
 

 

 

 

 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภา 

 
       วันจันทร์ท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ ง  เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

      เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม ได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม               
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 ๑. เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม 
จ ำนวน ๔ เรื่อง และเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จ ำนวน ๑ เรื่อง ดังน้ี 
                ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง การบูรณาการอุตสาหกรรมการบินกับภาคเศรษฐกิจของชาติ ส่วนเศรษฐกิจการบินส าหรับการแพทย์
และดูแลสุขภาพ (Aviation Economy for Medical Care) ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม  
          ๑.๒ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  
การปฏิรูปหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai universal health 
coverage reform for sustainable development) ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข   
  ๑.๓ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน : การบริหารและการจัดการ
ภาวะแล้ง ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า   
  ๑.๔ รับทราบสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม  วุฒิสภา  
รอบ ๑ ป ี(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 
 
 
 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๒๒  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง)  

วันจันทร์ที่  ๗  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๕ 



๒ 
 

  ๑.๕ ประธานรัฐสภาในฐานะประธานหน่วยประจ าชาติ ไทยในสหภาพรัฐสภา  
(Inter – Parliamentary Union – IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาอาเซียนและแปซิฟิก (Asian – Pacific  
Parliamentarians’ Union – APPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน  (ASEAN  Inter – Parliamentary  
Assembly – AIPA) ได้มีค าสั่งเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับหน่วยประจ า 
ชาติไทย ข้อ ๗ ในวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยเริ่มการประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา 

 ที่ประชุมรับทรำบ 
 

 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม    (ไม่มี) 
 

 (๓)  กระทู้ถำม                                                                                   
๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ                          จ ำนวน ๓ เรื่อง 

 

 

ผลกำรพิจำรณำ  

 เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) ผู้ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไป 
เป็นวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

 

ผลกำรพิจำรณำ  

ด้วยปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับที่ดินท ากินของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ให้  
ความส าคัญและพยายามด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖ มีการสร้างเขื่อน 
ศรีนครินทร์ (เขื่อนเจ้าเณร) ในพ้ืนที่อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และมีการอพยพประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อน โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ให้น าที่ดิน 
ในเขตต าบลนาสวน และต าบลแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มาจัดสรรให้แก่ประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งที่ดินที่จัดสรรนี้อยู่ในเขตหวงห้ามเพ่ือประโยชน์ในราชการทหาร ต่อมาในปี 

        ๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง ช่วงลำดพร้ำว-ส ำโรง 

นำยสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

        ๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนกรณีปัญหำ 

ที่ดินท ำกิน ว่ำที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จ ำปำเทศ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 



๓ 
 

พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ในราชการทหารตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ แต่ปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น
อุทยานแห่งชาติท าให้ประชาชนที่ได้รับจัดสรรที่ดินยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินของตนเอง  ทั้งที่เวลา 
ได้ล่วงเลยมานานถึงเกือบ ๕๐ ปีแล้ว และขณะนี้มีข้อมูลว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เสนอให้เพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติ เฉพาะพ้ืนที่ที่จัดสรรให้แก่ประชาชน เพ่ือมอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และให้กรมที่ดิน ด าเนินการออกเอกสารสิทธิให้แก่ประชาชนต่อไป นอกจากนี้ ยังมีกรณี
ปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง โดยพ้ืนที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย ต่อมาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนองได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้เพ่ือจัดให้ประชาชนเช่าเพ่ือที่อยู่อาศัย  ธุรกิจการค้า 
และอุตสาหกรรม ถือเป็นย่านอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดระนองในปัจจุบัน แต่เมื่อครบสัญญาอนุญาต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้ยื่นเรื่องขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าว
แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ให้ระงับการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด และกรมป่าไม้เคยแจ้งให้จังหวัดระนองเร่งรัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนองด าเนินการท าเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพ่ือขอผ่อนผันยกเว้นปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่จนถึง
ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ เพ่ิมเติม ขอเรียนถามว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีนโยบายหรือแนวทางในการด าเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในพ้ืนที่อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  
เพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินท ากิน  ตลอดจนมีผล 
ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ มีนโยบายหรือแนวทางในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการเช่าที่ดินป่าชายเลนของประชาชนจังหวัดระนอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว อีกทั้ง 
มีผลความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ในกรณีปัญหาเขื่อนศรีนครินทร์ ได้มีการตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายใหม่ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้นมา ขณะนี้
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวได้แบ่งเป็น ๓ กลุ่มคือ ๑) กลุ่มที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ก่อนการสร้างเขื่อน 
ศรีนครินทร์ ๙๐๐ ครัวเรือน อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เพ่ือเพิกถอนพ้ืนที่อุทยาน ซึ่งจะประกาศใช้ภายใน ๑ เดือนนับจากนี้ และเมื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนแล้วจะสามารถเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา และรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พิจารณา โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ปีครึ่ง เพ่ือมอบเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชน ๙๐๐ ครัวเรือน และ
ประชาชนกลุ่มที่ ๒) อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติก่อน 



๔ 
 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และเป็นผู้ยากไร้ อยู่ในขั้นตอนการส ารวจพ้ืนที่และตรวจสอบ
คุณสมบัติ โดยจะผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในป่าอนุรักษ์พลางก่อนคราวละ ๒๐ ปี และกระบวนการเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใช้เวลารวมประมาณ ๑ ปีครึ่ง ในส่วนประชาชนกลุ่มที่ ๓) คือ ผู้อาศัยในพ้ืนที่หลัง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ถือเป็นผู้บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายเพ่ือให้ออก  
นอกพ้ืนที่  

ในกรณีพ้ืนที่ป่าชายเลนจังหวัดระนอง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง เสนอการใช้ที่ดินให้คณะอนุกลั่นกรองกฎหมาย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม  
เป็นประธาน โดยพิจารณาให้เพิกถอนพ้ืนที่ป่าสงวน และขอยกเว้นมติคณะมนตรีที่ประกาศให้พ้ืนที่ดังกล่าว
เป็นป่าชายเลน รวมถึงขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศห้ามใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนท ากิจกรรมใด ๆ ทั้งปวง  
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาด าเนินการไม่เกิน ๑ ปีนับจากนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเช่าที่จากกรมธนารักษ์ได้
โดยตรง และการแก้ปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดระนองจะเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหา
กรณีเดียวกันในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป 
 

 

