
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 

วันจันทร์ท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม  
เรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๑ เรื่อง ดังนี้ 

- เหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายใน
ก าหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ านวน ๑ กระทู้  คือ กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการ 
เพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่  (นายณรงค์ อ่อนสอาด เป็นผู ้ตั ้งถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

ที่ประชุมรับทราบ 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

(๓)  กระทูถ้าม   
๓.๑   กระทู้ถามเป็นหนังสือ   จ านวน     ๓     เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา  
ด้วยพลังอ านาจอ่อนในมุมมองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหมายถึงความสามารถ  

ในการดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วม การใช้พลังอ านาจอ่อนเป็นไปเพ่ือสร้างอิทธิพลและการเปลี่ยนแปลง  

            ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการใช้พลังอ านาจอ่อน (Soft Power) เพ่ือเป็น
เครื่องมือพัฒนาประเทศ (นายอ าพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 



๒ 
 
ต่อความคิดของสังคมและประชาชนในประเทศอื่น ๆ วัฒนธรรมถือว่าเป็นเครื่องมือของพลังอ านาจอ่อน
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโอกาสเป็นอย่างมากในการใช้พลังอ านาจอ่อนในการพัฒนา
ประเทศและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีภูมิวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาก กล่าวคือ เครื่องแต่งกาย ผ้าไทย  
ชุดไทย และอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารไทยถือเป็นพลังอ านาจอ่อนที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นที่รู้จัก
ไปทั่วโลก รวมถึงศิลปวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและเป็นจุดเด่น สิ่งเหล่านี้สามารถ
แสดงสถานะและอัตล ักษณ์ของประเทศ รวมทั ้งการอยู ่ร ่วมก ับนานาประเทศอย่างม ีศ ักดิ ์ศร ี  
ที่น าไปสู่การต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ จึงต้องผลักดันเรื่องการใช้พลังอ านาจอ่อนให้ 
เป็นเรื่องส าคัญของประเทศ ขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการส่งเสริม 
การใช้พลังอ านาจอ่อน (Soft Power) เพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งมีแผนสร้าง
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมหรือไม่ อย่างไร 
ตลอดจนมีการสนับสนุนเชิงนโยบาย มาตรการ และงบประมาณแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมหรือไม่ อย่างไร 
และมีความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการใช้พลังอ านาจอ่อนให้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างเศรษฐกจิและ
ด้านอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร      

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม
ตอบชี้แจงว่า เรื่องของพลังอ านาจอ่อน (Soft Power) เป็นหนึ่งในดัชนีความพร้อมของประเทศไทย 
ที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศไว้ตั้งแต่เข้าบริหารราชการแผ่นดิน อีกทั้งประเทศไทย
ยังได้รับการจัดอันดับให้มีความพร้อมในเรื่องของ Soft Power อยู่ในล าดับต้น ๆ การด าเนินการในเรื่องนี้ได้มี
การปรับวิสัยทัศน์รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๓ ได้เน้นในเรื่องการพัฒนา
อย ่า งยั ่ง ย ืน  นอกจากนี ้ กระทรวงว ัฒนธรรม ได ้ม ีการปร ับบทบาทใน เรื ่อ งของย ุทธศาสตร์  
Soft Power รวมทั้งยุทธศาสตร์ 5F (การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
ที่มีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ในระดับสากล) ทั้งในเรื่องของภาพยนตร์ (Film) ที่ส่งผล
ในเรื่องของการสร้างรายได้ การสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งการสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก ส่งผลให้ภาพยนตร์ไทย 
มีบทบาทสูงในเวทีโลก สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์จึงได้น าเสนอ
โปรเจคที ่จะน าไปสู ่ความเป็นออสการ์ในอนาคต ในเรื ่องของอาหารไทยและเมนูอาหารไทย 
ที่ยังมีอีกเป็นจ านวนมากและจะได้มีการพัฒนาต่อไป ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นตัวแทนประเทศ
ไทยน ายุทธศาสตร์ 5F ไปจัดแสดงในกิจกรรม Thailand Festival โดยน าภาพยนตร์ อาหาร เทศกาล
ประเพณี มวยไทยไฟท์ติ้ง และเสื้อผ้าอาภรณ์ ไปจัดแสดงในต่างประเทศท าให้ได้รับชื่อเสียงเป็นอย่างมาก 
สิ่งเหล่านี ้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ Soft Power ที ่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ 
ส่วนในเรื่องของกลยุทธ์ ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรับหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการ
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ภาพยนตร์และวีด ิทัศน์แห่งชาติได้ม ีการแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการ  Soft Power ขึ ้น และได้จัดท า 
ร่างแผนปฏิบัติการและนโยบายในการส่งเสริม Soft Power เสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของ Soft Power 
หน่วยงานราชการทุกกระทรวงได้มียุทธศาสตร์เดียวกันในการน า Soft Power มาเป็นส่วนส าคัญ 
ในการเพ่ิมมูลค่าและสร้างเศรษฐกิจโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒,๑๗๗ ล้านบาท อีกทั้ง 
จะได้มีการทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการของผู้ประกอบการรวมทั้ง 
การระดมทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนในเรื่องของ Soft Power ให้มีความสะดวกมากขึ้น          

ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า Soft Power เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐ 
เอกชน ชุมชน และสังคม จึงต้องมีการเชื่อมโยงกันระหว่างนโยบายกับกลยุทธ์ รวมทั้งใช้ เทคโนโลยีและ
วิชาการเข้ามาช่วยเสริมด้วย นอกจากนี้ ทุนที่จะใช้ในการส่งเสริม Soft Power ต้องมาจากทุกภาคส่วนใน
สังคมไม่เพียงแต่การระดมทุนหรืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจ านวน ๒,๑๗๗ ล้านบาทเท่านั้น ในส่วน
ของยุทธศาสตร์ 5F ที่ก าหนดไว้ ขอเสนอแนวคิดว่าควรจะเพิ่มจาก 5F เป็น 6F หรือไม่ โดยเพิ่มวิถี
ท้องถิ่น (โฟล์คเวย์) ที่รวมไปถึงวิถีชีวิตของคน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมจุดแข็ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน 
การต่อยอดความคิดต่อไปในอนาคต      

ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า วิถีท้องถิ่น (โฟล์คเวย์) เป็นเรื่องที่อยู่
ในวิถีชุมชน ในส่วนของยุทธศาสตร์นอกจากจะเน้นในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคล่ือน 
โมเดลเศรษฐกิจใหม่แล้ว ยังได้เน้นในเรื่องความเป็นวิถีไทยอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถตอบสนองในเรื่อง 6F 
ตามที่ผู้ตั้งกระทู้ถามได้เสนอ โดยวิถีท้องถิ่น (โฟล์คเวย์) จะมีอยู่ใน Festival บางส่วนจะอยู่ในภาพยนตร์ 
(Film) และในแฟชั่น (Fashion) การจะเพิ่มเติมวิถีท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ด้วยนั้นสามารถด าเนินการได้ 
แม้จะไม่ได้เพ่ิมจาก 5F เป็น 6F แต่ขอน าวิถีท้องถิ่นไปเพ่ิมเติมไว้ในยุทธศาสตร์            

 

 
ผลการพิจารณา  
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) 

ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไป 
เป็นวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

           ๓.๑.๒  กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม 
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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ผลการพิจารณา  
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันเทคโนโลยี

นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ก าลังจะสร้างพลังงานแบบเดียวกับดวงอาทิตย์ 
ชื่อว่า เครื่องโทคาแมค หรือ “ดวงอาทิตย์จ าลอง” ซึ่งหลักการของเครื่องโทคาแมค คือ การน าเอาน้ า 
มาแยกให้ได้ไอโซโทปของไฮโดรเจนซึ่งจะประกอบด้วย Deuterium และTritium แล้วน า Deuterium และ
Tritium เข้าไปในเตาปฏิกรณ์ที่มีวงแหวนแม่เหล็กไฟฟ้าคล้องอยู่โดยรอบ และมีการสร้างพลาสมาหุ้มความ
ร้อนที่เกิดขึ้นภายในเตาปฏิกรณ์ แล้วใช้เลเซอร์ที่มีความร้อนจุดเข้าไปภายในก็จะได้ความร้อนเป็นดวง
อาทิตย์จ าลอง ซึ่ งล่ าสุดดวงอาทิตย์จ าลองของประเทศจีน ได้สร้ างสถิติ ใหม่หลังการทดลอง  
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบว่าสามารถท างานได้นานต่อเนื่อง ๑,๐๕๖ วินาที ภายใต้อุณหภูมิ 
๗๐ ล้านองศาเซลเซียส ส่วนดวงอาทิตย์จ าลองของประเทศไทยนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีน 
เพ่ือเตรียมการ วางแผน กระตุ้นการเรียนรู้  และต่อยอดการเป็นพลังงานสะอาดที่ เป็นทางเลือก  
แห่งอนาคต เสริมทดแทนพลังงานแบบดั้งเดิม ซึ่งหากท าส าเร็จจะสามารถแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าส่งเข้า
ระบบเครือข่ายการจ่ายกระแสไฟฟ้าและจะส่งผลให้ราคาพลังงานลดลงได้ในอนาคต ขอเรียนถามว่า 
มีการรายงานของประเทศอื่น ๆ ว่าได้พัฒนาเครื่องโทคาแมคเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าส าเร็จบ้างแล้วหรือไม่ 
อย่างไร รวมถึงศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ในการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ฟิวชันภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ในระยะที่ ๓ ซึ่งเป็นการย้ายเครื่องกลับมาประเทศไทยมีรายละเอียดอย่างไร รวมถึงโครงการพัฒนาเครื่องโทคาแมค
จะท าให้ค่าไฟฟ้าลดลงในอนาคตหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนมีแนวทางในการสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงาน
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันกับประชาชน และมีแผนงานการด าเนินการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
ในพ้ืนที่อย่างไร 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์หลัก ๆ มี ๒ แบบ คือ ปฏิกิริยาแบบฟิชชัน 
ซึ่งจะน ามาท าระเบิดปรมาณู และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น และปฏิกิริยาแบบฟิวชัน ได้แก่ ปฏิกิริยา 
แบบเดียวกับที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ ซึ่งปฏิกิริยาทั้งสองแบบนี้มีสิ่งที่แตกต่างกัน คือ ปฏิกิริยาแบบฟิชชัน 
จะก่อให้เกิดสารกัมมันตภาพรังสีซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ ส่วนปฏิกิริยาแบบฟิวชันไม่มีจึงเป็นพลังงาน 

