
 
 

 

 

 

 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

 
       วันพฤหัสบดีท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา 
คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของ 
ที่ประชุม  
       เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปดิประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบยีบ
วาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

  (๑)  เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม                                              จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
                       ประธานได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
                       ๑. ด้วยในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาจะมีการถ่ายทอดสด 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ดังนั้น ในการประชุมวุฒิสภาในวันนี้  จึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุม
วุฒิสภาทางสถานีวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศนร์ัฐสภา ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓ แต่ยังคงมีการถา่ยทอดสด
การประชุมวุฒิสภาผ่านช่องทาง Facebook ของวุฒิสภา โทรทัศน์วงจรปิด (ระบบ Internet Protocol  
Television : IPTV) ของวุฒิสภา YouTube Live การประชุมวุฒิสภา ช่อง Senate Channel และการ
ถ่ายทอดสดผ่านทางระบบเสียงตามสายของวุฒิสภา   
           ๒. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของหน่วยงาน จ านวน ๔ 
ฉบับ ดังนี้ 
     ๑) รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๔ 
     ๒) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐  กันยายน 
๒๕๖๓ 
    ๓) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๒๙  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่  ๘  กันยำยน  ๒๕๖๕ 



๒ 

 

    ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๔ ขององค์การกระจายเสียงและ 
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
 

         ที่ประชุมรับทรำบ 
 
   (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม                     (ไม่มี) 

 
  (๓)  กระทู้ถำม     (ไม่มี)      
 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธกิำรพิจำรณำเสร็จแลว้     จ ำนวน  ๕  เรื่อง 
 
 

 
 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ประธานคณะกรรมาธิการวิ สามัญ ศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทย 
ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) ได้เสนอรายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า แม้สมุนไพรไทยจะถูกใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน แต่ยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรค 
ทั้งด้านความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ปัญหาด้านกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ในการรักษาเกินจริง การส่งเสริมให้น าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านมาใช้ในระบบ
สุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาสายพันธุ์สมุนไพรและการสกัดสารส าคัญยังมีการด าเนินการน้อย และการวิจัยทาง
การเกษตรและการแพทย์ยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ซึ่งคณะกรรมาธกิารวสิามัญเหน็วา่ 
เพ่ือให้การพัฒนาสมุนไพรไทยเป็นไปอย่างยั่งยืน การส่งเสริมพืชสมุนไพรไทยจะต้องอาศัยการวิจัยและ
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตซึ่งต้องมีการวิจัยและนวัตกรรมทั้งต้นน้ า ได้แก่ การปลูกที่ได้มาตรฐาน  
การเก็บเกี่ยวและการขนส่งที่ดี กลางน้ า ได้แก่ โรงงานแปรรูปขั้นต้นหรือขั้นสูงที่ได้มาตรฐาน และปลายน้ า 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถส่งไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้ ดังนั้น ควรเร่งพัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร การวิจัยและนวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ มาตรฐานอาหารและยา สิทธิบัตร/ สิทธิประโยชน์ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวมทั้งการตลาดและการประชาสัมพันธ์  
  โดยคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส าคัญ เช่น ควรประกาศก าหนดให้การ
พัฒนาสมุนไพรไทยเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมมือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของผู้บริโภค ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงด้านภูมิปัญญาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ

            ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทย 
ด้วยกำรวิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิ จัยและนวัตกรรม
พิจารณาเสร็จแล้ว 
 



๓ 

 

ส าคัญในการพัฒนากระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และยกระดับหน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีศักยภาพขึ้นมารองรับภารกิจในการพลิกโฉมสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวั ตกรรม  ก าหนด
นโยบายแห่งรัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ภายใต้การ
ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานที่สมดุลและสอดคล้องกับสถานการณ์ จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
กิจการสมุนไพรไทย เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเห็นผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติและนโยบายแห่งรัฐ ตลอดจนการขับเคลื่อน
เชิงบูรณาการในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและประเมินผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งควรจัดตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายหลักและกฎหมายรองด้านสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทั้งที่มีผลกระทบโดยตรง
และโดยอ้อมในมิติของการส่งเสริมและการควบคุมให้เกิดความสมดุล  ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ประกอบการทุกระดับ
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์การเกษตร แพทย์แผนไทย หมอพ้ืนบ้าน และ
สถานบริการนวดแผนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพลิกโฉมสมุนไพรไทยและก้าวสู่ 
การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรตามที่ประเทศชาติมุ่งหวัง นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน 
เชิงบูรณาการด้านการจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ด้านการวิจัยและการจัดการข้อมูล 
การใช้สมุนไพรในคน ด้านระเบียบวิธีวิจัยในคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพร และด้านกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับมาตรฐานอาหารและยา สิทธิบัตร/สิทธิประโยชน์ การคุ้มครองผู้บริโภค การตลาดและ  
การประชาสัมพันธ์ 
  ภายหลังที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของ
ที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับรายงานการพิจารณา
ศึกษาในเรื่องนี้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรได้น าไปพิจารณาศึกษาต่อยอดในประเด็นต่าง ๆ เ ช่น  
การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยศึกษาแนวทางของต่างประเทศ  
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในเรื่องความสะอาด นอกจากนี้ คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
สมุนไพรควรท างานอย่างบูรณาการกัน ก าหนดให้มีศูนย์ One Stop Service เพ่ือความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตและให้ประชาชนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้และ  
ผู้สั่งใช้ยาสมุนไพร ศึกษาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความหลากหลาย รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรหลักในการรักษาโควิด ๑๙ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ 
ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเชิงเดี่ยวไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ และควรให้มีระบบการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร
ในบริบทของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวผู้เรียน อีกทั้งควรส่งเสริมให้มีกฎหมายเกี่ยวกับวิธีวิจัยในคน ส่งเสริมการ
ให้ยาสมุนไพรเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพ่ือลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ องค์การเภสัช
กรรมควรเข้ามามีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการสมุนไพร รวมถึงท าให้สมุนไพรไทยได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนด้วย 
    ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) และกรรมาธิการ 
วิสามัญ (นายขวัญชัย  วิศิษฐานนท์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณสยมพร  ศิรินาวิน  และนางสาวผกากรอง  
ขวัญข้าว) ได้ร่วมกันตอบชี้แจง สรุปได้ว่ารัฐบาลมีนโยบายและแผนในการพัฒนาและยกระดับสมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร แต่ยังไม่มีองค์กรท าหน้าที่ขับเคลื่อนแผนนั้น จึงควรมีการตั้งองค์กรดังกล่าว 
ขึ้นเป็นองค์การมหาชน รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้วย  



๔ 

 

