
 
 

 

 

 

 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

 
       วันจันทร์ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และ 
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม  
      เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้ เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

 (๑)  เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม            จ ำนวน  ๓  เรื่อง 
  ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรณีศึกษา ทรัพยากร
ป่าชายเลน ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๒ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น  
พ.ศ. .... 
  ๑.๓ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม 
จ านวน ๑ เรื่อง คือ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้ งที่  ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง )  
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของหน่วยงาน จ านวน  
๘ ฉบับ ดังนี้ 
    ๑) รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานของ
ผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
    ๒) รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๓) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
    ๔) รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี ๒๕๖๔ และรายงาน
สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี ๒๕๖๔ 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๓๐  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีห่นึ่ง)  

วันจันทร์ที่  ๑๒  กันยำยน  ๒๕๖๕ 



๒ 

 

    ๕) รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ๗) รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ๘) รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

  ที่ประชุมรับทรำบ 
  

 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม           (ไม่ม)ี  
 
 (๓)  กระทู้ถำม 
  ๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ            จ ำนวน ๒ กระทู้ 

  เนื่องจากกระทู้ถามที่ ๓.๑.๒ รัฐมนตรีผู้ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม 
ติดภารกิจส าคัญล่วงหน้า ประธานของที่ประชุมจึงได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพ่ือขอยกกระทู้ถามท่ี ๓.๑.๒ 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาตามล าดับดังกล่าว 
 

 
   ผลกำรพิจำรณำ 
 สืบเนื่องจากกรมชลประทานได้ด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในลุ่มน้ าปิง  
โดยได้มีการก่อสร้างโครงการชลประทานในล าน้ าสาขาลุ่มน้ าปิงตอนบนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือใช้เป็น
แหล่งน้ าต้นทุนสนับสนุนพ้ืนที่เกษตรกรรม ได้แก่ ฝายแม่แตงและระบบส่งน้ า ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและระบบส่งน้ า ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๒๘ และเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและระบบ
ส่งน้ า ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีความจุ ๒๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่
ชลประทาน ๑๗๕,๐๐๐ ไร่ ในปัจจุบันพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าพูน มีความต้องการใช้น้ าสูงกว่า
ปริมาณน้ าต้นทุนในอ่างเก็บน้ า ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าเฉลี่ยปีละประมาณ ๑๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า คาดว่าจะขาดแคลนน้ าเพิ่มขึ้นปีละประมาณ ๑๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้ด าเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดม
ธารา จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐) ต่อมา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๕) ล่าสุด ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาด าเนินโครงการเพ่ิมปริมาณน้ า
ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราออกไปอีก ๕ ปี จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๕) 

     ๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง ควำมคืบหน้ำโครงกำรเพ่ิมปริมำณน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำเขื่อน
แม่กวงอุดมธำรำ จังหวัดเชียงใหม่ นำยณรงค์  อ่อนสอำด เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



๓ 

 

