
 
 
 
 
 
 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) โดยมี นำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    จ านวน   ๓   เรื่อง  
ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
๑. ด้วยขณะนี้มีกระทู้ถำมซึ่งประธำนวุฒิสภำได้พิจำรณำและอนุญำตให้ตั้งเป็นกระทู้ถำม

เป็นหนังสือในที่ประชุมวุฒิสภำ ซึ่งไม่อำจบรรจุเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมภำยในก ำหนดเวลำ ๑๕ วัน 
ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ ำนวน ๒ กระทู้ ดังนี้ 

๑) กระทู้ถำม เรื่อง โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง หมำยเลข ๖ 
(M6) สำยบำงปะอิน -สระบุรี - นครรำชสีมำ (นำยสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

๒) กระทู้ถำม เรื่อง กำรรั่วไหลของน้ ำมันดิบกลำงทะเล (นำยสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

๒. ประธำนวุฒิสภำได้มีค ำสั่งวุฒิสภำ ที่ ๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อท ำหน้ำที่จัดท ำบัญชีรำยชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม

ของผู้สมัครเข้ำรับกำรด ำเนินกำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือน ำเสนอให้วุฒิสภำพิจำรณำ

คัดเลือกเป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน ๒๙ คน โดยให้มีหน้ำที่และอ ำนำจ

ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครเข้ำรับกำร 

ด ำเนินกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๒๕  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง)   

วันจันทร์ที่  ๒๑  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๕ 
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บัดนี้ คณะกรรมกำรได้เสนอรำยงำนพร้อมด้วยบัญชีรำยชื่อผู้สมัครในแต่ละด้ำนต่อ

ประธำนวุฒิสภำแล้ว ประธำนวุฒิสภำได้ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรคัดเลือกรอบแรกเพ่ือให้ได้บุคคล

ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน ๒ เท่ำของ

จ ำนวนกรรมกำรในแต่ละด้ำน ทั้ง ๕ ด้ำน ด้ำนละ ๒ คน รวมจ ำนวน ๑๐ คน ในวันจันทร์ที่ ๒๘ 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐  -  ๑๑.๓๐ นำฬิกำ  ทั้งนี้ ส ำนักงำนได้มีหนังสือแจ้งรำยละเอียด

แต่ละขั้นตอนกระบวนกำรให้สมำชิกทรำบแล้วในวันนี้  และในวันดังกล่ำวได้จัดเตรี ยมสถำนที่ส ำหรับ

กำรคัดเลือกไว้ ณ บริเวณห้องรับรองสมำชิกวุฒิสภำ ชั้น ๒ โซนกลำง อำคำรรัฐสภำ (ฝั่งวุฒิสภำ) 

ดังนั้น ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ จึงขอเชิญสมำชิกใช้สิทธิลงคะแนน

คัดเลือกรอบแรกเพ่ือให้ได้บุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรติดตำมและประเมินผล

กำรปฏิบัติงำน 

๓. ด้วยในครำวกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจำรณำรับทรำบประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

เรื่อง นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำมมำตรำ ๒๘ วรรคสอง 

แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม            (ไม่ม)ี 
 

 (๓) กระทู้ถาม   
      ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ     จ านวน   ๓   เรื่อง 

 

 

 
 

 ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมที่ราบลุ่มแม่น้ าภาคกลางซ้ าซาก 
(นายอนุศักดิ์  คงมาลัย เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
 

 

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรที่มีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ (นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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ผลการพิจารณา  
 เนื่องจำกรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำยประภัตร  โพธสุธน) 

ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมที่ ๓.๑.๑ – ๓.๑.๓ ติดภำรกิจไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้  
จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวออกไปก่อน 
 

     ๓.๒ กระทูถ้ามด้วยวาจา                      (ไม่มี) 
  

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว           (ไม่มี) 
 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา                    (ไม่มี) 
 

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่                    (ไม่มี) 
 

(๗) เรื่องอื่น ๆ                  จ านวน   ๒   เรื่อง 
 

 

ผลการพิจารณา 
ด้วยประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลเอก  วรพงษ์  สง่ำเนตร) ได้มีหนังสือแจ้งว่ำระยะเวลำกำรพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะครบก ำหนดในวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
ทั้ งนี้  เ พ่ือให้กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดั งกล่ำวมีควำมละเอียดรอบคอบมำกยิ่ งขึ้น  
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญจึงขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 

ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขยำยเวลำออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 

 ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในเขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ ายวม-
อ่างเก็บน้ าภูมิพล (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายรัฐมนตรี) 
 

 

  ๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 
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ผลการพิจารณา 
  ในกำรพิจำรณำควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ

และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ผู้แทนกระทรวงคมนำคม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ ส ำนักงบประมำณ 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เข้ำร่วมประชุม
เพ่ือน ำเสนอและชี้แจงควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัด กำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท ำ
และด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ต่อที่ประชุมวุฒิสภำ โดยในกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวได้มีกำรซักถำม
และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
และยุทธศำสตร์ชำติ ดังนี้ 

๑. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล 

ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม (พลเอก ยอดยุทธ  บุญญำธิกำร นำยสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศำนนท์ พลโท จเรศักณิ์  อำนุภำพ และพลเรือเอก ชุมนุม อำจวงษ์) ได้อภิปรำย
ซักถำมเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนด้ำนคมนำคม ในประเด็นต่ำง ๆ สรุปได้ดังนี้ (๑) โครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีส้ม (ส่วนตะวันออก) ที่แม้ว่ำ กำรด ำเนินงำนด้ำนโยธำจะแล้วเสร็จ แต่ก็ไม่อำจเปิด
ให้บริกำรได้ภำยในก ำหนด เพรำะต้องรอติดตั้งงำนระบบและขบวนรถที่น ำไปรวมอยู่กับโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีส้ม (ส่วนตะวันตก) ซึ่งยังมีปัญหำเกี่ยวกับกำรคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ซึ่งนอกจำกมีผลกระทบต่อ
ประชำชนที่ไม่อำจใช้บริกำรแล้วยังท ำให้รัฐต้องรับภำระค่ำดูแลรักษำโครงกำร (๒) กำรน ำระบบตั๋วร่วม
มำใช้กับกำรใช้บริกำรขนส่งสำธำรณะ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของประชำชน (๓) กำรจัดกำรจรำจร 
โดยระบบกำรจรำจรและขนส่งอัจฉริยะ (ไอทีเอส) ควบคุมสัญญำณไฟจรำจรแบบอัตโนมัติ แล้วให้
ต ำรวจจรำจรมำปฏิบัติหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำยแทน (๔) กำรขนส่งระบบรำง เกี่ยวกับกำรเสนอ
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... ต่อรัฐสภำ เพื่อก ำหนดมำตรกำรควบคุมดูแลกำรประกอบ
กิจกำรกรมกำรขนส่งทำงรำงต่อไป (๕) ขอทรำบแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรขนถ่ำยสินค้ำในโครงกำร
ท่ำเรือเกำะสีชัง ที่มีปัญหำควำมแออัดของเรือที่เข้ำมำใช้บริกำร ท ำให้เกิด อันตรำยจำกกำรจรำจร/
ขนถ่ำยสินค้ำ และมลพิษทำงอำกำศ และทำงน้ ำ จำกกำรขนถ่ำยสินค้ำแบบเทกอง ซึ่งส่วนมำกเป็น

  ๗.๒ ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
จัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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สินค้ำทำงเกษตรและสินค้ำที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจำย
ไปติดเรือและบ้ำนเรือนของประชำชน และตกลงไปในน้ ำ ท ำให้เกิดตะกอนแข็งที่พ้ืนทะเล รวมทั้งกำร
ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยลงทะเล ได้ส่งผลให้คุณภำพน้ ำที่เปลี่ยนแปลงไป จึงอยำกทรำบว่ำ จะมีกำรสร้ำง
ท่ำเรือเฉพำะส ำหรับกำรขนถ่ำยสินค้ำประเภทนี้หรือไม่ (๖) จำกกำรที่ประเทศไทยได้ท ำควำมตกลง
ว่ำด้วยกำรบริกำรกำรเดินอำกำศระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรเปิดน่ ำนฟ้ำเสรี และอนุสัญญำว่ำด้วย
กำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ มีหลักเกี่ยวกับเสรีภำพทำงอำกำศหรือสิทธิกำรบิน กำรจัดสรรเส้นทำง
กำรบิน จัดสรรเวลำกำรบิน โดยให้มีควำมสัมพันธ์กับพ้ืนที่กำรจอดและเวลำกำรจอดของท่ำอำกำศยำน 
แต่ในปัจจุบันพบว่ำสถำนกำรณ์กำรบินภำยในประเทศประสบปัญหำถดถอย เนื่องจำกสำยกำรบินหลัก
ของประเทศคือ กำรบินไทยยังอยู่ในระยะฟ้ืนฟู โดยเฉพำะภำยหลังเกิดโรคโควิด-๑๙ สำยกำรบินไม่สำมำรถ
ท ำกำรบินตำมปกติได้ อีกทั้งสำยกำรบินจำกเอเชียตะวันออกกลำง มีฝูงบินขนำดใหญ่และมีศักยภำพสูง 
มีเครือข่ำยกำรบินทั่วโลก มีเส้นทำงบินเข้ำประเทศไทยทั้งเที่ยวไปและกลับมำกขึ้น รวมถึงกำรใช้สิทธิ
รับขนกำรจรำจรที่ ๕ กำรขนส่งผู้โดยสำรไปยังประเทศที่ ๓ จึงเกิดผลกระทบต่อกำรบินของไทยอย่ำงรุนแรง 
กระทรวงมีแนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงไร หำกเกิดปัญหำสำยกำรบินของไทยถูกประเทศคูส่ญัญำปฏเิสธกำร
จัดสรรเวลำกำรบินที่เหมำะสม เพ่ือให้สำยกำรบินของไทยแข่งขันได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ 
ขอทรำบควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรก ำหนดจัดท ำนโยบำยดำ้นกำรบนิพลเรอืนเพ่ือใหค้รอบคลุมกำรบนิพลเรอืน
ทุกด้ำนโดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสำยกำรบิน  