อีกทั้งควรแบ่งระดับของสมุนไพรเป็นสมุนไพรส าหรับตลาดในประเทศหรือตลาดชุมชน และสมุนไพร  
ส าหรับตลาดต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการส่งออกเพ่ือความมั่นคงทางยาและอาหาร อย่างไรก็ตาม 
กรมการแพทย์แผนไทยได้มีการทดลองใช้ฟ้าทะลายโจรในมนุษย์และพบว่าได้ผลดี แต่เมื่อการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพรไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ จึงไม่สามารถแข่งขันกับยาแผนปัจจุบันได้  นอกจากนี้  
ในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรนั้น ต้องมีการประเมินศักยภาพของเกษตรกรด้วย เนื่องจาก 
หากต้องการให้มีการแปรรูปสมุนไพรด้วย เกษตรกรก็จะต้องใช้เงินลงทุนเพ่ิมขึ้น อีกทั้งควรพัฒนา
ห้องปฏิบัติการไว้ล่วงหน้าเพ่ือรองรับสมุนไพรที่ต้องการพัฒนา ควรปรับปรุงเรื่องการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร
ให้สะดวกยิ่งขึ้น เพ่ือป้องกันการน าเข้าสารสกัดสมุนไพรจากต่างประเทศจ านวนมาก เนื่องจากปัจจุบัน  
การน าเข้าท าได้ง่ายกว่าการขึ้นทะเบียน  ทั้งนี้ เมื่อได้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว คณะกรรมาธิการจะได้ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
ของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการ เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 
 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา (พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร) ได้เสนอ

รายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการจัดตั้งและแก้ไขปัญหาศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือให้ศาสนสถานที่ขออนุญาตใช้พ้ืนที่
อย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้  ทั้งนี้ โดยมีประเด็นปัญหาส าคัญ กล่าวคือ  
(๑) ปัญหาการใช้พ้ืนที่ของทางราชการเพ่ือจัดตั้งศาสนสถาน (๒) ปัญหาการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงเขต
พ้ืนที่ของทางราชการ (๓) ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการและขั้นตอนการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของทาง
ราชการ (๔) ปัญหาการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของทางราชการเพ่ือสร้างวัดตั้งวัด ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย
การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือกฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๔ (๕) ปัญหาการขาดคู่มือหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาต ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๖) ปัญหาการจัดเก็บค่าปลูกป่าชดเชยและบ ารุงรักษาป่า ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ (๗) ปัญหาการขยายระยะเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้า 
ท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสิ้นสุดการยื่นค าขอวันที่ ๗ 
กันยายน ๒๕๖๔ และ (๘) ปัญหาสถานภาพของวัด ส านักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  ในการนี ้ คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะในระยะเร่งด่วนและข้อเสนอ 

           ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรจัดตั้งและกำรแก้ไขปัญหำศำสนสถำน 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของทำงรำชกำร  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาเสร็จแล้ว 



๕ 

 

เชิงนโยบาย กล่าวคือ ข้อเสนอแนะระยะเร่งด่วน ได้แก่ การส ารวจศาสนสถาน วัด ส านักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ 
ที่ตั ้งอยู ่ในพื้นที่ของทางราชการ การก าหนดมาตรการและป้องกันควบคุมมิให้มีผู ้บุกรุกพื้นที่ราชการ 
รายใหม่ การเร่งรัดจัดท าคู่มือประชาชนเพ่ือลดขั้นตอนและประชาสัมพันธ์ตามกฎหมาย การยกเว้นค่า 
ปลูกป่าชดเชยและบ ารุงรักษาป่า และข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  (๑) ควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
ส าหรับกรณีที่มีการใช้ศาสนสถานเพ่ือเป็นข้ออ้างในการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ (๒) ควรก าหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
ส าหรับการขึ้นทะเบียนศาสนสถานที่สร้างหรือตั้งขึ้นในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต โดยให้ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดังกล่าว (๓) ควรบังคับใช้กฎหมายเพื่อมิให้มีการบุกรุกเข้าใชป้ระโยชน์ใน
ที ่ด ินของรัฐโดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าไม้ หรือหากมีการบุกรุกอยู่ก่อนแล้วควรก าหนดเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน 
เพ่ือไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม และ (๔) ควรมีการก าหนดมาตรการจูงใจส าหรับศาสนสถานที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ของทางราชการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ปัญหา
การบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐหรือทางราชการโดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าไม้นั้น ปัจจุบันยังคงมีการ
ตรวจสอบและด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ หากพบจะได้เสนอเรื่องไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพ่ือด า เนินการ
ต่อไป  อนึ่ง คณะกรรมาธิการได้เสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้างต้นไว้ในข้อเสนอแนะระยะเร่งด่วนและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแล้ว โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส าคัญ มีดังนี้ (๑) ควรก าหนดหลักเกณฑ์การ 
ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของทางราชการเพ่ือตั้งวัดส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศาสนสถานหรือหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่จะอนุญาตได้ให้ชัดเจน (๒) ควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาสภาพป่า 
โดยเฉพาะการปลูกป่าชดเชยและบ ารุงรักษาป่าให้ชัดเจน (๓) ควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันไม่ให้
น าพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ (๔) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรการป่าไม้และป้องกันไฟป่าให้แก่วัด ส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศาสนสถานที่ตั้งหรือสร้างขึ้น  
โดยถูกต้องตามกฎหมาย (๕) ควรก าชับให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกในการส ารวจ เฝ้าระวัง 
และติดตามพระภิกษุที่ เข้าไปอยู่ในเขตปกครอง โดยเฉพาะกรณีพระภิกษุที่ไม่มีสังกัดอาจเข้าไปบุกรุก  
แอบแฝงใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของทางราชการและตัดไม้ท าลายป่า (๖) ควรแก้ไขปรับปรุงและบูรณาการ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ของทางราชการให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (๗) ควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยึดถือหลักการว่า สถานภาพความเป็นนิติบุคคลของวัดหรือ 
ส านักสงฆ์เริ่มต้นเมื่อหน่วยงานของรัฐได้อนุญาตและรับรองการจัดตั้งว่าเป็นวัดหรือส านักสงฆ์ที่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยไม่น าเอาเงื่อนไขการต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มาเป็นเกณฑ์การพิจารณาความเป็น
นิติบุคคลขององค์กร รวมทั้งบัญญัติสถานะของที่พักสงฆ์ไว้ในกฎหมาย เพ่ือความสะดวกในการก ากับดูแล
ของฝ่ายสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง (๘) ควรมีกฎหมายรับรองการจัดตั้งศาสนสถานให้ครอบคลุมครบทุกศาสนา 
ที่ทางราชการรับรอง และ (๙) ควรก าหนดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าภาพประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพ่ือสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และตั้ง
คณะกรรมการร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของทางราชการ  



๖ 

 

    ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร 
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

 
 

