
 
 
 
 
 
 

โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๔๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๐  
(สมัยสำมัญประจ ำปีครั้ งที่หนึ่ ง ) โดยมี นำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง  
ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม  
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      จ านวน  ๑  เรื่อง      
 ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 ด้วยพลเรือเอก ชุมนุม  อำจวงษ์ สมำชิกวุฒิสภำ ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันจันทร์ที่ ๘ 

สิงหำคม ๒๕๖๕ ประธำนวุฒิสภำจึงขอเชิญให้สมำชิกร่วมยืนไว้อำลัยเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้วำยชนม์   
พร้อมทั้งแจง้ว่ำ ขณะนี้วุฒิสภำจึงมีจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด ๒๔๙ คน ดังนั้น ในกำรประชุมวุฒิสภำจะต้อง
มีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่  คือ ตั้งแต่ ๑๒๕ คนขึ้นไป  
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม       จ านวน  ๒  ครั้ง 
                     - รับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ 
  ครั้งที่ ๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๖๕ และ 
                       ครั้งที่ ๒ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 

                       ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง 
 
 
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๒๐  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งที่หน่ึง)  

วันจันทร์ที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
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 (๓) กระทู้ถาม                   
      ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ                                               จ านวน  ๓  เรื่อง 
 

 
  ผลการพิจารณา 

     เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจั ยและ
นวัตกรรม (นำยเอนก  เหล่ำธรรมทัศน์) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้  
จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ 

 

 
   ผลการพิจารณา  
   ในอดีตประเทศเรำมีกำรใช้ไม้มีค่ำหรือไม้ที่ให้เนื้อไม้เป็นพืชเศรษฐกิจเพ่ือน ำมำ

พัฒนำประเทศ เช่น ไม้สัก ไม้ยำงนำ ไม้ประดู่  และไม้มะค่ำ เป็นต้น ซึ่งน ำมำจำกธรรมชำติ 
โดยมีพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นกฎหมำยเพ่ือท ำไม้ เมื่อใช้ไม้เพ่ือเศรษฐกิจจนหมดแล้ว 
ก็มีกำรปิดป่ำ ในขณะนั้นหน่วยงำนที่ดูแลเรื่องของกำรใช้ไม้เศรษฐกิจ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมป่ำไม้  ต่อมำได้ เปลี่ยนผ่ำนมำสู่กำรส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำเพ่ือน ำมำใช้ในเศรษฐกิจ  
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีพระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมำยที่แสดงให้เห็นถึง 
กำรเปลี่ยนจำกกำรใช้ไม้ธรรมชำติมำเป็นไม้จำกกำรปลูกแต่ก็ยังติดขัดในเรื่องกฎหมำย จนกระทั่งปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงพำณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงให้สำมำรถน ำไม้ยืนต้นไปเป็นทรัพย์สินค้ ำประกันเงินกู้ได้ 
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มำตรำ ๗ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ประชำชนปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้มีค่ำหรือพืชชนิดใดเพ่ือเศรษฐกิจมำกขึ้น และกระทรวงกำรคลัง 
ยังได้ประกำศหลักเกณฑ์กำรใช้ประโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรม โดยก ำหนดให้ “พืชกลุ่มให้เนื้อไม้” 
เป็นพืชเกษตรชนิดที่ ๕๑ ในกำรประกอบเกษตรกรรมด้วย ในขณะเดียวกันรัฐบำลยังได้แถลงนโยบำย 
ต่อสภำเมื่อเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๒ ในกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยสนับสนุน
กล้ำไม้และให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรเชิงพำณิชย์อย่ำงเหมำะสม ที่ผ่ำนมำมีโครงกำรธนำคำรต้นไม้ 

               ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาเครื่องโทคาแมค (Tokamak) หรือดวงอาทิตย์
จ าลอง (นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้ งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕) 
 

 

 

      ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพ่ือเศรษฐกิจ 
และการออมด้วยธนาคารต้นไม้ (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๑ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
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ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร โดยมีชุมชนเข้ำร่วมด ำเนินกำร
โครงกำรธนำคำรต้นไม้ประมำณ ๗,๐๐๐ ชุมชน มีต้นไม้ที่ ขึ้นทะเบียนในช่วงต้นปี  ๒๕๖๔  
ประมำณ ๑๒ ล้ำนต้น มีสมำชิกธนำคำรต้นไม้ประมำณ ๑๒๓,๔๒๔ คน และจำกกำรลงพ้ืนที่ของสมำชิก
วุฒิสภำและกรรมำธิกำรที่เกี่ยวข้องพบว่ำ มีชุมชนที่มีกำรด ำเนินกำรเรื่องธนำคำรต้นไม้ อำทิเช่น ชุมชน 
ดอนศำลเจ้ำ อ ำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และที่ต ำบลหนองยำง อ ำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี 
จำกที่ได้กล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่มีหน้ำที่ส่งเสริม  
พืชเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจ และกำรสนับสนุนให้มีกำรส่งเสริมกำรปลูกไม้ยืนต้นเป็นพืชเกษตรชนิด  
“พืชกลุ่มให้เนื้อไม้” จึงขอเรียนถำมว่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนงำน โครงกำรสนับสนุน
โครงกำรธนำคำรต้นไม้หรือไม่ อย่ำงไร และมีนโยบำย แผนงำน โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้ยืนต้น
เพื่อเศรษฐกิจและกำรออมเป็นรูปธรรมหรือไม่ อย่ำงไร  

   นำยประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจงว่ำ กระทู้ถำมนี้แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นห่วงในเรื่อง 
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
ได้มอบนโยบำยในกำรประชุมภำคีกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ของไทย ว่ำในปี ๒๕๖๕ จะต้องปลูกต้นไม้ให้ครบ ๑๐๐ ล้ำนกล้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำต้นไม้สำมำรถชดเชย 
สภำพอำกำศท่ีเปลี่ยนแปลงได้ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ประมำณ ๓๒๔ ล้ำนไร่ โดยแบ่งเป็นป่ำอนุรักษ์ซึ่งดูแล
โดยกรมป่ำไม้และกรมอุทยำน กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประมำณ ๑๐๒ ล้ำนไร่ 
นอกจำกนี้เป็นพ้ืนที่ของเอกชน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ก ำหนดว่ำ เมื่อมอบที่ดินให้กับเกษตรกรแล้ว เกษตรกรจะต้องปลูกไม้ยืนต้น
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนที่ได้รับไป ขณะนี้มี พ้ืนที่ ท่ีดูแลประมำณ ๔๐ ล้ำนไร่  จึงถือว่ำมีป่ำ 
ไม่น้อยกว่ำ ๘ ล้ำนไร่ ส ำหรับค ำถำมข้อแรกท่ีถำมว่ำโครงกำรธนำคำรต้นไม้มีเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่ำงไร 
พบว่ำ จำกวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔ จนถึงวันนี้ มีกำรจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นจ ำนวน ๔๐ กลุ่ม มีสมำชิก 
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ รำย มีต้นไม้ประมำณ ๑๒๙,๐๐๐ ต้น ทั้งนี้ ไม่รวมต้นไม้ที่เอกชนปลูก ส่วนค ำถำม 
ข้อที่ ๒ ที่ถำมว่ำรัฐบำลมีกำรส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำและเป็นกำรออมได้มำกน้อยเพียงใดนั้น ขอเรียนว่ำ
ธนำคำรต้นไม้เกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๙ เริ่มจำกชุมชนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกจังหวัด โดยผลักดันให้
เกษตรกรจัดกลุ่มชุมชนรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๙ คน และจะต้องปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่ำคนละ ๙ ต้น  
แต่ช่วงนั้นยังไม่ได้รับควำมสนใจ ต่อมำปี ๒๕๕๓ คณะกรรมกำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตรได้มีมติให้น ำต้นไม้ที่ปลูกโดยชุมชนมำเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ จึงเริ่มมีกำรตื่นตัวมำกขึ้น  
ในปัจจุบันไม่ใช่เฉพำะธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรที่น ำต้นไม้มำเป็นหลักประกันได้ 
แต่ธนำคำรกรุงไทยและธนำคำรพำณิชย์อื่นๆ ก็สำมำรถน ำต้นไม้มำเป็นหลักประกันได้ด้วย ดังนั้น  
กำรปลูกต้นไม้ในขณะนี้มีคุณค่ำมำก สิ่งส ำคัญที่จะกระตุ้นให้เกษตรกรตื่ นตัวในกำรปลูกต้นไม้  
คือ กำรประเมินรำคำต้นไม้ ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกไม้ยืนต้น ๖ ชนิด จำก ๕๘ ชนิด ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 
โดยกรมป่ำไม้ คือ ไม้สัก ไม้พยุง ไม้มะค่ำโมง ไม้แดง ไม้ชิงชัน และไม้ประดู่ ซึ่งหำกเป็นไม้สัก 
จะมีแนวทำงกำรประเมินรำคำ ดังนี้ ไม้สักอำยุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป รำคำประเมินไว้ที่ต้นละ ๑๓๘ บำท  
อำยุตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป รำคำประเมินไว้ที่ต้นละ ๕๑๑ บำท อำยุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป รำคำประเมินไว้ที่ 
ต้นละ ๑,๓๔๘ บำท และอำยุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป รำคำประเมินไว้ที่ต้นละ ๓,๐๐๐ บำท เป็นต้น ซึ่งตอนนี้
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มีค ำถำมจำกประชำชนว่ำสำมำรถน ำไม้ยืนต้นมำเป็นหลักประกันได้หรือไม่ จึงขอเรียนว่ำสำมำรถท ำได้
โดยกำรสนับสนุนของธนำคำรต้นไม้ 

   ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถำมได้ตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ จึงควรมีนโยบำยที่เข้มข้นในกำรส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดในสิ่งที่มีอยู่แล้ว  
เช่น เรื่องธนำคำรต้นไม้หรือกำรปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือเป็นกำรออมเพ่ือเศรษฐกิจ โดยร่วมมือกับกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมเรื่องกำรกระจำยกล้ำไม้  รวมทั้งเผยแพร่ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรดูแลต้นไม้ กำรประเมินมูลค่ำต้นไม้ และกำรรวมตัวของประชำชน โดยน ำเรื่อง 
ของต้นไม้มำสร้ำงเศรษฐกิจด้ำนสิ่งแวดล้อมและเป็นกำรออมด้วยซึ่งจะได้ประโยชน์หลำยอย่ำง  

   ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมรับที่จะน ำข้อสังเกตดังกล่ำวไปด ำเนินกำร
ต่อไป และชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีต้นกล้ำปีละ ๑๔๐ ล้ำนต้น  
แต่ขยำยพันธุ์ได้เพียงปีละ ๘๐ ล้ำนต้น และมีเงินที่จะน ำไปจูงใจให้ประชำชนปลูกป่ำในโครงกำรสำนฝัน
สร้ำงอำชีพ  

  

 
   ผลการพิจารณา 
   จำกข้อมูลประกำศส ำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 

เรื่องจ ำนวนรำษฎรทั่วรำชอำณำจักร ตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
พบว่ำมีรำษฎรที่มีสัญชำติไทยรวม ๖๕,๑๙๗,๗๘๓ คน รำษฎรที่ไม่ได้สัญชำติไทยรวม ๙๗๓,๖๕๖ คน  
รวมทั้งหมด ๖๖,๑๗๑,๔๓๙ คน ซึ่งรำษฎรเหล่ำนี้อำศัยอยู่ตำมจังหวัดต่ำง ๆ ทั่วประเทศไทย เช่น 
กรุงเทพมหำนคร กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่ เป็นต้น รำษฎรที่ไม่มีสัญชำติไทย คือ บุคคลที่รัฐไทย
อนุญำตให้อยู่อำศัยในประเทศไทยเป็นเวลำนำน มีลูก มีหลำน ไม่ใช่บุคคลต่ำงด้ำวที่มีสัญชำติอื่น  
และเป็นก ำลังแรงงำนของประเทศไทย ซึ่งรำษฎรกลุ่มนี้มีสิทธิและโอกำสกำรพัฒนำที่จ ำกัด เช่น  
สิทธิในกำรเดินทำง สิทธิในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในระบบและนอกระบบ สิทธิที่จะได้รับกำรพัฒนำ  
รวมไปถึงสิทธิที่จะได้รับสวัสดิกำรต่ำง ๆ โดยสิทธิขั้นพ้ืนฐำนรำษฎรเหล่ำนี้ควรได้รับกำรพัฒนำ  
ให้เป็นรำษฎรที่มีคุณภำพสูงขึ้น พัฒนำให้เต็มศักยภำพ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ำถึงกำรศึกษำ  
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สิทธิกำรเดินทำง สิทธิและโอกำสกำรท ำงำน ที่อยู่อำศัย สวัสดิกำร และกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตในทุกด้ำน เพื่อให้เป็นพลังของประเทศให้ได้ดียิ่งขึ้น และในมุมมองของรัฐต่อรำษฎรเหล่ำนี้
เป็น “ผู้พ่ึงพิงอำศัย” หรือ “พลังของประเทศ” รัฐมีนโยบำยอย่ำงไร ซึ่งในต่ำงประเทศมีกำรส่งเสริม
รำษฎรผู้ไร้สัญชำติให้พัฒนำเต็มศักยภำพเพ่ือเป็นก ำลังในกำรพัฒนำประเทศ ขอเรียนถำมว่ำ รัฐบำล 
มีนโยบำยกำรส่งเสริมโอกำสในกำรพัฒนำและสิทธิของรำษฎรที่ไม่มีสัญชำติไทย เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและ

  ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายต่อราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทย  
(นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๕) 
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ท ำให้เป็นพลังของประเทศหรือไม่ อย่ำงไร และมีมำตรกำร แนวทำง โครงกำรส่งเสริมโอกำสกำรพัฒนำ
และสิทธิของรำษฎรที่ไม่มีสัญชำติไทยที่เป็นรูปธรรมอย่ำงไร ตลอดจนมีปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัดใด
และมีแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงไร 

   พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ผู้ได้รับมอบหมำย 
ให้ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจงว่ำ กำรด ำเนินกำรของรัฐบำลที่ผ่ำนมำได้ให้ควำมส ำคัญกับรำษฎร  
ที่ไร้สัญชำติที่อำศัยอยู่ในประเทศไทย โดยให้ควำมส ำคัญกับสถำนะและสิทธิขั้นพ้ืนฐำนมำโดยตลอด 
โดยแบ่งบุคคลผู้ไม่มีสัญชำติในประเทศไทยจ ำแนกได้ ๒ กลุ่มคือ 

   ๑. ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชำติพันธุ์ ที่อำศัยอยู่ในประเทศไทยนำนแล้ว แบ่งเป็น 
กลุ่มที่อพยพเข้ำมำในประเทศไทยและบุตรที่เกิดในประเทศไทย แนวทำงด ำเนินกำรของรัฐบำล 
ในส่วนชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชำติพันธุ์ รัฐบำลได้ขึ้นทะเบียนและออกบัตรประจ ำตัว และมีสถำนะอำศัยอยู่
ในประเทศไทยได้ สำมำรถขอใบส ำคัญถิ่นที่อยู่เมื่ออยู่อำศัยครบ ๓ ปี จะได้รับใบต่ำงด้ำว และเมื่อ 
อยู่อำศัยครบ ๕ ปี สำมำรถยื่นขอสัญชำติไทยได้ และมีสิทธิทำงทะเบียนรำษฎร์ ท ำประวัติ กำรแจ้งเกิด 
เป็นต้น ในส่วนบุตรที่เกิดในประเทศไทยจะได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดเมื่อบิดำมำรดำอำศัยอยู่ใน 
ประเทศไทย ๑๕ ปขีึ้นไป  

   ๒. กลุ่มต่ำงด้ำวอื่น ๆ แบ่งเป็นกลุ่มเข้ำเมืองโดยถูกกฎหมำยและได้ใบส ำคัญ  
ถิ่นที่อยู่ และบุตรที่เกิดในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบุคคลที่ไร้รัฐไร้สัญชำติ ในส่วนกลุ่มต่ำงด้ำวอื่น ๆ  
ก็สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อขอสัญชำติไทยได้เช่นเดียวกัน และบุตรที่เกิดในประเทศไทยและจบกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรีสำมำรถขอสัญชำติไทยได้หำกร้องขอ ในส่วนกลุ่มบุคคลที่ไร้รัฐไร้ สัญชำติ หำกอ้ำงว่ำ 
ตกส ำรวจในส่วนของชนกลุ่มน้อยต้องพิสูจน์สิทธิให้ได้ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของชนกลุ่มน้อย  
เพื่อขอสัญชำติต่อไป กรณีกลุ่มที่อ้ำงว่ำเป็นคนไทยหำกพิสูจน์สัญชำติได้จะได้รับสัญชำติไทย หำกพิสูจน์
สัญชำติไทยไม่ได้ จะให้ขึ้นทะเบียนรอไว้ ๕ ปี และจะได้รับบัตรประจ ำตัวสีชมพู ซึ่งมีสิทธิอยู่อำศัย 
ในประเทศไทย ในส่วนสิทธิกำรรักษำพยำบำล ตำมมติคณะมนตรีในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้กระทรวง
สำธำรณสุขรับผิดชอบกำรรักษำพยำบำลให้กับกลุ่มบุคคลที่รัฐบำลมีนโยบำยแก้ไขปัญหำสถำนะและ
สิทธิทุกคน ด้ำนกำรศึกษำให้โรงเรียนทุกแห่งรับเด็กที่ไม่มีสัญชำติเข้ำเรียนได้ เมื่อจบกำรศึกษำแล้ว 
จะออกหลักฐำนรับรองให้ และมีเงินอุดหนุนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำรประกอบอำชีพ สำมำรถ
ประกอบอำชีพได้ทุกอำชีพ สิทธิในกำรเดินทำง หำกได้รับใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ก็สำมำรถเดินทำงได้ตำมปกติ 
และแจ้งย้ำยที่อยู่ได้ ในกรณีชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชำติพันธุ์ ยังมีควำมจ ำเป็นต้องควบคุมอยู่ในพ้ืนที่  
หำกจะเดินทำงออกนอกพ้ืนที่จะต้องขออนุญำตก่อน ซึ่งรัฐได้ปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลดังกล่ำวตำมหลัก
มนุษยธรรม และสำมำรถเป็นพลังของประเทศได้แต่ต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและตำมสิทธิกลุ่มต่ำง ๆ  

   ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถำมได้มีข้อสังเกตว่ำ ในส่วนของชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชำติพันธุ์ 
จะเป็นไปได้หรือไม่ว่ำจะยืดหยุ่นกำรด ำเนินกำรข้ำมพ้ืนที่ ในเรื่องของเวลำหรือวิธีกำรต่ำง ๆ ให้สะดวก
มำกขึ้น และจะพัฒนำทักษะแรงงำนของบุคคลเหล่ำนี้ให้มีมำกขึ้น เช่น สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ  
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จะเปิดช่องให้บุคคลเหล่ำนี้ยกระดับคุณวุฒิสูงขึ้นเพ่ือได้รับค่ำแรงเพ่ิมมำกขึ้น และพัฒนำคุณภำพชีวิต  
ให้ดีขึ้น ขอฝำกให้กระทรวงมหำดไทยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 
เพื่อให้บุคคลเหล่ำนี้เป็นพลังของประเทศไทย  

   ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป  
ในส่วนของสภำพปัญหำนั้นอำจเกิดจำกตัวบุคคลผู้ไร้สัญชำติ และเกิดจำกเจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่ด ำเนินกำร
ไม่มีควำมต่อเนื่อง และกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งกระทรวงมหำดไทยได้มีแนวทำงแก้ไขปัญหำ เช่น  
มีกำรเปิดเว็บไซต์เพ่ือประชำสัมพันธ์ มีกำรจัดตั้งคลินิกเพ่ือตรวจพิสูจน์ DNA มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่
ให้มีควำมเชี่ยวชำญ และใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยด ำเนินกำร อีกทั้งได้ เร่งรัด 
กำรด ำเนินงำนให้มีควำมรวดเร็วขึ้น โปร่งใสไม่มีกำรทุจริต ในส่วนกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนนั้น 
กระทรวงแรงงำนมีแนวคิดที่จะให้บุคคลเหล่ำนี้ไปพัฒนำทักษะที่สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนได้  
โดยไม่ต้องใช้วุฒิกำรศึกษำและสำมำรถประกอบอำชีพเป็นพลังของประเทศได้ รวมถึงมีแนวคิด  
ให้เด็กและเยำวชนที่อยู่ในภำคกำรศึกษำสำมำรถเข้ำถึงกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำได้ 

                    ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา       จ านวน   ๒   เรื่อง 
 

 
                     ผลการพิจารณา 
                           เนื่องจำกรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข (นำยสำธิต  ปิตุเตชะ)  
ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงท ำให้กระทู้ถำม 
ดังกล่ำวตกไปตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง  ทั้งนี้ หำกสมำชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถำม 
ด้วยวำจำ สำมำรถเสนอใหม่เพื่อให้พิจำรณำในครำวถัดไป 
 

 
        ผลการพิจารณา 
   ด้วยเหตุเพลิงไหม้สถำนบริกำรชื่อ “เมำท์เทน บี” ตั้งอยู่ที่อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
และสถำนประกอบกำรอื่น เช่น ซำนติก้ำผับ โรงงำนเคเดอร์ เป็นต้น มำจำกกำรปล่อยปละละเลย เพิกเฉย
ของหน่วยงำนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรคอร์รัปชันในหน่วยงำนที่มีอ ำนำจออกใบอนุญำตเปิด 
สถำนบริกำร สถำนประกอบกำร และกำรต่อเติม ดัดแปลงอำคำร ดังนั้น เหตุที่เกิดขึ้นจึง เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหำดไทยโดยตรง เนื่องจำกข้ำรำชกำรฝ่ำยปกครองเป็นผู้ออกใบอนุญำต ตรวจสอบ ก ำกับดูแล 

                ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน รพ. สต. 
ของกระทรวงสาธารณสุข (นายเจตน์  ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
 

 

 

           ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง กรณีเมาท์เทน บ ีอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
(นายวันชัย  สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
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และกวดขันสถำนประกอบกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งนี้ หำกหน่วยงำนและ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องมีกำรกวดขัน ตรวจสอบให้กำรก่อสร้ำงอำคำรเป็นไปตำมแบบและขั้นตอนต่ำง ๆ  
เหตุดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ้น ขอเรียนถำมว่ำ กรณีที่เกิดขึ้นที่ “เมำท์เทน บี” เมื่อเกิดเหตุแล้ว รัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมีกำรสั่งกำรและจัดกำรกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งผู้ประกอบกำร และผู้ทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจำกเหตุเพลิงไหม้อย่ำงไร มีกำรตรวจสอบว่ำเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด ำเนินกำรถูกต้อง 
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือไม่ อย่ำงไร และมีกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
อย่ำงไร อีกทั้งในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยซึ่งก ำกับทุกจังหวัดและก ำกับสถำนบริกำร  
จะด ำเนินกำรกับสถำนบริกำรที่มีอยู่อย่ำงไร จะสั่งตรวจสอบ และกวดขันสถำนบริกำรว่ำเป็นไป 
ตำมกฎระเบียบหรือไม่ อย่ำงไร รวมถึงในอนำคตจะมีมำตรกำรกวดขันฝ่ำยปกครอง และเจ้ำหน้ำที่ 
ที่รับผิดชอบในกำรออกใบอนุญำตและกำรก ำกับดูแลอย่ำงไร เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ ำ 
  พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำม
ตอบชี้แจงว่ำ ในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยได้ก ำกับกำรท ำงำนของกระทรวงโดยสั่งกำร  
ในที่ประชุมทุกครั้งว่ำ ให้ข้ำรำชกำรทุกส่วนท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยยึดประชำชนเป็นหลัก และท ำตำม
หลักธรรมภิบำล โปร่งใส รับผิดชอบ ท ำตำมหลักกฎหมำย (Rule of Law) อย่ำงไรก็ดี รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยไม่ได้ก ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง แต่บังคับบัญชำปลัดกระทรวง
มหำดไทยซึ่ งบังคับบัญชำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำเภอท ำงำนร่วมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
โดยมีกรมกำรปกครองก ำกับและมีปลัดจังหวัดดูแล  และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นว่ำ ได้ท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่และเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ กรณี “เมำท์เทน บี” มีกำรขออนุญำต
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้ำงเป็นร้ำนอำหำร จดทะเบียนพำณิชย์เป็นร้ำนอำหำร และสร้ำง  
เป็นร้ำนอำหำร จึงพิจำรณำได้ว่ำ เจ้ำหน้ำที่ในขั้นตอนนี้ไม่ได้กระท ำผิด ต่อมำมีกำรดัดแปลงอำคำร 
และเปิดเป็นสถำนบริกำรโดยตั้งอยู่ในเขตโซนนิ่งที่ห้ำมเปิดสถำนบริกำร พิจำรณำตำมกฎหมำยของ 
ฝ่ำยปกครองได้ว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต้องรับผิดชอบตำมกฎหมำย ทั้งนี้ ได้พิจำรณำให้นำยอ ำเภอออกจำกพ้ืนที่ 
และตั้งกรรมกำรสอบสวนนำยอ ำเภอ อีกทั้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้งกรรมกำรสอบสวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่ำได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ อย่ำงไร และหำกผลปรำกฏว่ำองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นไม่ได้ท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ ก็ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย รวมถึงให้สอบสวนว่ำเหตุที่เกิดมำจำก
เจตนำกระท ำควำมผิด คอร์รัปชัน หรือกำรปล่อยปละละเลย หรือกำรไม่เข้มงวดกวดขันของเจ้ำหน้ำที่ 
นอกจำกนี้ ได้สั่งให้ออกหนังสือเวียนซักซ้อมกำรปฏิบัติทั่วประเทศว่ำให้กวดขันไม่ให้มีกำรใช้อำคำร  
ผิดประเภท หรือประกอบกิจกำรที่ไม่ได้รับอนุญำต และในอนำคตมีแนวทำงว่ำเมื่อเกิดเหตุขึ้นให้ลงโทษ
แบบเข้มงวดทั้งทำงวินัยและอำญำ 
  ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถำมมีข้อเสนอแนะว่ำ ทั่วประเทศต้องมีกำรแก้ไขปรับปรุง 
เข้มงวด กวดขัน ตรวจตรำเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ ำ 
  ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมรับข้อเสนอแนะของผู้ตั้ งกระทู้ถำมและชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ  
กรณีที่เกิดขึ้นจะมีกำรลงโทษผู้กระท ำผิดเพ่ือเป็นตัวอย่ำง อย่ำงไรก็ดี นโยบำยที่ออกอำจกระทบต่อ
เศรษฐกิจได้ เนื่องจำกสถำนบริกำรที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญำตต้องหยุดด ำเนินกำรทันที ไม่ใช่หยุด 
เพื่อปรับปรุงเท่ำนั้น และด ำเนินกำรลงโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว       จ านวน   ๑   เรื่อง 
 