นอกจำกนี้ คณะกรรมำธิกำรได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็น (๑) ขอให้เร่งรัดโครงกำร
ทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง สำยบำงปะอิน-สระบุรี-นครรำชสีมำ (M6) โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำง
เมืองสำยศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ (M7) โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง สำยนครปฐม-ชะอ ำ (M8) 
โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ย่ำนนำทำ พ้ืนที่ย่ำนขนส่งสินค้ำและลำนขนถ่ำยสินค้ำทำงรำง เพ่ือให้สำมำรถรองรับ
กำรแลกเปลี่ยนสินค้ำจำกรถไฟที่เข้ำมำจำกจีนและลำว และส่งออกไปยังลำวและจีน (๒) เสนอแนวคิด
กำรพัฒนำ Motorway and Railway Master Plan : MR-MAP เพ่ือบูรณำกำรโครงข่ำยมอเตอร์เวย์
ควบคู่ทำงรถไฟเพื่อเชื่อมต่อภูมิภำคอำเซียน โดยเฉพำะเส้นทำงหนองคำย แฉลมฉบัง เพ่ือเชื่อมโยง
กำรขนถ่ำยสินค้ำ (๓) เรื่องกำรคมนำคมทำงน้ ำและพำณิชยนำวี กรณีโครงกำรท่ำเทียบเรือชำยฝั่ง 
(ท่ำเทียบเรือ A) หลังมีประกำศของกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ให้เรือชำยฝั่งใช้ท่ำเรือ A เพ่ือขนถ่ำยสินค้ำ 
ได้ท ำให้ผู้ประกอบกำรเกิดต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น เห็นว่ำ หำกก ำหนดให้ท่ำเรือ A เป็นท่ำเรือทำงเลือกดังเดิม 
จะท ำให้เกิดกำรแข่งขันทั้งด้ำนคุณภำพและบริกำร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริกำรมำกกว่ำ (๔) ควรเร่งรัด
กำรประกำศใช้ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือประโยชน์ต่อกำร
ปรับโครงสร้ำงกลไกและกระบวนกำรในกำรขนส่งทำงทะเล ขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลให้สำมำรถ
แข่งขันได้ มีกำรขยำยตัวของรำยได้และสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศได้มำกขึ้น (๕) กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลง
เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรหน่วยงำน ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศ จึงควรมีนโยบำยที่ชัดเจน
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เพ่ือกำรท ำงำนที่มีควำมต่อเนื่อง กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิรูปประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ (๖) ควรมีแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรในกำรก ำหนดหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ กรณีเปลี่ยนกระบวนกำรระบบโลจิสติกส์เป็นระบบดิจิทัล 
ให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์โดยเฉพำะ
สัญชำติไทยให้มีขีดควำมสำมำรถเพื่อแข่งขันกับต่ำงประเทศ กำรพัฒนำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ที่ใช้ในกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนคมนำคมและโลจิสติกส์ทั้งหมดกับระบบอัจฉริยะ อำทิ กำรขนส่งและจรำจรอัจฉริยะ 
ระบบท่ำเรืออัจฉริยะ เพ่ือเป็นระบบกลำงในกำรขนส่งน ำเข้ำและส่งออก รวมทั้งกำรเชื่อมโยงข้อมูล
ด้ำนโลจิสติกส์ทั้งระบบ อำทิ ระบบ National Single Window (NSW) ซึ่งเป็นระบบกำรบริกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจ และกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี เพ่ือลดมลพิษด้ำนกำรขนส่ง 
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง  

จำกนั้น ผู้แทนจำกหน่วยงำนได้ตอบชี้แจงประเด็นข้อซักถำมของคณะกรรมำธิกำร 
สรุปได้ดังนี้  

รองปลัดกระทรวงคมนำคม (นำยพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน) ชี้แจงว่ำ กรณีโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีส้ม ส่วนตะวันตก ช่วงบำงขุนนนท์ มีนบุรี สุวินทวงศ์ ที่มีควำมล่ำช้ำ กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินกำรใหม่ โดยมีกำรเร่งรัดกำรคัดเลือกเอกชน เพ่ือมำ
ด ำเนินกำร ภำยหลังกำรก่อสร้ำงงำนโยธำส่วนตะวันออกเสร็จสิ้น รฟม. จะได้เตรียมควำมพร้อมในกำร
ทดสอบระบบรถไฟฟ้ำซึ่งจะเป็นกำรด ำเนินกำรควบคู่กับเอกชนติดตั้งงำนระบบรถไฟฟ้ำ วำงแผนเร่งรัด
ให้เอกชนเปิดให้บริกำรบำงส่วนในด้ำนตะวันออก ช่วงเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๗ และเปิดเต็มรูปแบบ
ด้ำนตะวันออกทั้งหมด ช่วงเดือนสิงหำคม ๒๕๖๘ ส่วนด้ำนตะวันตกจะเปิดให้บริกำรได้ในช่วงเดือน
ธันวำคม ๒๕๗๐ ในส่วนของกำรด ำเนินโครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง สำยบำงปะอิน-สระบุรี-
นครรำชสีมำ (M6) โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง สำยศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ (M7) โครงกำร
ทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง สำยนครปฐม-ชะอ ำ (M8) มีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกเป็นโครงกำรขนำดใหญ่
จึงต้องใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรค่อนข้ำงนำน ในส่วนควำมคืบหน้ำโครงกำร M6 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงปรับ
กรอบวงเงิน กรมทำงหลวงได้สอบถำมไปยังกรมบัญชีกลำงและตอบกลับมำแล้ว จึงอยู่ในขั้นตอน
ปรับปรุ งให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และระเบียบที่ เกี่ ยวข้องต่อไป ส ำหรับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม กระทรวงขอรับไปเพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำศึกษำกำรจัดท ำแผน
แม่บทกำรพัฒนำโครงข่ำยทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองและระบบรำง (MR-MAP) ต่อไป 

รองอธิบดีกรมกำรขนส่งทำงรำง (นำยพิเชฐ คุณำธรรมรักษ์) ชี้แจงว่ำ กำรยกร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำเสร็จแล้ว 
ได้เสนอต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพ่ือน ำเข้ำหำรือในกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำน
สภำผู้แทนรำษฎร (วิปรัฐบำล) และคำดว่ำจะเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำได้ทันในสมัยประชุมนี้ 
กำรเชื่อมโยงรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูงไทย-ลำว-จีน รัฐบำลมีแนวทำงด ำเนินกำรกำรพัฒนำรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง
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เพ่ือกำรเดินทำงและกำรขนส่งสินค้ำในระหว่ำงประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนพร้อม 
เพื่อรองรับกำรขนส่งข้ำมแม่น้ ำโขง เชื่อมต่อกำรขนส่งสินค้ำไทย – ลำว – จีน เพื่อกำรบริหำรกำรจัดกำร
ขนส่งและปริมำณสินค้ำขนส่งให้ Demand และ Supply เกิดควำมสมดุล ขับเคลื่อนผ่ำนคณะกรรมกำร
บูรณำกำรกำรเชื่อมโยงทำงรถไฟระหว่ำงไทย ลำว และจีน มีนำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นประธำน และนำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคมนำคม เป็นรองประธำน ด ำเนินกำรในลักษณะทีมประเทศไทย โดยมีหน่วยงำนฝั่ง 
Demand ได้แก่  กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส ำนักงำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดยมีหน่วยงำนฝั่ง Supply ได้แก่ กระทรวงกำรคลัง 
กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงกำรต่ำงประเทศ มีกำรมอบหมำยและลงพื้นที่เพื่อศึกษำศักยภำพพ้ืนฐำน
ระบบโลจิสติกส์ในแต่ละสถำนี รวมถึงกำรสร้ำงกำรรับรู้ต่อภำคเอกชน เพื่อให้กำรพัฒนำรถไฟควำมเร็ว
สูงเชื่อมต่อภูมิภำค เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งของอำเซียน นอกจำกนี้ ในส่วนของสถำนี
รถไฟนำทำ จำกสถำนีรถไฟหนองคำย และเดินทำงข้ำมไปยังสถำนีรถไฟท่ำนำแล้ง สปป. ลำว ได้เปิด
โอกำสให้เอกชนเข้ำร่วมลงทุน แบ่งกำรก่อสร้ำงเป็นช่วงระยะเวลำออกไปเป็นเฟส เฟสแรกคำดว่ำเสร็จ
ได้ภำยใน ๒ ปี ทั้งนี้จะได้น ำข้อเสนอแนะของกรรมำธิกำรเสนอต่อกระทรวงต่อไป 