เป็น ๑๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๗๐) สิ้นสุดโครงการปี พ.ศ. ๒๕๗๐ การขยายระยะเวลา
ด าเนินโครงการดังกล่าวออกไปอีกส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ขอเรียนถามว่า โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาและ
อุปสรรคใด จึงมีความล่าช้า อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนหรือแนวทางในการเร่งรัดติดตาม
โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ให้แล้วเสร็จตามก าหนด  
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ หรือไม่ อย่างไร 
 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
จังหวัดเชียงใหม่ มีการประมูลโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเริ่มด าเนินโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
การเจาะอุโมงค์ส่งน้ าจากเขื ่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลไปยังเขื ่อนแม่กวงอุดมธาราในส่วนที่หนึ่งด าเนินการ 
โดยบริษัท อิตาเลียนไทย มีความคืบหน้าเพียงร้อยละ ๔๘ เนื่องจากการขุดเจาะและระเบิดอุโมงค์ประสบ
ปัญหาดินเลวและหินเลวที่ไม่สามารถเจาะได้ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และในส่วนที่สองด าเนินการ
โดยบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๑๐๐ ส่วนการเจาะอุโมงค์ส่งน้ าจากฝายแม่แตง 
ไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลในส่วนที่หนึ่ง ด าเนินการโดยบริษัท ไร้ซ์ เอ็นจิเนียริ่ง คืบหน้าไปแล้วร้อยละ ๙๐ 
ส่วนที่สองด าเนินการโดยบริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จ ากัด (มหาชน) มีความคืบหน้าเพียงร้อยละ ๔๘  
ความล่าช้าเกิดจากสภาพดินและหินที่ไม่สามารถขุดเจาะได้ ต้องมีการเปลี่ยนเทคนิคและโนว์ฮาวต่าง ๆ 
ดังนั้น จึงต้องขยายระยะเวลาด าเนินโครงการออกไปอีก ๕ ปี จากข้อมูลของกรมชลประทานพบว่าการเจาะ
อุโมงค์ส่งน้ าจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และจากฝายแม่แตงไปยังเขื่อนแม่งัด
สมบูรณ์ชลในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
 ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การเจาะอุโมงค์ในส่วนที่มีความคืบหน้า 
ไปแล้วร้อยละ ๙๐ มีการใช้เครื่องเจาะอุโมงค์ (Tunneling Boring Machine : TBM) ส่วนการเจาะอุโมงค์
ที่ยังมีความล่าช้าจะใช้วิธีการระเบิดอุโมงค์ ดังนั้น จะมีการปรับวิธีโดยใช้เครื่องเจาะอุโมงค์ แบบ TBM 
เช่นเดียวกันได้หรือไม่ เพ่ือให้การเจาะอุโมงค์ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และขอให้รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยติดตามการผันน้ าจากฝายแม่แตงไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
และเขื ่อนแม่กวงอุดมธารา เพ่ือให้จังหวัดล าพูนมีปริมาณน้ าที่เพียงพอส าหรับใช้เพ่ือการอุตสาหกรรม 
การเกษตร และการอุปโภคบริโภค 
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ขอรับข้อเสนอของผู้ตั้ง
กระทูถ้ามไปพิจารณาด าเนนิการ  
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
     ผลกำรพิจำรณำ 
  ด้วยการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนได้มีความพยายามผลักดันเป็นระยะเวลานาน 
กว่าจะส าเร็จได้ โดยมีการตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือมุ่งเน้นให้ป่าชุมชนที่อยู่นอกเขตป่า
อนุรักษ์ หรือพ้ืนที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน ซึ่งป่าชุมชนเป็นพ้ืนที่ 
ของรัฐ เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนเดิม และมีการอนุญาตให้ประชาชนรวมตัวกันจัดการบ ารุงรักษา ตลอดจน 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุล  
และยั่งยืน ป่าชุมชนมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น การหยุดการท าลายป่า การอนุรักษ์พลิกฟ้ืนคืนผืนป่า 
ที่เสื่อมโทรม ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้อน กักเก็บน้ า เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ชาวบ้านได้
ประโยชน์ร่วมกับรัฐ เกิดแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ เกิดการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ 
(BCG) และเป็นปอดของชุมชน ประเทศ และโลก เป็นต้น จากข้อมูลเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีป่าชุมชน 
ที่อนุญาตให้จัดตั้งแล้วจ านวน ๑๑,๓๒๗ แห่ง (๖.๓ ล้านไร่) เข้าโครงการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วม จ านวน ๖๑ แห่ง ขึ้นทะเบียนเพื่อจะเตรียมการขายคาร์บอนเครดิต
ในระบบ T- VER จ านวน ๙ แห่ง และจากการศึกษาดูงานที่ชุมชนโค้งตาบาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
พบว่า ชุมชนแห่งนี้ได้มีการจัดการป่าชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน และเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมป่าไม้ร่วมกับ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันบริหารก๊าซเรือนกระจก เข้าไปด าเนินการในระบบ  
T- VER เพ่ือจะเป็นจุดตั้งต้นในการขายคาร์บอนเครดิต แต่จากข้อมูลที่ได้รับปรากฎว่า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เนื่องจากไม่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและการส ารวจ
เพ่ือประเมินเครดิตคาร์บอนในระบบ T- VER มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง และที่ชุมชนบ้านต่อแพ  
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ได้มีการเข้าไปส ารวจเพ่ือประเมินเครดิตคาร์บอนในระบบ T- VER  
แล้วเมื่อประมาณ ๒ ปีที่ผ่านมา โดยกรมป่าไม้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม การมีป่าชุมชนนั้นมีประโยชน์และเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกัน 
ทั้งชุมชน ประเทศ และโลก จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีนโยบาย แนวทาง 
และเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชนและการจัดการป่าชุมชนอย่างไร และมีการรวมพลัง
หน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งมีการเผยแพร่
สื่อสาร สร้างกระแส และสร้างความร่วมมือทางสังคมหรือไม่ อย่างไร และมีปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด  
และแนวทางการแก้ไขอย่างไร 