ผลกำรพิจำรณำ  

  ด้วยได้รับการร้องขอจากประชาชนจ านวนประมาณ ๔๐๐ หลังคาเรือน ในบริเวณพ้ืนที่
ใกล้เคียงอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งที่มีที่ตั้งติดกับแหล่งน้ าสาธารณะกุดปราสาทซึ่งเป็นแหล่งน้ า
ส าหรับเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๓๐๐ ไร ่ปัจจุบันกุดปราสาทมีสภาพเสื่อมโทรม 
เกิดการตื้นเขินของตะกอนดิน ในฤดูฝนน้ าท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตรเป็นเวลานาน ส่งผลให้พืชผล 
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ส่วนในฤดูแล้งน้ าตื้นเขินไม่สามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ า เพื่อใช้ประโยชน์
ในทางการเกษตรได้ สมควรที่จะมีการฟ้ืนฟูแหล่งน้ ากุดปราสาท เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้ าทางการเกษตร 
เป็นแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค และเชื่อมต่อแหล่งน้ าเพ่ือเติมน้ าจากแหล่งน้ าที่อยู่สูงกว่าไปยัง 
แหล่งน้ าที่อยู่ต่ ากว่า ประกอบกับพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของปราสาทหินบ้านสมอ หรือปราสาททามจาน 
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นของกรมศิลปากรแล้ว จึงสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง ขอเรียนถามว่า  
กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
และได้ด าเนินการส ารวจออกแบบแปลนการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ากุดปราสาท  หมู่ ๑๒ 
ต าบลสมอ อ าเภอปรางค์กู่แล้วหรือไม่ อย่างไร หากยังไม่ได้ด าเนินการ มีแนวทางเพื่อด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ประกอบกับกรมทรัพยากรน้ าเคยเข้ามาดูสภาพพ้ืนที่แหล่งน้ า 

        ๓.๑.๓ กระทู้ถำม เรื่อง กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำกุดปรำสำท หมู่  ๑๒  

ต ำบลสมอ อ ำเภอปรำงค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ นำยเฉลิมชัย เ ฟ่ืองคอน เป็นผู้ตั้ งถำม  

ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 



๕ 
 

กุดปราสาทเมื่อหลายปีก่อน มีผลการด าเนินการอย่างไร รวมถึงหากได้มีการเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ากุดปราสาทเสร็จแล้ว มีแผนการตั้งงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณใด 
และมีวงเงินประมาณเท่าไร ทั้งนี้ จะขอน ารายละเอียดค าตอบชี้แจงกระทู้ถามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแจ้งแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ  
ทราบต่อไป 

 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า  จากการส ารวจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ พบว่าพ้ืนที่กุดปราสาทซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๒๒๐ ไร่ มีพ้ืนที่อยู่เหนือฝายน้ าล้น 
ที่ใหญ่มากและเป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ าฝนมาก มีศักยภาพเก็บกักน้ าประมาณ ๗๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกระจายอ านาจมีมติว่าแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีปริมาตรเก็บกักน้ าน้อยกว่า  
๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้กรมทรัพยากรน้ า 
ไม่สามารถดูแลแหล่งน้ าในหลายพ้ืนที่ของประเทศได้  ทั้งยังมีประเด็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่มีความสามารถดูแลพ้ืนที่กุดปราสาทซึ่งเก็บกักน้ าได้ประมาณ ๗๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรได้เอง  
กรมทรัพยากรน้ า จึงด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ตอนเหนือของกุดปราสาท คือ กุดพรุน ผลการส ารวจพบว่า 
กุดพรุนมีศักยภาพเก็บกักน้ าได้ประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีประชาชนสามารถรับประโยชน์
ประมาณ ๑๐๐ กว่าครัวเรือน มีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ ๗๐๐ กว่าไร่ ในขณะที่พ้ืนที่กุดประสาท 
มีประชาชนสามารถรับประโยชน์ประมาณ ๔๕๐ กว่าครัวเรือน มีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ ๕๐๐ กว่าไร่ 
กรมทรัพยากรน้ าจึงบรรจุแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ ากุดปราสาท โดยก่อสร้างเชื่อมกันเป็นอ่างพวง
ระหว่างกุดพรุนและกุดปราสาท ซึ่งจะท าให้เก็บกักน้ าได้ประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ 
ได้รับประโยชน์ประมาณ ๕๐๐ – ๗๐๐ ไร่ มีประชาชนสามารถรับประโยชน์ประมาณ ๕๐๐ กว่าครัวเรือน  
โดยใช้งบประมาณ ๘๐ กว่าล้านบาท ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ าวางแผนที่จะบรรจุในแผนงบประมาณปี ๒๕๖๗  
 

 ๓.๒ กระทูถ้ำมด้วยวำจำ                   จ ำนวน   ๓   เรื่อง 
 

 

 ผลกำรพิจำรณำ  
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม 

ติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ 
ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป    
 

    ๓.๒.๑ กระทู้ถำม เรื่อง กำรบ ำบัด ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด   
นำยวันชัย  สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม   
 

 



๖ 
 

 

 ผลกำรพิจำรณำ  

จากกรณีที่พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงกลาโหม กับคณะ ได้ไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
ตามค าเชิญของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  ขอเรียนถามว่า การไปเยือน
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียจะส่งผลต่อความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างไร  นอกจากนี้  
การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจะเริ่มได้ตั้งแต่เมื่อใด  และขอให้ประสานไปยังองค์กร 
ความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) ให้เข้ามาช่วยเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย 
จัดประชุมร่วมสันติวิถี 

นายดอน  ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า การไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเริ่มต้นจาก 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จัดการประชุมภาคธุรกิจ 
ในกรอบความร่วมมือเอเชียครั้ งแรก (ACD Connect 2016) และด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
มาเป็นระยะเวลา ๖ ปี จนน าไปสู่การเยือนอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๖๕  ทั้งนี้ ค าเชิญให้นายกรัฐมนตรี 
ไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเริ่มตั้งแต่ปี  ๒๕๖๐ โดยได้รับเชิญด้วยวาจา แต่เนื่องจากปัญหา
ภายในประเทศไทย จึงได้เลื่อนการไปเยือนออกไปก่อน ต่อมาในการประชุมผู้น าจี 20 ที่นครโอซากา  
ประเทศญี่ปุ่น ในปี ๒๕๖๒ ได้มีการพบกันระหว่างผู้น าทั้งสองประเทศ ในการประชุมได้มีการรื้อฟ้ืน
ความสัมพันธ์ แต่การเจรจาได้ประสบความส าเร็จในปี ๒๕๖๕ สิ่งที่จะด าเนินการต่อไปในเรื่องความสัมพันธ์
ของทั้งสองประเทศ คือ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะมีการประชุมตัวแทนจากสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยเพ่ือเยือนซาอุดิอาระเบีย โดยเริ่มไปเยือนตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากนั้นในวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะมีการเจรจาเรื่องแผนงานที่จะร่วมมือกันในเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์กับ 
ทั้งสองประเทศ และสิ่งส าคัญที่กระทรวงการต่างประเทศต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วคือ การแต่งตั้ง
เอกอัครราชทูตไทยประจ าราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียคนแรกในรอบ ๓๐ ปี นอกจากนี้ ในหลายปีที่ผ่าน
มาไทยกับองค์กรความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) มีปฏิสัมพันธ์ในระดับหนึ่งโดยมีการพูดคุยเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในประเทศไทย โดยในปีนี้เลขาธิการองค์กรความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) ได้ตอบรับที่จะมา
เยือนไทย รวมทั้งมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้ตอบรับที่จะมาเยือนไทยเช่นเดียวกัน    
 