ผู้อ ำนวยกำรท่ำเรือแหลมฉบัง (ร้อยต ำรวจตรี  มนตรี ฤกษ์จ ำเนียร) ชี้แจงว่ำ กรณี
ปัญหำกำรใช้ท่ำเทียบเรือชำยฝั่งแหลมฉบังในกำรขนส่งสินค้ำชำยฝั่งมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมสูงขึ้น และไม่ได้รับ
ควำมสะดวกนั้น กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) พบว่ำ ตั้งแต่เริ่มด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือชำยฝั่ง 
ครม. อนุมัติงบประมำณในปี ๒๕๕๘ พร้อมอนุมัติอัตรำค่ำภำระขั้นต่ ำ-ขั้นสูง ในอัตรำ ๑,๕๔๕ บำท 
และ ๓,๑๘๐ บำท ต่อตู้ทุกขนำดและทุกสถำนภำพ ต่อมำมีกำรลดค่ำภำระอีกร้อยละ ๒๐ ตั้งแต่ ๒๘ 
มกรำคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ เมื่อเปิดด ำเนินกำรระยะหนึ่ง มีกำรประกำศบังคับใช้ท่ำเทียบเรือ
ชำยฝั่ง (ท่ำเทียบเรือ A) พบว่ำยังมีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนน้อย ส่งผลให้ต้นทุนสูง เมื่อหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว
คงเหลือรำยได้เข้ำรัฐน้อย จึงมอบหมำยให้ สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย(TDRI) ศึกษำ พบว่ำ 
ต้นทุนจะผันแปรไปตำมตู้สินค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำร จึงเสนอแนวทำงแก้ไข ๒ ข้อ ดังนี้ ๑) ในกำรด ำเนินกำร
ปีที่ ๑ – ๕ ให้ลดอัตรำค่ำภำระอีกร้อยละ ๑๕ และยกเลิกกำรบังคับใช้ประกำศฯ ๒) ไม่ยกเลิกกำรบังคับ 
ใช้ประกำศฯ แต่มีกำรผ่อนคลำยให้ตู้สินค้ำที่เกินขีดจ ำกัดควำมสำมำรถ สำมำรถไปใช้ท่ำเรือขนส่ง
ระหว่ำงประเทศได้ ซึ่งจะต้องลดอัตรำค่ำภำระอีกร้อยละ ๒๐ ไปอีก ๒ ปี ในห้วงเวลำ ตุลำคม ๒๕๖๕ – 
กันยำยน ๒๕๖๗ อย่ำงไรก็ตำม จะเกิดผลกระทบต่อรำยได้ของประเทศ ขณะนี้จึงอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของ กทท. เพ่ือหำข้อดีและข้อเสียของแต่ละแนวทำง เพ่ือน ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
ต่อไป อย่ำงไรก็ตำม ได้วำงแนวทำงแก้ไขปัญหำระยะสั้น โดยมีกำรเพิ่มรถขนส่งตู้สินค้ำทำงรำงโดยติดตั้ง
แล้ว สำมำรถใช้ได้ปลำยเดือนมีนำคม ๒๕๖๕ จะท ำให้กำรบริหำรจัดกำรในลำนมีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น  
ส ำหรับกำรแก้ปัญหำระยะยำว ได้วำงแผนเพ่ือก่อสร้ำงท่ำเรือชำยฝั่งแห่งใหม่ในโครงกำรท่ำเรือแหลมฉบัง 
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ขั้นที่ ๓ ขณะนี้ออกแบบแล้ว และจะก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จ พร้อมโครงกำรท่ำเรือแหลมฉบัง เฟส ๓  
ในห้วงปลำยปี ๒๕๖๘ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (นำยศรัณย  เบ็ญจนิรัตน์) 
ตอบชี้แจงเรื่องกำรเปิดน่ำนฟ้ำเสรี สรุปได้ว่ำ นโยบำยกำรเปิดน่ำนฟ้ำเสรีมีผลดีต่อประเทศไทย กล่ำวคือ 
ท ำให้มีจ ำนวนสำยกำรบินเข้ำและออกในประเทศไทยมำกขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกอบกำรด้ำนกำรบินต่ำง ๆ 
มีผู้โดยสำรเข้ำและออกประเทศมำกขึ้นอันเป็นกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น  ๆ  
ซึ่งกำรอ ำนวยควำมสะดวกนี้ถือเป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงฐำนทำงธุรกิจในประเทศไทยประกำรหนึ่ง  
ท ำให้เกิดกำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรบินของประเทศเพ่ือรองรับกำรเติบโตของจ ำนวนผู้โดยสำร  
และกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศจำกกำรเปิดเสรีและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
มีกำรขยำยเครือข่ำยเส้นทำงกำรบิน และมีกำรส่งเสริมกำรเป็นศูนย์กลำงกำรบินในภูมิภำคเนื่องจำก  
มีกิจกรรมกำรบินมำกท ำให้เกิดเป็นอุตสำหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น กำรเกิดศูนย์ซ่อมอำกำศยำน  
กำรเกิดบริกำรภำคพ้ืนเพ่ือรองรับอำกำศยำนและผู้โดยสำรในภูมิภำค  นอกจำกผลดีที่เกิดขึ้นแล้วกำร
เปิดน่ำนฟ้ำเสรียังส่งผลกระทบด้ำนต่ำง ๆ กล่ำวคือ เกิดกำรแข่งขันทำงกำรบินท ำให้บำงสำยกำรบิน
ปรับตัวไม่ทัน เกิดควำมแออัดของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเนื่องจำกสนำมบินไม่สำมำรถขยำยตัวได้ทันและจน
เกิดปัญหำควำมไม่เพียงพอของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ ตำมมำ อีกทั้งอำจท ำให้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอื่น ๆ 
ที่ตำมไม่ทันต่อกำรเติบโตของกำรบินที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเปิดเสรีมีปัญหำ อำทิ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในกำรนี้ ได้มีแนวทำงกำรแก้ไขผลกระทบ 
กล่ำวคือ มีกำรเจรจำรวมถึงปรับแก้ไขควำมตกลงด้ำนกำรบินกับประเทศต่ำง  ๆ เพ่ือเปิดโอกำสให้ 
สำยกำรบินของไทยสำมำรถท ำกำรบินได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงยั่งยืน โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของสำยกำรบิน
และประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ โดยพิจำรณำแลกเปลี่ยนสิทธิให้สมดุลเป็นรำยกรณีเพ่ือให้สำยกำร
บินสำมำรถปรับตัวได้ ในส่วนของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ยังมีอยู่อย่ำงจ ำกัดได้ด ำเนินกำรจัดสรรเวลำกำรบิน
ตำมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศเพ่ือให้สำมำรถใช้เวลำของสนำมบินที่แออัดได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
และพัฒนำกำรก ำกับดูแลเพ่ือลดภำระแก่สำยกำรบินให้สำมำรถประกอบกำรได้อย่ำงสะดวก ตลอดจน
สำมำรถพัฒนำตัวเองในอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน  นอกจำกนี้ ได้มีกำรทบทวนเรื่องกำรจัดสรรสิทธิในเส้นทำงบิน
และกำรจัดสรรเวลำกำรบินตำมข้อตกลงเดิมที่มีอยู่ กล่ำวคือ กำรด ำเนินกำรตำมข้อตกลงด้ำนกำรบิน
ระหว่ำงประเทศขึ้นอยู่กับเงื่อนไขประเทศปลำยทำงและควำมสำมำรถของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มี  
ในประเทศไทย โดยกำรเจรจำข้อตกลงด้ำนกำรบินระหว่ำงประเทศเป็นกำรตกลงในลักษณะต่ำงตอบแทน 
ที่เท่ำเทียม ส ำหรับเส้นทำงกำรบินไปยังประเทศที่เปิดเสรี ได้เปิดโอกำสให้สำยกำรบินของไทยสำมำรถ
ขอเพ่ือท ำกำรบินได้อย่ำงเต็มที่และมีกำรติดตำมเพ่ือมิให้เกิดกำรแข่งขันที่สูงเกินไป ส ำหรับเส้นทำงที่
ประเทศปลำยทำงยังคงจ ำกัดจ ำนวนเที่ยวบิน ได้พิจำรณำเพ่ือให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดในด้ำนต่ำง ๆ  
ในกรณีเส้นทำงบินไม่มีสำยกำรบินของไทยสนใจ ยังคงจัดให้มีกำรบินเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้โดยสำร
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ให้สำมำรถเดินทำงตรงเข้ำมำยังประเทศไทยได้เพ่ือส่งเสริมภำคกำรบินอื่น ส่วนเรื่องกำรคุ้มครองหรือ
แก้ไขปัญหำให้กับสำยกำรบินของไทยกรณีที่ประเทศคู่สัญญำปฏิเสธกำรจัดสรรเวลำกำรบินนั้น เ พ่ือให้
สำยกำรบินของไทยสำมำรถแข่งขันได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ จึงได้มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดสรรเวลำเพ่ือทรำบถึงเหตุผลและขอให้มีกำรเสนอเวลำที่เป็นไปได้ให้กับสำยกำรบิน
ของไทยทดแทน ในกรณีที่พบว่ำ สนำมบินปลำยทำงไม่ให้เวลำกำรบินกับสำยกำรบินของไทย แต่ยังคง
ให้เวลำกำรบินกับสำยกำรบินของตน ได้พิจำรณำด ำเนินกำรในลักษณะเดียวกับสำยกำรบินของประเทศนั้น 
โดยใช้เหตุผลว่ำกำรจัดสรรเวลำไม่สมดุล และได้มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรต่ำง  ๆ รวมทั้งกำรออก
มำตรกำรผ่อนผันเพ่ือให้สำยกำรบินของไทยยังสำมำรถด ำเนินกำรได้แม้ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทำงน้ ำ (นำยพิทักษ์  วัฒนพงศ์พิศำล) 
ตอบชี้แจงเรื่องกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือระหว่ำงประเทศและเรือชำยฝั่งในเขตท่ำเรือแหลมฉบัง (ทลฉ .) 
สรุปได้ว่ำ แนวทำงแก้ไขปัญหำกำรให้บริกำรขนถ่ำยสินค้ำเทกองที่ ทลฉ. และท่ำเรือต่ำง ๆ ในเขตพ้ืนที่
ท่ำเรือศรีรำชำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณเกำะสีชัง ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรลดผลกระทบจำกขั้นตอน
กำรขนถ่ำยสินค้ำ กล่ำวคือ กำรเปิดเครื่องมือตักสินค้ำ (Grap) ให้สนิทขณะตักขึ้นและปล่อยสินค้ำให้ใกล้
พ้ืนระวำงขณะปล่อยออกเพ่ือลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองในอำกำศขณะขนถ่ำย เพ่ิมควำม
ระมัดระวังในกำรเปิดเครื่องมือตักสินค้ำ (Grap) ในขณะที่สินค้ำใกล้เต็มระวำง ใช้ผ้ำใบกันสินค้ำตกลง
ทะเลระหว่ำงเรือขนถ่ำยและเรือสินค้ำ ปรับปรุงแก้ไข ซ่อมบ ำรุง เครื่องจักรให้มีสภำพควำมสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภำพเหมำะสมกับกำรใช้งำน ไม่ทิ้งสินค้ำก้นระวำงลงทะเล และชี้แจง อบรม ควบคุม คนงำน
ให้รับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี และมีกำรก ำหนดพ้ืนที่ขนถ่ำยตำมฤดูกำล โดยฤดูหนำวจอดด้ำนทิต
ใต้หรือตะวันตกของเกำะสีชัง Area F และ Area G โดยห้ำมจอดในพื้นที่ห้ำมจอด ในฤดูร้อนและฤดูฝน
จอดด้ำนทิศเหนือของเกำะสีชัง Area A โดยห้ำมจอดในพ้ืนที่ห้ำมจอดเช่นเดียวกัน ส ำหรับมำตรกำร
ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงเรือ มีกำรบูรณำกำรจัดเรือและเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบร่วม
ชุดสหวิชำชีพ มีกำรแจ้งหนังสือเวียนแก่หน่วยงำน (Agency) ผู้น ำเข้ำ-ส่งออก และบริษัทผู้จัดหำแรงงำน 
(Stevedore) เพ่ือเน้นย้ ำกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้องร่วมกัน มีกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้รับทรำบแนวทำง 
กำรตรวจและกำรรำยงำนอุบัติเหตุ มีกำรก ำหนดมำตรกำรระยะยำวในกำรจัดหำโดรน (Drone) 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และกำรลิงค์ข้อมูล CCTV ของผู้ประกอบกำรมำยังผู้ควบคุม และกำรก ำหนด 
ให้เรือโป๊ะติดตั้งระบบเพ่ือติดตำมตรวจสอบกำรเดินเรือ กำรจอด และขนถ่ำย มีกำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือ
สนับสนุนข้อมูลและข่ำวสำรที่จ ำเป็น นอกจำกนี้ ยังมีมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเข้มงวด
ในกำรก ำกับดูแลให้เรือโป๊ะและเรือขนส่งสินค้ำปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย 
พ.ศ. ๒๔๕๖ กำรห้ำมทิ้งสิ่งของ สิ่งปฏิกูล น้ ำมัน และเคมีภัณฑ์ ลงในแหล่งน้ ำหรือทะเลภำยในน่ำนน้ ำ
ของไทยและกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเทศบำลต ำบลเกำะสีชังต้องเข้มงวดในกำรก ำ กับดูแล  
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ตำมเทศบัญญัติ ๓ ฉบับ ได้แก่ เทศบัญญัติกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในทะเล เทศบัญญัติจัดระเบียบ
กำรจอดเรือ และเทศบัญญัติกำรทิ้งสิ่งปฏิกูลและน้ ำเสียในทะเลในพื้นที่ขอบเขตเทศบำลโดยประสำนกับ
กรมเจ้ำท่ำ 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรขนส่งและจรำจร (นำงสำวลักษณวดี  ธนำมี) 
ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ ระบบตั๋วร่วมเป็นระบบที่ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) 
ได้ริเริ่มน ำมำใช้เพ่ือเชื่อมต่อกำรเดินทำงในทุกระบบและสำมำรถน ำมำใช้ร่วมกับธุรกรรมอื่น ๆ ได้  
โดยกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับธนำคำรกรุงไทยเป็นผู้ด ำเนินกำร อย่ำงไร
ก็ตำม ยังคงมีปัญหำที่ไม่อำจน ำระบบตั๋วร่วมมำใช้กับรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวได้ เนื่องจำกสัญญำสัมปทำน
ไม่ได้ก ำหนดไว้ อีกทั้งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ก็ไม่มีข้อก ำหนดที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่ำว  ทั้งนี้ ระบบตั๋วร่วมมุ่งส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ประชำชนในกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะและเพ่ิมศักยภำพระบบขนส่งมวลชนให้มี
ประสิทธิภำพ โดยได้มีกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ขึ้น ซึ่งคำดว่ำจะ
น ำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภำยในปี ๒๕๖๕  ส ำหรับกำรพัฒนำระบบบริหำรจรำจรอัจฉริยะ Intelligent 
Transportation System (ITS) เพ่ือแก้ไขปัญหำจรำจรนั้น ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
กล่ำวคือ แผนปฏิบัติกำร IT ระยะสั้น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ซึ่งมีโครงกำรที่แล้วเสร็จ ๗ โครงกำร 
ได้แก่ โครงกำรระบบน ำทำงด้วยกำรเดินทำงด้วยขนส่งสำธำรณะ (NAMTANG APP) โครงกำรป้ำยรถ
โดยสำรประจ ำทำงอัจฉริยะ โครงกำรจัดท ำระบบศูนย์บริหำรจัดกำรรำยได้กลำง โครงกำรติดตั้งระบบ
สังเกตกำรณ์บนภำพและวิเครำะห์นับปริมำณจรำจรด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิทัล พร้อมทั้ง
ปรับปรุงระบบ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) และติดตั้งเครื่องวัดปริมำณ
น้ ำพร้อมแจ้งเดือนกำรท ำงำนแบบระยะไกลบริเวณอุโมงค์รำชพฤกษ์ โครงกำรกำรติดตั้งระบบ
สังเกตกำรณ์บนภำพและวิเครำะห์นับปริมำณจรำจรด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิทัลเพ่ือใช้เฝ้ำ
ระวังควำมปลอดภัยบริเวณสะพำนภูมิพล ๑ และ ๒ โครงกำรศูนย์กำรจรำจรอัจฉริยะ ( ITS Center) 
ระยะที่ ๓ (ทำงพิเศษฉลองรัชและทำงพิเศษบำงนำ - อำจณรงค์) และศูนย์กำรจรำจรอัจฉริยะ (TS Center) 
ระยะที่ ๔ (ทำงพิเศษบูรพำวิถี) และแผนปฏิบัติกำร IT ระยะกลำง ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๖ ซึ่งเป็น
กำรด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกแผนระยะสั้น จ ำนวน ๑๒ โครงกำร ได้แก่ โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนข้อมูล
แนะน ำกำรเดินทำงส ำหรับระบบขนส่งสำธำรณะ โครงกำรจัดท ำแผนกำรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ตั๋วร่วม โครงกำรเช่ำระบบตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติกำรเดินรถ (GPS) โครงกำรปรับปรุงท ำเรือ
โดยสำร โครงกำรพัฒนำระบบส ำรวจปริมำณจรำจรชนิดติดตั้งถำวร โครงกำรติดตั้งโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ของระบบ M-Flow (M-Flow System Infrastructure) บนทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองหมำยเลข ๙ 
โครงกำรติดตั้งระบบเก็บค่ำผ่ำนทำง Multi-Lane Free Flow โครงกำรศึกษำระบบบริหำรกำรจรำจร
ส่วนต่อขยำยถนนรำชพฤกษ์ โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์บริหำรจัดกำรเดินรถ GPS โครงกำรศึกษำออกแบบ
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และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเดินรถด้วยระบบ GPS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมก ำกับ ดูแล
ควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนของรถโดยสำรและรถบรรทุกกำรจัดตั้งศูนย์บริหำรจัดกำรจรำจรและ
อุบัติเหตุ และกำรศึกษำจัดตั้งศูนย์บูรณำกำร ITS  กรณีประเด็นกำรพัฒนำ ITS ในพ้ืนที่จังหวัด EEC นั้น 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สนข. ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ส่วนในปี ๒๕๖๖ อยู่ระหว่ำงกำรขอรับกำร
จัดสรรงบประมำณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรจรำจรและกำรขนส่งในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง  

ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ (นำยสุรรัฐ  เนียมกลำง) ชี้แจงว่ำ ประเด็นเกี่ยวกับกำรจัดท ำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ 
(Big data) สภำพัฒน์ได้มีกำรพัฒนำระบบดังกล่ำว เพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรวำงแผน ก ำหนด
นโยบำยกำรพัฒนำประเทศ ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ใช้ประโยชน์  
ในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ และกำรพัฒนำเมืองและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจำกกำร
จัดท ำฐำนข้อมูลดังกล่ำวประกอบด้วยหลำยส่วน เช่น กำรประเมินตัวชี้วัด (KPI) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
( Data Analysis) ร ะ บ บ ส ำ ร ส น เ ท ศ ภู มิ ศ ำ ส ต ร์  ( Geographic Information System : GIS)  
กำรเปลี่ยนแปลงของข้อมูล กำรหำควำมสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นต้น ปัจจุบันข้อมูลที่ใช้จำกฐำนข้อมูล
ดังกล่ำวมี ๓ ส่วน คือ ๑) ข้อมูลกำรขนส่ง ๒) ข้อมูลกำรสินค้ำคงคลัง ๓) กำรบริหำรจัดกำร  โดยผลกำร
ด ำเนินกำรในระยะที่ผ่ำนมำจ ำเป็นในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปและยุทธศำสตร์ชำติ ให้เห็นว่ำภำครัฐควร
ด ำเนินกำรอย่ำงไร และรัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันอย่ำงไร ส่วนประเด็นกำรน ำข้อมูลเหล่ำนี้มำใช้  
ในแพลตฟอร์มต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ของแผนระดับต่ำงๆ กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์  
อยู่ในระดับ ๓ เป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละภำค รวมทั้งในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ คือ เพ่ิมมูลค่ำระบบโซ่อุปทำน 
ของประเทศ และเป็นประตูและทำงเชื่อมของภูมิภำค รวมทั้งกำรพัฒนำผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ (Logistics 
Service Provider : LSP) กำรพัฒนำกระบวนกำรพิธีศุลกำกร กำรพัฒนำบุคลำกร ตลอดจนกำรพัฒนำ
กฎหมำย กฎระเบียบด้ำนโลจิสติกส์ 

