต 
ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     (ไม่มี) 
 
 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา     (ไม่มี) 
 
 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่     จ านวน ๑ เรื่อง 
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  พลเอก บุญสร้ำง  เนียมประดิษฐ์  ผู้เสนอญัตติได้เสนอเหตุผลของกำรเสนอญัตติ 
เรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติภำรกิจอันอยู่ในกรอบหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมำธิกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง 
ก ำหนดให้ คณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำวุฒสิภำแต่ละคณะประกอบดว้ยกรรมำธกิำรจ ำนวนไม่น้อยกวำ่
สิบคนแต่ไม่เกินสิบเก้ำคน โดยปัจจุบันคณะกรรมำธิกำรกำรทหำรและควำมมั่นคงของรัฐ ประกอบด้วย
กรรมำธิกำร จ ำนวน ๑๗ คน ผู้เสนอญัตติจึงขอเสนอญัตติตั้งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรทหำร
และควำมมั่นคงของรัฐ เพ่ิมอีก ๑ ต ำแหน่ง โดยเสนอให้ตั้ง พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้   
เป็นกรรมำธิกำรเพ่ิม  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมกรรมำธิกำรอีก ๑ ต ำแหน่ง และเห็นชอบให้ 
พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ เป็นกรรมำธิกำรเพ่ิม ตำมที่พลเอก บุญสร้ำง  เนียมประดิษฐ์ ประธำน
คณะกรรมำธิกำรกำรทหำรและควำมมั่นคงของรัฐ เสนอ 
 

 - ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหารและ
ความมั่นคงของรัฐ เพิ่มเติม (พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์ เป็นผู้เสนอ) 



- ๙ - 
 

 (๗) เรื่องอื่น ๆ     จ านวน ๒ เรื่อง 
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  โดยที่กรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข ว่ำงลง ๑ ต ำแหน่ง ที่ประชุม 
จึงได้มีมติตั้ง พลเอก จีระศักดิ์  ชมประสพ เป็นกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข  
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ตำมที่ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข (นำยเจตน์  ศิรธรำนนท์) เสนอ 
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  ในกำรพิจำรณำควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ 
และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
มีผู้แทนคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย และด้ำนเศรษฐกิจ และผู้แทนจำกส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำน 
ต ำรวจแห่งชำติ กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ เข้ำร่วมประชุม เพ่ือน ำเสนอและชี้แจงควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และ
เร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ต่อที่ประชุม โดยในกำร
พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวได้มีกำรซักถำมและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัด 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ ดังนี้ 

  ๑.  ด้านความมั่นคง แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
  ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรทหำรและควำมมั่นคงของรัฐ (พลเอก วรพงษ์  สง่ำเนตร) 
ได้อภิปรำยแสดงควำมเห็นสรุปได้ว่ำ ในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ มีเป้ำหมำยในกำร
ขจัดปัญหำกำรค้ำมนุษย์ให้ยุติ ในปี ๒๕๗๐ ที่ผ่ำนมำมีกำรด ำเนินกำรทั้งออกกฎหมำย มีกลไก 
แก้ปัญหำผ่ำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน 
และปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์เป็นเลขำนุกำร และคณะกรรมกำร
ประสำนและก ำกับกำรด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ โดยรองนำยกรัฐมนตรี 
เป็นประธำน มีกำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ 
ก ำหนดยุทธศำสตร์ไว้ ๔ ด้ำน ขับเคลื่อนโดยส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กระทรวงกำรพัฒนำสังคม 
และควำมมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงำนไว้อย่ำงชัดเจน ขอสอบถำมควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับ

 ๗.๑ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข แทนต าแหน่งที่ว่าง 

  
 

 ๗.๒ ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
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แนวคิดในกำรด ำเนินกำร กำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำร แนวทำงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรม 
ปัญหำและอุปสรรคที่พบ ผลกระทบจำกข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แนวควำมคิดในกำรปรับปรุงวิธีกำรใหม่ ๆ 
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรบูรณำกำร
และขับเคลื่อนกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงไร ในส่วนของกำรจัดอันดับรำยงำนกำรค้ำมนุษย์ 
ปี ๒๕๖๔ โดยสหรัฐอเมริกำ (Trafficking in Persons Report – TIP Report 2021) จัดลดระดับไทย
อยู่ที่ Tier 2 Watch List จำกเดิมที่รัฐบำลไทยสำมำรถยกระดับควำมแข็งขันในกำรขจัดปัญหำกำรค้ำ
มนุษย์ได้ค่อนข้ำงดีอยู่ที่ Tier 2 ต่อเนื่องมำ ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ จำกกำรลดระดับดังกล่ำว
ส่งผลกระทบต่อประเทศมำกน้อยเพียงใด 