๓.๑.๓  กระทูถ้าม เรื่อง การพัฒนาเครื่องโทคาแมค (Tokamak) หรืออาทติย์จ าลอง (นายชลติ 
แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  
และนวัตกรรม) 
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ที่สะอาด เมื่อประมาณ ๔๐ - ๕๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศรัสเซียได้ท าเครื่องมือเพ่ือจะสร้างปฏิกิริยาฟิวชันขึ้นมา 
เรียกว่า “โทคาแมค” ต่อมามีหลายประเทศที่ท าการทดลองปฏิกิริยาฟิวชันด้วยเครื่องโทคาแมค 
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศจีน ประเทศอินเดีย 
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหมุดหมายที่ส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย 
และยังได้มีการส่งบุคลากรไปศึกษาในเรื่องดังกล่าวทั้งในประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น  และอีกหลายประเทศ 
ในทวีปยุโรป เป็นต้น ขณะนี้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้มีประมาณ ๑๐๐ กว่าคน การที่ 
จะท าเครื่องโทคาแมคเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ประเทศไทยมีความโชคดีที่มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่ชาวจีนเคารพและนับถือมาก 
พระองค์ทรงทราบว่าประเทศจีนมีเครื่องโทคาแมคที่ปลดระวางแล้ว แต่แกนของเครื่องหรือคอยล์ที่ใช้ผลิต
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ายังคงใช้งานได้ ประเทศไทยจึงได้ขอแกนของเครื่องโทคาแมคดังกล่าวจากประเทศจีน 
และได้ร่วมกับประเทศจีนในการผลิตชิ้นส่วนขึ้นมาทดแทนชิ้นส่วนที่ปลดระวางไปแล้ว และเมื่อประมาณ 
๒ เดือนที่ผ่านมาได้มีการทดสอบเครื่องที่ประกอบขึ้นมาใหม่ที่ประเทศจีน ซึ่งผลการทดสอบสามารถผลิต
ความร้อนที่อยู่ในระดับเดียวกับความร้อนของดวงอาทิตย์ได้ จากนั้นจะท าการเคลื่อนย้ายเครื่องโทคาแมค
มายังประเทศไทย โดยจะติดตั้งที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จังหวัดนครนายก ความช่วยเหลือที่ได้
จากประเทศจีนประเมินเป็นมูลค่าประมาณ ๑๔๐ ล้านบาท และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งสนใจ
พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนต่าง ๆ ได้ให้เงินอุดหนุนจ านวน ๒๐๐ กว่าล้านบาท รัฐบาลได้ให้
งบประมาณ ๑๐๐ กว่าล้านบาท เพ่ือน ามาสร้างอาคารที่ตั้งของเครื่องโทคาแมค ปัจจุบันยังไม่มีประเทศใด 
ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องโทคาแมคได้ ยังอยู่ในขั้นการทดลองที่จะสร้างความร้อนที่สูงระดับเดียวกับ
ความร้อนบนดวงอาทิตย์ให้มีความเสถียรที่สุด และได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมมือกันซึ่งหากในอนาคต 
การทดลองประสบความส าเร็จแล้วจะตั้งโรงงานที่มีชื่อย่อว่า “อีเทอร์” (ITER) ที่ประเทศฝรั่งเศส โรงงานดังกล่าว
จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์ ซึ่งจะใหญ่เท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบฟิชชันในปัจจุบัน 
โรงงานอีเทอร์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้จริงประมาณปี ๒๐๕๐ ส่วนประเทศไทยจะสามารถใช้ประโยชน์ 
จากเครื่องโทคาแมคได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน  ส าหรับเรื่องอันตรายที่ประชาชนเป็นห่วงนั้นขอเรียนว่า 
ระบบนี้ เป็นพลังงานที่ปลอดภัย หากมีการรั่วก็จะดับได้เองในเวลาท่ีรวดเร็ว และไม่มีกัมมันตรังสี 
ที่เป็นอันตราย ประกอบกับในระหว่างที่ท าเครื่องโทคาแมคก็จะเกิดผลข้างเคียงที่จะเป็นประโยชน์ 
กับประเทศ เช่น การพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และพลาสมาซึ่งเป็นที่เก็บความร้อน
ของเครื่องโทคาแมคกส็ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางการแพทย์ และทางเกษตรกรรม เป็นต้น 
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ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามได้ตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า เครื่องโทคาแมคหรือดวงอาทิตย์จ าลอง 
จะเกิดขึ้นอีกในหลายประเทศ จึงควรต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่วนที่จะสามารถท าในเชิงพาณิชย์ได้ เช่น 
วัสดุที่ทนความร้อนที่จะน าไปใช้เป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องโทคาแมค และระบบควบคุมต่าง ๆ เป็นต้น 

ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามเห็นด้วยและจะน าข้อสังเกตดังกล่าวไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ให้เร็วที่สุด 
รวมถึงชี้แจงเพ่ิมเติมว่ามีหน่วยงานหรือองค์กรด้านธุรกิจที่เห็นศักยภาพของเครื่องโทคาแมค เช่น การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 
ซึ่งจะท าให้การต่อยอดในเชิงธุรกิจมีความเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

๓.๒   กระทู้ถามดว้ยวาจา   (ไม่มี) 

เรื่องด่วน จ านวน     ๔     เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา  