๒. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กำญจนรัตน์ 

พลเรือเอก ชัยวัฒน์  เอี่ยมสมุทร และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญส่ง  ไข่เกษ) ได้อภิปรำยตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่ำง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
(๑) หลักกำรส ำคัญที่จะท ำให้แผนปฏิรูปด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถด ำเนินกำรได้ใน ๒ มิติ 
คือ ๑) แก้ปัจจัยที่เป็นปัญหำสะสมในอดีตไม่ให้เป็นอุปสรรคกับกำรพัฒนำ โดยต้องแก้ไขหรือปรับปรุง
กฎหมำยที่เป็นอุปสรรคโดยเร็ว และให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ร่ำงพระรำชบัญญัติกำร



 

- ๑๒ - 
 

ก ำหนดและปรับปรุงพ้ืนที่เขตกำรปกครองของจังหวัดทำงทะเล พ.ศ. ... ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดกำร
ซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. .... และปรับปรุง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น และ ๒) สร้ำงรำกฐำน
ของประเทศให้สำมำรถขับเคลื่อนต่อไปได้ในอนำคต โดยส่งเสริมให้ผู้น ำทุกระดับชั้นต้องเป็นผู้น ำ 
กำรเปลี่ยนแปลง ต้องมีกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม จำกผลกำร
ปฏิรูปทั้ง ๒ มิติ ยังไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร โดยแผนกำรปฏิรูปบำงส่วนมีควำมคืบหน้ำ บำงส่วนคืบหน้ำเล็กน้อย 
บำงส่วนไม่คืบหน้ำเลย โดยเฉพำะแผนที่มีควำมคืบหน้ำเล็กน้อยอำจเกิดจำกกำรด ำเนนิกำรตำมกฎหมำย
ที่มีควำมล่ำช้ำและสร้ำงควำมสับสนให้กับประชำชน หรือแผนที่ไม่คืบหน้ำเลยก็เกิดจำกกำรที่แผนต่ำง ๆ 
มีควำมยุ่งยำกและทับซ้อนกันหลำยหน่วยงำน (๒) กรณีกำรปฏิรูปทะเลและชำยฝั่ง ซึ่งมีโครงกำรที่จะ
ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) ในประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน ๓ โครงกำร คือ ๑) โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรเขตทำงทะเลและชำยฝั่งรำยจังหวัด โดยกำร
จัดท ำแผนที่กำรจ ำแนกเขตทำงทะเลและชำยฝั่ง ซึ่งขณะนี้เหลือจ ำนวน ๑ คู่จังหวัด คือ กระบี่และพังงำ 
อยำกทรำบว่ำมีควำมคืบหน้ำอย่ำงไร และล่ำช้ำเพรำะสำเหตุใด ๒) โครงกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยแบ่งเขต
ทำงทะเล ด ำเนินกำรไปมำกน้อยเพียงใด และในระหว่ำงที่ยังด ำเนินกำรแบ่งเขตไม่แล้วเสร็จ สำมำรถ
จัดท ำหมุดหลักเขตขนำนกันไปได้หรือไม่ ๓) โครงกำรกำรบรรจุเรื่องเขตทำงทะเลและชำยฝั่ ง  
ในหลักสูตรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
แม้ว่ำทั้งสองหน่วยงำนได้ด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวแล้ว แต่ควรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่  
ที่เกี่ยวข้องด้วย และได้มีขอเสนอแนะในประเด็น (๑) กำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยสิ่งแวดล้อม เพ่ือรวบรวม
ปัญหำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ควรรวมปัญหำสิ่งแวดล้อมทุกเรื่องไว้ในฉบับเดียวกัน (๒) จำกกำรลงพ้ืนที่
ตำมโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดต่ำง ๆ พบว่ำ ยังมีปัญหำกรณีประชำชนกระท ำ
ควำมผิดตำมกฎหมำยเก่ำ และปัจจุบันกฎหมำยได้รับกำรปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชน  
แต่พบว่ำประชำชนยังได้รับควำมเดือดร้อน จึงควรเร่งพิจำรณำเพ่ือจัดสรรที่ดินท ำกินในพ้ืนที่ของรัฐ  
และพิจำรณำกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือสร้ำงแหล่งเก็บน้ ำ คณะกรรมำธิกำรเห็นควรให้เร่งรัดโครงกำรตำมแผน
ปฏิรูปประเทศ และด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อยังประโยชน์ต่อประชำชน  

นอกจำกนี้ คณะกรรมำธิกำรได้อภิปรำยซักถำมในประเด็น (๑) กำรปรับปรุงโครงกำรที่จะ
ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) ในปี ๒๕๖๔ เป็นกำรยกเลิก
โครงกำรตำมแผนปฏิรูปที่เคยก ำหนดไว้ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ หรือไม่ (๒) ควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้ำนสิ่งแวดล้อมให้บรรลุตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ยังให้ควำม
สนใจอยู่หรือไม่ โดยเป้ำหมำยตัวชี้วัดทั้ง ๓ ประเด็น  คือ ๑) เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรมลพิษ 
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ที่แหล่งก ำเนิดให้มีประสิทธิภำพ เช่น กำรจัดกำรขยะ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำเสีย กำรก ำจัดกำก
อุตสำหกรรม เป็นต้น ขณะนี้ยังไม่คืบหน้ำเท่ำที่ควร และมีหลำยหน่วยงำนเกี่ยวข้อง ๒) กำรปรับปรุง
ระบบและกลไกกำรเฝ้ำระวัง ติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษ ซึ่งส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ มีกำรแก้ไขกฎหมำยบ้ำงแล้ว ผลกำรประเมินเป็นที่
น่ำพอใจ แต่ควรให้ควำมสนใจในกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) ด้วย เพรำะมีควำม
จ ำเป็นและเป็นแนวทำงส ำคัญที่จะประเมินด้ำนสิ่งแวดล้อมในอนำคต ๓) ผลักดันทุกภำคส่วนให้ร่วม
แก้ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตัวชี้วัดกรณีนี้ก็ยังไม่ปรำกฏผลงำนที่ชัดเจน และกำรให้
งบประมำณ จ ำนวน ๔ ล้ำนบำทในกำรปฏิรูปเรื่องเขตควบคุมมลพิษ ใช้งบดังกล่ำว ด ำเนินกำรในส่วนใด  