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีป่าชุมชน จ านวน 
๑๑,๓๒๗ แห่ง  ชุมชนมีส่วนร่วมจ านวน ๑๓,๐๒๘ หมู่บ้าน และมี เนื้ อที่จ านวน ๖.๒๙ ล้านไร่ 

     ๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง กำรส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำชุมชน นำยอ ำพล จินดำวัฒนะ  
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 



๕ 

 

ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงท าให้มีป่าชุมชนจ านวน 
๑๒,๐๑๗ แห่ ง  ชุมชนมีส่ วนร่ วมจ านวน ๑๓,๗๔๘ หมู่บ้ าน และมี เนื้ อที่ จ านวน ๖.๖ ล้ านไร่ 
ซึ่งสาเหตุที่มีพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ิมขึ้นน้อยเนื่องมาจากการที่ กรมป่าไม้จะต้องเร่งด าเนินการจัดท า
กฎหมายล าดับรองเพ่ือรองรับป่าชุมชนในแต่ละแห่ง และมีเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จะมีการจัดตั้ง
ป่าชุมชนจ านวน ๑๕,๐๐๐ แห่ง ชุมชนมีส่วนร่วมจ านวน ๑๘,๐๐๐ หมู่บ้าน และมีเนื้อที่จ านวน ๑๐ ล้านไร่ 
นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังได้มีการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน เช่น การสนับสนุนเงินให้ชุมชนละ ๗๐,๐๐๐ บาท 
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การส่งเสริมภาคเอกชนให้เข้าร่วมสนับสนุนป่าชุมชน การจัดท า 
แปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน การศึกษาการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าชุมชน และการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER เป็นต้น ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้เสนอ
มาตรการหรือกลไกเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของโครงการดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกจะลงนามใน MOU ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือเปิดแพลตฟอร์มการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต ส่วนแนวทางที่จะท าให้ราคาการประเมินการซื้อขายคาร์บอนเครดิตต่ าลงนั้น จะด าเนินการ
เพ่ิมจ านวนบริษัทที่สามารถเข้าส ารวจเพ่ือประเมินเครดิตคาร์บอนในระบบ T- VER ให้มากขึ้น ส่วนการ
ร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเพื่อเข้ามาเป็นหุ้นส่วนขับเคลื่อนการจดัตัง้และการจดัการปา่ชมุชนนัน้ 
กรมป่าไม้ได้ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่าง ๆ  เข้ามาร่วมในการจัดการ ดูแล และบ ารุงรักษาป่าชุมชน 
เช่น กรมการท่องเที่ยว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสรรพากร องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก และส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และมีหน่วยงานภาคเอกชน เช่น  
บริษัทราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. สผ. ที่จะเข้ามาร่วม 
ในการส่งเสริม จัดการ ดูแล บ ารุงรักษาป่าชุมชน ส่วนการเผยแพร่ข้อมูล สื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างกระแส
และความร่วมมือในการจัดตั้งและจัดการป่าชุมชนนั้น กรมป่าไม้ได้มีการท าในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการจัด
ประชุมสัมมนา การจัดแสดงนิทรรศการ การท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเอกสารเผยแพร่ทั้งในทาง Offline 
และ Online เช่น อีบุ๊ค (E-Books) facebook การจัดตั้งกลุ่ม Line รวมไปถึงการจัดท าคลินิกป่าชุมชน เป็นต้น 
ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการนั้นมีดังนี้  ๑) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นกฎหมายใหม่ผู้มีส่วนได้เสียยังไม่เข้าใจกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น
เกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิต แนวทางการแก้ไข คือ จะต้องมีการอบรมสัมมนาให้บุคลากร คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ๒) ยังไม่สามารถด าเนินการ
จัดตั้งป่าชุมชนในพ้ืนที่อื่นของรัฐได้ ท าให้มีข้อจ ากัดในการขยายการจัดตั้งป่าชุมชน รวมไปถึงงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดตั้งป่าชุมชน จ านวน ๑๕,๐๐๐ แห่ง (ในปี ๒๕๗๐)  
แนวทางการแก้ไข คือ การเร่งรัดการตราอนุบัญญัติตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดตั้งป่าชุมชนในพ้ืนที่อื่นของรัฐ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ  
ต่อการตั้งป่าชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๓) ยังมีป่าชุมชนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบเงิน



๖ 

 

อุดหนุน ซึ่งชุมชนจะใช้ในการบริหารจัดการป่าชุมชนและสร้างเศรษฐกิจชุมชน แนวทางการแก้ไข  
คือ สนับสนุนเงินอุดหนุนให้เพียงพอและครอบคลุมการพัฒนาวิสาหกิจจากป่าชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
รวมถึงการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น  

  ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามได้ตั้งข้อสังเกตในการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนเพ่ิมเติม ดังนี้  
๑) เร่งด าเนินการออกกฎหมายล าดับรองเพื่อรองรับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒) การด าเนินการให้มีการจับคู่ (Matching) ระหว่างภาคเอกชนและภาคประชาชนที่มีจิตใจมุ่งมั่นในการปลูก
ป่าซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาในรูปแบบหุ้นส่วนกับชุมชนให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง ๓) ด าเนินการให้มีการซื้อ
ขายคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และ ๔) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม ได้รับข้อสังเกตดังกล่าวเพ่ือน าไปด าเนินการในการส่งเสริม 
การจัดการป่าชุมชนต่อไป  

 

 
     ผลกำรพิจำรณำ 
     เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามดังกล่าวในคราวต่อไป 

 

 ๓.๑ กระทู้ถำมด้วยวำจำ            จ ำนวน ๓ กระทู้ 
 

 
     ผลกำรพิจำรณำ 
     สืบเนื่องจากสถานการณ์พายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดฝน
ตกหนักทั่วประเทศ และเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด หลายภูมิภาค ประกอบกับมีปรากฏการณ์ลานีญาเกิดขึ้น 
จึงมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกมากกว่าค่าเฉลี่ยไปจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยเฉพาะตอนบนของประเทศ

     ๓.๑.๓ กระทู้ถำม เรื่อง แนวทำงกำรช่วยเหลือนิสิตนักศึกษำหลังจำกกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ รองศำสตรำจำรย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้ตั้งถำม 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

    ๓.๒.๑ กระทู้ถำม เรื่อง แนวทำงและมำตรกำรในกำรจัดกำรอุทกภัยของประเทศไทย 
นำยปำนเทพ  กล้ำณรงค์รำญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



๗ 

 