  จำกนั้น รองปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (นำงสำวแรมรุ้ง 
วรวัธ) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ ในปี ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กำรแก้ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
เป็นวำระแห่งชำติมีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและกำรแก้ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ขับเคลื่อน 
โดยคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ และคณะกรรมกำรประสำนและก ำกับกำร
ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ก ำหนดยุทธศำสตร์และผู้รับผิดชอบชัดเจน คือ 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ รับผิดชอบด้ำนกำรด ำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมำย มี ๓ กลยุทธ์ กระทรวง
แรงงำนรับผิดชอบด้ำนกำรป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ มี ๔ กลยุทธ์ และกระทรวงกำรพัฒนำสังคม 
และควำมมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบด้ำนกำรช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์  
และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล กำรด ำเนินกำรมีกำรวำงแผนโดยค ำนึงถึง กำรก ำหนดต้อง
สอดคล้องกับ ๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ ๙ กลยุทธ์ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดภำยใต้แผนกำรปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ น ำข้อเสนอแนะของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
สหรัฐอเมริกำในรำยงำนสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ ประจ ำปี ๒๕๖๔ หรือ TIP.Report.2021 สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ๑๙ รวมถึงภำยหลังสถำนกำรณ์คลี่คลำย กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรค้ำ
มนุษย์ในประเทศไทย อำทิ มีขบวนกำรขนคนที่ต้องกำรไปเป็นแรงงำนต่ำงด้ำว กำรแสวงหำประโยชน์
จำกกำรเผยแพร่สื่อลำมกทำงอินเตอร์เน็ต  
  กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรคุ้มครองช่วยเหลือ มีกำรช่วยเหลือผู้เสียหำยในทุกมิติ ไม่ว่ำจะ
เป็นผู้เสียหำยที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครองในสถำนคุ้มครองให้สำมำรถเข้ำถึงสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมและต่อเนื่อง 
ผู้เสียหำยที่ได้รับกำรดูแลภำยใต้แนวทำง.Happy.Shelter.อย่ำงเป็นระบบ กำรลดระยะเวลำกำรอยู่ใน 
สถำนคุ้มครองของผู้เสียหำยจำก ๑๕๘ วัน เหลือ ๑๔๓ วัน ให้ควำมส ำคัญในกำรช่วยเหลือเยียวยำ
ผู้เสียหำยอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับกำรเยียวยำเบื้องต้นจำกกองทุนเพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรคำ้
มนุษย์ ส ำหรับผู้เสียหำยที่เป็นพยำนในคดีค้ำมนุษย์ในคดีอำญำให้ได้รับค่ำตอบแทนต่อคนเพ่ิมขึ้น 
นอกจำกนี้ มีกำรบูรณำกำรพัฒนำระบบกำรคุ้มครองช่วยเหลือโดยโครงกำร Happy Shelter เพ่ือเพ่ิม
แนวทำงกำรคุ้มครองผู้เสียหำยในสถำนคุ้มครอง เปิดพ้ืนที่ให้ผู้อยู่ในสถำนคุ้มครองสำมำรถใช้โทรศัพท์
เพ่ือสื่อสำรไปยังครอบครัวได้ จัดอบรมพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่เพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรดูแล
ผู้เสียหำยที่มีบำดแผลทำงจิตใจ โดยหน่วยงำนภำครัฐร่วมมือกับภำคประชำสังคม และภำคธุรกิจ  
จัดกิจกรรมส ำหรับผู้เสียหำยอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมยังคงมีปัญหำและอุปสรรคซึ่งเกิดจำกผู้เสียหำย
ที่ไม่ประสงค์เข้ำร่วมกระบวนกำร เนื่องจำกไม่ทรำบระยะเวลำที่ชัดเจนท ำให้กลับคืนสู่สังคมได้ยำก 
ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยส ำหรับผู้เสียหำยไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
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ควำมแตกต่ำงในควำมต้องกำรได้รับควำมคุ้มครองที่แตกต่ำงกัน และปัญหำถูกมองว่ำกระบวนกำร
คุ้มครองจ ำกัดสิทธิเสรีภำพเนื่องจำกกำรรักษำควำมปลอดภัยและกระบวนกำรทำงคดี 
  มุมมองควำมคิดเห็นต่อผลกำรประเมิน .TIP.Report.ซึ่งรัฐบำลสหรัฐอเมริกำ 
ให้ประเทศไทยอยู่ในระดับสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ที่ต้องจับตำมอง หรือ Tier 2 watch List โดยให้
เหตุผลว่ำในปี ๒๕๖๔ รัฐบำลไทยไม่ได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนขั้นต่ ำในกำรขจัดปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำโดยรวมที่เกิดขึ้น ซึ่งทำงประเทศไทยเห็นว่ำ 
ผลกำรจัดระดับไม่ได้สะท้อนอย่ำงเป็นธรรมถึงควำมพยำยำมและพัฒนำกำรควำมคืบหน้ำที่เป็นรูปธรรม
ของไทยในกำรป้องกันและแก้ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ อย่ำงไรก็ดี กำรประเมินและจัดระดับประเทศต่ำง ๆ 
จำกมุมมองของสหรัฐอเมริกำ ถึงแม้มิได้เป็นมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ แต่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
ต่อภำพลักษณ์ในเวทีโลก เนื่องจำกเป็นประเทศที่เป็นต้นทำง ทำงผ่ำน และปลำยทำงของกำรค้ำมนุษย์ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับอำชญำกรรมข้ำมชำติและกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน อำจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มกำรลงทุน 
กำรระงับควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ จำกสหรัฐอเมริกำ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในกำรส่งออกสินค้ำไทย
ไปสหรัฐอเมริกำ อำทิ กุ้งและปลำทูน่ำ ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงต่อธุรกิจไทย หำกอยู่ในเกณฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์
ของสหรัฐฯ อำจถูกกดดันทำงกำรค้ำเพ่ือกีดกันกำรค้ำกับไทย แต่หำกไทยถูกจัดอันดับลงไปที่ Tier 3  
จะเปิดทำงให้สหรัฐฯ ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้ำงกีดกันกำรค้ำกับไทยในอนำคต โดยอำจตัดสิทธิ GSP ที่สหรัฐฯ 
ให้กับไทย ประเทศไทยจึงจ ำเป็นต้องยกระดับให้อยู่ใน Tier 2 โดยมีแนวทำงเพ่ิมประสิทธิภำพระบบ 
กำรคุ้มครองช่วยเหลือ ขับเคลื่อนกลไกกำรส่งต่อระดับชำติ ให้มีกำรคุ้มครองที่เป็นระบบเพ่ิมทักษะ
ควำมเชี่ยวชำญให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยกระดับกำรบริกำรสถำนคุ้มครองแห่งควำมสุข 
ให้มีมำตรฐำนตำมแนวทำง.Happy.Shelter.โดยยึดผู้เสียหำยเป็นศูนย์กลำง ให้มีกำรดูแลผู้เสียหำย 
โดยทีมสหวิชำชีพที่เกี่ยวข้องเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือให้ครบทุกมิติ อีกทั้งเพ่ิมช่องทำงและควำมร่วมมือ 
ในกำรสร้ำงอำชีพใหม่อย่ำงยั่งยืน โดยควำมร่วมมือทั้งจำกภำคประชำสังคม ภำคธุรกิจ ในกำรสร้ำง
ช่องทำงในกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพส ำหรับผู้เสียหำย  
  แนวคิดที่จะปรับปรุงและแผนกำรด ำเนินกำรใหม่ ๆ ที่จะด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่ำงเป็นรูปธรรม คือ ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ลดลงร้อยละ ๕๐ จำกปี ๒๕๖๑ ให้กลับขึ้นไปอยู่ในระดับ 
Tier.2.ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยยกระดับกลไกกำรคุ้มครองช่วยเหลือที่ เป็นมิตรกับผู้ เสียหำย 
ทุกกระบวนกำร อำทิ กำรประสำนงำนหน่วยงำนโดยใช้กลไกกำรส่งต่อระดับชำติ เพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรให้บริกำรผู้เสียหำยโดยใช้กลไกช่วงระยะเวลำฟ้ืนฟูและไตร่ตรอง และพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
ทุกกระบวนกำรท ำงำนให้เป็นมิตรกับผู้เสียหำย กำรบริกำรคุ้มครองช่วยเหลือที่เป็นเลิศ ภำยใต้หลักกำร
ผู้เสียหำยเป็นศูนย์กลำง และกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยในสังคมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือครบ  
ทุกมิติ โดยภำคประชำสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคุ้มครองผู้เสียหำย มีรัฐให้กำรสนับสนุน และติดตำม
ประเมินผล ภำคธุรกิจมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำศักยภำพ สร้ำงอำชีพ สร้ำงงำนและรำยได้ เพ่ือให้
ผู้เสียหำยสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน และกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำร  
มีส่วนร่วมในกำรป้องกันในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ซึ่งหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรบูรณำกำร  
ควำมร่วมมือ จะส่งผลให้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมำย โดยกระทรวงแรงงำนมีแนวทำง
ในกำรพัฒนำปรับปรุงแนวคิด วิธีกำร และแผนกำรด ำเนินกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
๓ แนวทำง ได้แก่ แนวทำงที่ ๑ กำรด ำเนินโครงกำร flagship ของกระทรวงแรงงำน โดยมีกำรด ำเนินงำน
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ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร มีกำรจัดตั้งศูนย์บัญชำกำรป้องกันกำรค้ำ
มนุษย์ด้ำนแรงงำนและติดตำมสถำนกำรณ์แรงงำน (ศปคร.) จัดท ำระบบติดตำม และจัดตั้งชุดเฉพำะกิจ