      ผลกำรพิจำรณำ 
      ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาล (พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ) และประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่อง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง 
การลักลอบส่งน้ ามันดีเซลโดยมิชอบเป็นเหตุให้รัฐเสียประโยชน์ กรณีศึกษา จับน้ ามันดีเซลเถื่อนกลางแม่น้ า
เจ้าพระยา ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีการลักลอบส่งน้ ามันดีเซลโดยมิชอบมาอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งได้ทราบข่าวการลักลอบการค้าน้ ามันดีเซลเถื่อนกลางแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้แก่รัฐเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ คณะกรรมาธิการพบว่า 
สาเหตุของปัญหาการลักลอบส่งน้ ามันดีเซลโดยมิชอบเกิดจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่าง
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศกับต่างประเทศ การยกเว้นภาษีการส่งออกน้ ามัน การติดตามและ 
การตรวจสอบเรือขนส่งน้ ามันการก าหนดโทษส าหรับความผิดเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง การดูแลและรักษา  
ของกลางที่ได้จากการกระท าความผิดเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง การก าหนดค่าสารมาร์กเกอร์ และ 
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ที่ด าเนินการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ 
คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติที่สามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมในประเด็นเรื่องการป้องกันโดยการใช้
ระบบการติดตามเรือที่ขนส่งเชื้อเพลิง มาตรการป้องกัน มาตรการปราบปรามและมาตรการสนับสนุน  
การท างานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาของกลางที่ได้จากการกระท าความผิดเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง โดยรัฐบาล
ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบติดตามเรือที่ขนส่งเชื้อเพลิงออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ และควร
สนับสนุนให้มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการติดตามว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งไปยังปลายทางตามจ านวนหรือไม่ ตลอดจนควรก าชับให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง นอกจากนี้ รัฐบาลควรพิจารณาทบทวน
ยกเลิกมาตรการยกเว้นภาษีส่งออกน้ ามันเชื้อเพลิงและควรเพ่ิมโทษส าหรับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับน้ ามัน
เชื้อเพลิง รวมทั้งควรให้มีการก าหนดค่าสารมาร์กเกอร์ที่แตกต่างกันในแต่ละโรงกลั่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลรักษาของกลางที่ได้จากการกระท าความผิดเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง รัฐบาลอาจก าหนดให้เจ้าของเรอื
ของกลางสามารถไถ่ถอนเรือให้น าไปใช้ประโยชน์ได้ระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุด โดยอาจก าหนดให้มีการวาง
หลักทรัพย์ค้ าประกันและควรก าหนดให้มีหน่วยงานกลางที่ท าการจัดเก็บและดูแลรักษาเรือของกลาง 
นอกจากนี้ กรมศุลกากรอาจแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับให้หน่วยงานราชการที่ต้องใช้เรือในการปฏิบัติภารกิจ
สามารถท าหนังสือขอใช้เรือของกลางที่อยู่ระหว่างรอการด าเนินคดี และควรประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน  

          ๔.๓  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรลักลอบส่งน้ ำมันดีเซลโดยมิชอบเป็นเหตุ 
ให้รัฐเสียประโยชน์ กรณีศึกษำ จับน้ ำมันดีเซลเถื่อนกลำงแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  
ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
พิจารณาเสร็จแล้ว  

 



๗ 

 

ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติภารกิจทราบเกี่ยวกับการจัดท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นของกลางที่มีระเบียบก าหนดให้สามารถส่งมอบให้กับส่วนราชการได้   
 

                   ที่ ประชุม พิจำรณำแล้ว เห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้ งข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

 
 

     ผลกำรพิจำรณำ 
      ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล (พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ)  ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์)  และอนุกรรมาธิการ (นางสาวฐิติพร  กมลสุข)  ได้ร่วมกันเสนอ
ผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารัฐได้มีการด าเนินการจัดท าโครงการ
ใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ซึ่งมีหลายโครงการประสบปัญหาไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ  
เกิดความล้มเหลวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังก่อให้เกิดความ
เสียหาย น ามาซึ่งการฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยความเสียหายจากเอกชนคู่สัญญา และหลายโครงการเกิดความ
เสียหายที่รัฐต้องชดใช้ให้กับเอกชนคูส่ัญญามูลค่ามหาศาล เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวมีมูลค่าจ านวนมาก 
เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายของรัฐในแต่ละปี จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างความเสียหายด้านการเงินและ
งบประมาณภาครัฐ นอกจากนี้ยังพบว่าการด าเนินโครงการบางโครงการมีการตรวจพบเรื่องการทุจริตของ
ภาครัฐรวมอยู่ด้วย คณะกรรมาธิการได้ศึกษาโครงการของรฐัที่มขีนาดใหญ่ จ านวน ๕ โครงการ ประกอบดว้ย 
โครงการโฮปเวลล์ หรือโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร (Bangkok Elevated 
Road and Train System – BERTS) โครงการทางด่วนบางปะอิน – ปากเกร็ด และทางยกระดับดอนเมือง
โทลล์เวย์ ส่วนต่อขยายอนุสรณ์สถานแห่งชาติ – รังสิต โครงการสัญญาส่วนแบ่งรายได้จากการก่อสร้าง
โครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ า โครงการไฟฟ้าชีวมวลและโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และโครงการก่อสร้างบ่อ
บ าบัดน้ าเสียคลองด่าน ซึ่งทั้ง ๕ โครงการ เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างฝ่ายรัฐกับฝ่ายเอกชนในรูปแบบที่แตกต่าง
กัน ในห้วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่เกิดความเสียหายในลักษณะที่อนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ฝ่ายรัฐ
ต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น ทั้งนี้บางคดียังอยู่ในการพิจารณาในชั้นศาล จากการศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ 
และข้อเท็จจริงของโครงการดังกล่าว โดยคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ เช่น โครงการการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐเป็นโครงการที่มีระยะเวลายาวนานท าให้ภาครัฐต้องผูกพันเป็นเวลานานซึ่งอาจส่งผล
กระทบที่อาจคาดไม่ถึงและจะท าให้ภาครัฐได้รับความเสียหาย ดังนั้น ภาครัฐอาจก าหนดหลักการเพ่ิมเติม
ส าหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ส าหรับการก าหนดถึงหลักการแบ่งรายได้ส าหรับสัญญา

           ๔.๔ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ควำมเสียหำยจำกข้อผูกพันสัญญำในกำรด ำเนิน
โครงกำรของรัฐ  
ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลพิจารณา
เสร็จแล้ว 
 



๘ 

 