อาจเกิดอุทกภัยฉับพลันในปีนี้ รวมทั้งเกิดดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน โดยรัฐบาลมีมาตรการเพื่อรับมือกับปัญหา
อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในปีนี้แล้ว ซึ่งเป็นมาตรการในเชิงป้องกัน ประกอบกับมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดพายุเพ่ิม
ในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนี้  รัฐบาลควรมีมาตรการเสริมเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น  
จึงขอเรียนถามว่า จากสถานการณ์ที่เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จ านวนมาก ขอทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด อีกทั้งรัฐบาลมีแนวทางในการแจ้งข้อมูลและการเตือนภัยข้อมูล
น้ าฝนรวมทั้งระดับน้ าฝนที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจนมีการก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไร 
    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบ
ชี้แจงว่า จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าปีนี้จะมีฝนตกมากกว่าเกณฑ์ประมาณร้อยละ  ๒๐  
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งในปีนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือตอนล่าง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน จึงเกิดฝนและคลื่นลมในฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย 
ในส่วนของอ่างเก็บน้ าที่มีอยู่โดยเฉลี่ยยังมีความสามารถในการกักเก็บน้ าได้ รัฐบาลได้มีแนวทางรับมือปัญหา
อุทกภัยโดยมีแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  ซึ่งครอบคลุม 
แผนเตรียมการรับมืออุทกภัย รวมทั้งแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยแบ่งเป็นแผนจัดการในช่วง 
ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) และแผนจัดการในฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน) 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันมีฝนที่มีความเข้มสูง  คือ ฝนที่ตกหลายมิลลิเมตรในช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ ท าให้เกิดภาวะน้ าไหลหลากอย่างรุนแรง เกิดดินโคลนถล่ม และพ้ืนที่ลุ่มมีน้ าท่วมขัง  
หากระบายน้ าลงแม่น้ า ล าคลอง หรือระบายน้ าลงทะเลไม่ทันก็ย่อมเกิดน้ าท่วมขัง ประกอบกับการบริหาร
จัดการน้ าในลุ่มน้ าต่าง ๆ เช่น ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ ามูล มีการปล่อยน้ าจากเขื่อนในปริมาณน้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่
กว้าง น้ าท่าที่ตกในพ้ืนที่มีปริมาณมากไม่มีที่เก็บกักน้ า พ้ืนที่ลุ่มต่ าในจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้รับผลกระทบ
ในส่วนลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีการปล่อยน้ าจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน ในปริมาณน้อย 
มีการบริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ าหรือเขื่อนต่าง  ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้น้ าล้นอ่างเก็บน้ า 
หรือเขื่อน และมีน้ าใช้ในฤดูแล้ง เช่น ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ปล่อยน้ าจากแม่น้ าปิง วัง ยม น่าน รวมกันประมาณ 
๑,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที และน้ าจากแม่น้ าสะแกกรังประมาณ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที และ 
จากน้ าท่าอีกประมาณ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที และจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ า ๑,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร/
วินาที และจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และน้ าท่าอีกประมาณ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยมีมวลน้ าไหลผ่าน
บริเวณบางไทรก่อนไหลเข้ากรุงเทพมหานครประมาณ ๒,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยกรุงเทพมหานคร 
จะบริหารจัดการน้ าโดยป้องกันไม่ ให้น้ าไหลเข้าในพ้ืนที่  และระบายน้ าที่ เข้ามาในพ้ืนที่ เท่านั้น  
และมีความสามารถในการระบายน้ าได้ไม่เกิน ๓,๕๐๐ คิวบิกเมตร/วินาที ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บางไทรมีน้ าระบาย
มา ๒,๑๐๐ คิวบิกเมตร/วินาที ยังสามารถบริหารจัดการการระบายน้ าได้ และสามารถรองรับน้ าปริมาณ 
ที่จะมีขึ้นในอนาคต ส่วนกรณีเหตุอุทกภัยที่จังหวัดปทุมธานี  มีการระบายน้ าลงคลองรังสิตตามปกติ   
แต่เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่รังสิต ท าให้การระบายน้ าลงคลองรังสิตได้ไม่เต็มความสามารถ  
จึงเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่รังสิต ซึ่งได้สั่งการให้งดการระบายน้ าไปที่คลองรังสิต และเร่งการระบายน้ าจาก 
คลองรังสิตลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา เพ่ือระบายน้ าจากพ้ืนที่ลุ่มต่ าลงคลองรังสิตต่อไป และสถานการณ์โดยรวม
ประเทศไทยยังไม่มีพายุเขตร้อนเข้ามาโดยตรง แต่ในอนาคตอาจมีพายุเขตร้อนเข้ามา ๑ ถึง ๒ ลูก ซึ่งได้มี 
การเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้แล้ว เช่น การติดตาม การแจ้งเตือน รวมถึงการป้องกันและ