ต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน แนวทำงที่ ๒ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนงำน/โครงกำรแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ โดยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรบังคับ
ใช้แรงงำนและกำรค้ำมนุษย์ผ่ำนกลไกหน่วยงำนในภูมิภำค ๗๖ จังหวัด บริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว
โดยจัดท ำและปรับปรุงทะเบียนประวัติคนต่ำงด้ำว ตลอดจนตรวจสอบและติดตำมกำรท ำงำนของ  
คนต่ำงด้ำวให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของ 
คนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวทำงที่ ๓ กำรสร้ำงควำมร่วมมือร่วมกับองค์กรระหว่ำงประเทศ  นอกจำกนี้  
ยังด ำเนินกำรจัดระเบียบแรงงำนประมงเพ่ือคุ้มครองแรงงำนในเรือประมง ตลอดจนอบรม เจ้ำหน้ำที ่
ด้ำนกำรตรวจสอบ ปรำบปรำม จับกุม ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว และส่งเสริมและ พัฒนำ
ศักยภำพสถำนประกอบกำรในกำรจัดท ำแนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดี (Good.labour.Practice.:.GLP) 
ด ำเนินโครงกำรสิทธิจำกเรือสู่ฝั่งภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
แรงงำนข้ำมชำติ โครงกำรควำมปลอดภัยและยุติธรรม.:.สิทธิและโอกำสของแรงงำนข้ำมชำติสตรี 
ในภูมิภำค และโครงกำรยกระดับกำรบังคับใช้กฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยอำญำ เพ่ือแก้ไขปัญหำ  
กำรใช้แรงงำนเด็ก กำรใช้แรงงำนบังคับ และกำรค้ำมนุษย์เพ่ือกำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน  ทั้งนี้   
โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ คือ กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภำครัฐ องค์กรพัฒนำเอกชน (NGO) องค์กรระหว่ำงประเทศ งบประมำณในกำรด ำเนินกำร ควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญของเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร กำรคัดแยกผู้เสียหำย
จำกกำรถูกบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร รวมทั้งกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน และกำรจัดท ำคู่มือแนวปฏิบัติ 
เรื่อง กำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำรตำมมำตรำ ๖/๑ แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  รองผู้บังคับกำรกองบังคับกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
(พันต ำรวจเอก ณรงค์  เทศวิบูลย์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ  
  ๑. ด้ำนกำรด ำเนินคดีปรำกฏผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม กล่ำวคือ (๑) มีกำรจับกุม 
และด ำ เนินคดีแรงงำนเพิ ่มขึ ้น  (๒) มีกำรคัดแยกผู ้เส ียหำยที ่ตรวจพบว่ำติดเชื ้อ โควิด-๑๙  
จำกต่ำงประเทศ ผ่ำนรูปแบบออนไลน์เพ่ือลดกำรแพร่ระบำด (๓) มีกำรจับกุมผู้ต้องหำตำมมำตรำ ๖/๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเรื่องกำรบังคับใช้แรงงำน 
หรือบริกำรเป็นครั้งแรก (๔) มีกำรเพ่ิมช่องทำงกำรแจ้งเหตุคดีค้ำมนุษย์ช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ 
และฮอตไลน์ (๕) พนักงำนสอบสวนใช้เวลำสอบสวนนอ้ยลงจำก ๗๐ วัน เป็น ๖๗ วัน (๖) มีกำรประสำน
ควำมร่วมมือในชั้นสอบสวนของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนมำกขึ้น (๗) พนักงำนอัยกำรสั่งไม่ฟ้อง
คดีค้ำมนุษย์เพียง ๔ คดี ซึ่งต่ ำที่สุดนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ (๘) พนักงำนอัยกำรรักษำมำตรฐำนในกำร
ด ำเนินคดีชั้นพนักงำนอัยกำรไว้ได้ที่ระยะเวลำเฉลี่ย ๒๕ วัน เช่นเดิม ซึ่งสูงกว่ำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ ๓๐ วัน (๙) มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับกระทรวงกำรพัฒนำสังคม 
และควำมมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรพัฒนำเอกชน (๑๐) มีกำรเพ่ิมศักยภำพของพนักงำนอัยกำร 
ผ่ำนกำรอบรม Forensic Interview โดยวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญจำก Homeland Security Investigations 
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(HSI) ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (๑๑) มีบทลงโทษหนักจ ำเลยคดีค้ำมนุษย์เกิน ๑๐ ปี เพ่ิมขึ้น (๑๒) มีกำร 
บูรณำกำรกำรท ำงำนในรูปแบบใหม่ ( Innovative Collaboration) ระหว่ำงหน่วยงำน ภำครัฐ 
ภำคเอกชน องค์กรภำคประชำสังคม และผู้รอดชีวิตจำกกำรค้ำมนุษย์ (Survivor) จัดท ำคู่มือส ำหรับ
ผู้เสียหำย (๑๓) ได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยภำครัฐระหว่ำงประเทศในด้ำนกำรช่วยเหลือ
แรงงำนไทย (๑๔) มีกำรบังคับใช้กฎหมำยและด ำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนกำรค้ำมนุษย์ ทุกรำย 
โดยไม่มีข้อยกเว้น และขยำยผลกำรด ำเนินคดีอำญำและคดีทำงวินัยกับเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เกี่ยวข้อง  
กับกำรค้ำมนุษย์เพิ่มขึ้น  
  ๒. แนวควำมคิดในกำรยกระดับสู่ .Tier.2.ด้ำนกำรด ำเนินคดี ปรำกฏผลสัมฤทธิ์ 
กล่ำวคือ (๑) เพ่ิมศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ในกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
และทุกมิติ (๒) ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคประชำสังคม ภำคประชำชน 
และต่ำงประเทศ (๓) ด ำเนินคดีกับเจ้ำหน้ำที่รัฐทั้งทำงวินัยและอำญำ บังคับใช้กฎหมำยและด ำเนินคดี
กับผู้ร่วมขบวนกำรค้ำมนุษย์ทุกรำยโดยไม่มีข้อยกเว้น (๔) กำรฟอกเงินในมูลฐำนกำรค้ำมนุษย์   
ส ำนักงำน ปปง. ได้ตั้งเป้ำหมำยด ำเนินกำรกับทรัพย์สินของผู้กระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๕ อย่ำงน้อยจ ำนวน ๑๔ เรื่อง/คดี  
(๕) กำรแก้ไขกฎหมำยในกรณีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเด็นให้สำมำรถน ำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ที่ศำลมีค ำสั่ง 
ให้ตกเป็นของแผ่นดินไปชดใช้เยียวยำเป็นค่ำสินไหมทดแทนแกผู่้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ได ้ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร และ (๖) จัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหำย (ดอนเมือง) 
ให้สำมำรถรับรองกำรคัดแยกผู้เสียหำยเบื้องต้น และจัดให้มีห้องพักผู้เสียหำยของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
เพิ่มขึ้นด้วย 
  ๓. แนวควำมคิดที่จะพัฒนำปรับปรุง แนวคิด วิธีกำร และแผนกำรด ำเนินกำรใหม่ ๆ 
ในด้ำนกำรด ำเนินคดี กล่ำวคือ (๑) พัฒนำศักยภำพผู้บังคับใช้กฎหมำย (๒) ปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
คัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ (๓) สอบสวนด ำเนินคดีกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำ
มนุษย์ (๔) เพ่ิมศักยภำพหน่วยปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ต ำรวจในระดับพ้ืนที่ (๕) ใช้แนวทำงกำรยึด
ผู้เสียหำยเป็นศูนย์กลำงและค ำนึงถึงบำดแผลทำงจิตใจ (๖) สร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำศักยภำพในกำร
สืบสวนสอบสวนคดีค้ำมนุษย์ ให้ครอบคลุมในทุกรูปแบบ (๗) บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินคดีค้ำมนุษย์โดยใช้หลักฐำนทำงนิติวิทยำศำสตร์ (๘) ตัดวงจรอำชญำกรรมโดยกำรด ำเนิน 
คดีค้ำมนุษย์กับผู้กระท ำผิด (๙) คุ้มครองช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้ เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
ทำงอินเทอร์เน็ต และ (๑๐) กำรสืบสวนสอบสวนคดีค้ำมนุษย์ข้ำมชำติให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง 
  ๔. แนวคิดของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
ที่รับผิดชอบในกำรขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม กล่ำวคือ (๑) จัดอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภำพให้แก่ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ และภำคประมง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (๒) ตั้งศูนย์ผู้เชี่ยวชำญในกำรให้ค ำปรึกษำคดี
ค้ำมนุษย์ร่วมกับส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด และคณะท ำงำนต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์  
ในประเทศไทย (TATIP) (๓) เพ่ิมช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์และรับแจ้งเหตุ Facebook ของ  
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บก.ปคม. และ TICAC/Twitter (๔) ป้องกันและสร้ำงควำมตระหนักรู้ไม่ให้ประชำชนตกเป็นเหยื่อ 
กำรค้ำมนุษย์ (๕) สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำชน และต่ำงประเทศ (๖) ด ำเนินกำร
ป้องกันกำรค้ำมนุษย์ โดยใช้กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจำกพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือตัดวงจรอำชญำกรรม (๗) ก ำชับเจ้ำหน้ำที่รัฐทุกระดับชั้น
ไม่ให้เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ และสอบสวนด ำเนินคดีกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์
ในทุกมิติ และ (๘) น ำกฎหมำยฟอกเงินมำใช้ในกำรตรวจสอบทรัพย์สินของผู้กระท ำผิดฐำนค้ำมนุษย์ 
ในทุกคดี 