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ของที่ประชุมวุฒิสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
และผู้แทนกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ได้เข้าร่วมประชุม โดยหลังจากเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึก
หลักการและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
ได้ชี้แจงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้รับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะรัฐมนตรี และนายพิสิฐ ล้ีอาธรรม กับคณะเป็นผู้เสนอ และได้เห็นชอบด้วย 
กับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยได้เพ่ิมมาตรา ๔๓/๑ ให้สมาชิก
ตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนไม่เกินอัตราร้อยละสามสิบของจ านวนเงินสะสม เงินสมทบ 
และผลประโยชน์ตอบแทน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดหาที่อยู่อาศัยของตนได้ ตามร่างที่นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 
กับคณะเป็นผู้เสนอ ซึ่งเห็นได้ว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักการของกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ ด้วยเหตุผลว่าไม่เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
การด าเนินงานของ กบข. อีกทั้งการจัดหาที่อยู่อาศัยนั้นเป็นถ้อยค าที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมถึง
การซื้อ การเช่าซื้อ หรือการเช่าที่อยู่อาศัยก็ได้  ซึ่งสมาชิกอาจไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยที่จัดหา 
อย่างแน่นอน นอกจากนี้ อัตราการออมตามที่ก าหนดในกฎหมายปัจจุบัน ไม่ได้มีจ านวนเพียงพอส าหรับ 

เรื่องด่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
(เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
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การใช้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นด้วย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
กองทุนโดยรวม และเห็นได้ว่าอาจไม่มีสมาชิกสนใจใช้สิทธิ เนื่องจากไม่ตอบสนองความต้องการด้านการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของสมาชิกได้อย่างแท้จริง เพราะขึ้นอยู่กับปริมาณเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์
ตอบแทนเงินด้วย ประกอบกับมีหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ 
และการบริหารจัดการด้านสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยให้บริการแก่สมาชิกอยู่แล้ว เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารออมสิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ นอกจากนี้ ความที่เพ่ิมเติมมานั้นขัดต่อบทบัญญัติของมาตรา ๔๔ 
และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ให้สมาชิกมีสิทธิรับ
เงินตามกฎหมายฉบับนี้ได้เมื่อสมาชิกภาพส้ินสุดลง  

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง  
ซึ่งได้รับมอบหมายให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ แถลงผลการพิจารณาศึกษา 
ต่อที่ประชุม โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม (นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์) ได้รายงานผล 
การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ การด าเนินการของคณะกรรมาธิการ หลักการของร่างพระราชบัญญัติ 
ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแล้ว ตลอดจนความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อร่างพระราชบัญญัติ
โดยสรุปซึ่งแบ่งได้เป็น ความเห็นและข้อสังเกตในภาพรวม รวม ๔ ประเด็น คือ ๑) การตั้งงบประมาณรายจ่าย
เป็นรายปีเข้าบัญชีเงินส ารองตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นการสร้างกลไกเพื่อเป็นหลักประกันส าหรับสมาชิก ซึ่งต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระ 
ด้านการคลังของประเทศ เช่น ภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการคลัง
ของประเทศ เป็นต้น ๒) ควรมีการพิจารณาศึกษาและติดตามการบริหาร การก าหนดนโยบายและการก ากับดูแล
การลงทุน ของ กบข. อย่างใกล้ชิด ๓) กบข. ควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์แผนการลงทุนในแต่ละแผน 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สมาชิกทราบและสามารถเลือกลงทุนตามแผนที่มีความเหมาะสม
ส าหรับตนเอง และ ๔) การให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ทางการเงิน ความเห็นและข้อสังเกตในรายมาตรา 
รวม ๖ ประเด็น คือ ๑) การก าหนดวันใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป ดังนั้น กบข. ต้องเตรียมความพร้อมจัดท ากฎหมายล าดับรอง ๒) การก าหนดอัตราเพดานการส่งเงิน
สะสมที่ก าหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเพ่ิมเติม (ร่างมาตรา ๔) จะเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกที่มีศักยภาพ
สามารถออมเงินสะสมเพ่ิมเติมได้อีก และไม่ส่งผลกระทบต่อการสมทบของภาครัฐซึ่งยังคงอยู่ในอัตราร้อยละ ๓ 
ของเงินเดือน ๓) การก าหนดให้สมาชิกมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนไม่เกินอัตราร้อยละสามสิบของจ านวนเงิน
สะสมเพ่ือใช้จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ในการจัดหาที่อยู่อาศัย (ร่างมาตรา ๕) อาจไม่สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการจ่ายบ าเหน็จบ านาญและให้ประโยชน์ 
ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ รวมถึงอาจไม่สอดคล้องกับมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ 
ซึ่งก าหนดให้ข้าราชการได้สิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ เงินสะสม เงินสมทบ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง 
หรือเมื่อผู้นั้นออกจากราชการ ๔) การบริหารเงินของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายก่อนสมาชิกภาพสิ้นสุดลง 
(ร่างมาตรา ๖) จะก่อให้เกิดประโยชน์และดอกผลจากเงินของสมาชิกดังกล่าว รวมทั้งเป็นการบัญญัติให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายและผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิก  
๕) การน าเงินในบัญชีเงินส ารองซึ่งแสดงรายการเงินส ารอง และดอกผลของเงินดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์ 