๘ 

 

บรรเทาสาธารณภัย การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย ซึ่งการด าเนินการเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง
เพราะเป็นการร่วมมือกันของภาครัฐและภาคประชาชน นอกจากนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีการบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ าเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
 

 
     ผลกำรพิจำรณำ 
     เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม
ติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ 
ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป 
 

 
     ผลกำรพิจำรณำ 
     เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ 
หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป 

 
 เรื่องด่วน                      จ ำนวน  ๓  เรื่อง 
 

 

 
   ผลกำรพิจำรณำ 
    ตามที่ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๑  
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ เสนอชื่ อ ให้ ด า รงต าแหน่ งกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๑ คน คือ นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล นั้น 

    ๓.๒.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรปฏิรูปประเทศหลังสิ้นป ี๒๕๖๕ นำยค ำนูณ  สิทธิสมำน 
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี 

    ๓.๒.๓ กระทู้ถำม เรื่อง กำรเยียวยำเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่สมัครใจถ่ำยโอนของกระทรวง
สำธำรณสุข นำยเจตน ์ ศิรธรำนนท์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

    เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑) 



๙ 

 

    คณะกรรมาธิการสามัญได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม  
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งรวบรวมขอ้มลู 
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้น าเสนอ
รายงานของคณะกรรมาธิการทั้งในส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับและส่วนที่เป็น รายงานลับต่อที่ประชุม 
วุฒิสภาแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเพ่ือให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
ตรวจเงินแผ่นดินด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๒) 
ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

    ให้ความเห็นชอบ    ๙๙ คะแนน 
    ไม่ให้ความเห็นชอบ   ๗๐    คะแนน 
    ไม่ออกเสียง            ๔๐ คะแนน 

    จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล ไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภา เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (น้อยกว่า ๑๒๕ คะแนน) จึงเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

   จากนั้นประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอให้ยกระเบียบวาระที่ (๖)  
เรื่องที่เสนอใหม่ และเรื่องด่วนที่ ๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาตามล าดับดังกล่าว 
  
 (๖)  เรื่องที่เสนอใหม่                 จ ำนวน  ๑  เรื่อง 

 
       ผลกำรพิจำรณำ 

       ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๖ ครั้ง และรายงานลับของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา  ๑๒๙ วรรคหก  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

 

 

   - ขอให้วุฒิสภำพิจำรณำเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุม จ ำนวน ๖ ครั้ง และ
รำยงำนลับของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ  ควำมประพฤติ และ
พฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
(ตำมมำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย) 



๑๐ 

 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 
 พลเรื อ เอก  พัลลภ  ตมิศานนท์  ประธานคณะกรรมาธิ การวิ สามัญพิจารณา                      
ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ . .) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณา               
ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุม โดยเริ่มจากผลการด าเนินการ
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
และวุฒิสภา แล้วได้สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่า  ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจ านวน  
๓ มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน ๑ มาตรา ในมาตรา ๓ (โดยการแก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตราต่าง ๆ จ านวน ๕ มาตรา คือ มาตรา ๑๒๐/๘ มาตรา ๑๒๐/๑๒ มาตรา ๑๒๐/๑๓ มาตรา ๑๒๐/๒๕ 
และมาตรา ๑๒๐/๔๗) ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น ไม่มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอค าแปรญัตติ  และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา  
 จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่  ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง                
ค าปรารภ และพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง โดยได้ลงมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวในมาตรา ๓ (ที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๐/๘ มาตรา ๑๒๐/๑๒ 
มาตรา ๑๒๐/๑๓ มาตรา ๑๒๐/๒๕ และมาตรา ๑๒๐/๔๗ ในมาตรา ๓) แล้วได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ 
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมด้วยคะแนน ๑๓๙ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ 
พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 
 พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แถลงรายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และผลการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ทั้งในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
และวุฒิสภาต่อที่ประชุม โดยสรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการวิสามัญไดด้งันี้ รา่ง
พระราชบัญญัตินี้มีจ านวน ๓ มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน ๑ มาตรา  
คือ มาตรา ๓ (เพ่ิมความเป็นมาตรา ๒๓/๑ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมความใน 
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ของมาตรา ๒๓/๑) ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น ไม่มีสมาชิกวุฒิสภา
เสนอค าแปรญัตติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้  
บางประการเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 