  ที่ปรึกษำวิชำกำรแรงงำน กระทรวงแรงงำน (นำงนภสร  ทุ่งสุกใส) ได้ตอบชี้แจง  
สรุปได้ว่ำ  
  ๑. ผลกำรด ำเนินงำนที่มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมด้ำนกำรป้องกัน กล่ำวคือ (๑) ด้ำน
กำรพัฒนำกฎหมำย ได้แก่ กำรแก้ไขปรับปรุงพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน กำรออกกฎหมำยล ำดับรองตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงำนในงำนประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำรจัดตั้งสหภำพแรงงำนข้ำมชำตติำมหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และ
กำรออกกฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๖๔   
(๒) ด้ำนกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ในแรงงำนต่ำงด้ำวที่มำท ำงำนในประเทศไทย ประเทศไทยได้มีกำร
บริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน ภำยใต้นโยบำยและ
มำตรกำรที่ส ำคัญต่ำง ๆ (๓) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนประมง โดยแก้ไขปัญหำขำดแคลนแรงงำน
ในภำคประมง ปรับปรุงข้อมูลและจัดท ำหนังสือคนประจ ำเรือส ำหรับคนต่ำงด้ำว (Seabook) ต่ออำยุ
หนังสือคนประจ ำเรือ ให้กับคนต่ำงด้ำวที่คุ้มครองสิทธิแรงงำนประมงทะเล ส่งเสริมแรงงำนประมงและ
นำยจ้ำงให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตำมกฎหมำย ด ำเนินกำรตรวจสอบเรือประมงไทย 
ที่แจ้งเข้ำออก ณ ท่ำเทียบเรือประมงของศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออก (PIPO) และบริหำรจัดกำร
แรงงำนประมงผ่ำนโครงกำรศูนย์ประสำนแรงงำนประมง ๒๒ จังหวัด (๔) ด้ำนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์และเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรตรวจแรงงำน 
และ (๕) กำรให้ควำมช่วยเหลือแรงงำนไทยที่ถูกหลอกไปท ำงำนในต่ำงประเทศ ปี ๒๕๖๔  
  ๒. แนวควำมคิดในกำรยกระดับสู่ Tier 2 ด้ำนกำรป้องกัน กล่ำวคือ (๑) กำรยกระดับ
ส ำนักงำนเลขำนุกำรศูนย์บัญชำกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน (๒) กำรจัดท ำระบบรับเรื่อง 
ร้องทุกข์ ร้องเรียนกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและกำรส่งต่อคดี  (๓) กำรเพ่ิม
ศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ (๔) กำรจัดตั้งคณะท ำงำนเฉพำะกิจต่อต้ำนกำรค้ำ
มนุษย์ด้ำนแรงงำน   