สัมปทาน กรณีที่โครงการที่ต้องอาศัยความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รัฐบาลควรส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรภายในประเทศด้วย ภาครัฐควรก าหนดหน่วยงานเฉพาะในการก ากับและ
ติดตามผลการด าเนินโครงการที่มีขนาดใหญ่หรือโครงการที่ด าเนินการตามหลักการร่วมลงทุน โดยพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยงานดังกล่าวให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสัญญาสัมปทาน รัฐบาลจะต้องก าหนด
หรือสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือจ้างเอกชนด าเนินการ หรือ
ให้สัมปทานแก่เอกชน และได้ท าสัญญาในลักษณะสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือก าหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญา 
ว่าให้ระงับข้อพิพาทหรือบอกเลิกสัญญา โดยต้องผ่านการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ  
ที่ส าคัญ คือ การบริหารโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาโดยเคร่งครัด  กรณีเกิด  
ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งให้ด าเนินการตามเงื่อนไข หรือที่ก าหนดในสัญญาโดยเคร่งครัด  หากไม่สามารถระงบั
ข้อพิพาทได้โดยการไกล่เกลี่ย และจ าเป็นต้องน าข้อพิพาทเข้าสู่การวนิิจฉัยของอนุญาโตตลุาการ ให้หน่วยงาน
ภาครัฐหารือกับส านักงานอัยการสูงสุดในกระบวนการต่อสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการ และให้ตั้งพนักงานอัยการ
เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายรัฐ การต่อสู้คดีในชั้นศาลปกครองให้ปรึกษาส านักงานอัยการสูงสุด และตั้งพนักงาน
อัยการเป็นผู้ด าเนินคดีในศาลปกครอง และหากจะต้องมีการยกเลิกสัญญาอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ให้หารือ
ส านักงานอัยการสูงสุด และด าเนินการตามค าแนะน าของส านักงานอัยการสูงสุดโดยเคร่งครัด แล ะ 
ให้หลีกเลี่ยงการยกเลิกสัญญาโดยใช้กฎหมายอื่น 
   ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ควรมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ 
มีจ านวนเท่าไร และรัฐแพ้คดีโดยต้องช าระเงินตามค าชี้ขาดเป็นจ านวนเท่าใด นอกจากนี้ เนื่องจากคดีที่ผ่าน
การพิจารณาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการส่วนใหญ่รัฐจะเป็นผู้แพ้คดีท าให้รัฐต้องช าระเงินให้แก่ฝ่ายเอกชน
จ านวนมาก จึงเห็นว่าข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนควรยกเลิกกระบวนการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ   
   ประธานคณะกรรมาธิการ (พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ) รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
(นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์) และประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์) ได้ร่วมกันชี้แจงประเดน็ขอ้สังเกตของสมาชิกวุฒสิภา สรุปได้ว่า  เนื่องจากปัจจบุนั
การด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของนานาชาติ เพ่ือป้องกันความ
ได้เปรียบเสียเปรียบในข้อพิพาทระหว่างประเทศ ดังนั้น การที่ประเทศไทยจะยกเลิกกระบวนการดังกล่าว
อาจจะกระท าได้ยาก แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอให้รัฐบาลโดยหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕  ท าให้การระงับข้อพิพาทด้วยอนุญาโตตุลาการมีประสิทธิภาพ ลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายของคู่พิพาท ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้น าข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาเพ่ือให้
รายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป     

 

  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้ง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 



๙ 

 

 
 

 ผลกำรพิจำรณำ  
 ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาล (พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ) และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาล (นายสัญชัย  จุลมนต์) ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า เมื่อศาล 
มีค าพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดี โดยศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
ช าระค่าสินไหมทดแทนหรือค่า เสียหายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่ เป็นเจ้าหนี้ 
ตามค าพิพากษามีหน้าที่จะต้องด าเนินการบังคับคดีเพ่ือให้ได้รับช าระหนี้ตามค าพิพากษาของศาล  
แต่กลับพบว่า หน่วยงานของรัฐละเลยไม่ด าเนินการบังคับคดีจนพ้นระยะเวลา ๑๐ ปีตามกฎหมาย ส่งผลให้
ไม่อาจด าเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ และขออนุมัติจ าหน่ายหนี้ตามค าพิพากษาที่สิ้นสุด
ระยะเวลาบังคับคดีต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งท าให้รัฐต้องเสียผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการ
ช าระหนี้ตามค าพิพากษาเป็นเงินจ านวนมาก คณะกรรมาธิการจึงได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ดังนี้  

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ควรให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการบังคับคดีของหน่วยงานของรัฐตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  รวมทั้ งควรออกตรวจ  
รายงานข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีที่หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดี และควรก าหนดให้
หน่วยงานซึ่งเป็นตัวความแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับก าหนดระยะเวลาที่คดีจะขาดอายุความให้ทราบด้วย นอกจากนี้ 
ควรมีหน่ วยงานที่มี อ านาจหน้าที่ โดยตรงในการเข้ า ไปตรวจสอบหากมีความเสียหายในกรณี 
ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการติดตามบังคับคดีและพ้นระยะเวลาบังคับคดีแล้ว  
ส่วนในระดับจังหวัดควรมีการประสานงานกับส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และการบังคับคดี (สคช.) เ พ่ือติดตามและเร่งรัดหน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการให้ปฏิบัติตาม  
ค าพิพากษาอย่างเคร่งครัด อีกทั้งควรจัดสัมมนาโดยเชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ 
บังคับช าระหนี้กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้รัฐเป็นฝ่ายชนะคดี เ พ่ือให้มาร่วมกันก าหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้  กรมบัญชีกลางควรจัดให้มีรางวัลแก่ผู้ชี้ เบาะแสทรัพย์สินของลูกหนี้  
ตามค าพิพากษาให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบังคับคดีของหน่วยงาน  
ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้การบังคับคดีตามค า พิพากษาของศาลเมื่อศาลพิพากษาให้รัฐเป็นฝ่ายชนะคดี 
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้มีการอายัดทรัพย์สินจ าเลยตั้งแต่เริ่มคดีและก าหนดมาตรการให้มีผู้รับภาระ  
ในการวางหลักประกันตามที่ศาลก าหนด  ทั้งนี้  หากหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
ไม่สามารถด าเนินการบังคับคดีจนรัฐได้รับความเสียหาย ต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในความเสียหาย 

      ๔.๕ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง คดีที่ศำลมีค ำพิพำกษำให้หน่วยงำนของรัฐ
เป็นฝ่ำยชนะคดีและมิได้ด ำเนินกำรบังคับคดีตำมกฎหมำยเป็นเหตุให้รัฐได้รับควำมเสียหำย  
ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรือ่งการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลพิจารณา
เสร็จแล้ว 
 