    ๓.๒.๒ กระทู ้ถำม เรื ่อง ผลส ำเร็จของกำรฟื้นฟูควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
รำชอำณำจักรไทย – รำชอำณำจักรซำอุดิอำระเบีย นำยจเด็จ  อินสว่ำง เป็นผู้ตั ้งถำม  
ถำมนำยกรัฐมนตรี 
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จากกรณีเหตุการณ์น้ ามันดิบรั่วไหลลงทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดระยอง ของบริษัท สตาร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ซึ่งบริษัท 
แถลงว่ามีปริมาณน้ ามันดิบรั่วไหล ๕๐,๐๐๐ ลิตร หรือ ๓๙ ตัน โดยตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นทุกหน่วยงาน 
ได้เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา เหตุการณ์น้ ามันดิบรั่วถือเป็นอุบัติเหตุภัย แม้ว่าจะมีการก าจัดน้ ามันดิบรั่วไหล
โดยสารเคมีและคราบน้ ามันได้ลดลงก็ตาม แต่ย่อมกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ ท้องทะเล 
ชายหาด กระทบห่วงโซ่อาหารทะเล การประมงพ้ืนบ้าน ประมงชายฝั่ง และกระทบการท่องเที่ยว ขอเรียน
ถามว่า ปัจจุบันได้แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อาหารอย่างไร และมีแผนการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
รวมถึงจะสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและสังคมให้มีความมั่นใจอย่างไร  นอกจากนี้ ขอฝากเพ่ิมเติม
ประเด็นอนุกรรมการชุดที่ ๑ ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐกับนักวิชาการ โดยร่วมแก้ไขปัญหากับตัวแทนภาคประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ 
เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ และปัญหาที่เกิดขึ้นต้องอยู่บนพ้ืนฐานความรู้  ข้อเท็จจริง
ร่วมกัน เพ่ือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมไทยที่สร้างสรรค์  และฝากติดตามการแก้ไขปัญหาหลังจาก
แก้ปัญหาเสร็จภายใน ๑ เดือนแล้ว จะฟื้นฟูแก้ไขปัญหานี้ต่อไปอย่างไร     
   นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ ามันดิบรั่วไหลลงทะเลอ่าวไทยไม่มีคราบน้ ามัน
หลงเหลือแล้ว โดยได้ใช้สารเคมีก าจัดน้ ามันจ านวน ๘๕,๐๐๐ ลิตร เพ่ือให้น้ ามันแตกตัวเป็นโมเลกุล 
ขนาดเล็ก ซึ่งจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่อยู่ในทะเลจะย่อยสลายสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งสารเคมีก าจัด 
คราบน้ ามันที่ใช้ในปัจจุบันมีความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสัตว์น้ าต่าง ๆ และใช้เวลา
ย่อยสลายภายใน ๓ เดือน ส าหรับจุดที่น้ ามันรั่วห่างจากชายฝั่งประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ความลึกของทะเล
ไทยอยู่ที่ประมาณ ๒๗ - ๓๐ เมตร เมื่อใช้สารเคมีก าจัดคราบน้ ามันจะจมลงใต้ผิวน้ าประมาณ ๑ - ๕ เมตร 
แสงแดดและจุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายคราบน้ ามัน และกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเล 
พบว่ามีค่าของสารไฮโดรคาร์บอนและสารโลหะหนักในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อประชาชน ซึ่งทางจังหวัด
ระยองจะขอความร่วมมือกับประชาชนงดจับสัตว์ทะเลชายฝั่งและงดเล่นน้ าทะเลประมาณ ๑ เดือนครึ่ง 
ทั้งนี้ คราบน้ ามันซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กอาจดูดซับในปะการัง  แต่จุลินทรีย์และแบคทีเรียสามารถย่อย
สลายโมเลกุลคราบน้ ามันได้ จึงต้องประเมินผลกระทบในระยะยาวต่อไป ต่างจากไมโครพลาสติก 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า ส าหรับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากมีการน าเสนอข่าว
น้ ามันรั่วไหลจ านวนมากอาจสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนได้  ซึ่งหน่วยงานได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา

    ๓.๒.๓ กระทู้ถำม เรื ่อง กำรจัดกำรผลกระทบในห่วงโซ่อำหำรจำกกรณี
น้ ำม ันรั ่ว ไหลในทะเลอ ่ำวไทย  จ.  ระยอง นำยอ ำพล  จ ินดำว ัฒนะ เป ็นผู ้ตั ้งถำม  
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม  
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คราบน้ ามันที่หาดแม่ร าพึงได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลงเหลือคราบน้ ามันบางส่วน และเชื่อว่านักท่องเที่ยว 
จะกลับไปท่องเที่ยวที่หาดแม่ร าพึงและหาดต่าง ๆ ในบริเวณดังกล่าวได้ภายใน ๒ - ๔ สัปดาห์ โดยต้อง
หารือกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองว่ามีความปลอดภัยสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้  และในวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จังหวัดระยองได้มีการจัดแถลงข่าวอาหารทะเลระยอง  ปลอดภัย มั่นใจ กินได้  
โดยเก็บตัวอย่างอาหารทะเลแต่ละชนิดจากแหล่งต่าง ๆ พบว่ามีความปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนที่มีค่า 
เกินมาตรฐาน และขณะนี้กรมควบคุมมลพิษได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา ๒ ชุด ภายใต้คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษแห่งชาติ โดยชุดที่ ๑ จะท าหน้าที่ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม  
และจัดท าแผนงานมาตรการ แนวทางประเมินผลกระทบจากค่าน้ ามันที่เกิดขึ้น รวมถึงแผนฟื้นฟูระบบนิเวศ
และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และชุดที่ ๒ อนุกรรมการประเมินผลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ด้านสิ่งแวดล้อมกรณีน้ ามันรั่ว  มีหน้าที่ประเมินค่าเสียหาย ค่าขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหา รวมถึงค่าชดเชยประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เขตภัยพิบัติ ซึ่งจะต้อง
เรียกร้องจากบริษัทที่สร้างความเสียหาย นอกจากนี้ ในส่วนการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพ้ืนที่   
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเชื้อเพลิง
พลังงานและอีกหลายหน่วยงานจะร่วมกันวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป    