๘ 
 
(ร่างมาตรา ๘) โดยการก าหนดแนวทางการลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่ได้มีการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ถือได้ว่า 
เป็นหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงและมีความเหมาะสม อีกทั้ง กบข. ได้ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในการลงทุนที่เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว และ ๖) การก าหนดให้ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สามารถส่งเงินสะสมเข้ากองทุนโดยค านวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๙) 
นั้น โดยข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีอัตราเงินเดือนค่อนข้างสูงกว่าข้าราชการทั่วไป 
ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ ากับข้าราชการประเภทอื่น  ดังนั้น การแก้ไขเพ่ิมตามร่างพระราชบัญญัตินี้ จะท าให้เกิด
ความเหมาะสมและเป็นธรรมกับข้าราชการประเภทอื่น  

ต่อมา ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า 
เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ให้อ านาจกองทุนรับโอนเงินของสมาชิกจากกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจาก
งานหรือชราภาพได้ จึงควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกองทุนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และเห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัตินี้เพ่ิมโอกาสการลงทุนให้กับสมาชิก แม้ผลตอบแทนจะไม่สูงมากนัก แต่ก็มีความเสี่ยง
จากการลงทุนต่ า และเห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้สมาชิกมีการออมเพ่ิม ออมต่อเนื่อง โดยส่งเงินสะสม
เพ่ิมเติม ซึ่งท าให้ทรัพย์สินของกองทุนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งได้มีข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ตามที่ 
เปิดโอกาสให้ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเพิ่มเติมได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ ภาครัฐควรพิจารณาก าหนดมาตรการ
สร้างแรงจูงใจโดยการเพ่ิมอัตราเงินสมทบ ๒) ควรทบทวนสูตรการค านวณบ าเหน็จบ านาญให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น รวมถึงกรณีการไม่จ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิกตายก่อนเกษียณอายุราชการ ๓) ควรประชาสัมพันธ์ 
ให้ข้าราชการทราบเรื่องแผนการลงทุนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกรณีที่ก าหนดว่าถ้าสมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือก
แผนการลงทุนให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้กองทุนน าเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสม  
กับช่วงอายุของสมาชิก ๔) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่อง
ความมั่นคง ความเสี่ยงในการลงทุน และความสามารถของผู้ออม ๕) การส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเพ่ิมเติม 
ได้ถึงร้อยละสามสิบของเงินเดือน อาจส่งผลต่อการหักเงินช าระหนี้ของแหล่งเงินกู้อื่น และ ๖) การจัดหา 
ที่อยู่อาศัยให้ข้าราชการ เห็นว่า มีการจัดสวัสดิการในเรื่องนี้อยู่แล้ว ดังนั้น หากมีการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
ก็เพียงพอแล้ว การขอรับเงินจากกองทุนเพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัยอาจกระทบต่อสภาพคล่องและความมั่นคง 
ของกองทุน และตัดโอกาสของสมาชิกในการรับเงินก้อนจากกองทุนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง 
นอกจากนี้ ได้มีข้อซักถามเพิ่มเติมในเรื่อง ๑) การจัดหาที่อยู่อาศัยว่าถือเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนในเรื่องการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก ตาม (๓) ของมาตรา ๕ ได้หรือไม่ 
และที่ผ่านมา กบข. ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิกในลักษณะใดบ้าง ๒) กบข. 
จะด าเนินการอย่างไรกับเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ หากเกิดกรณีไม่มีทายาทยื่นค าขอรับเงิน และ ๓) ขอทราบ
ความชัดเจนและความเสี่ยงของการน าเงินบัญชีรายบุคคลกองทุนไปลงทุนตามร่างมาตรา ๘ (แก้ไขมาตรา ๗๐)   