จำกนั้น ผู้แทนจำกหน่วยงำนได้ตอบชี้แจงประเด็นข้อซักถำมของคณะกรรมำธิกำร สรุปได้ดังนี้  
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ  

และสิ่งแวดล้อม (นำงฉฏำธร สำอุดม) ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนที่ ๖ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็น ๓ ประเด็น คือ ๑. ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร
ตรำพระรำชบัญญัติและปรับปรุงกฎหมำยตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ รวม ๕ ฉบับ คือ ๑) ร่ำงพระรำชบญัญตัิ
กำรก ำหนดและปรับปรุงพ้ืนที่เขตกำรปกครองของจังหวัดทำงทะเล พ.ศ. .... ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร
ปรับปรุงและเพ่ิมเติมรำยละเอียดฐำนข้อมูลเกำะ หำด และกองหินใต้น้ ำ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป ๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติ
ตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรเสนอผลกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. .... และ ๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. .... ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ ๒. ควำมคืบหน้ำ
ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแผนที่ดินแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร มำตรำส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) 
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) โดยคณะอนุกรรมกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณำกำร มำตรำส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) และแก้ไขปัญหำแนวเขตที่ดินของรัฐ ได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ของกลุ่มจังหวัดที่ ๑ จ ำนวน ๑๑ จังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ของกลุ่มจังหวัดที่ ๒ จ ำนวน ๑๑ จังหวัด ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำก 
คทช. ในครำวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๕ แล้ว เตรียมน ำเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป ส ำหรับกลุ่มจังหวัดที่ ๓ จ ำนวน ๑๑ จังหวัด คำดว่ำผลกำรด ำเนินกำรของ
กลุ่มที่ ๓ จะแล้วเสร็จภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๕ และกลุ่มจังหวัดที่ ๔-๗ จ ำนวน ๔๔ จังหวัด คำดว่ำ
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จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกรอบกำรด ำเนินกำร ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๕ ๓. ควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ด้ำนสิ่งแวดล้อมให้บรรลุส ำเร็จตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัด ทั้ง ๓ 
ประเด็นย่อย คือ ประเด็นย่อยที่ ๑ เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งก ำเนิดให้มีประสิทธิภำพ 
ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำรก ำหนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกสถำนที่ฝังกลบมูลฝอยอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล พ.ศ. .... (ร่ำง) ก ำหนดอัตรำ
ค่ำบริกำรในกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ แห่ง และเร่งรัดกำรตรำ
พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ พ.ศ. .... รวมทั้งเสริมสร้ำงศักยภำพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนและลงพื้นที่ให้ค ำแนะน ำกำรปรับปรุงสถำนที่ก ำจัด
ขยะมูลฝอย ประเด็นย่อยที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกกำรเฝ้ำระวัง ติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษ  
กรมควบคุมมลพิษ จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ เพื่อบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
กำรแก้ไขปัญหำร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนวำระแห่งชำติกำรแก้ไข
ปัญหำมลพิษด้ำนฝุ่นละอองและแผนเฉพำะกิจเพื่อกำรแก้ไขปัญหำด้ำนฝุ่นละออง พัฒนำระบบพยำกรณ์
ฝุ่นละอองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๗ วัน เพื่อแจ้งเตือนสถำนกำรณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ กรมส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพ่ือสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรบริโภคสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นย่อยที่ ๓ ผลักดันทุกภำคส่วนให้ร่วม
แก้ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)  
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยกำรรำยงำนข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก เพื่อรองรับระบบกำรซื้อขำยสิทธิใน
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (เพ่ือพัฒนำกลไกรำคำส ำหรับแรงจูงใจเชิงเศรษฐศำสตร์ให้ภำคเอกชนมีส่วน
ร่วมในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก) ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
ของประเทศ: กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลควำมเสี่ยงเชิงพ้ืนที่จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

๓. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สำริกัลยะ นำยสมชำย  

ชำญณรงค์กุล และนำยรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล) ได้อภิปรำยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำ  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับด้ำนกำรเกษตร ในประเด็นต่ำง ๆ สรุปได้ดังนี้   

(๑) จำกแผนปฏิรูปเพ่ือกำรสร้ำงเกษตรมูลค่ำสูง ในเป้ำหมำยย่อย ดังนี้ ๑) เป้ำหมำย
ย่อยที่ ๓ มีกำรขยำยพ้ืนที่ชลประทำนให้เกษตรกร มีน้ ำใช้ส ำหรับกำรผลิตสินค้ำเกษตรอย่ำงเหมำะสม 
เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม พบว่ำ น้ ำเป็นปัจจัยที่ส ำคัญ ในแผนกำรพัฒนำน้ ำ ๒๐ ปี ส่งผลให้ควำม
ต้องกำรน้ ำเพ่ือกำรผลิตเพ่ิมขึ้น งบประมำณที่กรมชลประทำนได้รับกำรจัดสรรไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่
กำรเกษตร ควรมีแนวทำงจัดสรรงบประมำณเพ่ือสร้ำงแหล่งน้ ำใหม่ กำรใช้น้ ำเพ่ือกำรผลิตของเกษตร
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อย่ำงทั่วถึง กำรสร้ำงแหล่งน้ ำที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ชลประทำน กำรจัดสรรน้ ำให้เกษตรเป็นพ้ืนที่ภัยแล้ง  
ซึ่งอำจใช้งบฉุกเฉินจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมถึงกำรสนับสนุนไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร 
คลองชลประทำน น้ ำบำดำลเพ่ือกำรดึงน้ ำขึ้นมำใช้ได้อย่ำงไร ๒) เป้ำหมำยย่อยที่ ๕ พัฒนำสหกรณ์
กำรเกษตรให้มีควำมเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรสมัยใหม่ พบว่ำ สหกรณ์
กำรเกษตรยังไม่สำมำรถมีบทบำทในกำรอ ำนวยประโยชน์และกำรให้บริกำรแก่เกษตรสมำชิกได้อย่ำงแท้จริง 
มีปริมำณธุรกิจให้บริกำรส่งเสริมอำชีพเพียงร้อยละ ๐.๓๘ ของปริมำณธุรกิจสหกรณ์ทั้งหมด หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องมีแนวทำงอย่ำงไรในกำรพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรให้เกิดควำมเข้มแข็ง และยกระดับ
สหกรณ์จำกชั้น ๒ เป็นชั้น ๑ ๓) เป้ำหมำยย่อยที่ ๖ สร้ำง Smart Farmer ประเด็นกำรส่งเสริม Smart farmer 
และ Precision farming พบว่ำ Smart Farmer ในแต่ละกระทรวง ยังมีแนวทำง กำรขับเคลื่อนที่แตกต่ำงกัน 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีแนวทำงอย่ำงไรเพ่ือให้ Smart Farmer มีควำมรู้อย่ำงแท้จริง มีกำรพัฒนำไปใน
ทิศทำงเดียวกันถึงแม้ต้นสังกัดคนละหน่วยงำน ควรปฏิรูปโดยกำรใช้ Smart Farmer ให้มำกขึ้น ควรเร่ง
สร้ำงควำมเข้ำใจเพ่ือให้เห็นประโยชน์ของกำรมี Smart Farmer  เพ่ือประโยชน์ต่อกำรขับเคลื่อนตำม
แผนปฏิรูปต่อไป ๔) เป้ำหมำยย่อยที่ ๗ ส่งเสริมเกษตรกรให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล พบว่ำ ข้อมูลปัจจุบัน
ยังเป็นข้อมูลขยะ ไม่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ กำรเข้ำถึงข้อมูลเพ่ือบริ กำรประชำชนยังไม่เกิด
ประสิทธิภำพต่อกำร ด ำเนินกำรตำมวิถีชีวิตของเกษตรกร อีกทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรมซึ่งสังกัด  
กระทรวงเดียวกันยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ควรมีแนวทำงเพ่ือจัดสรรงบประมำณเพ่ือรองรับ  
ทำงเทคโนโลยี อำทิ ฮำร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผล  
(๒) ควำมพร้อมของข้อมูล Big data มีผลกระทบกับกำรขับเคลื่อนประเด็นยุทธศำสตร์ชำติอื่น ๆ  
(๓) เรื่องที่เป็น Big Rock ต้องก ำหนดวันที่แล้วเสร็จ และแนวทำงกำรขับเคลื่อนให้ชัดเจน (๔) กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ควรยึดแผนงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์เป็นหลัก ควำมส ำเร็จของแผนงำน
ตำมยุทธศำสตร์ คือ ขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติภำยใต้กำรบูรณำกำร พบว่ำ กำรขับเคลื่อนไม่ค่อย
เป็นไปตำมแผน ปัญหำหลักคือ มีหลำยหน่วยงำนด ำเนินกำรในเรื่องเดียวกัน (๕) กรณีกำรขับเคลื่อน
เกษตรอัจฉริยะและแปลงใหญ่ นอกจำกจะขยำยจ ำนวนแปลงใหญ่ ควรยกระดับคุณภำพด้วย  