  ๒. ด้านความมั่นคง แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
  ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ (นำงพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ พลเอก สุรพงษ์   
สุวรรณอัตถ์ และนำยกิตติ  วะสีนนท์) ได้อภิปรำยแสดงควำมเห็นสรุปได้ว่ำ จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับด้ำนกำรต่ำงประเทศที่ผ่ำนมำ มีข้อสังเกต ๔ ประกำร คือ ๑) กระทรวงกำรต่ำงประเทศยังไม่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณที่เพียงพอในกำรด ำเนินโครงกำร เนื่องจำกขำดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่สำมำรถแสดง
ผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ๒) กระทรวงกำรต่ำงประเทศควรบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรโครงกำรร่วมกับ
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ทุกภำคส่วนให้ครบทุกมิติ และควรด ำเนินกำรให้ทุกแผนย่อย (5S) ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นกำรต่ำงประเทศมีกำรบูรณำกำรที่เป็นรูปธรรม แม้ว่ำจำกกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนย่อย  
ทั้ง ๕ แผน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จะได้ด ำเนินกำรตัวชี้วัดและมีค่ำเป้ำหมำยดีขึ้นถึงร้อยละ ๕ - ๑๐  
ก็ตำม แต่ปัจจุบันปรำกฏเพียงกำรบูรณำกำรในแผนย่อยที่ ๑ ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ 
(Security) เท่ำนั้นที่มีกำรบูรณำกำรอย่ำงชัดเจน ส่วนอีก ๔ แผนย่อย คือ แผนควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ
และควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (Sustainability).แผนด้ำนกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ (Standard).แผนด้ำนกำรส่งเสริมสถำนะและบทบำทของ
ประเทศไทยในประชำคมโลก (Status) แผนด้ำนกำรต่ำงประเทศมีเอกภำพและบูรณำกำร (Synergy)  
ควรต้องปรับปรุงกำรบูรณำกำรเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์โลกต่อไป ๓) อุปสรรคที่เกิดจำกกรอบ
ควำมคิดของข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำรของกระทรวงกำรต่ำงประเทศที่ยังมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนตำมงำน
ประจ ำ ด ำเนินกำรตำมกฎและขั้นตอนเดิมมำกเกินไป ควรต้องผลักดันให้บุคคลเหล่ำนี้ปฏิบัติงำนในเชิงรุก 
ควรอธิบำยผลกระทบระหว่ำงประเทศที่เกิดจำกนโยบำยรัฐบำลให้เกิดควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมิได้มุ่งเน้นเพียงผลสัมฤทธิ์ในเชิงปริมำณเท่ำนั้น ๔) ควรสร้ำง Big Data ของคนไทย 
ในต่ำงประเทศ และส่งเสริมกำรสร้ำงสถำบัน THINK TANK ที่มีคุณภำพ เป็นสถำบันให้ทุกหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรต่ำงประเทศได้พูดคุย ระดมควำมคิดเห็น วิจัย และพัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
ต่ำงประเทศร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกรณีที่ประเทศไทยจะมีโอกำสเป็นเจ้ำภำพกำรประชุม
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022) มุ่งเน้น  
“กำรเปิดกว้ำง สร้ำงสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” โดยภำยหลังสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด.-.๑๙ 
คงต้องมีกำรเปิดกว้ำงในกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลมำกขึ้น และกำรจัด
ประชุมดังกล่ำวจะต้องน ำประโยชน์มำสู่ประเทศ และที่ส ำคัญควำมคืบหน้ำและกำรด ำเนินกำรของ
ยุทธศำสตร์ควำมร่ วมมือทำงเศรษฐกิจอิ รวดี -เจ้ ำพระยำ-แม่ โขง (Ayeyawady-Chao.Phraya-
Mekong.Economic.Cooperation Strategy : ACMECS) ตำมแผนหรื อนโยบำยต่ ำง ๆ ควรมี กำร 
ต่อยอด และด ำเนินกำรให้เป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว จะมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงไร ทั้งกำรจัดประชุม APEC ในสถำนกำรณ์โรคระบำด  
หรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำในภูมิ ภำคเอเชีย – แปซิ ฟิก (Comprehensive 
and.Progressive.Agreement.of.Trans-Pacific Partnership : CPTTP) และจะด ำเนินกำรสร้ำงพันธมิตร
ระหว่ำงประเทศ รวมทั้งสร้ำงสมดุลอ ำนำจอย่ำงไร เพื่อมิให้กระทบกับฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง โดยควรผลักดัน
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรขับเคลื่อนแผนย่อย (5S) จะด ำเนินกำรภำยใต้บริบทของโลก
อย่ำงไร ไปในทิศทำงใด และกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ตลอด ๕ ปีที่ผ่ำนมำ เป็นอย่ำงไร และอีก ๕ ปี ต่อไปจะด ำเนินกำรอย่ำงไร และจำกกำรถูกตัดงบประมำณ 
ในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ มีกำรทบทวนและด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร อีกทั้งผลกำรร่วมมือกับกระทรวง
ต่ำง ๆ ในกำรบูรณำกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศเป็นไปอย่ำงมีเอกภำพและมีประสิทธิภำพหรือไม่ อย่ำงไร 
นอกจำกนี้ เห็นว่ำควรปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรในตำ่งประเทศ และกฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรตรวจคนเข้ำเมืองให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน กำรบังคับใช้ตำมพระรำชบัญญัติเอกสิทธิ์และ
ควำมคุ้มกันส ำหรับองค์กำรระหว่ำงประเทศและกำรประชุมระหว่ำงประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงของที่ตั้งส ำนักงำนองค์กำรระหว่ำง
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ประเทศและสถำนที่จัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศ รัฐบำลควรมีฐำนข้อมูลคนไทยในต่ำงประเทศ ปรับปรุง 
กำรใช้ระบบ Thailand Pass System ส ำหรับกำรเดินทำงเข้ำประเทศไทยให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   
  จำกนั้น รองปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (นำยชุตินทร  คงศักดิ์) ได้ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่ำ ส่วนที่หนึ่ง ภำพรวมกำรด ำเนินงำนในช่วงที่ผ่ำนมำ ตำมที่ได้มีกำรปรับจุดเน้นของแผนฯ 
เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรและจัดล ำดับควำมส ำคัญและประเด็นเร่งด่วนให้ตอบสนองต่อบริบท
ปัจจุบันและงบประมำณที่ได้รับจริง เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูประเทศจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ  
โรคโควิด-๑๙ และเตรียมควำมพร้อมรับมือกับควำมท้ำทำยรูปแบบใหม่เพ่ือเสริมสร้ำงให้ประเทศไทย 
“มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
มีควำมมั่นใจว่ำ กำรด ำเนินงำนจนถึงปัจจุบันตำมแผนแม่บทด้ำนกำรต่ำงประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ
เป็นไปตำม “ค่ำเป้ำหมำย”.หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งมีแนวโน้มสูงที่กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนแม่บทด้ำนกำรต่ำงประเทศในห้วง ๕ ปีแรกจะบรรลุผลตำมที่ก ำหนดไว้  
  ส่วนที่สอง ข้อสังเกตในกำรด ำเนินงำนรวมถึงปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ แม้แผน
แม่บททั้ง ๒๓ แผน ได้รับกำรออกแบบให้หน่วยงำนต่ำง ๆ บูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงกัน โดยมี 
“หน่วยงำนเจ้ำภำพ” เป็นผู้ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน แต่ในทำงปฏิบัติ กำรขับเคลื่อนแผนแม่บท
หรือแผนระดับ ๒ อื่น ๆ หน่วยงำนภำครัฐยังคงอำศัยกฎระเบียบเดิม ๆ ที่มีมำก่อนกำรเกิดขึ้นของ
ยุทธศำสตร์ชำติในปี ๒๕๖๒ เป็นพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กฎเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณและบุคลำกร หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
ไม่มีเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภำพเพ่ือบริหำรงำนแบบบูรณำกำร รวมถึงได้รับงบประมำณเพียงประมำณ
ร้อยละ ๐.๓ ของงบประมำณประเทศ  
  ส่วนที่สำม ผลงำน/ข้อมูล ตำมประเด็นซักถำมของคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ  
  (๑) นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศของไทย นโยบำยด้ำนกำร
ต่ำงประเทศ 5S/5 เป็นกรอบกำรด ำเนินนโยบำยที่ครอบคลุมในทุกมิติและเปิดให้หน่วยงำนขับเคลื่อน
สำมำรถปรึกษำหำรือร่วมกันเพ่ือปรับเปลี่ยน/ก ำหนดจุดเน้น และจัดล ำดับควำมส ำคัญตำมบริบท
ระหว่ำงประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง  
  (๒) กำรขับเคลื่อนโครงกำรส ำคัญ  
   (๒.๑) ควำมคำดหวังของไทยในกำรเป็นเจ้ำภำพเอเปค ในปี ๒๕๖๕ กระทรวง
กำรต่ำงประเทศได้เตรียมกำรเป็นเจ้ำภำพเอเปค ในปี ๒๕๖๕ มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้จัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรระดบัชำตเิพื่อบูรณำกำรกำรจัดกำรประชุมผู้น ำเขตเศรษฐกจิเอเปค และกำรประชุมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศจะบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมกำรสื่อสำร
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคเอกชนในท้องถิ่นด้วย รวมถึงจะต้องบริหำรจัดกำรควำม  
ตึงเครียดที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรแข่งขันของมหำอ ำนำจโดยเฉพำะระหว่ำงสหรัฐอเมริกำ จีน และรัสเซีย 
เพ่ือให้กรอบเอเปคบรรลุเป้ำหมำยในกำรร่วมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโลกและส่งเสริมกำรเจริญเติบโต 
ทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน โดยไทยมีเป้ำหมำยที่จะผลักดันกำรออกเอกสำรประกำศเจตนำรมณ์ 
ผู้น ำเอเปคในกำรขับเคลื่อนกำรท ำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนในชื่อ “Bangkok Goals on BCG Economy” 
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เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) 
ของไทยให้เป็นรูปธรรมด้วย  
   (๒.๒) กำรขับเคลื่อนกรอบควำมร่วมมือ ACMECS.ให้มีควำมเข้มแข็ง ตำมเป้ำหมำย
เชิงยุทธศำสตร์ของอนุภูมิภำค โดยกำรใช้ ACMECS.เป็นกลไกรักษำควำมเป็นแกนกลำงของประเทศ 
ในอนุภูมิภำค สร้ำงดุลยภำพทำงกำรเมืองกับประเทศมหำอ ำนำจ และรักษำผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศสมำชิก ยังมีข้อจ ำกัดที่หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศจะต้องร่วมกันผลักดันและ
บูรณำกำรเพ่ือสำมำรถใช้ ACMECS เป็น “เครื่องมือ” ในกำรด ำเนินนโยบำยต่ำงประเทศเชิงรุกได้  
แม้ว่ำกำรเสนอ “โครงกำรส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” จะเปิดโอกำสให้หน่วยรำชกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนตั้งแต่กำรจัดท ำข้อเสนอ
โครงกำรร่วมกัน แต่อ ำนำจสูงสุดของกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ ยังคงเป็นของแต่ละหน่วยงำน ขณะที่ 
ACMECS ซึ่งเป็น “โครงกำรส ำคัญ” ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศยังไม่ได้มีควำมส ำคัญล ำดับต้น 
(priority) ส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
  (๓) ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้แผนแม่บทประเด็นกำรต่ำงประเทศบรรลุ
เป้ำหมำย 
   (๓.๑) ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศในห้วงแรก (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศได้ด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่ำงประเทศ 
โดยมีจุดเน้นเกี่ยวกับกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศเพ่ือ (๑) รับมือกับผลกระทบของกำรแพร่
ระบำดของโควิด -๑๙ (๒) เร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจำกผลกระทบของโควิด -๑๙  
(๓) รักษำสมดุลในกำรด ำเนินนโยบำยกับประเทศต่ำง ๆ (๔) เสริมสร้ำงบทบำทและภำพลักษณ์ของไทย 
ในเวทีโลกโดยเฉพำะในเรื่องกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในระดับอนุภูมิภำคและระดับภูมิภำค และ  
(๕) พัฒนำคุณภำพชีวิตของคนไทย รวมถึงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในงำนให้บริกำรประชำชน โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมทั้งได้น ำเสนอโครงกำรเชิงคุณภำพในมิติต่ำง ๆ  
   (๓.๒) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย กระทรวงกำรต่ำงประเทศอยู่ระหว่ำงหำรือ 
กับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนหำตัวชี้วัดที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันจำกเดิมที่เห็นชอบให้ใช้ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณเป็นหลัก โดยมีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยให้ “มำกขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ ๕ – ๑๐” ทุกห้วง ๕ ปี 
ของกำรประเมิน โดยเห็นว่ำ ควรปรับปรุงค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดในห้วงกำรประเมิน ๕ ปีครั้งต่อไป 
ให้สอดคล้องกับบริบทของงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรใช้ เกณฑ์ประเมินว่ำ  
ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมำก เพ่ือให้มีข้อมูลกำรประเมินผลที่เป็นมำตรฐำนสำกล  
   (๓.๓) ประเด็นงบประมำณ กระทรวงกำรต่ำงประเทศได้ปรับแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเพ่ือรับมือกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-๑๙ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓ และได้ปรับปรุงโครงสร้ำงงบประมำณ โดยจัดกลุ่มภำรกิจงำนในระดับโครงกำร/
ผลผลิตตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วน โดยให้ควำมส ำคัญเป็นล ำดับต้นกับกำรด ำเนินงำนเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙  
   (๓.๔) ควำมคืบหน้ำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนในลักษณะที่สำมำรถบริหำรงำน
ในรูปแบบบูรณำกำร โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญในเรื่องกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนย่อยด้ำนกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียน กำรเป็นเจ้ำภำพ
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จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรี กำรจัดกำรประชุมเครือข่ำยส ำนักนโยบำยและแผน  
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ และส ำนักกำรต่ำงประเทศของส่วนรำชกำรไทย กำรปรึกษำหำรือผ่ำนกลไก 
“คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในต่ำงประเทศ”.และกำรปรับปรุงวิธีกำรจัดท ำข้อเสนอ 
ในสว่นของกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ 