 
                    ผลการพิจารณา 
                    ประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำ ติดตำมและเสนอแนะด้ำนเชื้อเพลิงธรรมชำติ
ในคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน (พลโท อ ำพน  ชูประทุม) และอนุกรรมำธิกำร (นำยเอกชัย  คงสวัสดิ์)  
ได้ร่วมกันเสนอผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ ปัจจุบันรำคำพลังงำนในตลำดโลก 
ได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงมำก มีควำมผันผวนและยำกในกำรพยำกรณ์ด้วยเหตุปัจจัยหลำยด้ำน
คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำนได้ตระหนักถึงปัญหำและสถำนกำรณ์ด้ำนพลังงำนที่ประเทศต้องเผชิญอยู่
ในปัจจุบัน เล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันของภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำ 
อย่ำงครอบคลุมทุกมิติ จำกกำรศึกษำของคณะกรรมำธิกำรพบปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำร 
ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงของประเทศ ได้แก่ กำรก ำหนดนโยบำยพลังงำนขำดกำรวำงแผนกลยุทธ์และไม่มี
เป้ำหมำยที่ชัดเจน และแนวทำงกำรปฏิบัติของนโยบำยเน้นกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในระยะสั้นของ
ชนิดพลังงำนมำกกว่ำกำรใช้กลไกกำรค้ำเสรี ขำดกำรเชื่อมโยงกับนโยบำยอื่น ๆ เช่น ภำคกำรขนส่ง  
ภำคกำรผลิต กำรเกษตร อีกทั้งนโยบำยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ยึดเป้ำหมำยที่ชัดเจนส่งผลให้เกิด  
กำรบิดเบือนรำคำพลังงำนที่แท้จริงและกลไกกำรค้ำเสรี กำรท ำงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ยังคงท ำงำนในระบบรำชกำรเป็นหลัก เป็นกำรปฏิบัติเชิงรับมำกกว่ำเชิงรุก ส่งผลให้กำรด ำเนินงำน  
ไม่ทันต่อปัญหำและสถำนกำรณ์ด้ำนพลังงำนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว กำรเปิดเสรีทำงพลังงำน  
ยังไม่บรรลุผล โดยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงพลังงำนขนำดใหญ่อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของผู้ประกอบกำร
รำยใหญ่ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ล้ำสมัย ไม่เอื้ออ ำนวยในกำรแข่งขัน อีกทั้งกำรใช้เงินกองทุน
น้ ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรรักษำเสถียรภำพรำคำน้ ำมัน จึงไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงแท้จริง กำรอุดหนุนรำคำพลังงำนในภำพรวมก่อให้เกิดกำรบิดเบือนรำคำพลังงำน กำรอุดหนุน
รำคำพลังงำนใช้กลไกจำกกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลักส่งผลให้เกิดภำระแก่กองทุนมำกเกินสมควร  
จึงเป็นภำระแก่ประชำชนผู้ใช้พลังงำน  
  คณะกรรมำธิกำรจึงได้มีข้อเสนอแนะในระยะเร่งด่วนเกี่ยวกับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ได้แก่ กำรปรับปรุงกำรบริหำรต้นทุน ควรแสดงข้อมูล รำยละเอียด เพ่ือเพ่ิมควำมโปร่งใสและ
ชัดเจนของโครงสร้ำงรำคำ ควรก ำหนดนโยบำยด้ำนรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวส ำหรับภำคครัวเรือน  
ให้ชัดเจน พิจำรณำลดกำรอุดหนุนจำกกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงในระยะยำว กำรช่วยเหลือประชำชน 
ควรมุ่งเน้นช่วยเหลือในกลุ่มเปรำะบำงและอุดหนุนโดยตรง ควรมีกำรปรับรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซในถัง  
บรรจุขนำดเล็กให้มีรำคำเฉลี่ยใกล้เคียงหรือเท่ำกับรำคำเฉลี่ยในถังขนำดบรรจุ ๑๕ กิโลกรัม เพ่ือไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนผู้มีรำยได้น้อย ควรสนับสนุนกำรเพิ่มสถำนีบริกำรและสถำนี
บรรจุก๊ำซให้มำกขึ้น โดยก ำหนดมำตรฐำนและควบคุมทั้งในส่วนของโรงบรรจุ สถำนีบริกำร และควร

     - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงาน 
(น้ ามันเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงชีวภาพ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว)  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว 
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พิจำรณำจัดท ำโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรสร้ำงคลังเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
และให้บริกำรกักเก็บ กำรปรับลดค่ำกำรตลำดส ำหรับกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวควรหำรือ
ภำคเอกชนเพื่อให้พิจำรณำปรับลดค่ำกำรตลำดในอัตรำที่เหมำะสม 
  ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำย
แสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง  
ว่ำกำรจัดตั้งกองทุนฯ ดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษำเสถียรภำพระดับรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ
ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตกำรณ์ด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง โดยกำรส่งเงินอุดหนุน  
เข้ำกองทุนดังกล่ำวก่อให้เกิดภำระแก่ประชำชนที่ต้องใช้น้ ำมันในรำคำสูง ดังนั้น จึงไม่ควรน ำเงินกองทุน
น้ ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ที่ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน เช่น หำกรัฐบำลมีนโยบำยช่วยเหลือ
เกษตรกรในกำรอุดหนุนรำคำเชื้อเพลิงชีวภำพ รัฐบำลควรจัดหำงบประมำณในส่วนอื่น เพรำะกำรน ำ
เงินกองทุนไปใช้เป็นกำรสร้ำงภำระให้กับประชำชนผู้ใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงในระยะยำว  และขอสนับสนุน 
ผลกำรศึกษำของคณะกรรมำธิกำรที่เห็นควรให้มีกำรพัฒนำแหล่งปิโตรเลียมในพ้ืนที่อื่น ๆ เพ่ิมเติม  
เช่น ในบริเวณพ้ืนที่อ้ำงสิทธิไหล่ทวีปทับซ้อนไทย - กัมพูชำ ซึ่งควรเร่งด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน 
เพื่อให้สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ 
     รองประธำนคณะอนุกรรมำธิกำร (นำยเจน  น ำชัยศิริ ) ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกต 
ของสมำชิกวุฒิสภำ สรุปได้ว่ำ คณะกรรมำธิกำรเห็นด้วยตำมข้อสังเกตของสมำชิกวุฒิสภำ  
กรณีกำรบริหำรจัดกำรกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  และขอรับไปพิจำรณำศึกษำต่อไป  
ส ำหรับกรณีกำรพัฒนำแหล่งปิโตรเลียมในพ้ืนที่อื่นเพ่ิมเติม คณะกรรมำธิกำรได้มีกำรพิจำรณำศึกษำ  
และประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และมีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งได้จัดท ำข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ไว้ในรำยงำนฉบับนี้ด้วยแล้ว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

     (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา                          ไม่ม ี

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่        จ านวน   ๑   เรื่อง 
 

 
 ผลการพิจารณา 

 ในกำรพิจำรณำควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ   
และกำรจัดท ำ และด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ กรมทรัพยำกรน้ ำ กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรจัดกำร  

  - การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น องค์กำรจัดกำรน้ ำ
เสีย (อจน.) กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรปกครอง กระทรวงศึกษำธิกำร เข้ำร่วมประชุม  
เพ่ือน ำเสนอและชี้แจงควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ  
และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ต่อที่ประชุมโดยในกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว  
ได้มีกำรซักถำมและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมแผน  
กำรปฏิรูปประเทศ และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนที่ ๕ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 ๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ แผนย่อย 
กำรเพ่ิมผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้น้ ำ
ทัดเทียมกับระดับสำกล และแผนย่อยกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ ำล ำคลอง และแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
ทั่วประเทศ 

 มีสมำชิกอภิปรำยสรุปได้ว่ำ  ส ำหรับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต 
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก ำหนดกรอบแนวคิดที่เป็นกำรผลักดันกำรด ำเนินกำร 
เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนกำรร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร 
ท ำให้กำรพัฒนำด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนของควำมเชื่อในกำรเติบโตร่วมกันทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
คุณภำพชีวิตที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักของแผน คือกำรเติบโต สมดุล ยั่งยืน ซึ่งมีแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติที่ส ำคัญ ๒ ประเด็น คือประเด็นที่ ๑๘ กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน และประเด็นที่ ๑๙  
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ ซึ่งมีข้อค ำถำมเกี่ยวกับประเด็นที่  ๑๙ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ  
ว่ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักได้มีกำรประเมินผลและค ำนึงถึงโอกำสในกำรบรรลุเป้ำหมำยในแต่ละแผน
ย่อยไว้มำกน้อยเพียงใด รวมถึงแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร  
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่แม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภำพให้มี 
ระบบนิเวศน์ที่ดี ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบจำกค่ำเป้ำหมำยที่ต้องด ำเนินกำรให้บรรลุในปี   
พ.ศ. ๒๕๖๕ จะพบว่ำ ในเขตกรุงเทพมหำนครมีกำรด ำเนินกำรได้ดีสำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำยได้ดี   
แต่ในภำพรวมทั่วประเทศยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุค่ำเป้ำหมำย เนื่องจำกยังมีปัญหำ 
ในกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่ที่ชัดเจนและไม่มีกำรบูรณำกำร จึงขอถำมว่ำ กรอบแนวคิดในกำรด ำเนินกำร 
หลักกำร แผนงำนโครงกำรที่ส ำคัญ ล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วน กำรบริหำรจัดกำร กำรประเมินผล 
รวมทั้งแผนงำนโครงกำรที่ส ำคัญและควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรในแต่ละแผนแม่บทย่อย ขอให้ชี้แจง
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ควำมคืบหน้ำปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรมีหรือไม่ ส่งผลอย่ำงไร 

 ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผนแม่บท ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ   
(นำยอัตถพงษ์  ฉันทำนุมัติ) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ กำรขับเคลื่อนประเด็นตำมแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่  ๑๙ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ได้แก่  
๑. กำรจัดกำรน้ ำอุปโภคบริโภค ๒. กำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้ ำ ๓. กำรจัดกำรน้ ำท่วมและอุทกภัย  
๔. กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ ๕. กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้ ำ และ ๖. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ  
ซึ่งประกอบด้วย กำรจัดกำรน้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบ กำรเพ่ิมผลิตภำพน้ ำทั้งระบบ และกำรอนุรักษ์ 
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ฟ้ืนฟูแม่น้ ำและแหล่งน้ ำ ซึ่งทั้ง ๖ กลยุทธ์ดังกล่ำวเป็นแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรเติบโต 
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  แผนแม่บทย่อยที่ ๑๙.๑ ได้แก่ กำรพัฒนำกำรจัดกำรเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิม 
ควำมมั่นคงด้ำนน้ ำของประเทศ โดยมีเป้ำหมำยคือ สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น  
กำรรับมือกับพิบัติภัยด้ำนน้ ำเพ่ิมขึ้น  และยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ิมขึ้น 
จำกปัจจุบัน แผนแม่บทย่อยที่ ๑๙.๒ ได้แก่ กำรเพิ่มผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด 
รู้คุณค่ำ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรใช้น้ ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล โดยมีเป้ำหมำยสร้ำงควำมมั่นคง
ด้ำนน้ ำในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  และผลิตภำพ 
จำกกำรใช้น้ ำเพ่ิมขึ้น และแผนแม่บทย่อยที่ ๑๙.๓ กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติทั่วประเทศ 

  ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติได้รำยงำนกำรประเมินผลตำมแผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น ๑๙ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ
ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๕ โดยมีผลกำรประเมิน ได้แก่ ด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำร
น้ ำเชิงลุ่มน้ ำทั้งระบบ ด้ำนกำรเพ่ิมผลิตภำพของน้ ำทั้งระบบ และด้ำนกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
แม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศ โดยเฉพำะคลองสำยหลักในกรุงเทพฯ ล ำน้ ำ 
สำยหลัก ๒๒ ลุ่มน้ ำ เป็นต้น 

  ส ำหรับเป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนโครงกำรส ำคัญ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ มีจ ำนวน 
๖๙ โครงกำร ๕๗๒ รำยกำร ประกอบด้วย โครงกำรพ้ืนที่เป้ำหมำย จ ำนวน ๕๖ โครงกำร ๒๖๘ รำยกำร 
โครงกำรนโยบำย จ ำนวน ๒ โครงกำร ๒๒๑ รำยกำร และโครงกำรขนำดใหญ่ วงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้ำนบำท 
โดยมีเป้ำหมำยหลักในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ปริมำณน้ ำเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่รับประโยชน์ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 
และพื้นที่ป้องกันน้ ำท่วม 

  นอกจำกนี้  มีกำรน ำร่องตัวชี้วัดขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรร่วมกัน  (Joint KPIs)  
โดยส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติได้ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนขับเคลื่อนน้ ำสะอำด
เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค โดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงำนต้นน้ ำ คือ กรมชลประทำน  
และกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล ตัวชี้ วัด ได้แก่  ด ำเนินกำรรับผิดชอบด้ำนปริมำณน้ ำที่จัดสรร 
เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค และกำรพัฒนำแหล่งน้ ำต้นทุนเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค หน่วยงำนกลำงน้ ำ  
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ตัวชี้วัด ได้แก่ จ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
น้ ำอุปโภคบริโภคได้มำตรฐำนที่ก ำหนด และหน่วยงำนปลำยน้ ำ ได้แก่ กรมทรัพยำกรน้ ำ กรมควบคุม
มลพิษ และกรมอนำมัย โดยกรมทรัพยำกรน้ ำมีตัวชี้วัดในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในกำรประเมินคุณภำพระบบประปำหมู่บ้ำน กรมควบคุมมลพิษ ตัวชี้วัด คือ คุณภำพน้ ำ 
ของแม่น้ ำสำยหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น และกรมอนำมัย ตัวชี้วัด คือ ร้อยละคุณภำพน้ ำประปำ
หมู่บ้ำนได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์คุณภำพน้ ำประปำดื่มได้ 

 รองอธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ กรมทรัพยำกรน้ ำ (นำยธีระชุณ  บุญสิทธิ์) ได้ตอบชี้แจง
สรุปได้ว่ำ กรมทรัพยำกรน้ ำได้ด ำเนินกำรโครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ ำล ำคลองและแหล่งน้ ำธรรมชำติ
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่  ๑๙ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำย จ ำนวน ๙๙๒ โครงกำร ปริมำณ ๔๒๑.๑๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
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ประชำชนได้รับประโยชน์ ๒๖๘,๓๔๕ ครัวเรือน ส ำหรับแผนงำนปี ๒๕๖๕ มีโครงกำรทั้งสิ้น ๑๑๓ 
โครงกำร ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนพัฒนำภำยใต้กำรบริกำรจัดกำรน้ ำของประเทศในกำรหำ 
น้ ำต้นทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรเข้ำถึงของประชำชนในพ้ืนที่ทั่วประเทศ  ส ำหรับแผนงำนในปี   
พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจ ำนวน ๑๘๖ โครงกำร และแผนงำนปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ กรมทรัพยำกรน้ ำ 
มีโครงกำรทั้งสิ้น ๒,๔๗๖ โครงกำร 

 ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและแผน (งำนทรัพยำกรน้ ำบำดำล) กรมทรัพยำกร 
น้ ำบำดำล (นำยสิทธิศักดิ์  มั่นอยู่) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำลมีผลกำรด ำเนินงำน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ได้แก่ โครงกำรน้ ำบำดำลเพ่ือกำรเกษตร โดยเฉพำะพ้ืนที่ เกษตร 
นอกเขตชลประทำน และในเขตพ้ืนที่สูง มีผลกำรด ำเนินงำน ทั้งหมด ๑,๕๐๒ แห่ง ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ 
สำมำรถเพ่ิมน้ ำต้นทุน ประชำชนได้รับประโยชน์และเพ่ิมพ้ืนที่เพำะปลูกนอกเขตชลประทำน  
ส ำหรับแผนงำนในอนำคต ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐ โครงกำรเพ่ือกำรเกษตร ๘ ,๗๕๓ แห่ง  
โครงกำรเพื่ออุปโภคบริโภค ๑๒,๐๐๐ แห่ง ผลสัมฤทธิ์เพื่อกำรเพ่ิมน้ ำต้นทุน ๑,๗๙๖ ล้ำนลูกบำศก์เมตร
ต่อปี ประชำชนได้รับประโยชน์มำกกว่ำ  ๒.๖ ล้ำนครัวเรือน และเพ่ิมพ้ืนที่เพำะปลูกนอกเขต 
ชลประทำน ๑.๒ ล้ำนไร่ 
 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(นำยสัญญำ  แสงพุ่มพงษ์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ ผลกำรกำรบริหำรจัดกำรน้ ำของกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ ภำยใต้แผนแม่บทย่อยของยุทธศำสตร์ชำติ  ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ สำมำรถเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำนได้ ๑.๙ ล้ำนไร่ ปริมำณเก็บกักน้ ำ ๑,๓๘๓  
ล้ำนลูกบำศก์เมตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นไปที่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรใช้น้ ำ   
พ้ืนที่ประหยัดน้ ำ กำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชให้เหมำะสมกับพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพสอดคล้องกับ
กำรผลิตและให้มีมูลค่ำสูงขึ้น โดยเน้นไปที่กำรแปรรูปและกำรผลิตสินค้ำตำมควำมต้องกำรของตลำด 

 ๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน และประเด็น
ที ่๑๙ การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
 มีสมำชิกอภิปรำยสรุปได้ว่ำ ส ำหรับยุทธศำสตร์ชำติที่ ๕ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต 
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดเป้ำหมำย ๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ๑ กำรเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ ๒ สภำพแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟ้ืนฟู 
ตัวชี้วัดที่  ๓ พ้ืนที่สีเขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดที่  ๔ ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก  
มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ ในกำรติดตำม เสนอแนะเร่งรัดกำรปฏิรูปด้ำนสิ่งแวดล้อม ต้องติดตำม 
แผนปฏิรูปด้ำนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทย่อย ๑๘.๓ กำรสร้ำง 
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ และแผนแม่บทย่อย ๑๘.๔ กำรจัดกำรมลพิษ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  
และแผนปฏิรูปด้ำนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (Big Rock) เกี่ยวกับกำรประกำศยกเลิก 
เขตควบคุมมลพิษ ซึ่งแผนแม่บทย่อย ๑๘.๓ กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ 
สภำพภูมิอำกำศ มีค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดในกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
อย่ำงน้อยร้อยละ ๑๒ จำกกรณีปกติ และจะถูกยกระดับเป็นร้อยละ ๔๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ บรรลุ 
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เป้ำหมำยควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ และมุ่งสู่กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
เป็นศูนย์ภำยในปี ๒๖๐๘  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรปฏิรูปประเทศต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ 
จึงอยำกทรำบควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้  ซึ่งหำกเป็นไปตำมแผน 
ต้องแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อยำกทรำบว่ำขณะนี้กำรด ำเนินกำรอยู่ในขั้นตอนใด คำดว่ำจะสำมำรถ
เสนอเข้ำสู่กำรพิจำรณำของรัฐสภำได้เมื่อใด 
 ส ำหรับแผนแม่บทย่อย ๑๘.๔ กำรจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
และสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ที่ผ่ำนมำกระทรวงมหำดไทยได้มี 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดกำรเรื่องขยะมูลฝอย แต่นับตั้งแต่เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นต้นมำไม่ได้มีกำรรำยงำนอีกเลย จึงอยำกทรำบว่ำกระทรวงมหำดไทยได้มีกำรปฏิบัติตำมแผนหรือไม่ 
ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย รัฐบำลได้มีกำรประกำศใช้แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งขณะนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะใช้แผนอะไรต่อไป โดยแผนแม่บท
ดังกล่ำวมีมำตรกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยโดยใช้มำตรกำรต่ำง  ๆ เช่น ในพ้ืนที่ 
ท่ีมีควำมพร้อมให้ใช้กำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำเพ่ือแปรรูปขยะมูลฝอย ให้เอกชนหรือรัฐวิสำหกิจเข้ำมำ 
ร่วมลงทุน เพ่ือแก้ปัญหำและสนับสนุนกำรเพ่ิมรำยได้ให้กับชุมชน ซึ่งเริ่มมำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แผนกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำเพื่อแปรรูปขยะมูลฝอยของท้องถิ่นยังมีประเด็นปัญหำควำมไม่คุ้มค่ำในกำรลงทนุ
ของเอกชนเนื่องจำกท้องถิ่นแต่ละแห่งมีปริมำณขยะไม่เกิน  ๑๐๐ ตัน/วัน จึงต้องแก้ปัญหำโดย 
กำรรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์เพ่ือเพิ่มปริมำณขยะ ปัจจุบันกระทรวงมหำดไทยได้ร่วมกับกระทรวงพลังงำน
ได้ด ำเนินโครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตไฟฟ้ำตำมนโยบำยรัฐบำล ซึ่งตำมข้อมูลในระบบปัจจุบัน 
มีแผนจ ำนวน ๔๙ โครงกำร แต่เกิดขึ้นจริงประมำณ ๗ - ๘ โรงเท่ำนั้น และ อปท. ส่วนใหญ่มีรำยได้น้อย
ไม่สำมำรถลงทุนในกำรก ำจัดขยะได้ ปัญหำที่ตำมมำคือ อปท. บำงแห่งรอคอยโรงไฟฟ้ำ ท ำให้มีปริมำณ
ขยะตกค้ำงจ ำนวนมำก รำยงำนปริมำณขยะตัวเลขผลกำรด ำเนินงำน ไม่ทรำบว่ำข้อมูลนี้เชื่อถือ 
ได้หรือไม่ มีผลกำรด ำเนินกำรนอกจำกนี้อีกหรือไม่ เนื่องจำกไม่มีรำยงำนให้ทรำบ จึงฝำกกรมควบคุม
มลพิษในกำรจัดท ำคลังควำมรู้และข้อมูลตัวเลขต่ำง  ๆ ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เพ่ือน ำไปเป็นข้อมูล 
ในกำรแก้ไขปัญหำมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 โครงกำรก ำจัดขยะ กรมควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อมควรมีกำรประเมินว่ำ โรงไฟฟ้ำ
ขยะนั้นคุ้มทุนหรือไม่ ซึ่งตำมหลักกำรและทฤษฎีนั้นพลังงำนที่เกิดขึ้นจำกกำรก ำจัดขยะเป็นผลพลอยได้
เท่ำนั้น ในต่ำงประเทศไม่ได้มองเรื่องกำรคุ้มทุนในกำรก ำจัดขยะ กำรลงทุนที่เอกชนลงไปหำกไม่ครบ
ตำมก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนดไว้มีกำรก ำหนดให้ อปท. เข้ำมำด ำเนินกำรต่อ อปท. ก็จะไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อไปได้เนื่องจำกมีค่ำลงทุนจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ ในกำรให้เอกชนด ำเนินกำรนั้น อปท.  
ไม่มีศักยภำพทั้งด้ำนบุคลำกรในกำรตรวจสอบคุณภำพ และงบประมำณต้นทุนพลังงำนทดแทน 
จำกขยะนั้น อยู่ที่ ๖.๕๒ ต่อหน่วย ซึ่งแพงกว่ำพลังงำนอย่ำงอื่น กำกอุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำย  
มีตัวชี้วัดว่ำต้องได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องร้อยละ ๙๕ ภำยใน ๕ ปี ซึ่งจำกข้อมูล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีปริมำณกำกอุตสำหกรรมถึง ๑๘.๐๕ ล้ำนตัน แยกเป็นกำกอุตสำหกรรมอันตรำย ๑.๒๘ ล้ำนตัน  
และกำกอุตสำหกรรมไม่อันตรำย ๑๖.๗๗ ล้ำนตัน แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีปริมำณกำกอุตสำหกรรม ๗.๙ 
ล้ำนตัน แยกเป็นกำกอุตสำหกรรมอันตรำย ๑.๒๘ ล้ำนตัน และกำกอุตสำหกรรมไม่อันตรำย ๑๖.๗๗ 
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ล้ำนตัน จะเห็นว่ำ ร้อยละ ๙๕ ที่ก ำหนดไว้ไม่ชัดเจนว่ำให้คิดจำกฐำนไหน และในส่วนที่เกี่ยวกับ
กฎหมำยระหว่ำงประเทศในเรื่องกำรน ำเข้ำส่งออกนั้นเกี่ยวข้องกับอนุสัญญำบำเซล จึงขอให้หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องไปศึกษำให้รอบคอบด้วยว่ำกำรน ำเข้ำส่งออกขยะพลำสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นอย่ำงไร  
 ในส่วนขยะมูลฝอยติดเชื้อนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีปริมำณถึง ๙ หมื่นตัน ซึ่งตัวชี้วัด
ตำมแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยติดเชื้อของประเทศได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร ร้อยละ ๑๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อยำกทรำบว่ำ มีปัญหำอุปสรรคอย่ำงไรบ้ำง ผลกำรแก้ปัญหำ 
โดยกำรน ำไปเผำที่โรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะเป็นอย่ำงไร จ ำเป็นต้องมีกำรแก้ไขกฎหมำยใดหรือไม่  
ในเรื่องน้ ำเสียชุมชน ตำมแผนกำรปฏิรูป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้ก ำหนดตัวชี้วัดว่ำ น้ ำเสียชุมชน
ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องอย่ำงน้อยร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อยำกทรำบว่ำ กระทรวงมหำดไทย
ซึ่ง เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดกำรน้ ำ เสีย  ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
คณะอนุกรรมกำรแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดระบบประปำและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย
ยังมีเป้ำหมำยที่จะเก็บค่ำบ ำบัดน้ ำเสียร่วมกับกำรเก็บค่ำน้ ำประปำอีกหรือไม่ กำรประกำศยกเลิก 
เขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตมำบตำพุด ตำมแผนปฏิรูปด้ำนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  
ซึ่งเหลือเป็น Big Rock เพียงเรื่องเดียว ที่ตำมตัวชี้วัดต้องยกเลิกเขตควบคุมมลพิษในปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  
จึงอยำกทรำบควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกมีกฎหมำยบำงฉบับที่ต้องตรำขึ้น และอยำก
ทรำบว่ำ ในงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำรก ำหนดไว้หรือไม่ รวมถึงกำรจ้ำง 
ที่ปรึกษำศึกษำข้อมูลปัจจุบันของเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุดด ำเนินกำรเสร็จแล้วหรือไม่ อย่ำงไร 
 ในประเด็นกำรจัดกำรขยะตำมทฤษฎีที่ได้มีกำรอธิบำยถึงกำรจัดเก็บ  มีภำชนะใส่ 
กำรนัดหมำยตำมวันเวลำและกำรน ำไปท ำลำยและกำรไปก ำจัด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในกำรเก็บขยะ พบว่ำ
มีแต่ถุงสีด ำ ซึ่งตำมทฤษฎีมีถุงขยะสีน้ ำเงิน สี เขียว สีส้ม ขยะอันตรำย คือ สีส้ม แต่ปัจจุบัน 
ขยะในบ้ำนเรือน ขยะจำกส่วนรำชกำรหรือขยะจำกชุมชนมีแต่ถุงสีด ำ  เอำทุกอย่ำงเอำมำรวมกัน  
เมื่อท้องถิ่นจัดเก็บก็น ำไปท ำลำยไม่เป็นไปตำมหลักวิชำกำรตำมที่ได้ชี้แจง ท ำอย่ำงไรจะท ำให้เกิดขึ้น
อย่ำงมีประสิทธิภำพตั้งแต่กำรคัดแยก กำรจัดเก็บ และกำรน ำไปท ำลำย ภำครัฐต้องให้ควำมส ำคัญ 
ท ำอย่ำงไรให้เกิดขึ้นอย่ำงจริงจังตำมทฤษฎี ขอให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ควำมส ำคัญกับขยะอันตรำย
และขยะติดเชื้อ หำกเป็นไปได้ขอให้มีกำรแจกถุงขยะส ำหรับแยกขยะอันตรำยให้ประชำชนฟรี   
และมีกำรนัดหมำยกำรเก็บให้ชัดเจน นอกจำกนี้ ยังมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่ำใน อปท. บำงแห่งนั้น
ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติในกำรแยกขยะไม่สำมำรถออกได้ เพรำะเมื่อออกมำแล้วก็ไม่สำมำรถบังคับได้
อย่ำงจริงจัง แม้กระทรวงมหำดไทยจะมีข้อสั่งกำรให้ อปท. ทุกแห่งต้องด ำเนินกำรก็ตำม 
 รองเลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (นำยจิรวัฒน์  ระติสุนทร) ได้ตอบชี้แจง
สรุปได้ว่ำ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ประเทศมีควำมเสี่ยงต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยประเมิน
จำกจ ำนวนผู้เสียชีวิตและควำมเสียหำย ซึ่งกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยมำจำกขยะ 
กำรเกษตร อุตสำหกรรม กำรใช้พลังงำน ขณะเดียวกันกำรดูดซับก๊ำซเรือนกระจกโดยป่ำธรรมชำติ   
มีสัดส่วนแตกต่ำงกันมำกขึ้น ดังนั้น จึงมีทิศทำงกำรวำงนโยบำยและกำรด ำเนินงำนเป็นแผน ๓ ระดับ  
คือ แผนระดับ ๑ สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่ เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ  
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แผนระดับ ๒ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ และแผนระดับ ๓ เกี่ยวกับภำคกำรลงทุน 
เช่น สำมำรถปรับตัวต่อผลกระทบและลดก๊ำซเรือนกระจก สร้ำงขีดควำมสำมำรถ และแผนกำรปรับตัว 
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ (National Adaptation Plan : NAP) ซึ่งน ำมำสู่ Carbon 
Neutrality ส่ ว น ในอนำคต  Net - Zero GHG Emissions และ  NDC 40%  แ นวทำ งก ำร ลด 
ก๊ำซเรือนกระจกที่ส ำคัญ เช่น กำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV) มำตรกำรทดแทนปูนเม็ด กำรจัดกำรขยะและ 
น้ ำเสียชุมชน รวมถึงน้ ำเสียอุตสำหกรรม กำรปรับปรุงกำรท ำนำข้ำวเพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซมีเทน  
กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำธรรมชำติหรือป่ำเศรษฐกิจ และกำรป้องกันกำรบุกรุกและท ำลำยป่ำ นอกจำกนัน้ 
ยังมีกำรสนับสนุนกำรลงทุน เช่น ส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม แนวทำงและกลไกกำรบริหำรจัดกำร
คำร์บอนเครดิต และกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด้วย 
  รองผู้อ ำนวยกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 
(มหำชน) (นำยรองเพชร  บุญช่วยดี ) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ โครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
ภำคสมัครใจตำมมำตรฐำนของประเทศไทย (T-VER) ปัจจุบันคำร์บอนเครดิตที่ได้รับรองจำกโครงกำรใช้ 
แลกเปลี่ยน ซื้อ - ขำย ภำยในประเทศเป็นหลัก และจะมีกำรยกระดับโดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
กำรพัฒนำโครงกำร T-VER ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ตลำดคำร์บอนภำคสมัครใจของ 
ประเทศไทย (Carbon Market) ได้มีกำรท ำบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) กับกระทรวงอุตสำหกรรม  
ซึ่งในปัจจุบันรำคำและกำรซื้อขำยของ Carbon Credit สูงขึ้น ในเรื่องเครือข่ำยคำร์บอนนิวทรัล 
ประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network : TCNN) ได้มีกำรส่ง เสริมกำรมีส่วนร่วม 
ขององค์กรสมำชิกเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกเพ่ิมมำกขึ้น   
สร้ำงควำมตระหนักและกำรพัฒนำศักยภำพเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง  
สภำพภูมิอำกำศให้กับองค์กรสมำชิก 

 รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ (นำงสำวปรีญำพร  สุวรรณเกษ)  
ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ สถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด คุณภำพน้ ำ
โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ส่วนกำกของเสียและสำรอันตรำยได้รับกำรจัดกำรถูกหลักวิชำกำร  
มีกำรก ำหนดกลไกกำรด ำเนินงำนโดยกำรตั้งคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ โดยมีคณะอนุกรรมกำร
และคณะท ำงำนประสำนงำนเพ่ือด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำย และจำกผลกำรศึกษำเบื้องต้นโครงกำร
ประเมินผลเพ่ือยกเลิกเขตควบคุมมลพิษตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ พบว่ำ ยังไม่มีควำมเหมำะสม 
ในกำรยกเลิกเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง แต่อย่ำงไรก็ดี โครงกำรได้มีกำรก ำหนดในสิ้นเดือนกันยำยน 
กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ พบปัญหำอุปสรรค เช่น หน่วยงำนไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนงำน 
ที่ก ำหนด หน่วยงำนก ำกับดูแลแหล่งก ำเนิดมลพิษในพ้ืนที่มีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน
ในกำรตรวจสอบกำรจัดกำรมลพิษของแหล่งก ำเนิดมลพิษให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

 ผู้ตรวจรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (นำยวิสุทธิ์  ประกอบควำมดี) ได้ตอบ
ชี้แจงสรุปได้ว่ำ กำรด ำเนินงำนขององค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย คือ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำน้ ำเสียชุมชน โดยกำรฝึกอบรมด้ำนเทคนิคกำรบ ำบัดน้ ำเสียให้กับบุคลำกรภำครัฐ 
และเอกชน กำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
เช่น ปรับปรุงระบบบ ำบัดน้ ำเสียชุมชนรวมของ อปท. ที่ก่อสร้ำงเสร็จแล้ว และบริหำรจัดกำรควบคุม 
กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภำพในกำรบ ำบัดน้ ำเสียให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
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ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ ส่วนรูปแบบของระบบน้ ำเสียนั้นมีข้อจ ำกัดในปัจจุบัน คือ ไม่มีพ้ืนที่
ก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (มีพ้ืนที่แต่ต้องกำรใช้ประโยชน์ด้ำนอื่นหรือที่ดินมีรำคำสูง) และทัศนคติ 
ที่มีต่อระบบบ ำบัดน้ ำเสียกังวลจะมีกลิ่นเหม็นรบกวน อย่ำงไรก็ดี ในบำงพ้ืนที่จึงมีกำรปรับโรงบ ำบัดน้ ำเสีย 
ที่สำมำรถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 

 ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย (อจน.) (นำยชีระ  วงศบูรณะ) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ 
สถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยของประเทศก ำหนดให้กระทรวงมหำดไทยเป็นเจ้ำภำพหลักในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีปริมำณขยะมูลฝอยจ ำนวน ๒๔.๙๘ ล้ำนตันต่อปี 
โดยมีขยะตกค้ำงจ ำนวน ๕.๓ ล้ำนตัน และมีกำรจัดท ำโครงกำรกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรจัดกำร 
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” โดยได้มีมำตรกำรจัดกำรขยะแบ่งเป็น (๑) มำตรกำรจัดกำรขยะต้นทำง 
เช่น กำรลดปริมำณขยะ ณ ต้นทำงตั้งแต่แหล่งก ำเนิดด้วยหลัก ๓ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ ำ และน ำกลับมำใช้ใหม่ 
ซึ่ง อปท. มีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร ๓ช เป็นต้น (๒) มำตรกำรจัดกำร
ขยะกลำงทำง โดยกำรจัดหำภำชนะรองรับเพียงพอ จัดระบบกำรเก็บขนตำมวัน เวลำ และสถำนที่  
รวมทั้งจัดหำยำนพำหนะในกำรเก็บขนที่เพียงพอ (๓) มำตรกำรจัดกำรขยะปลำยทำง เช่น กำรรวมกลุ่ม
พ้ืนที่ในกำรจัดกำรมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงกำรจ ำกัดขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้ำของ อปท.
จ ำนวน ๔๘ โครงกำร และ (๔) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

 ส ำหรับข้อเสนอแนะมีดังนี้  กำรจัดกำรขยะต้นทำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ 
และเอกชน ควรสนับสนุน อปท. ซึ่งมีข้อจ ำกัดในเรื่องงบประมำณ บุคลำกร ในกำรจัดกำรขยะ  
ทั้งองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร กำรฝึกอบรม และส่งเสริมประชำชนหรือชุมชน ในกำรคัดแยกขยะ  
ลดปริมำณขยะ และร่วมสนับสนุนกำรรับขยะที่คัดแยกแล้ว ทั้งขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อให้กำรลดปริมำณขยะมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน รวมทั้งไม่เป็นภำระของชุมชนและ อปท. กำรจัดกำร 
ขยะกลำงทำง ส ำนักงบประมำณควรสนับสนุนงบประมำณรำยกำรค่ำครุภัณฑ์ส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำร
สิ่ งปฏิกูลและขยะมูลฝอย จัดซื้อรถขยะให้แก่  อปท. เพ่ิมเติม และกำรจัดกำรขยะปลำยทำง  
กระทรวงพลังงำนควรเร่งรัดกำรก ำหนดอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ และ กกพ. ออกระเบียบและประกำศรับซื้อไฟฟ้ำ
ของโครงกำรโรงก ำจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ำเพ่ิมเติม 

 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข  
(นำยประโชติ  กรำบกรำน) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ กำรจัดกำรมูลฝอยตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีกำรด ำเนินกำรออกกฎหมำยล ำดับรองที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรมูลฝอย ได้แก่ 
กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กฎกระทรวงสุขลักษณะกำรจัดกำรมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงกำรจัดกำรมูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรืออันตรำยจำกชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ และกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต ส ำหรับ
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อของประเทศตำมแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
มูลฝอยของประเทศ คือ มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  
ร้อยละ ๑๐๐ ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ แหล่งก ำเนิดมูลฝอยติดเชื้อมีภำพรวมเฉลี่ย ๒๔๗ ตันต่อวัน  
โดยมีแหล่งก ำเนิดมำจำกสถำนพยำบำลเป็นส่วนใหญ่  ไม่ว่ำจะเป็นสถำนพยำบำลของโรงพยำบำล 
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขและโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงอื่น ๆ รวมทั้งโรงพยำบำลเอกชน 
และคลินิกเอกชน สถำนพยำบำลสัตว์ รวมทั้งห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย ต่อมำในช่วงสถำนกำรณ์ 
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กำรแพร่ระบำดของโรค COVID - 19 ส่งผลให้มีปริมำณขยะติดเชื้อเพ่ิมมำกขึ้น โดยแหล่งก ำเนิดมูลฝอย 
ติดเชื้อนั้น มำจำกโรงพยำบำลสนำม สถำนที่กักกัน ศูนย์แยกกัก รวมทั้งมำจำกประชำชนและชุมชน 
ท่ีท ำ Home Isolation ซึ่งกรมอนำมัยได้มีมำตรกำรลดปริมำณมูลฝอยติดเชื้อ จ ำแนกเป็น 

 - มำตรกำรลดปริมำณมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งก ำเนิด  
 - มำตรกำรและแนวทำงกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ COVID - 19   
 - มำตรกำรจัดตั้งที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อชั่วครำวระดับพ้ืนที่ 
     - มำตรกำรกำรเพ่ิมศักยภำพระบบกำรเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ  
 - มำตรกำรเพ่ิมสถำนที่รับก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 

ของโรค COVID - 19 
       นอกจำกนี้  กรมอนำมัยยังมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องเพ่ือแยก 