นอกจำกนี้ คณะกรรมำธิกำรได้ข้อซักถำมในประเด็น (๑) กำรขับเคลื่อนตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ มีแผนงำนในระยะ ๕ ปีแรกอย่ำงไร ด ำเนินกำรไปมำกน้อยเพียงใด ประสบปัญหำอะไรหรือไม่ 
รวมถึงได้รับกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอหรือไม่ (๒) แนวทำงกำรขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ/
แปลงใหญ่ เพ่ือให้เกษตรกรเกิดควำมมั่นคงมั่งคั่ง โดยไม่พ่ึงพำควำมช่วยเหลือจำกรัฐ (๓) แนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนที่เกษตร (Agri-map) กำรใช้พ้ืนที่ทำงกำรเกษตรอย่ำงเหมำะสม 
เพ่ือให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงกำรก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบหลักเพ่ือกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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จำกนั้น ผู้แทนจำกหน่วยงำนได้ตอบชี้แจงประเด็นข้อซักถำมของคณะกรรมำธิกำร 
สรุปได้ดังนี้  

หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำยอภัย สุทธิสังข์) ตอบชี้แจง  
ใน ๓ ประเด็น คือ ระบบชลประทำน สหกรณ์เข้มแข็ง และ Smart Farmer ดังนี้ (๑) ระบบชลประทำน 
ตำมแผนยุทธศำสตร์กรมชลประทำน ๒๐ ปี มีเป้ำหมำยส ำคัญในกำรขยำยเขตชลประทำน ๕๐ ล้ำนไร่ 
ปัจจุบันในพื้นที่เขต ๒๒ ลุ่มน้ ำ ได้ด ำเนินกำรไปแล้วกว่ำ ๓๓ ล้ำนไร่ ซึ่งภำคกำรเกษตรถือเป็นเป้ำหมำย
หลักในกำรด ำเนินกำรภำยใต้งบประมำณที่เหมำะสม ด้ำนกำรประเมินกำรใช้น้ ำอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ 
โดยได้รับกำรช่วยเหลือจำกกรมพัฒนำที่ดินในกำรขุดสระขนำดเล็กในพ้ืนที่ของเกษตรกรกว่ำ ๖ แสนไร่ 
ซึ่ง ๑ บ่อ ในที่ ๒ งำน สำมำรถดูแลพ้ืนที่ภำคกำรเกษตรได้ ๑ ไร่  ทั้งนี้ กำรช่วยเหลือดังกล่ำวได้
ด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกปี ปีละกว่ำ ๓๕,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ ไร่ และในโครงกำร ๑ ต ำบล ๑ กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ก็ได้ด ำเนินกำรขุดสระน้ ำเช่นเดียวกันเพรำะแหล่งน้ ำถือเป็นปัจจัยส ำคัญในภำคกำรเกษตร  
(๒) สหกรณ์เข้มแข็ง นโยบำยควำมเข้มแข็งของสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดระดับควำมเข้มแข็งของ
สหกรณ์ตำมระดับชั้น โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับชั้น โดยชั้นที่ ๑ มีควำมเข้มแข็งมำกที่สุด และลดหลั่น 
มำตำมล ำดับจนถึงชั้นที่ ๔ ซึ่งถูกสั่งเลิกกิจกำรและอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี โดยมีเกณฑ์ของกำรจัด
ระดับควำมเข้มแข็ง คือ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสมำชิก ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรองค์กร และประสิทธิภำพของกำรบริหำรงำน ปัจจุบันสหกรณ์ระดับชั้นที่ ๑ – ๓ 
มีควำมเข้มแข็งเพิ่มขึ้นไม่มำกนัก ฉะนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเร่งด ำเนินโครงกำรน ำลูกหลำนเกษตรกร
กลับบ้ำน เพ่ือสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีเข้ำสู่ระบบเกษตร จำกระบบเดิม 
ที่ด ำเนินกำรเพียงรวบรวมสินค้ำของสมำชิกเพ่ือจ ำหน่ำยเป็น กำรพัฒนำหรือแปรรูปสินค้ำเพ่ือจ ำหน่ำย 
ทั้งในระบบออฟไลน์ (Off-line) และระบบออนไลน์ (On-line) ซึ่งถือเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำในระดับสูง
ที่น ำมำซึ่งผลตอบแทนหรือเงินปันผลที่สูงขึ้นเช่นกัน  และ (๓) Smart Farmer หรือเกษตรกรยุคใหม่ที่
เน้นกำรพัฒนำและพ่ึงพำตนเอง ปัจจุบันพบว่ำจำกจ ำนวนเกษตรกรกว่ำ ๙.๓ ล้ำนรำย มี Smart Farmer
เพียง ๕ แสนรำย โดยกว่ำ ๑๘,๐๐๐ รำย เป็น Smart Farmerรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ด้วยเหตุนี้ 
จึงท ำให้กำรขับเคลื่อน Smart Farmer ทั้งด้ำนจ ำนวนและคุณภำพยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยเท่ำที่ควร 
อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรที่จะเข้ำร่วมเป็นสมำชิกควรต้องปรับตัวเพ่ือเป็น Smart Farmer ภำยใต้
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

รองเลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (นำยวินิต อธิสุข) ชี้แจงว่ำ ประเด็นกำร
เข้ำถึงข้อมูลของเกษตรกรในส่วนของ Big data ในภำคกำรเกษตร เป็นเรื่องที่ใหม่มำก และกำรได้มำ 
ซึ่งข้อมูลก็แตกต่ำงจำกกำรเก็บข้อมูลในอดีต โดยเก็บจำกกำรส ำรวจหรือกำรลงทะเบียน แต่ขอ้มลูใน Big data 
มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกและขนำดใหญ่ จึงมีกำรจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ” โดยท ำควำมตกลง
ร่วมกับ ๑๐ กระทรวง เช่น กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรคลัง กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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เป็นต้น โดยจัดท ำชุดข้อมูลหรือบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ประมำณ ๒๓๖ ชุดข้อมูล ๕๙ องค์กร  
โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มข้อมูลกำรผลิต กลุ่มข้อมูลเศรษฐกิจกำรตลำด กลุ่มข้อมูลแหล่งน้ ำ  
กลุ่มข้อมูลภัยธรรมชำติ นอกจำกนี้ยังต้องรวบรวมเพ่ิมอีกเพ่ือให้ครบตำมแผนอีก ๑๔ มิติย่อย โดยที่ผ่ำนมำ
ข้อมูลที่รวบรวมได้ไม่เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลข้อมูล เป็นภำระให้แก่ผู้จัดกำรข้อมูลไม่สำมำรถ
อัพเดทข้อมูลได้ด้วยตนเอง ต่อมำได้จัดท ำมำตรฐำนข้อมูล  Data Standard โดยเริ่มจำกข้อมูลส่วน
บุคคลเกษตรกร โดยในปี ๒๕๖๔ ได้น ำมำใช้ในกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ และในปี ๒๕๖๕  
อยู่ระหว่ำงกำรน ำมำใช้กับข้อมูลสินค้ำ ขณะนี้มำใช้กับเรื่อง ข้ำว ไก่เนื้อ และกุ้ง มำตรฐำนชุดข้อมูล
สินค้ำนี้ส ำคัญ หำกพิจำรณำมำตรฐำนขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ ( FAO)  
และส ำนักงำนสถิติแห่งชำติก็ดี มีมำตรฐำนต่ำงกัน จึงต้องมีมำตรฐำนกลำงก่อน จึงน ำไปใช้ได้ เมื่อท ำ 
Data standard เสร็จแล้ว จึงไปท ำธรรมำภิบำลของข้อมูล เพ่ือให้เกิดควำมอัพเดทข้อมูล และควำม
ปลอดภัยของข้อมูล และจึงขยำยไปด ำเนินกำรต่อในข้อมูลที่เหลือของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติต่อไป 
ทั้งนี้ งบประมำณที่ได้รับตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ประมำณ ๔๑ ล้ำนบำท ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบซอร์ฟแวร์
ใน ๕ ระบบ คือ ๑) ระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูล ๒) ระบบวิเครำะห์ข้อมูลทำงด้ำนกำรเกษตร ๓) แพลตฟอร์ม 
ด้ำนกำรแนะน ำข้อมูลกำรเกษตร ๔) ระบบปฏิทินผลิตสินค้ำเกษตรรำยเดือนระดับจังหวัด  
ลงรำยละเอียดในระดับต ำบลในทุกสินค้ำเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรกระจำยสินค้ำในแต่ละเดือน  
๕) ระบบปัญญำประดิษฐ์รูปแบบกรำฟิก เพ่ือประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ และในระหว่ำงที่โครงกำรนี้ 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรอยู่ กำรคำดกำรณ์ผลผลิตก็ใช้ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม จำกส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) หรือ NSTDA เพ่ือติดตำมสภำวะกำรเจริญเติบโตของพืช 
เพ่ือควำมน่ำเชื่อถือ ประเด็นกำรใช้ฐำนข้อมูลเดียวกัน (Single Data) กับกระทรวงพำณิชย์ มีแนวทำง 
ที่มอบให้ทุกกระทรวงมีเจ้ำภำพหลัก เช่น กระทรวงพำณิชย์ จะมอบให้ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรค้ำ (สนค.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและน ำข้อมูลมำเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลของกระทรวงเกษตร เป็นต้น 
และในอนำคตจะน ำแนวทำงนี้ใช้ให้ครบทั้ง ๑๐ กระทรวงที่ท ำควำมตกลงกันไว้ อย่ำงไรก็ตำม ในปี ๒๕๖๖ 
จะมีกำรยื่นค ำขอเพ่ิมเติมระบบฮำร์ดแวร์ ซึ่งก ำลังจะเต็มและสำมำรถรองรับได้อีก ๕ ปีเท่ำนั้น และใน 
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จะด ำเนินกำรต่อไปในส่วนของ Data Quality และจะจัดท ำ Data Service สำมำรถ
เข้ำถึงและวิเครำะห์ข้อมูลได้ ๒๔ ชั่วโมง และข้อมูลที่ซับซ้อนและยำกแก่กำรเข้ำถึงของเกษตรกร 
บำงกลุ่มจะต้องท ำให้ง่ำยและไม่ยุ่งยำก อย่ำงไรก็ตำม ต้องมีกำรรวบรวมกำรใช้งำนในช่วง ๓ - ๕ ปีต่อ
จำกนี้ เพ่ือน ำข้อมูลมำปรับปรุงระบบต่อไป 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรวิเครำะห์และบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รศ.ดร. ธีรณี อจลำกุล) ชี้แจงว่ำ ประเด็นกำรส่งเสริมให้
เกษตรกรเข้ำถึงข้อมูล โดยกระทรวงดิจิทัลมีหน้ำที่ในกำรสร้ำงให้เกิดแพลตฟอร์มกลำงและทดสอบว่ำ
กำรใช้ประโยชน์ของเกษตรกรเป็นอย่ำงไร มีกำรขอให้ สวทช. เข้ำมำช่วยเชื่อมโยงข้อมูลกับส ำนักงำน
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เศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) และอำจมีกำรบูรณำกำรให้กรมพัฒนำที่ดินมำให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภำพดิน
ต่อไป และในอนำคตจะมีกำรส่งเสริมเพ่ือให้เกิดกำรวิเครำะห์และบูรณำกำรข้อมูล และสำมำรถ  
ให้ประชำชนน ำไปใช้ผ่ำนแอบพลิเคชั่นได้ เช่น กำรแจ้งเตือน กำรลงทะเบียน สวัสดิกำร ก ำลังเริ่มต้น
ระหว่ำงหลำย หน่วยงำน และยังมีโครงกำรที่ร่วมกับวุฒิสภำเพ่ือท ำแพลตฟอร์ม โดยลงพ้ืนที่และเก็บ
ข้อมูลจำกเกษตรกร ตลำด โรงสี เพ่ือพัฒนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอนำคต ข้อมูลหลักตอนนี้เป็นข้อมูลของ
กระทรวงเกษตรและกระทรวงพำณิชย์ และประเด็นกำรจะท ำให้เกิดผู้ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรสมัยใหม่
นั้น ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มีหลำยโครงกำรที่สนับสนุนในด้ำนนี้ เช่น โครงกำร 
Digital Transformation Fund ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเกษตรดิจิทัลเพ่ือให้ภำคเอกชนร่วมมือกับภำครัฐ 
และโครงกำร Digital Voucher ส่งเสริมและสนับสนุนพ่ีน้องเกษตรกร ผ่ำนมำตรกำรคูปองดิจิทัลเพ่ือ
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจะช่วยให้เกษตรกรสำมำรถเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสม
กับบริบทของตนเอง ก่อนน ำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในกำรท ำกำรเกษตร ลดต้นทุน เพ่ิมรำยได้ เป็นต้น 