 

 เรื่องด่วน      จ ำนวน ๒ เรื่อง 
 

 
 

 ผลกำรพิจำรณำ 

 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ของที่ประชุมวุฒิสภา ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือแจ้งว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีค าตกหล่นในมาตรา ๒๔/๓ วรรคสอง  
จึงขอแก้ไขความในมาตรา ๒๔/๓ วรรคสอง โดยเพ่ิมค าว่า “ท่ี” เป็นดังนี้ “ให้สมาชิกประเภทผู้ประกอบ
ธุ รกิจ เป็นตั วกลาง ในการจัดหาสิน เชื่ อ ใช้แบบจ าลองด้ านเครดิตที่ ไ ด้ จัดท าตาม วรรคหนึ่ ง  
เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อแทนผู้ที่จะให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงใ นกิจการ 
ที่เกี่ยวกับการเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อของสมาชิกดังกล่าวเท่านั้น” ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ให้แก้ไขค าตกหล่นดังกล่าว   

        เรื่องด่วนที่ ๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งสภำผู้แทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว (วุฒิสภำต้องพิจำรณำให้เสร็จภำยใน 60 วัน 
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 136 นับต้ังแต่วันท่ี 31 มกรำคม 2565)  
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 ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (นางสาวสภัทร์พร  ธรรมาภรณ์พิลาศ) ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย  
ธนาคารแห่งประเทศไทย (นายด ารงศักดิ์  ณ ระนอง) ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบผู้ให้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (นายปฤณัต  ศักดิ์พานิช) และรองเลขาธิการ สายงานกฎหมาย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (นายศักรินทร์  ร่วมรังสี) ได้เข้าร่วมประชุม   

 โดยหลังจากเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว  
ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม  
โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ (นายลักษณ์  วจนานวัช) ได้รายงานผลการพิจารณาศึกษา 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ สรุปได้ว่า (๑) ร่างพระราชบัญญัติท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติได้ โดยส่งผลดีต่อ  
ผู้ขอสินเชื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจ Start - up ที่ไม่มี
ประวัติการขอสินเชื่อ และมีความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อได้ค่อนข้างจ ากัดสามารถเข้าถึงสินเชื่อ  
ในระบบได้มากขึ้ น  (๒ )  คณะกรรมาธิการ เห็นด้ วยกับการแก้ ไข เ พ่ิม เติมมาตรา  ๒๔/๑/๑  
(ร่างที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบปรับเป็นมาตรา ๒๔/๒) ของสภาผู้แทนราษฎร ที่บัญญัติให้สมาชิก
ประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่ออาจเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อ
ให้แก่ผู้ที่จะให้สินเชื่อได้ โดยเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการ  
เรื่องการรักษาความลับการเปิดเผยข้อมูลเครดิตตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด้วย (๓) กรณีเมื่อร่างพระราชบัญญัติ 
มีผลบังคับใช้และผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต
แห่งชาติแล้ว จะต้องมีหน้าที่น าส่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และพร้อมใช้งาน ให้กับบริษัท
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง เช่นเดียวกับสมาชิกอื่น ๆ ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  
ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ และเมื่อพิจารณารูปแบบ  
การด าเนินธุรกิจของสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อแล้ว จะมีข้อจ ากัดมากกว่า
สมาชิกที่เป็นสถาบันการเงิน จึงควรมีการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการน าส่งข้อมูล  
ให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ รวมทั้งขอบเขตในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตให้มีความชัด เจน สอดคล้อง
กับรูปแบบการด าเนินธุรกิจของสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อและสามารถ  
น าไปปฏิบัติได้จริง (๔) เห็นควรให้หน่วยงานที่ยังมิได้เข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ เพ่ือให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติมีข้อมูลในการน ามาวิเคราะห์และประมวลผลได้  
อย่างสมบูรณ์และผู้ให้บริการสินเชื่อจะสามารถบริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อได้มากขึ้น ตลอดจน
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สามารถลดจ านวนสินเชื่อนอกระบบได้ อีกทั้งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาวินัยทางการเงินของภาคประชาชน
และลดจ านวนหนี้ภาคครัวเรือนได้ด้วย 

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้ เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ได้แถลงเพ่ิมเติมสรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลาง 
ในการจัดหาสินเชื่อ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในทางการค้าปกติเป็นตัวกลางในการให้บริการระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ านวยความสะดวกในการก่อให้เกิดสินเชื่อซึ่งมิได้ประกอบกิจการเป็นผู้ให้
สินเชื่อเอง เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตท าให้สามารถน าส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการขอรับสินเชื่อ  
ผ่านระบบหรือเครือข่ายการให้บริการของตนให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตได้ โดยประชาชนทั่วไปจะได้รับ
ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายซึ่งเป็นผลดีมากกว่าการกู้ยืมเงินนอก
ระบบ 

 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
โดยสมาชิกได้ตั้งประเด็นค าถาม สรุปได้ว่า (๑) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างไร (๒) ที่ผ่านมามีปัญหาใดที่เกิดกับผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อหรือไม่ อย่างไร  
และ (๓) ประเภทของผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อครอบคลุมธุรกิจใดบ้าง ตลอดจน 
ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมงในปัจจุบัน สามารถด าเนินธุรกิจเป็นผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง 
ในการจัดหาสินเชื่อได้หรือไม่ นอกจากนี้ สมาชิกยังได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหา
หนี้ครัวเรือนหรือหนี้ชุมชนผ่านระบบธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมทั้งให้มี
การพิจารณามาตรการเพ่ือควบคุมการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันด้วย 

 หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลั ง 
และผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย (นายด ารงศักดิ์  ณ ระนอง) ได้ร่วมกันตอบชี้แจง
สรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพื่อให้มีผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ
ขึ้นใหม่ ซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกรรมด้านการกู้ยืมประเภทหนึ่ง ได้แก่ (๑) ธุรกรรมการกู้ยืมเงินระหว่าง 
บุคคลทั่วไปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
(Peer-to-Peer Lending: P2P Lending) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่อยู่ในการก ากับของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ประมาณ ๗-๘ ราย และ (๒) การระดมทุนจากคน 
จ านวนมากที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินเพ่ือด าเนินธุรกรรมด้านการกู้ยืม (Crowd funding)  
ทั้งนี้ ธุรกรรมการกู้ยืมระหว่างบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้นจะด าเนินการผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งท าให้  
การด าเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะเป็นการน าเอาเทคโนโลยีทางด้านการเงินมาประยุกต์ใช้ 
(Financial Technology: Fin Tech) โดยไม่ผ่านธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน  อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย อีกทั้งระบบดังกล่าวยังท าให้ผู้มีเงินออมไม่เสียประโยชน์และประชาชน



๑๑ 
 

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินออมได้โดยสะดวกอีกด้วย โดยร่างพระราชบัญญัตินี้จะเป็นการเปิดโอก าสให้
ผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต  
และสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจตัวกลางได้ต่อไปตามข้อก าหนด  
ของกฎหมาย  ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอรับไปเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ที่ประชุมวุฒิสภำได้ลงมติรับร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ไว้พิจำรณำ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๒๐๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี แล้วมีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ  
จ ำนวน ๒๑ คน ก ำหนดเวลำแปรญัตติ ๗ วันท ำกำร ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 
 

 ผลกำรพิจำรณำ 

    ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของที่ประชุม
วุฒิสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์  เลิศไกร) และผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายจิตรกร  ว่องเขตกร) ผู้อ านวยการ
กองทะเบียนธุรกิจ (นางรชนีกร  ด าเด่นงาม) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย (นายธีระศักดิ์  สีนา) ผู้อ านวยการ
กลุ่มพัฒนากฎหมาย ๑ (นางสาวสุชาดา  เหล่าพูลสุข) ได้เข้าร่วมประชุม  

  โดยหลังจากเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว   
ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ซึ่งประธานวุฒิสภา
มอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ เสนอผลการพิจารณาศึกษา  
โดยรองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม (นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์)  
ได้รายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสรุปได้ว่า  ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่เป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางข้อกฎหมาย ให้บริษัทมหาชนสามารถ
ด าเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งกฎหมายเมื่อปี ๒๕๓๕ ก าหนดให้ต้องส่งหนังสือหรือเอกสาร by hand 
หรือทางไปรษณีย์เท่านั้น และการบอกกล่าวหรือโฆษณาต้องลงหนังสือพิมพ์รายวันในท้องที่ไม่น้อยกว่า  
๓ วันติดต่อกัน ซึ่งเป็นการไม่สอดคล้องกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน  และเพ่ิมต้นทุน 
การด าเนินงานของบริษัทมหาชนจ ากัดโดยไม่จ าเป็น  ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงแก้ไขปรับปรุง 
เพ่ือลดภาระของประชาชนและภาคเอกชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลเป็น 
การบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของภาคธุรกิจจากวิกฤตการณ์โควิด  ๑๙ ในปัจจุบัน และช่วยให้มี 
ความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ  รวมทั้ ง เ พ่ิมขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ   
การแจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ควรมีการระบุ 

     เรื่องด่วนที่ ๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งสภำผู้แทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว (วุฒิสภำต้องพิจำรณำให้เสร็จภำยใน 60 วัน  
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 136 นับต้ังแต่วันท่ี 31 มกรำคม 2565)  



๑๒ 
 

ให้ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการในการแจ้งความประสงค์  โดยอาจมีการก าหนดรูปแบบและวิธีการ 
ในกฎหมายล าดับรองเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ  ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรเร่งด าเนินการ
จัดท ากฎหมายล าดับรองจ านวน ๓ ฉบับให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้เมื่อกฎหมายมีผล 
ใช้บังคับแล้ว 

 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็น  
ซึ่งสมาชิกได้มีข้อซักถามในประเด็นต่าง  ๆ สรุปได้ว่า พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครอบคลุมถึงการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนหรือไม่  
และเหตุใดจึงต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้  ภายหลังที่พระราชก าหนดดังกล่าวมีผล 
ใช้บังคับแล้ว มีบริษัทมหาชนกี่บริษัทที่ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว  และการจัดประชุม 
ของบริษัทมหาชนก่อนที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลเป็นอย่างไร  การประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนในกรณีที่มีการประชุมลับและลงมติลับมีการก าหนดวิธีการอย่างไร และ 
มีระบบส ารองรวมถึงมาตรการป้องกันที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือมิให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลอย่างไร 
ควรก าหนดวิธีการควบคุมการประชุมและการเข้าถึงเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งโดยอาศัยช่องว่างของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจนไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาส่วนมากเห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่มีข้อห่วงใยในเนื้อหาของบทบัญญัติบางมาตราที่ยัง 
ไม่ชัดเจน ได้แก่ การส่งหนังสือหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ 
ของบริษัท เหตุใดจึงต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อน  เห็นควรตัดข้อความว่า “กรณีไม่มี
ข้อบังคับก าหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ” ออก เนื่องจากท าให้เข้าใจว่าข้อบังคับของบริษัทมีข้อก าหนด 
ห้ามมิให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยทุกบริษัทจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท
ก่อนจึงจะสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน จะต้องติดอากรแสตมป์เพื่อให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่ 

  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า การส่งหนังสือหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ 
ของบริษัท ต้องมีการแจ้งความประสงค์หรือได้รับความยินยอมก่อนนั้น เนื่องจากจ านวนผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้
มีจ านวนมากและบางบริษัทยัง ไม่มีความพร้อมในการด า เนินการจัดส่ งหนังสือหรือ เอกสาร  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงต้องด าเนินการตามที่แจ้งความประสงค์หรือยินยอม บริษัทมหาชนสามารถ
ด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมในรายละเอียดและเรื่องอื่น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนขึ้น การประชุมและการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น แต่ละบริษัทสามารถ
จัดซื้อระบบและน ามาใช้ด าเนินการประชุมได้ ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้มีข้อก าหนดห้ามมิให้จัดประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่สามารถก าหนดห้ามมิให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่เป็น 
การประชุมในเรื่องที่มีความส าคัญ  

 จำกน้ัน ที่ประชุมวุฒิสภำได้ลงมติรับร่ำงพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ไว้พิจำรณำ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๘๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง  
และไม่ลงคะแนน ๒ เสียง แล้วมีมติต้ังคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ จ ำนวน 
๒๑ คน ก ำหนดเวลำแปรญัตติ ๗ วันท ำกำรตำมข้อบังคับ 



๑๓ 
 

 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว                                            (ไม่ม)ี    
 

 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ          (ไม่มี) 
    