  ๓.  ด้านกฎหมาย และด้านเศรษฐกิจ 
  ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
(นำยพลเดช  ปิ่นประทีป) ได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นสรุปได้ว่ำ ในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ยังไม่มี
กำรจัดกำรเป็นกำรเฉพำะ แต่แทรกอยู่ในทุกแผน ยังไม่มีหน่วยงำนรับผิดชอบโดยตรง จึงไม่มี 
กรอบประเด็นที่ชัดเจน หน่วยงำนรับผิดชอบไม่ชัดเจน คณะกรรมำธิกำรมีกำรศึกษำในเชิงโครงสร้ำง  
เห็นว่ำปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ เกิดจำกปัจจัยหลำยประกำร อำทิ ควำมไม่เท่ำเทียม  
ในที่ดินท ำกินของคนจนในชนบท กำรจัดกำรที่อยู่ อำศัยของคนจนในเมือง ปัญหำควำมเป็นอยู่ 
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม กำรศึกษำ กำรเข้ำถึงกำรสำธำรณสุข จำกกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัด 
กำรปฏิรูปประเทศ ได้เห็นควำมก้ำวหน้ำจำกกำรที่รัฐบำลและสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ได้ด ำเนินกำร ได้แก่ กำรออกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำควำม 
เสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำ
ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม (กบสท.) มีหน้ำที่และอ ำนำจ อำทิ วำงแนวทำงและวิธีกำร
ด ำเนินกำรระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันในกำรก ำหนดแผนงำน โครงกำร 
และกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรพัฒนำควำมเสมอภำคและควำม
เท่ำเทียมทำงสังคม และส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ แผนงำน หรือโครงกำรของ
หน่วยงำนและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในกำรพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคมในส่วนของ
กระทรวงมหำดไทย มีกำรตั้งกลไก “คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยนื
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” (คจพ.) และแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนระดับต่ำง ๆ ใช้ข้อมูลจำกระบบ
บริหำรจัดกำรขอ้มูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map and Analytics Platform.:.TPMAP) 
ซึ่งได้รับกำรพัฒนำต่อยอดจำกระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลคนจนแบบชี้เป้ำ (Thai Poverty Map and 
Analytics Platform) ให้สำมำรถครอบคลุมปัญหำที่กว้ำงขึ้น จึงขอทรำบควำมคืบหน้ำในกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรของ กบสท. รำยละเอียดเกี่ยวกับ TPMAP รวมถึงปัญหำและอุปสรรคในกำร
ด ำเนินกำร ในส่วนของบทบำทกำรท ำหน้ำที่ของ กบสท. คจพ. และหน่วยบริหำรและจัดกำรทุนวิจัย  
และนวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำระดับพื้นที่ (บพท.).มีควำมซ้ ำซ้อนกันหรือไม่ นอกจำกนี้ คณะกรรมำธิกำร
เห็นควรเร่งรัดกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นกฎหมำยที่เป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำร 
ท ำมำหำกินของชำวบ้ำนและผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรอนุมัติและ 
กำรอนุญำตของทำงรำชกำร ที่กระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน อำทิ ปลดล็อคกระบวนกำรกำร
จดทะเบียนพำณิชย์ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ปรับกระบวนกำรขอสินเชื่อส ำหรับผู้ประกอบกำร 
รำยย่อย ปรับปรุงเงื่อนไขและกระบวนกำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  
ของกรมอนำมัย.เป็นต้น.ประกำรสุดท้ำยคณะกรรมำธิกำรมีข้อเสนอแนะ ๓ เรื่อง คือ ๑) กรณีกำร
ปรับปรุงกฎหมำย กติกำต่ำง ๆ กำรอนุมัติ กำรอนุญำต เป็นเรื่องส ำคัญ ดังนั้น เมื่อมีงำนวิจัย TDRI  
เป็นพ้ืนฐำนอยู่แล้ว คณะกรรมกำรปฏิรูปด้ำนกฎหมำยจึงควรผลักดันควำมก้ำวหน้ำและขับเคลื่อน  
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อย่ำงต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม เช่น รำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อสภำในรอบระยะเวลำ ๓ - ๖ เดือน เป็นต้น 
๒) เมื่อสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ กบสท. เป็นหน่วยงำนที่มีกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนอย่ำงเป็นรูปธรรม วุฒิสภำอำจต้องมีกำรขอควำมอนุเครำะห์ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ขอให้ชี้แจงหรือไปเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำนในบำงครั้งเพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรท ำหน้ำที่ติดตำมกำรปฏริปู
ประเทศของวุฒิสภำ ๓) จำกกำรลงพ้ืนที่ในโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในบำงจังหวัด 
ได้พบโครงกำรน ำร่องของ คจพ. และของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ซึ่งมีกระบวนกำรที่น่ำสนใจ ดังนั้น หำกอนำคตวุฒิสภำได้ลงพ้ืนที่ท ำงำนร่วมกับกระทรวงมหำดไทย  
และ อว. จะเป็นประโยชน์มำกในกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่ประชำชนต่อไป 