ที่ปรึกษำด้ำนยุทธศำสตร์น้ ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ (นำยสรำวุธ ชีวะประเสริฐ) 
ชี้แจงว่ำ กำรประเมินโครงกำรขนำดเล็กหรือโครงกำรในพ้ืนที่เกษตรน้ ำฝน ด ำเนินกำรโดยหลำยหน่วยงำน 
รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในอดีตข้อมูลที่รำยงำนเป็นข้อมูลแบบ output หรือแบบผลผลิต 
ไม่รำยงำนในแบบผลลัพธ์หรือในเชิงประโยชน์ ซึ่งขณะนี้ได้มีกำรพัฒนำแพลตฟอร์ม ให้สำมำรถรำยงำน
ผลลัพธ์ของโครงกำรเข้ำมำได้ด้วย โดยให้น ำเข้ำย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ซึ่งถ้ำประเมินในด้ำน
เศรษฐศำสตร์อำจประเมินได้ยำก ต้องประเมินในกำรลดผลกระทบในฤดูแล้ง และโครงกำรขนำดเล็กในอนำคต 
จะด ำเนินกำรโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแพลตฟอร์มที่ให้
ท้องถิ่นน ำเข้ำข้อมูลได้โดยง่ำย ส่วนกรณีทิศทำงกำรจัดกำรน้ ำของประเทศ ต้องมีแนวคิดใหม่คือจะท ำ
อย่ำงไรจึงเก็บน้ ำฝนไว้ใช้ได้มำกที่สุด ซึ่งต้องใช้วิธีอนุรักษ์ดินและน้ ำ ส่วนในพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสม ถ้ำให้เกิด
ควำมคุ้มค่ำก็ต้องปรับเปลี่ยนกำรเพ่ิมผลิตภำพให้มำกขึ้น โดยอำจใช้วิธีปลูกพืชมูลค่ำสูงหรือปลูกพืชที่
เป็นกึ่งอุตสำหกรรม แต่ก็ต้องคิดเรื่องกำรตลำดควบคู่ด้วย  

อนุกรรมำธิกำรด้ำนพัฒนำเกษตรคุณภำพสูง คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ  
(นำยคมกริช นำคะลักษณ์) ชี้แจงว่ำ หัวใจส ำคัญของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจโดยเฉพำะกำรเกษตร 
คือ กำรขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ โดยคณะกรรมกำรได้ก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนงำน 
โดยได้คัดเลือกพ้ืนที่กำรเกษตร ที่มี เครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำในพ้ืนที่ เพ่ือคัดเลือกพืชที่ปลูกแล้วได้คุณภำพและมีศักยภำพ
ทำงเศรษฐกิจแล้วท ำกำรส่งเสริมต่อไปให้เข้มแข็งขึ้น โดยได้มีกำรส่งเสริมด้ำนองค์ควำมรู้ กำรตลำด  
และเทคโนโลยี ในแต่ละจังหวัดก็จะมีกำรสร้ำงแพลตฟอร์ม และตั้งคณะท ำงำนเพ่ือขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน ทั้งนี้ ได้ลงพ้ืนที่แล้ว ๓ จังหวัด คือ รำชบุรี จันทบุรี และเลย และก ำลังจะลงพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง
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และขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) เพื่อบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน  

ที่ปรึกษำส ำนักงบประมำณ (นำยบุญชู ประสพกิจถำวร) ได้ชี้แจงประเด็นเป้ำหมำยย่อยที่ ๗ 
ส่งเสริมเกษตรกรให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล Big data ด้ำนกำรเกษตรและใช้ประโยชน์ด้ำนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
ส ำนักงบประมำณได้จัดสรรงบประมำณตำมควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสม และตำมควำมพร้อม โดยเรื่อง 
Big data เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ได้จัดสรรงบประมำณให้โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ 
ท ำให้ได้ระบบฐำนข้อมูลกำรเกษตร Big data ที่มีควำมเชื่อมโยงตั้งแต่กำรผลิต กำรแปรรูป กำรจ ำหน่ำย
กระจำยสินค้ำ เพื่อสนับสนุนกำรก ำหนดนโยบำย/มำตรกำรด้ำนกำรเกษตร คำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือน
สิงหำคมนี้ อีกโครงกำร คือ ในปี ๒๕๖๕ ได้จัดสรรงบประมำณส ำหรับโครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มระบบ
ทะเบียนเกษตรกรกลำง ได้แพลตฟอร์มทะเบียนเกษตรกรที่ทันสมัย น ำมำใช้วำงแผนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัจจุบันได้ผู้รับจ้ำงแล้ว โดยมีเวลำด ำเนินกำร ๒๗๐ วัน ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะน ำข้อมูลปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ มำวิเครำะห์วำงแผนกำรผลิต 
และกำรตลำดร่วมกับกระทรวงพำณิชย์ ซึ่งส ำนักงบประมำณจะจัดสรรงบประมำณตำมควำมจ ำเป็น  
และเหมำะสมตำมขั้นตอน เสนอคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบต่อไป  

เมื่อหน่วยงำนได้ตอบชี้แจงประเด็นข้อซักถำมของคณะกรรมำธิกำรแล้ว ประธำนวุฒิสภำ
ได้ขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งด ำเนินโครงกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศที่ก ำหนดไว้ ซึ่งมีกำร
ปรับปรุงทุก ๕ ปี โดยเฉพำะเรื่องกำรเกษตรให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม 
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