 (๖) เรื่องเสนอใหม่ (ไม่มี) 
 

 (๗)  เรื่องอื่น ๆ                                                                        จ ำนวน ๑ เรื่อง 
 

 
 

 ผลกำรพิจำรณำ 
 ในการพิจารณาความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด า เนิ นการตามยุทธศาสตร์ ชาติ  ตามมาตรา  ๒๗๐ ของรั ฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอและชี้แจง
ความคืบหน้ า ในการติดตาม  เสนอแนะ  และ เร่ ง รั ด  การปฏิ รู ปประ เทศ  และการจัดท า 
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว  
ได้มีการซักถามและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้   

๑. แผนแม่บทประเด็นกำรท่องเที่ยวและแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ  

  ผู้แทนคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว (นายชลิต  แก้วจินดา พลอากาศเอก อดิศักดิ์  
กลั่นเสนาะ นายอนุศักดิ์  คงมาลัย พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ และนายปัญญา  งานเลิศ) ได้อภิปราย
เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว สรุปได้ว่า ตามที่ได้มี 
การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทน
เกษตรกรเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ซึ่งได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงาน
หลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย ส านักงานความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนการเชื่อมโยงระเบีย งเศรษฐกิจ 
หลวงพระบาง – อินโดจีน – เมาะล าไย (Luangprabang – Indochina – Mawlamyine Economic 
Corridor : LIMEC) โดยได้มีการศึกษาเพ่ือยกระดับ LIMEC ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือ 

  - ควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ  
และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย 
และสิ่งแวดล้อม  
 

 



๑๔ 
 

ACMECS ศึกษาระบบโลจิสติกส์ และศูนย์กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ศึกษาแผนยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทร์) ศึกษา
วิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพ่ือพัฒนาเมืองชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่  จังหวัดอุตรดิตถ์   
และอื่น ๆ รวมทั้งองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้มีการด าเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทย ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยเน้นในเรื่องของอาหาร การบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายชุมชนและนักธุรกิจ การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มีโครงการที่ต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การ
สร้างสรรค์ ตราสัญลักษณ์ Storytelling to Branding โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ในเขตภาคเหนือ ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัฒนธรรมล้านนา โครงการยกระดับภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รับรู้ศักยภาพของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยสร้างสรรค์  
กิจกรรมออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวกระตุ้นการบริโภคภายในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างสรรค์ของยูเนสโกในประเทศไทย ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬามีการพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิตอลเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย ยกระดับข้อมูล
ดิจิตอลเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมพัฒนาฐานข้อมูล
ดิจิตอลด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวมีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมยกระดับศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสูงมาตรฐานอาเซียน การรองรับประกาศเขต
พ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวท้องถิ่นหรือชุมชน มัคคุเทศก์เฉพาะทาง นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการพัฒนาอัตลักษณ์เมือง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์  
นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้แก่ ส ารวจเส้นทาง
สินค้าและบริการท่องเที่ยว ประชุมประเมินศักยภาพเลือกสินค้าที่มีความน่าสนใจและมีอัตลักษณ์ 
สะท้อนมูลค่าเพ่ิมของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ Happy Model เป็นต้น ในการด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเชื่อมโยงทั้งระบบอย่างไร ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
อย่างจ ากัด 

  ส าหรับการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว  ในการยกระดับมาตรฐานความ 
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ  เนื่องจาก
เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยมีปัญหาด้านการท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อม และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการ 
และแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไรเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง  โดยเฉพาะ
แนวทางและมาตรการรองรับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ าและความปลอดภัยของ 
เส้นทางคมนาคม โดยหน่วยงานจะต้องก าหนดมาตรการและแผนการพัฒนาที่ชัดเจนและประกาศให้
ประชาชนได้รับทราบ มุ่งพัฒนาระบบนิเวศ ใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลาย
ของแหล่งท่องเที่ยว และมีการประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยว เพ่ือปรับแผนงานให้สอดคล้องกับ
งบประมาณและรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่จะมีขึ้นในอนาคต และควรสร้างความเท่าเทียม
ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียในเรื่องของการใช้บริการรถยนต์เพ่ือสร้างรายได้ให้กับคน  



๑๕ 
 

ในประเทศ นอกจากนี้ ควรดูแลการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและจัดระเบียบชายหาดไม่ให้มีการเอารัด  
เอาเปรียบ และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย  

  ส าหรับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือส าราญ (Cruise) โดยมีกลไก 
ในการบูรณาการการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเรือส าราญทางน้ าของไทย ยังขาดความชัดเจนในเรื่อง 
การด าเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือต้นทาง  (Home Port) ระหว่างกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงคมนาคม ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีการศึกษาแผนแม่บทในเรื่องการสร้าง 
ท่าเทียบเรือในสถานที่ต่าง ๆ แล้ว โดยในปี ๒๕๖๕ การด าเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะมี
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างไร มีความคืบหน้าและด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  
ทั้งนี้ ในเชิงนโยบาย กระทรวงต้องวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาระบบนิเวศ  
และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการถอดบทเรียนและน านวัตกรรมเข้ามาพัฒนา
และกระตุ้นกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บูรณาการทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง สร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน สร้างความสมดุลของระบบราชการ และสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ  

  จากนั้น ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานปลัดกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา (นายมงคล  วิมลรัตน์) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางเพชรรัตน์  สายทอง) ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางฉฏาธร  
สาอุดม) ผู้อ านวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) หรือ BEDO กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายศุภสิทธิ์  จ าปาวงษ์)  
ผู้บัญชาการต ารวจท่องเที่ยว ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พลต ารวจโท สุคุณ  พรหมายน) รองปลัด 
กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) (นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม)  
รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายสุทธิพงศ์  เผื่อนพิภพ) ได้ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่า ความเชื่อมโยงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคม กรณีการท่องเที่ยว
เรือส าราญ เป็นความเชื่อมโยงด้านการจัดท าค าของบประมาณ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าค าของบประมาณตามแผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะต้องเสนอแผนงานการสร้างท่าเรือมายังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือให้
เสนอไปยังส านักงบประมาณต่อไป นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ กรมการท่องเที่ยวได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
รวมทั้งจัดอบรมการท่องเที่ยวสีขาวให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  อีกทั้งได้ปรับมาตรการ 
การท่องเที่ยวโดยยึดหลักสุขอนายมัยที่ดีด้วย และในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดท า 
แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้าน 
การท่องเที่ยวให้สูงขึ้น และกระจายพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

 

 



๑๖ 
 

 

  กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขภายหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คลี่คลาย และมีการเปิดประเทศมากขึ้น 
โดยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านภูมิคุ้มกันอิสระของประชาชนในทุกพ้ืนที่  ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่
ท่องเที่ยวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า  ๘๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้มีการ 
ยกระดับความปลอดภัย เช่น วิธีป้องกันการติดโรคโควิด ๑๙ ขั้นสูงสุด (Universal Prevention)  
การตรวจ ATK มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID-Free Setting) ส าหรับผ่อนปรนให้ให้กิจการ
ต่าง ๆ กลับมาเปิดให้บริการได้ หรือการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุตั้งแต่ ๕ ขวบขึ้นไป ส าหรับการรองรับเรื่อง
การรักษาพยาบาลนั้น ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือด าเนินการจ่ายยาและอาหารให้กับผู้ป่วย 
ที่ดูแลตัวเองจากที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ รวมทั้งส่งเสริม 
ให้มีการดูแลกันเองในชุมชน และการรักษาพยาบาลใน hospital กรณีผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือ 
ไม่รุนแรง ส่วนมาตรการในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น ได้ด าเนินมาตรการ Test and Go  
โดยให้มีการตรวจ RT - PCR ก่อนเข้าประเทศ หากผลเป็นลบก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้อง
กักตัว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติตามมาตรการ 
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย 

  กระทรวงวัฒนธรรมได้มีแนวทางในการรักษาระดับการท่องเที่ยว โดยในส่วนของ 
การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ได้มีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น เปิดพ้ืนที่ 
หอศิลป์แห่งชาติ จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมขนาดใหญ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่ง
ชุมชน ส่วนการมุ่งพัฒนาระบบนิเวศ “มูลค่าสูง อัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย” นั้น ได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ 
แห่งใหม่ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งโบราณสถาน รวมทั้งพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ ในส่วนของการใช้ประโยชน์ข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจของ
การท่องเที่ยวนั้น ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลในทุกด้าน พัฒนาสินค้าเพ่ือให้สามารถจ าหน่ายได้ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาการจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ให้ผู้ประกอบการสินค้า 
ทางด้านวัฒนธรรม พัฒนาระบบการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ และผลักดันการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ส าหรับศิลปวัฒนธรรมบางประเภท 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์ พืช มีอุทยานแห่งชาติที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพ่ือ
นักท่องเที่ยว จ านวน ๑๓๕ แห่ง จากทั้งหมด ๑๕๕ แห่ง นอกจากนี้  อุทยานแห่งชาติต่าง  ๆ  
ได้มีการด าเนินงานอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพ่ือรองรับการใช้งานของคนทั้งมวล ส าหรับ 
กรมป่าไม้ได้มีการจัดตั้ง “ป่านันทนาการ” เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ป่าที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีทรัพยากร 
ทางประวัติศาสตร์ หรือมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ป่าทั่วประเทศ โดยด าเนินการภายใต้แนวคิด
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่  โดยผสมผสาน 
ความเป็นเอกลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของทรัพยากรในจังหวัดระนอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
ภูเก็ต ส่วนกรมทรัพยากรธรณีได้มีการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลแหล่งธรณีวิทยา เพ่ือพัฒนา 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา รวมทั้งพัฒนายกระดับอุทยานธรณีให้เป็นอุทยานธรณีโลก 



๑๗ 
 

ของ UNESCO ด้วย นอกจากนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนป่าต่าง ๆ 
ให้สวยงาม และเน้นความเป็นธรรมชาติ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยว องค์การสวนสัตว์ได้เตรียมความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้มีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือรับมือการแพร่ระบาด 
ของโควิด ๑๙ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง  ๆ  
ให้สามารถรองรับผู้มาใช้บริการและท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น  

  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมุ่งส่งเสริม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ และทรัพยากรชีวภาพให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ได้เน้น
การใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและได้มีการประเมินศักยภาพ
ทุนของชุมชน ประเมินความพร้อมของชุมชน พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว บูรณาการ 
การท างานร่วมกับหน่วยงานหรือเครือข่ายในพ้ืนที่  และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  ท้ังนี้   
เนื่องจากการระบาดของโควิด ๑๙ ส่งผลให้ต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน จัดท าสื่อด้าน 
การท่องเที่ยวชีวภาพเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์  รวมทั้งได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินงาน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวภาพให้ชุมชนเครือข่ายได้รับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันด้วย  

  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (สตช.) ได้จัดท าแผนการดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในด้านการป้องกันเหตุ  ด้านการอ านวยความสะดวก 
ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการจราจร ด้านการป้องกันเหตุฉุกเฉิน และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งได้มีการ
สร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Tourist Police i lert u ส าหรับขอความช่วยเหลือจาก 
ต ารวจท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ การดูแลความปลอดภัยทางน้ า สตช. ได้จัดท าแผนเผชิญเหตุร่วมกับ 
กรมเจ้าท่า และการดูแลความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล ได้มีการจัดระเบียบชายหาด  
จัดก าลังสายตรวจออกตรวจตามแหล่งท่องเที่ยว บูรณาการกับภาคประชาชนและท้องถิ่นเพ่ือให้ช่วยกัน
ระมัดระวังมิจฉาชีพ รวมทั้งเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ประชาชนได้เข้าใจ  
ส าหรับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนั้น  ต ารวจท่องเที่ยวได้ร่วมกับ
อาสาสมัคร และล่ามแปล รวมทั้งใช้เทคโนโลยี มาร่วมด าเนินการ เช่น ให้ผู้ประกอบการเข้มงวด 
ตรวจตราไม่ให้ผู้ที่ไม่มีใบขับขี่เช่ารถ ให้ต ารวจท้องที่เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจตราเพ่ือระวังมิให้ 
เกิดเหตุร้ายกับนักท่องเที่ยว 

  กระทรวงมหาดไทยได้มุ่งด าเนินมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ 
โควิด ๑๙ โดยให้มีความสอดคล้องและสมดุลกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในทุกด้าน เพื่อให้ประชาชน 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต้องอาศัยความร่วมมือจาก  
ทุกภาคส่วน โดยต้องดูแลทั้งในด้านสถานที่ ผู้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในทุกกิจกรรม นักท่องเที่ยว  
การเฝ้าระวังผู้หลบหนีเข้าเมือง และความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวได้
ไป  ทั้งนี้  กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินมาตรการด้านความปลอดภัยในเรื่องต่าง  ๆ โดยใช้กลไก 
ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจ าจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือ
กันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

  สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นภาคเอกชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก 
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและ



๑๘ 
 

สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง  ส านักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการท่องเที่ยวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ได้ เป็นอย่างดี  และเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนได้ต้องเริ่มจากชุมชนเป็นส าคัญ  แต่อย่างไรก็ตาม  
การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวยังมีปัญหาหลายประการ เช่น ขาดแคลนงบประมาณ มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของรัฐบาลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ขาดมาตรการจูงใจ 
ให้คนไทยท่องเที่ยวในเมืองไทยเพ่ิมขึ้น ขาดการสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือขาด
ฐานข้อมูลด้านแรงงานที่เป็นระบบและครบวงจร 

  ๒. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

   ผู้แทนคณะกรรมาธิการการกีฬา (พลเอก ธงชัย  สาระสุข พลเอก ทวีป  เนตรนิยม 
และนายชาญวิทย์  ผลชีวิน) ได้อภิปรายเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สรุปได้ว่า ในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมที่จะส่งผลให้ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓  
การสนับสนุนประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและ การออกก าลังกายอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพนั้น พบว่ายังขาด
โครงการ/การด าเนินงานรองรับเป้าหมายย่อยของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และระยะเวลา 
ในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานสิ้นสุดต่าง ๆ มีความล่าช้ากว่าระยะเวลาสิ้นสุดตามที่ก าหนดไว้ 
ในเป้าหมาย รวมทั้งโครงการ/การด าเนินงานที่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่สุดจ านวนหนึ่งไม่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่ขอรับการจัดสรร  ตลอดจนข้อมูล
โครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock ในระบบการประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
และการรายงานความคืบหน้าสิ้นสุด ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ ยังมีการน าเข้าที่ไม่ครบถ้วน กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเพ่ือให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกแล้ว 
ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก การกีฬาแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีเพ่ือไม่ให้ประเทศไทยถูกลงโทษอีกหรือไม่  อย่างไร อีกทั้ง 
รัฐบาลมีนโยบายในการท าให้ห้องปฏิบัติการตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล
กลับมาด าเนินการต่อได้หรือไม่ ในส่วนของกีฬามวยไทยนั้น รัฐบาลมีแนวทางการส่งเสริม พัฒนา และ
ขับเคลื่อนมวยไทยให้มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่างไร  ขอให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาบูรณาการร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้มีการเรยีนการสอนศลิปะ
มวยไทยเป็นวิชาเลือก และพิจารณารับนักกีฬามวยเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
นอกจาก เป็ นก าร ฟ้ืน ฟูอุ ตส าหกรรมมวยไทยแล้ ว ยั ง สามารถส่ ง เ ส ริ มกา รท่ อ ง เที่ ย ว ไ ด้ 
อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเห็นว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการศึกษาควรร่วมกันจัด
หลักสูตรเฉพาะทางการกีฬาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไปและปรับเวลาเรียนให้นักเรียนและ
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการกีฬามีเวลาเรียนและเวลาฝึกทักษะทางการกีฬาให้เหมาะสม 

 



๑๙ 
 

  จากนั้น ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายมงคล  วิมลรัตน์) และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นางสาว
ภัทรพร เล้าวงค์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ในประเด็นการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
ตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านกีฬานั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากแผนดังกล่าวได้มีการ
ประกาศใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีการตั้งงบประมาณครั้งแรกในปี ๒๕๖๕  ทั้งนี้ มีการท า
ค าของบประมาณไปประมาณ ๒๐ โครงการ ๒๘๐๐ ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรเพียง ๙ โครงการ 
๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้น างบประมาณ 
เหลือจ่ายจากปี ๒๕๖๔ มาจัดสรรเพ่ือด าเนินโครงการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในประเด็น
ความล่าช้าของโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดให้มี
กลไกติดตามและรายงานผลอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เป็นไปตามรอบการด าเนินการตามแผน  ทั้งนี้ ภายหลัง
การประกาศแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเรื่องกีฬา โดยการ
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนประเด็น 
การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬานั้น กฎหมายที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดให้สามารถออกกฎหมาย
ล าดับรองให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬาก็มีอ านาจออกประกาศต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ 
ในส่วนของห้องเรียนนักกีฬาและประเด็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านกีฬาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถนั้น 
อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย  ในส่วน 
มวยไทยนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความส าคัญเพราะเป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อน 
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการก าหนด 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ก ากับดูแลและควบคุมกีฬามวยไทย โดยได้มีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยขึ้นมาเพ่ือขับเคลื่อนมวยไทยแล้ว 

  จากประเด็นค าถามเรื่ องข้อจ ากัดด้านงบประมาณและการด าเนินการนั้น 
 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้จัดท ากลไกเพ่ือให้หน่วยงานต่าง  ๆ ได้ช่วยกันด าเนินการ โดยตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาลานกีฬาในพ้ืนที่สาธารณะและสุขภาพ ซึ่งมีกลไกในระดับส่วนกลาง  
มีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพลศึกษา 
กรุงเทพมหานคร และ ส.ส.ส. ซึ่งแม้ระบบงบประมาณจะมีข้อจ ากัด แต่พบว่ามีช่องทางที่สามารถ 
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมด าเนินการได้ อีกทั้งยังมีกลไกระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ประสานงานและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ บางกิจกรรมไม่อาจด าเนินการได้ แต่ได้มีการน าร่องโครงการบางโครงการไว้แล้ว  
ซึ่งเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลงแล้วสามารถด าเนินการต่อไปได้  ส าหรับการปฏิรูปนักกีฬา 
มีการขับเคลื่อนโดยกระทรวงมหาดไทยได้ปลดล็อคการใช้จ่ายด้านการกีฬา โดยให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬาได้ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรมทางด้านการกีฬาและ  
การแข่งขันกีฬาได้ และขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกไปด าเนินการต่อไป 



๒๐ 
 

   อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินการปฏิรูปประเทศในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๕ แล้ว การขับเคลื่อนในระยะต่อไป มี ๒ ประการ คือ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้วางแผน
ด าเนินการให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
เข้ามาด าเนินการ เช่น การแต่งตั้งอนุกรรมการลานกีฬาฯ ซึ่งจะเห็นว่าแม้มีงบประมาณจ ากัดแต่ก็ยัง
สามารถที่จะด าเนินการได้ และท าการถอดบทเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาถึงปัญหา
และข้อขัดข้องและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพ่ือให้ด าเนินการต่อไปได้  นอกจากนี้ จะได้น าแผน 
ที่มีความส าคัญบรรจุไว้ในแผนงานในระยะที่ ๓ เพือ่ให้มีการด าเนินการต่อไป 
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