๑๐ 

 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดมาตรการเร่งรัด 
การด าเนินการบังคับคดีของหน่วยงานภาครัฐให้รัดกุม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมถึงจัดท าแผนผัง
หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีในกรณีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ตลอดจน
กระบวนการขั้นตอนการสืบทรัพย์จนถึงการบังคับคดี อีกทั้งควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
การบังคับคดี เช่น พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยก าหนดให้ส านักงาน
อัยการสูงสุดมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีทางแพ่งหรือคดีปกครองแทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของ
รัฐเกี่ยวกับกรณีความเสียหายที่รัฐได้รับเนื่องจากคดีขาดอายุความจนกว่าจะบังคับคดีแล้วเสร็จ หรือแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพ่ือก าหนดให้ลูกหนี้วางเงิ นหรือทรัพย์สินเพ่ือเป็น
หลักประกันการช าระหนีต้ามค าพิพากษาของศาล หากไม่ต้องการถูกยึดทรัพย์ รวมทั้งยกร่างกฎหมายก าหนด
มาตรการเกี่ยวกับการบังคับคดีของภาครัฐเป็นการเฉพาะ และก าหนดบทลงโทษผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาและละเลยหรือล่ าช้าในการปฏิบัติหน้าที่จนท าให้คดี 
ขาดอายุความอันก่อให้เกิดผลเสียหายต่อรัฐ หรือด าเนินการทางวินัยและด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการด าเนินการบังคับคดีของ
หน่วยงานภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐ และควรน าวิธีการติดตามหนี้ของต่างประเทศมาใช้เป็นแนวทาง 
ในการจ้างหรือประมูลงานจากบริษัทเอกชนเพื่อด าเนินการติดตามลูกหนี้ในประเทศไทยด้วย 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดี แล้วหน่วยงานดังกล่าว
ยังไม่ได้ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลออกค าบังคับ จ านวนหน่วยงานรวมทั้งมูลค่าความเสียหายจะยัง  
ไม่ปรากฏอยู่ในข้อมูลของกรมบังคับคดี ดังนั้น เห็นด้วยกับการก าหนดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้โดยตรง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่ชนะคดีมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานกลางดังกล่าวผ่านทางระบบออนไลน์ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว หรืออาจก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานต่อเจ้ากระทรวงไว้
เป็นหลักฐาน และหากหน่วยงานไม่ด าเนินการดังกล่าว ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มี
การน าทรัพย์สินของรัฐไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ นอกจากนี้ หากหน่วยงานของรฐัคาดการณ์ไดค้่อนขา้ง
แน่ชัดว่าจะแพ้คดี ควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุด เนื่องจากการไกล่เกลี่ยอาจ
ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องช าระหนี้จ านวนมากเมื่อเทียบกับการรอให้ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด 

 ประธานคณะกรรมาธิการ (พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ) เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
(นายวิวรรธน์  แสงสุริยะฉัตร) รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ (นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์) และรองประธาน
อนุกรรมาธิการ (นายสัญชัย  จุลมนต์) ได้ร่วมกันชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา สรุปได้ว่า 
หน่วยงานที่น่าจะมีความพร้อมที่สุดในการท าหน้าที่ดูแลตรวจสอบหน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดีและ 
มิได้ด าเนินการบังคับคดีตามกฎหมายเป็นเหตุให้รัฐได้รับความเสียหาย ได้แก่ กรมบัญชีกลาง เนื่องจาก 
มีความพร้อมด้านระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ สตง. ได้รับทราบประเด็นดังกล่าวแล้ว โดย สตง. จะได้
ด าเนินการตรวจสอบหน่วยงานที่ชนะคดีและยังไม่ได้ด าเนินการบังคับคดี พร้อมทั้งน าเสนอผลการตรวจสอบ
เรื่องดังกล่าวเมื่อได้มีการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อวุฒิสภาต่อไป ส่วนการที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย แม้พนักงานอัยการที่รับว่าต่างหรือแก้ต่างให้กับหน่วยงานของรัฐจะได้ชี้แจงให้
ทราบถึงกระบวนการดังกล่าวแล้วนั้น เนื่องจากหน่วยงานของรัฐป้องกันไม่ ให้เกิดปัญหาที่ว่า การไกล่เกลี่ย



๑๑ 

 

ดังกล่าวมีการสมรู้ร่วมคิดกันของคู่กรณีหรือไม่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีโทษทางอาญาได้  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ
จะได้น าข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาเพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป   

 

                    ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร 
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
   (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ                     (ไม่มี) 
 
 (๖) เรื่องทีเ่สนอใหม่       จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 

  
 

       ผลกำรพิจำรณำ 
        ในการพิจารณารายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ ของที่ประชุมวุฒิสภา ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (นางรวีวรรณ  ภูริเดช) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
       จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒสิภามอบหมายให้
พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
      รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ คนที่สอง (นายวิทยา  ผิวผ่อง) เสนอ
รายงานผลการพิจารณาศึกษาสรุปได้ว่า จากการศึกษาพบว่า ผลการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ก าหนด สามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ ๑๖ ของพ้ืนที่เป้าหมาย นอกจากนี้ งบประมาณในการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนที่จัดสรรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  
คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๓ แต่มีการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่
เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชุนเพียงหนึ่งโครงการ คือ โครงการการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการที่ดิน
ท ากินให้ชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ควรบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับกระทรวง กรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหารือแนวทาง  
และงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับที่ดินท ากินให้เกิดประโยชน์ 
อย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน และควรน าผลการด าเนินงานมาแสดงในรายงานผลการ
ด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สคทช. 
      รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่สี่  (นายวีระศักดิ์   
โควสุรัตน์) เสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาสรุปได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(สคทช.) มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและมีหน้าที่รับผิดชอบ

                   ๖.๑ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 
นโยบำยที่ดินแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓  (ตามมาตรา ๑๐ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัตคิณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 



๑๒ 

 

ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ หากพิจารณาจากภารกิจ จ านวน
บุคลากรของ สคทช. และระยะเวลาในการด าเนินการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร อาจถือ
ได้ว่า สคทช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนไม่มากนัก ดังนั้น ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสมและปรับปรุงโครงสร้างภายในให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อภารกิจของ สคทช.  รายงานผลการจัดทีด่นิ
ท ากินให้ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ในส่วนของการน าเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงผลการด าเนินงานการ
จัดที่ท ากินให้ชุมชนปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ควรก าหนดให้ชัดเจน โดยควรมีการปรบัแก้ไขตาราง
แสดงภาพรวมการจัดที่ดินท ากินให้กับชุมชนให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  ควรมีการจ าแนกการด าเนินการ
ของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้ชัดเจน โดยแยกเป็นกลุ่มด าเนินการ และกลุ่มสนับสนุน และควรระบุผลการ
พิจารณากลั่นกรองหรือแผนในการด าเนินการด้านกฎหมาย และรายละเอียดของนโยบาย  ผลการจัดที่ดินท า
กินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ในส่วนของพ้ืนที่เป้าหมายประเภทที่ดินที่ก าหนดในเรื่อง 
ป่าสงวนแห่งชาติ  “ป่า” ตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ป่าชายเลนและที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ควรมีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนเข้า  
ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมาย การจัดที่ดินท ากินให้กับชุมชนเพ่ือความชัดเจนและความโปร่งใส
ยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การด าเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมายรวดเร็วยิ่งขึ้น ควรก าหนดให้มีการ
ด าเนินการในลักษณะคู่ขนานมากขึ้น โดยด าเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรไปพร้อมกับขั้ นตอนการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบของ คทช. เพราะราษฎรที่ได้รับสิทธิท ากินในที่ดินส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่อาศัยและท า
กินในพ้ืนที่เป้าหมายอยู่ก่อนแล้ว และการรายงานผลการจัดที่ดินท ากินใหชุ้มชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔ ในพ้ืนที่ป่าไม้ทุกประเภท ควรก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และควรก าหนดให้มีการติดตามประเมินผล
การด าเนินการภายหลังการอนุญาตให้ประชาชนเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว 
      ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า คทช. มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาจัดที่ดินท ากินให้กับประชาชนมิให้ทับซ้อนกันอย่างไร มีการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับที่ดินท ากินที่ได้รับจัดสรรอย่างไร เพ่ือประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่าง
แท้จริง เช่น การเข้าถึงสินเชื่อเพื่อน ามาเป็นทุนสร้างรายได้จากที่ดิน  
      จากนั้น ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (นางรวีวรรณ  
ภูริเดช) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า สคทช. มีหลักเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติตามที่ คทช. ก าหนด และใช้ข้อมูล
จากบัตรประชาชน โดยประชาชนผู้ยากไร้ต้องยื่นเรื่องขอที่ดินท ากินที่จังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดสามารถ
พิจารณารายชื่อของประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วได้ ซึ่งคุณสมบัติและการจัดสรรจะมีหลักเกณฑ์  
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่  ส าหรับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับที่ดินของรัฐที่จัดสรรให้กับประชาชนนั้น  
อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพ่ือออกแบบการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในรูปแบบใดจึงเหมาะสม  
และมีการศึกษาเพ่ือจัดท าโซนนิ่ง โดยพิจารณาว่าแต่ละพ้ืนที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชชนิดใด หรือ
ประกอบกิจการใดที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดอีกด้วย  
เกี่ยวกับปัญหาในพ้ืนที่ป่าชายเลน สคทช. ได้ช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐ เพ่ือให้  
ประชาชนอยู่ในที่ดินของรัฐได้อย่างถูกกฎหมาย รวมทั้งแก้ไขปัญหาคนรุกป่า และป่ารุกคน ดังนั้น งานของ 
สคทช. ในเรื่องการพิสูจน์สิทธิจึงมีจ านวนมาก นอกจากนี้ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา
เกี่ยวกับการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. ในแต่ละคณะ ให้มีความ
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ชัดเจน ซึ่งมีจ านวน ๑๑ คณะ  และจะได้น าข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาปรับปรุงรายงาน 
เพ่ือน าเสนอต่อวุฒิสภาในปีถัดไป 
 

      ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 

 

 
 

         ผลกำรพิจำรณำ 
       ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๓ ขององค์การกระจายเสียง 

และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ของที่ประชุมวุฒิสภา ประธานกรรมการนโยบาย (รศ.ดร. 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง) ผู้อ านวยการ ส.ส.ท. (รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม
วุฒิสภา  

        จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยประธานคณะ 
อนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพ ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ (นายนิพนธ์  นาคสมภพ) ได้แถลงผล 
การพิจารณาศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อรายงานฉบับนี้ต่อที่ประชุม มีประเด็นโดยสรุป
ดังนี้ ๑) ส.ส.ท. ท าหน้าที่สื่อสาธารณะได้เป็นอย่างดี และด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การ
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  ๒) Thai PBS Application มี PLATFORMS ที่น่าสนใจเป็นจ านวนมาก แต่เนื้อหา 
ที่น าเสนอยังไม่หลากหลาย กระจัดกระจายไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นระบบ และบางบริการไม่พร้อมให้บริการ  
ไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และบางส่วนอาจจะเหมาะกับคนเฉพาะกลุ่ม ควรให้ความส าคัญกับการจัด 
ผังรายการในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ปรับรูปแบบการน าเสนอโดยให้ค านึงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อและความ
ต้องการของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคัญ  ๓) ส.ส.ท. ได้ออกแบบเนื้อหาสาระเติมเต็มช่องว่างให้ผู้ชมกลุ่ม
เด็กและเยาวชนให้ได้เรียนรู้แต่ละเนื้อหาผ่านสื่อหลายช่องทาง  โดยเรียกว่า ALTV : Active Learng 
Television หรือทีวีเรียนสนุก จึงเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและมีคุณสมบัติตาม 
มาตรา ๑๐ (๑) (ก) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยมีส่วนสนับสนุนให้ผู้จัดรายการเด็กอิสระได้รับการส่งเสริมมากขึ้น ๔) การน าเสนอรายการของ ส.ส.ท.  
ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกลที่ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้  ท าให้มีผู้ เข้าชม  
ของสถานีไม่มากนัก และเห็นว่า ควรใช้ชื่อ Thai PBS และขยายความต่อท้าย ๕) การจัดตารางออกอากาศ
ทีวีดิจิทัล พบว่าผู้ชมในวันท างาน ช่วง ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. มีจ านวนน้อยกว่าที่จะน ามานับเป็นสถิติ ดังนั้น 
Thai PBS ควรปรับกระบวนทัศน์ในการจัดท าผังรายการโทรทัศน์ Thai PBS ช่อง ๓ โดยควรประกาศ
นโยบายและเงื่อนไขการพิจารณารายการเพ่ือบรรจุในผังรายการล่วงหน้าเพ่ือให้ทราบทั่วกันตลอดจน
หลักเกณฑ์ในการจัดหารายการ ๖) ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ผลิตรายการทั้งภายนอกและภายในของ ส.ส.ท.  
ควรกลั่นกรองกิจกรรมที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเข้มงวด เพ่ือรักษาและปกป้องความ

                   ๖.๒ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๖๓ ขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพ
สำธำรณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  (ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ 
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 



๑๔ 

 

น่าเชื่อถือของประชาชน ๗) ควรมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสภาผู้ชมและผู้ฟังอย่างเป็นระบบและ
สม่ าเสมอ และควรเพ่ิมภาคีเครือข่าย เช่น กลุ่มคนพิการ และกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น  และจากสถิติเรื่อง
ร้องเรียนในปี ๒๕๖๓ ควรมีข้อสรุปการลงโทษและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาจริยธรรมที่ส าคัญ 
และควรชี้แจงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องสามารถติดตามเรื่องที่ร้องเรียน ๘) งบการเงิน พบว่า
ต้นทุนผลิตและจัดหารายการเป็นยอดสูงสุดของรายจ่ายทั้งหมด และเป็นงบที่เพ่ิมสูงขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ร้อยละ ๔๐ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดหารายการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ส.ส.ท. และควรทบทวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร เพ่ือให้สอดรับกับวิถีการท างานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และเสนอให้แปลงเงินฝากธนาคาร
เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะมากขึ้น ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมถึงพื้นที่ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจด้วย  

         นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ได้รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
เพ่ิมเติมจากคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม และ
คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีข้อเสนอแนะต่อรายงานสรุปได้ดังนี้ 

       คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เสนอให้ ส.ส.ท. ๑) ปรับปรุงและรวม 
การบริการต่าง ๆ ออกแบบจัดวางรวมศูนย์เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน ๒) ควรจัดท าแผนวิเคราะห์ 
โดยค านึงถึงความปลอดภัยและพันธกิจหลักของสื่อสาธารณะ ๓) ควรวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม 
สื่อสังคมออนไลน์ของ ส.ส.ท. และเพ่ิมการสร้างเนื้อหาที่เฉพาะส าหรับการเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ 
ที่เน้นความรวดเร็วและเข้าถึงประชากรได้ทุกกลุ่มเป้าหมายเท่าเทียมกัน ๔) ควรทบทวนแนวทางการพัฒนา
ด้าน Digital Transformation โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาให้ตรงกับ 
พันธกิจหลักของ ส.ส.ท. ๕) ควรจัดท าแเผนการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สอดคล้องกับการพัฒนาการผลิตและการเผยแพร่รายการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทั่วถึง และ
ครอบคลุมเนื้อหาสาระต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ๖) ควรจัดท าแผนวิเคราะห์ผู้ชมผู้ฟัง มีการใช้ระบบ Voice 
of Customer (VOC) และการท าแผน Digital Marketing เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การเข้าถึงของผู้ชมผู้ฟังรายการ
ต่าง ๆ  

         คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เสนอให้ ส.ส.ท. ๑) เพ่ิมสัดส่วนของรายการและสารคดี 
ที่สะท้อนเรื่องราวทางด้านศาสนสัมพันธ์ การอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์ และส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
ให้มากยิ่งขึ้น ๒) ควรน าเสนอเรื่องราวของชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่โดดเด่นในแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นเนื้อหาสาระ  
ที่สนุกและรูปแบบการน าเสนอที่สร้างสรรค์ ๓) ควรจัดท าโครงการที่ส่งเสริมให้สื่อสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชาชนในสังคม เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น ๔) ควรเพ่ิมบทบาท
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในการน าเสนอเรื่องราวของการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรมในชื่อ  
“บวร On Tour” เพื่อให้ชุมชนคุณธรรมต้นแบบทั่วประเทศได้มีพื้นที่สื่อในการน าเสนอเรื่องราวให้แพร่หลาย
ยิ่งขึ้น ๕) ควรเน้นการขยายงาน Podcast หรือการกระจายเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ผู้ฟังสามารถ 
ฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลา โดยเน้นเนื้อหาส าหรับประชากรท้องถิ่นเพ่ือที่จะเข้าถึง ส.ส.ท. ได้ง่ายขึ้น 

         ภายหลังจากคณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยมีสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้ ๑) แม้ว่าการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ ALTV ช่อง ๔ ช่วยเพ่ิมโอกาส 
ทางการศึกษาในช่วงโควิด แต่ก็มีข้อพิจารณาในเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณที่มีอย่างจ ากัด เพราะ



๑๕ 

 

อาจกระทบกับการจัดรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีถึง ๑๕ ช่อง  
๒) เกิดความไม่สมดุลเรื่องการให้สัดส่วนกับแหล่งที่มาของข่าว โดยเป็นแหล่งข่าวที่เป็นกลางร้อยละ ๓๘  
ไม่สนับสนุนการชุมนุมร้อยละ ๒๐ และสนับสนุนการชุมนุมร้อยละ ๔๒ ซึ่งเห็นได้ว่าแหล่งข่าวที่สนับสนุน 
การชุมนุม มีอัตราที่สูงกว่าแหล่งข่าวที่ไม่สนับสนุนการชุมนุมถึงสองเท่า  ๓) การขยายโครงสร้างองค์กร  
ทั้งการเพ่ิมช่องและเพ่ิมหน่วยงาน อาจท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ความไม่คุ้มค่า และยากต่อ
การบริหารจัดการ ๔) การใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมาเป็นงบขาดดุล ในปี ๒๕๖๓ มีรายการรายจ่ายในการ
จ้างบุคคลภายนอกนอก พิธีกร เพิ่มขึ้น ในภาพรวมแล้วมีรายไดต้่ ากว่ารายจ่ายมาก ท้ัง ๆ ที่ไม่มีต้นทุนเหมอืน
ภาคเอกชน ขณะที่ภาคเอกชน มีต้นทุนในการด าเนินการแต่กลับมีผลก าไรสูงกว่ามาก จึงเห็นว่าต้องลด
กระบวนการ ลดค่าใช้จ่าย พัฒนารายการเพ่ือขยายฐานผู้ชม เพ่ือให้องค์การด าเนินการต่อไปได้ภายใต้
งบประมาณที่จ ากัด ๕) รายงานปี ๒๕๖๓ เป็นการรายงานเฉพาะด้าน รายงานแค่ผลการด าเนินงาน ขาดการ
รายงานตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลกระทบในฐานะความเป็นสื่อสาธารณะ ๖) ตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มผู้ชม
ส่วนใหญ่เป็นคนสูงวัย คนที่มีอายุตั้งแต่สี่สิบห้าปีขึ้นไป และมีเนื้อหารายการตามที่ปรากฏในรายงาน 
เป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องจัดสรรเวลาออกอากาศ การติดตามรายการที่สนใจ จึงท าได้ไม่ต่อเนือ่ง ๗) บทบาท
งานด้านสังคม ขอทราบผลการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาปากท้องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  
และการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรมในสังคม และเห็นว่าควรเพ่ิมบทบาทงานด้านสังคม และ
ให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกสาธารณะในกลุ่มนักสื่อสารมวลชน ๘) ส.ส.ท. ต้องค านึงถึง
ภาระหน้าที่ขององค์การตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การ ขณะเดียวกันต้องสร้างความดึงดูดเหมือน 
สื่อเชิงพาณิชย์ทั่วไปด้วย เพ่ือให้เกิดการเข้าถึง อย่างทั่วถึง และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ๙) การปรับปรุง
ผังรายการ ขอให้เพ่ิมรายการรอบดึก ขยายเวลาออกอากาศ ปรับปรุงการจัดผังรายการด้านศึกษา ทั้งในเรื่อง
เนื้อหารายการและเวลาออกอากาศ โดยเสนอให้เจาะประเด็นที่น่าสนใจ เช่น แนวทางด าเนินการให้เด็ก 
ที่ออกนอกระบบการศึกษากลับเขา้สู่ระบบ เพิ่มรายการตอบปัญหาแขง่ขันระหว่างสถาบันการศึกษา รายการ
ที่ช่วยปลูกฝังความรักและเทิดทูนในสถาบันหลักของไทย การให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้เกิดการปลูกฝังความคิดก้าวหน้าในเชิงสร้างสรรค์  และรายการที่เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น การจัด หางาน การประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว พัฒนารายการข่าว  
การประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นต้น 

         นอกจากนี้ ได้มีข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ขอให้ชี้แจงการจัดสรรเวลาออกอากาศ
ทั้งรายการที่ผลิตเอง รายการที่จ้างภายนอกผลิต รายการที่ เช่าหรือซื้อลิขสิทธิ์มา ขอให้รายงานค่าเฉลี่ย
จ านวนผู้ชม และความนิยมในการรับชม ขอทราบบทบาท/แนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการนโยบาย 
และ ส.ส.ท. เห็นว่าพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน/สมควรต้องแก้ไขในประเด็นใด หรือไม่  

         หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการนโยบาย (รศ.ดร. เจิมศักดิ์ 
ปิ่นทอง) และผู้อ านวยการ ส.ส.ท. (รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล) ได้ตอบชี้แจง ประเด็นข้อสังเกตและข้อซักถาม
ของสมาชิก วุฒิสภาสรุปได้ว่า ๑) การท าแพลตฟอร์มให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในภูมิภาค มีการก าหนด 
ในยุทธศาสตร์การด าเนินงานปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ มีการปรับแผนการท างาน ท าวิจัยและเครื่องมือวัดผล 
ท าให้เข้าใจและเพ่ิมกลุ่มผู้ชมในภูมิภาคมากขึ้น มีการเพ่ิมรายการเกี่ยวกับท้องถิ่น ท าวาระเกี่ยวกับท้องถิ่น 
เช่น การเลือกตั้งท้องถิ่น เรื่องปากท้อง กีฬาท้องถิ่น การคัดเลือกรายการไปเผยแพร่บนสถานีวิทยุท้องถิ่น 



๑๖ 

 

ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายกระจายความเป็นสื่อสาธารณะไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สื่อท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคม ๒) ผังเวลาในช่วง ๑๖.๓๐ - 
๑๘.๐๐ น. ที่มีจ านวนผู้ชมค่อนข้างน้อย นั้น เป็นสถิติที่เกิดกับสื่อทุกช่อง เพราะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนเดินทาง
กลับบ้าน ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่ ส.ส.ท. ก็ไม่ได้ละเลย โดยได้จัดรายการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
การรู้เท่าทันสื่อ โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหลายองค์กร ๓) ในปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ มีการเพ่ิม
สัดส่วนภาคีเครือข่ายที่มาจากกลุ่มคนพิการ และกลุ่มชาติพันธุ์ แล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีการเพ่ิมสัดส่วน 
อย่างต่อเนื่องต่อไป ๔) สัดส่วนการผลิตรายการของช่องหมายเลข ๓ แบ่งเป็นรายการที่ผลิตเอง ร้อยละ ๖๘ 
จ้างผลิต ร้อยละ ๑๘ ซื้อลิขสิทธิ์ ร้อยละ ๑๓ และมาจากการแลกเปลี่ยนร้อยละ ๑ ๕) การจัดรายการของ
สถานีโทรทัศน์ ALTV ช่อง ๔ ไม่ซ้ าซ้อนกับสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แต่เป็นเรื่องที่เสริมกัน เพราะเป็นทักษะความรู้นอกหอ้งเรยีนทั้งหมด มุ่งเน้น
การเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับเด็กและครอบครัว ๖) สาเหตุที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ 
ในรายการค่าจ้างบุคลากร เพราะในปี ๒๕๖๓ มีการปรับผังรายการพิเศษจ านวนมาก โดยร้อยละ ๙๐  
เป็นรายการสด และจากการเปิดเป็นศูนย์ประสานงานโควิด ๑๙ ท าให้มีผู้มาร่วมงานเป็นจ านวนมาก และ
จากกรณีที่ตอนนี้ มี ๒ ช่องสถานี ท าให้ต้องจัดสรรงบประมาณที่ได้รับเท่าเดิมกับช่องที่ เพ่ิมขึ้น โดยน าไปใช้
กับการสร้างคุณภาพสื่อ (การผลิตรายการ) ให้เข้าถึงทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพสังคม 
ซึ่งเป็นภารกิจที่สื่อเชิงพาณิชย์ไม่ได้ด าเนินการ  และเพ่ือการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์กร 
คณะกรรมการนโยบาย จึงเห็นว่า ส.ส.ท. ต้องหาทุนเพ่ิม โดยการไปร่วมลงทุนเพ่ือเป็นวิสาหกิจของสังคม 
แล้วน ารายได้มาท างานเผยแพร่มากขึ้น ๗) การเพิ่มสัดส่วนผู้ชม ปัจจุบันคนรับชมโทรทัศน์ลดลง แต่ช่องของ 
Thai PBS กลับมีผู้รับชมเพ่ิมขึ้น เป็นเพราะการท าผังรายการพิเศษช่วงโควิด เว็บไซต์ของ Thai PBS ได้รับ
การจัดล าดับในล าดับ ๘ จาก ๑๖ เว็บไซต์ของทีวี และอยู่ในล าดับ ๒๓ จาก ๙๕ ของกลุ่มสื่อทั้งหมด บ่งบอก
สถานะคุณภาพ และการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของ ส.ส.ท. ๘) การเพ่ิมบทบาทด้านสังคม ได้ช่วยเหลือความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยเปิดศูนย์ประสานฉุกเฉินคู่ภัยโควิด ๑๙ การจัดผังรายการพิเศษหลายรายการ 
ซึ่งจะปรากฏผลในรายงานปี ๒๕๖๔ และขณะนี้ก็ก าลังด าเนินการเรื่องน้ าท่วม ๙) เรื่องการศึกษานอกระบบ 
ด าเนินการเป็นหลักในช่อง ALTV ส่วนในช่อง ๓ จะพัฒนาเป็นรายการกลุ่มสาระของคนทุกวัย ๑๐) เรื่องเด็ก
เยาวชน ด าเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และใช้ช่องทางพ้ืนที่ออนไลน์ เช่น ให้เยาวชนคิดโครงการสู้โควิด
ไปด้วยกัน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานแนวคิดประชาธิปไตย ๑๑) การส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ มีรายการ 
“ดอกผลแห่งความยั่งยืน” ซึ่งน าเสนอวิถีชีวิตของผู้ที่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  รายการ  
“จากรากสู่เรา” รายการ “รากสุวรรณภูมิ” ซึ่งน าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ โดยจะน าเสนออย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นเป็นรูปธรรม ๑๑) การประชาสัมพันธ์งานนโยบายรัฐ มีศูนย์สื่อสารนโยบายสาธารณะ 
โดยน านโยบายไปสู่ความเข้าใจของประชาชนและรับฟังเสียงประชาชนกลับมา และได้มีความร่วมมือกับ
รัฐสภาน ารายการมาเผยแพร่บนทีวีรัฐสภาและจัดท ารายการร่วมกัน ๑๒) การทบทวนกฎหมาย  
มีคณะกรรมการมาแล้วถึง ๔ คณะ ปัจจุบันพบว่า ยังไม่มีส่วนใดเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน จึงยังไม่มี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงเนื้อหา ๑๓) การก าหนดให้มีคณะกรรมการ ๒ คณะ คือ คณะกรรมการนโยบาย
และคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารต้องขาดจากการควบคุมจากอ านาจรัฐ คณะกรรมการนโยบายจะไม่ลง
ไปปฏิบัติ แต่ท าหน้าที่ก ากับและอนุมัติงบประมาณ ก าหนดทิศทางและเป็นกันชนให้กับฝ่ายบริหาร เพ่ือให้



๑๗ 

 

เกิดความเป็นอิสระในการท าสื่อ ทั้งนี้ ขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการทั้ง ๓ คณะ และสมาชิกวุฒิสภา
ไปประกอบการด าเนินงานของ ส.ส.ท. ต่อไป  

 

                    ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 
 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ     (ไม่มี) 
 
 
เลิกประชุมเวลำ  ๑๙.๓๕ นำฬิกำ  
 
 
 

 
 

                        ส านกัการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 