  จำกนั้น ผู้แทนคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย (นำยปุณณลักขิ์  สุรัสวดี) 
ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ กลไกเกี่ยวกับกำรแก้ไขกฎหมำยเพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ
ของประชำชน มีกำรขับเคลื่อนมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องประกำศใช้แล้ว  อำทิ 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองประชำชนในกำรท ำสัญญำขำยฝำกที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศัย  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
อำทิ ปรับปรุงพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อยูร่ะหว่ำงคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) พิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิวำ่ดว้ยกำรปรบัเปน็
พินัย พ.ศ. .… อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของฝ่ำยนิติบัญญัติ นอกจำกนี้ กระบวนงำนตำมที่ .TDRI.รัฐบำล
ดิจิทัลที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ อำทิ ช ำระภำษีรถยนต์ผ่ำนแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ผ่ำนสมำร์ทโฟน 
และยังมีกฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ได้แก่ กำรปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมธุรกิจกำร
ท่องเที่ยว และกำรแพทย์แผนไทย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะ
เร่งด่วน (คปก .) คอยติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมำยตำมแผน 
กำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ และกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ป.ย.ป. เพ่ือพิจำรณำจัดท ำข้อเสนอ 
กำรปฏิรูปกฎหมำยในประเด็นที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วนต่อไป 