ขยะติดเชื้อกับแยกขยะที่ไม่สัมผัสกับสำรคัดหลั่งออกจำกขยะติดเชื้อด้วย ส ำหรับแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ
กำรบริหำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป ได้มีกำรก ำหนดกฎกระทรวงสุขลักษณะกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกำศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกำศกระทรวง เรื่อง ก ำหนดคุณสมบัติ 
ของเจ้ำหน้ำที่ควบคุมก ำกับในกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกำศกระทรวง เรื่อง ก ำหนด
มำตรกำรควบคุมก ำกับกำรขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันกำรลักลอบทิ้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกำศกระทรวง 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกสถำนที่ตั้งส ำหรับกำรฝังกลบมูลฝอยอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และประกำศกระทรวง เรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขกำรป้องกันกำรปนเปื้อนของน้ ำใต้ดินจำกน้ ำชะมูลฝอย 
และกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำใต้ดินจำกสถำนที่ฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส ำหรับแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน ได้มีกำรก ำหนดกฎกระทรวง
กำรจัดกำรมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลำกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรมูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน 
อย่ำงปลอดภัยส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง 
หลักสูตรและระยะเวลำกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนอย่ำงปลอดภัย
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกจำกนี้ กรมอนำมัยได้มีแนวทำงกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอย
ด้วยกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)  
และกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมและมูลฝอยในโรงพยำบำลภำยใต้โครงกำร  GREEN and CLEAN 
Hospital ด้วย ส ำหรับปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของกรมอนำมัยที่ส ำคัญ ได้แก่ ประชำชน 
ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในวิธีกำรแยกทิ้งมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องและกำรติดตำมผล 
เพ่ือน ำมำจัดระบบกำรคัดแยกที่ต้นทำงและกำรเก็บรวบรวมไปก ำจัดแยกจำกขยะมูลฝอยชุมชน  
รวมทั้ง อปท. ขำดควำมพร้อมในกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งนโยบำยจำกผู้บริหำรท้องถิ่น ด้ำนบุคลำกร 
งบประมำณในกำรวำงระบบเก็บรวบรวม ขนส่งและก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อและกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
นอกจำกนี้ ยังมีข้อจ ำกัดในกำรเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจำกคลินิกคน คลินิกสัตว์ และห้องปฏิบัติกำร 
เชื้ออันตรำยเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้ออย่ำงถูกต้องด้วย 
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 ๓. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
 มีสมำชิกอภิปรำยสรุปได้ว่ำ ขอสอบถำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูป
ประเทศประเด็นกำรปฏิรูปประเทศที่ ๓ ด้ำนกิจกรรมที่ ๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผล 
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยยะส ำคัญหรือ  Big Rock ซึ่งมีโครงกำรที่เกี่ยวข้อง  
จ ำนวน ๓ โครงกำร ได้แก่ โครงการก าหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล  ปัจจุบัน 
ยังไม่สำมำรถหำข้อยุติระหว่ำงจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงำได้ จะส่งผลให้กำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรก ำหนดเขตปกครองจังหวัดชำยทะเลไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  และอำจท ำให้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศในประเด็นนี้แล้วเสร็จไม่ทันก ำหนดพิจำรณำภำยในปีนี้ได้  คณะกรรมำธิกำรได้เคยหำรือกับ
ผู้แทนของทั้ง  ๒ จังหวัด จึงมีข้อเสนอแนะต่อกรณีนี้  ดังนี้  ๑. กระทรวงมหำดไทยควรเป็น 
หน่วยงำนตัดสินชี้ขำดในกำรก ำหนดเขตระหว่ำงจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงำเนื่อ งจำกไม่สำมำรถ 
หำข้อยุติได้ โดยทั้ง ๒ จังหวัดพร้อมจะด ำเนินกำรตำมผลกำรพิจำรณำของกระทรวงมหำดไทย  
๒. กำรตรำพระรำชบัญญัติกำรก ำหนดเขตปกครองจังหวัดชำยทะเลซึ่งยังไม่สำมำรถด ำเนินกำร  
ให้แล้วเสร็จได้จะส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกยังไม่มีกฎหมำยรองรับ
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ รวมถึงส่งผลต่อกำรจัดท ำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของกระทรวงศึกษำธิกำร
และกระทรวงกำรอุดมศึกษำ ฯ ซึ่งได้เตรียมควำมพร้อมไว้อย่ำงครบถ้วนแล้ว ๓. เมื่อกระทรวงมหำดไทย
ได้พิจำรณำตำมข้อ ๑ จึงอยำกสอบถำมกระทรวงมหำดไทยถึงควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 
เรื่องกำรก ำหนดเขตปกครองทำงทะเล ว่ำต่อจำกนี้จะเป็นอย่ำงไรบ้ำง และคำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด 
 โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้เรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทยรวมทั้ง
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษา   
เป็นโครงกำรซึ่งได้มีกำรใช้พ้ืนที่จังหวัดชุมพรเป็นพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรออกแบบเรื่องเขตทำงทะเล  
ของประเทศไทยและเขตทรัพยำกรทำงทะเลชำยฝั่ง  มีกำรน ำหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหำสมุทร 
และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ไปประกอบกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำในพ้ืนที่น ำร่อง 
ในพ้ืนที่ ๒๒ จังหวัดชำยทะเลและกรุงเทพมหำนครด้วย จึงขอสอบถำมกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ 
มีควำมคืบหน้ำในกำรขับเคลื่อนเรื่องนี้น ำไปสู่กำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำต่อจำกนี้อย่ำงไร 
 โครงการขับเคลื่อนการบรรจุขอบเขตเน้ือหาทางทะเลและการจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรของอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ 
ได้เห็นชอบเนื้อหำรำยวิชำเขตทำงทะเลและกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  จ ำนวน ๓  
หน่วยกิต ๔๕ ชั่วโมง เรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ได้แจ้งเนื้อหำรำยละเอียด 
ให้สถำบันอุดมศึกษำบรรจุรำยวิชำดังกล่ำวเป็นรำยวิ ชำทั่วไป และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรอุดมศึกษำฯ ได้เพิ่มเติม เรื่อง กำรเป็นชำติทำงทะเลและสมุททำนุภำพ (Sea Power) ไว้ในหลักสูตร
กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  จึงขอถำมกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ว่ำ 
ควำมคืบหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรบรรจุขอบเขตเนื้อหำวิชำเขตทำงทะเลและกำรจัดกำรทรัพยำกร 
ทำงทะเลและชำยฝั่งในสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำต่อจำกนี้มีควำมคืบหน้ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
 



- ๑๙ - 
 

 รองอธิบดีกรมกำรปกครอง กรมกำรปกครอง (นำยพิริยะ  ฉันทดิลก) ได้ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่ำ ปัจจุบันนี้ได้ด ำเนินกำรแบ่งเขตกำรปกครองของจังหวัดทำงทะเลเสร็ จแล้ว ๒๐ คู่จังหวัด  
เหลือเพียง ๑ คู่จังหวัด ที่ไม่สำมำรถท ำบันทึกข้อตกลงแบ่งเขตกำรปกครองของจังหวัดทำงทะเลได้   
คือ ปัญหำกำรแบ่งเขตทำงทะเลระหว่ำงอ ำเภอเกำะยำว  จังหวัดพังงำ กับอ ำเภอเมืองกระบี่   
จังหวัดกระบี่ ซึ่งในปัจจุบันกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย อยู่ระหว่ำงกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำหำข้อยุติปัญหำแนวเขตกำรปกครองระหว่ำงอ ำเภอเกำะยำว  จังหวัดพังงำ กับอ ำเภอ 
เมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  เพ่ือหำข้อยุติ โดยเมื่อวันที่  ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๕ คณะกรรมำธิกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภำ ได้ลงพื้นที่และได้เชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดกระบี่
และจังหวัดพังงำ ประชุมหำรือและบรรยำยสรุปเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรคในกำรแบ่งเขตทำงทะเล
ระหว่ำงจังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงำ เพื่อหำข้อยุติในประเด็นดังกล่ำว ส ำหรับขั้นตอนต่อไปถ้ำได้ข้อยุติ
เกี่ยวกับกำรแบ่งเขตกำรปกครองของจังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงำเรียบร้อยแล้ว กระทรวงมหำดไทยจะ
จัดท ำร่ำงแผนที่และบันทึกข้อตกลงคู่จังหวัดเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติต่อไปตำมกระบวนกำรที่กฎหมำย
ก ำหนดไว้ 
 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร (นำยปรีดี  ภูสีน้ ำ) ได้ตอบ
ชี้แจงสรุปได้ว่ำ ส ำหรับควำมคืบหน้ำกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องเขตทำงทะเลของ 
ประเทศไทย ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลไปสู่กำรเรียนกำรสอน  
ในสถำนศึกษำสังกัดของกระทรวงศึกษำธิกำรนั้น ในปัจจุบันกระทรวงศึกษำธิกำรได้มีกำรก ำหนด  
กรอบหลักสูตรกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องเขตทำงทะเลของประเทศไทย ทรัพยำกรทำงทะเลและ 
ชำยฝั่งและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล จ ำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

 (๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับชั้น ป. ๑ - ป. ๓ 
 (๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับชั้น ป. ๔ - ป. ๖ 

(๓) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับชั้น ม. ๑ - ม. ๓ 
 (๔) ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับชั้น ม. ๔ - ม. ๖ 

ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนองค์ควำมรู้เรื่องเขตทำงทะเลของประเทศไทย  
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลในโรงเรียนน ำร่องที่มี พ้ืนที่ 
ติดชำยทะเลทั้งหมด ๒๓ จังหวัด โดยเฉพำะโรงเรียนในจังหวัดชุมพรได้มีกำรด ำเนินกำรในทุกโรงเรียน 
โดยมีกรอบเนื้อหำสำระแบ่งเป็น ๖ หน่วย ได้แก่  

 (๑) ลักษณะภูมิศำสตร์ทำงทะเลและควำมส ำคัญของทะเล 
 (๒) เขตทำงทะเลของประเทศไทย 
 (๓) เขตกำรปกครองทำงทะเล 
 (๔) กฎหมำยกำรใช้ประโยชน์ทำงทะเล 
 (๕) ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในท้องถิ่น 
 (๖) ผลประโยชน์ทำงทะเล 
 
 
 



- ๒๐ - 
 

 ส ำหรับกลไกในกำรขับเคลื่อนองค์ควำมรู้ เรื่องเขตทำงทะเลของประเทศไทย 
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  มีกำรจัดท ำหนังสือเรื่องทะเล 
และมหำสมุทรและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเพ่ือให้มีกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของทะเล  
ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องนี้และได้มีนโยบำยให้สถำนศึกษำน ำหนังสือไปใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำต่อไป 

                    ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 

                    (๗) เรื่องอื่น ๆ                                                           ไม่ม ี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา 
 
 

 

 

 
  