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (นางศรีกัญญา ยาทิพย์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ๑) การจัดสวัสดิการ เพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัย 
ของสมาชิก แม้จะไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕ (๓) เรื่องการจัดสวัสดิการและ 



๙ 
 
สิทธิประโยชน์อื่นให้สมาชิก แต่การด าเนินงานของ กบข. จะต้องไม่ขัด ต่อวัตถุประสงค์ตาม (๑) ในการเป็น
หลักประกันการจ่ายบ าเหน็จบ านาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่ อออกจาก
ราชการ และ (๒) เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก หากน าเงินกองทุนออกไปเพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัย 
ก็จะท าให้เงินที่เป็นหลักประกันการจ่ายบ าเหน็จบ านาญ และเงินออมของสมาชิกก็จะลดลงไป ๒) ที่ผ่านมา 
กบข. ได้มีการจัดสวัสดิการเพ่ือที่อยู่อาศัย ให้สมาชิกในรูปแบบท่ีหลากหลาย แต่ไม่ได้น าเงินกองทุนไป
ด าเนินการ แต่ใช้การเจรจาท าความตกลงร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐที่มีบริการ อยู่แล้ว เช่น 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท าให้สมาชิกมีสิทธิกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ า ๓) กรณีสมาชิก
ถึงแก่ความตาย ซึ่งกบข. สามารถบริหารเงินตามแผนลงทุนเดิมที่ก าหนดไว้  แต่ถ้าไม่มีผู้รับเงินดังกล่าว 
กองทุนจะเก็บเงินในกองทุนเป็นเวลา ๑๐ ปี และติดตามทายาทให้มารับเงิน เมื่อครบ ๑๐ ปี ยังไม่มีผู้มารับ
เงินก็จะเก็บไว้ที่กองกลาง แต่เมื่อได้ปรากฏว่ามีทายาทก็มาขอรับออกไปได้ และ ๔) การน าเงินกองทุน 
ที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลไปลงทุน ที่ก าหนดว่าถ้าสมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุนให้ถือว่าสมาชิก
ยินยอมให้กองทุนน าเงินดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก  
เป็นเงินคนละส่วนกับที่ก าหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง โดยเงินในส่วนนี้จะเป็นสินทรัพย์ 
เพ่ือแสวงหาผลตอบแทน ซึ่งจะไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิก 
เรียกว่า แผนสมดุลตามอายุ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสากล หากอายุน้อยจะอยู่ในแผนลงทุนที่มีความเสี่ยงมาก  
เพราะถือว่ายังมีระยะเวลาในการออมนาน แต่เมื่อใกล้เกษียณอายุราชการจะลดความเสี่ยงแผนลงทุน 
ลง ซึ่งการบริหารแบบนี้ท าให้สมาชิกสามารถสร้างประโยชน์ตอบแทนสูงในช่วงที่อายุยังน้อย และสามารถ 
รักษาเงินต้นกับผลประโยชน์ตอบแทนที่สะสมมาในช่วงใกล้เกษียณอายุราชการได้ 