  ผู้แทนคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ (นำงสำววรรณิยำ  เอมะศิริ) 
ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ กำรจัดตั้งส ำนักงำนบูรณำกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
เพ่ือเป็นหน่วยงำนหลักในกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนในกำรขจัดปัญหำด้ำนควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ 
โดยจะด ำเนินกำรสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตรช์ำติ ๒๐ ปี โดยท ำหน้ำที่ในกำรศกึษำ
และวิจัยเรื่องปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ พัฒนำและติดตำมตัวชี้วัด จัดท ำฐำนข้อมูล
เกี่ยวกับควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ ด ำเนินกำรให้เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันในกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ เพ่ือให้คนยำกจนและผู้ด้อยโอกำสได้รับโอกำสที่เท่ำเทียมและลด
ควำมเหลื่อมล้ ำที่เกิดขึ้น  

  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงและธนำคำรสมอง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (นำงสำวศรี  ศรีงำม) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ ศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำม
ยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  ซึ่งมี
นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร โดย ศจพ. จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำอย่ำงบูรณำกำรและเป็น
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รูปธรรมในทุกพื้นที่  ทั้งนี้ ศจพ. ได้แก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบูรณำกำรเพ่ือ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน พ.ศ. .... เพ่ือให้ครอบคลุม ยืดหยุ่น และเหมำะสมต่อ
สภำพปัญหำที่เกิดขึ้นจนบรรลุผลเป็นร่ำงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำ
ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์ส ำคัญในกำรด ำเนินกำรใด ๆ 
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือกันของภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมกันจำกสถำนะ 
โอกำส และกำรเข้ำถึงด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยำกรธรรมชำติ  นอกจำกนี้  
ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ควำมยำกจนในปี ๒๕๖๓ ว่ำอัตรำควำมยำกจนของประเทศไทย
ไม่ได้เพ่ิมขึ้นมำกดังที่คำดกำรณ์ไว้ และสัดส่วนคนจนท่ีเพ่ิมขึ้นดังกล่ำวก็เป็นผลมำจำกกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ แต่ด้วยมำตรกำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือของ
รัฐบำลจึงท ำให้อัตรำควำมยำกจนไม่เพิ่มสูงจนเกินควร ส ำหรับประเด็นควำมแตกต่ำงของคณะกรรมกำร 
บูรณำกำรเพ่ือพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม (กบสท.) กับศูนย์อ ำนวยกำรขจัด
ควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) นั้น  
กล่ำวได้ว่ำ กบสท. เป็นกลไกเพ่ือบูรณำกำรในกำรพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม 
ในระดับนโยบำยโดยมีนัยในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ส่วน ศจพ. เป็นกลไก 
เพื่อแก้ไขปัญหำควำมควำมเหลื่อมล้ ำและควำมยำกจนในระดับจังหวัดและระดับต่ำง ๆ  

  ทั้งนี้ ผู้ชี้แจงขอรับกรณีกำรผลักดันควำมก้ำวหน้ำและขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่องให้เป็น
รูปธรรม ส่งให้แก่ส ำนักงำน ป.ย.ป. ซึ่งเป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร TDRI 
ส่วนกรณีรำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อสภำในรอบระยะเวลำ ๓ - ๖ เดือน ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรแต่ละเรื่อง
อำจจะกระชั้นชิดเกินไป จึงอำจเป็นกำรยำกท่ีจะสำมำรถรำยงำนได้ภำยในเวลำดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม 
ตลอดระยะเวลำ ๒ ปีของวำระวุฒิสภำ หน่วยงำนยินดีที่จะท ำงำนร่วมกับวุฒิสภำ และจะประสำน
รำยงำนควำมคืบหน้ำให้วุฒิสภำทรำบในโอกำสต่อไป 
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