จากน้ัน ที่ประชุมวุฒิสภาไ ด้ลงมติรับร่างพระราชบัญญั ติ กองทุนบ า เหน็จบ านาญ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๗๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง และงดออกเสียง 
๕ เสียง ไม่ลงคะแนน ๒ เสียง แล้วมีมติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
จ านวน ๒๑ คน ก าหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วันท าการตามข้อบังคับ   

 

 
ผลการพิจารณา 

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ คือ นายภูมิวิศาล  เกษมศุข นั้น  

เรื่องด่วนที่  ๒ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ตามมาตรา ๕๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑) 



๑๐ 
 

คณะกรรมาธิการสามัญได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็น  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้น าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการทั้งในส่วนที่ 
มิได้เป็นรายงานลับและส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว  ที่ประชุมได้ลงมติเพ่ือให้ความ
เห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๒) 
ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ให้ความเห็นชอบ   ๑๖๕   คะแนน 
ไม่ให้ความเห็นชอบ   ๗    คะแนน 
ไม่ออกเสียง          ๑๕  คะแนน 
จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายภูมิวิศาล  เกษมสุข ได้รับความเห็นชอบด้วย

คะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมวุฒิสภา จึงถือได้ว่าได้รับความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอให้ยกระเบียบวาระที่ (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ 
ล าดับที่ ๖.๑ และระเบียบวาระที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณา
ตามล าดับดังกล่าว 

(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่ จ านวน     ๑     เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา 

ท่ีประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๘  ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามมาตรา ๑๒๙ 
วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๘ ครั้ง และรายงานลับ
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ  
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 



๑๑ 
 
๗)  เรื่องอื่น ๆ จ านวน     ๑     เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีก าหนดระยะเวลา 

การพิจารณา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 
เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น คณะกรรมาธิการวสิามญั
จึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน  

ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓ และเรื่องด่วนที่ ๔  
เป็นล าดับต่อไป 

 
ผลการพิจารณา 
นายตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ได้แถลงรายงานผลการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และผลการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ทั้งในชั้นการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีและวุฒิสภา ต่อที่ประชุม โดยสรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญได้ดังนี้ ร่างพระราชบัญญัตินี้มีจ านวน ๑๒ มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
จ านวน ๒ มาตรา คือ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มีกรรมาธิการสงวนความเห็น จ านวน ๒ มาตรา คือ มาตรา ๗ 
และมาตรา ๙ โดยให้คงไว้ตามร่างเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ ไม่มีสมาชิกวุฒิสภาสงวน  
ค าแปรญัตติ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้  
บางประการเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 

- ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็น
กรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 

เรื่องด่วนที่ ๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
(วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบก าหนดการพิจารณาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕) 



๑๒ 
 

จากนั้น ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  
ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา โดยได้ลงมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ในมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แล้วลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ด้วยคะแนน ๑๓๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ๗ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี  และมีมติเห็นด้วย 
กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
 

 
ผลการพิจารณา  
พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอ าพน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และผลการพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ทั้งในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และวุฒิสภา แล้วได้สรุปผลการพิจารณาต่อที่ประชุมว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีจ านวน ๒๗ มาตรา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญมีแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๕ มาตรา คือ มาตรา ๓ มาตรา ๘ มาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ และอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการตัดออก 
จ านวน ๒ มาตรา คือ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๐ ไม่มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอค าแปรญัตติ ไม่มีกรรมาธิการ
วิสามัญสงวนความเห็น และคณะกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกตบางประการต่อร่างพระราชบัญญัติเพ่ือให้  
ที่ประชุมพิจารณา 

จากน้ัน ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ  
แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนถึงมาตรา ๔ จากน้ันประธานขอเลื่อนการลงมติในมาตราดังกล่าว
ไปในการประชุมคราวถัดไป แล้วจึงสั่งปิดประชุม 
 
เลกิประชุมเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 

 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 
 

เรื่องด่วนที่ ๔ ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาเสร็จแล้ว 
(วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบก าหนดการพิจารณาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕) 