           เรื่องด่วนที่ ๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว 

           เรื่องด่วนที่ ๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมำธิกำร 
วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว 



๑๑ 

 

 จากนั้น ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่  ๒ โดยเริ่มต้นด้วย 
ชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง  โดยได้ลงมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวในมาตรา ๓ (ที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมความในวรรคหนึ่ง  
วรรคสอง และวรรคสาม ของมาตรา ๒๓/๑) และได้ลงมติในวาระที่  ๓ เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน ๑๔๖ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง  
ไม่มี และมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
 

 (๔)  เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว           จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 

 ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม (นางอภิรดี  ตันตราภรณ์)  
รองประธานคณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก  
(นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุน
และเศรษฐกิจฐานรากและประธานคณะท างานศึกษาการเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  
และเวชส าอาง (พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล) และคณะท างานศึกษาการเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรด้วยผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางและเวชส าอาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์  ใจวุฒิ) ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษา  
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า พืชสมุนไพรมีการน ามาใช้ประโยชน์ทางสุขภาพและสุขภาวะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาส 
ที่ประเทศไทยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือให้สมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศ  
และเป็นฐานในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน  
ซึ่งจากการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเครื่องส าอาง/เวชส าอางจากสมุนไพรตลอดห่วงโซ่  
การผลิต ทั้งในระดับต้นน้ า ระดับกลางน้ า และระดับปลายน้ า ได้แก่ คุณภาพของสมุนไพรและสาระส าคัญ 
ในสมุนไพร งบประมาณในการปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ กระบวนการในการขอขึ้นทะเบียน 
อุตสาหกรรมสารสกัดในประเทศไทย ความรู้ความเข้าใจของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ค่าใช้จ่ายในการส่งออก
ต่างประเทศ ฐานข้อมูลตลาดสมุนไพรและฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมด้านการตลาด โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ที่ส าคัญ (ตัวแบบ 9P’s) เช่น ควรมีการก าหนดนโยบายการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องส าอาง/ 
เวชส าอาง ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรแต่ละชนิดให้ครบวงจร ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงาน จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายโดยดูผลลัพธ์
เป็นที่ตั้ง ควรให้ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัยและจ าเป็นแก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ส่งเสริมให้เกิดระบบเกษตรพันธสัญญาและให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเตรียมสารสกัด  
พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านสมุนไพรที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าในเชิงพาณิชย์ พัฒนาระบบการควบคุม
และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตามข้อก าหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 17025  

     ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรเพ่ิมมูลค่ำสมุนไพรด้วยผลิตภัณฑ์
เครื่องส ำอำง/เวชส ำอำง ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรมพิจำรณำเสร็จแล้ว 



๑๒ 

 

ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และให้การสนับสนุนด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และ
ยกระดับเครื่องส าอาง รวมทั้งควรมีการผลักดันให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการท่ียังเป็นผู้รับจ้างการผลิต (OEM) เป็น
ผู้รับจ้างผลิตพร้อมบริการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (ODM) หรือผู้รับจ้างผลิตและมีตราสินค้า/แบรนด์
เป็นของตนเอง (OBM) และควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารด้านการส่งเสริมการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง/เวชส าอาง นอกจากนี้มีข้อเสนอเชิงนิติบัญญัติที่ส าคัญ เช่น ควรมีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายที่ส าคัญ ดังนี้ (๑) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ควรเพ่ิมสารบัญญัติเกี่ยวกับ
การส่งเสริมผู้ผลิตให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (๒) พระราชบัญญัติ
เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ควรมีการพิจารณาก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บของผู้ยื่นค าขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางให้ลดลงเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นค าขอ และ (๓) พระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรเร่งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และหารือร่วมกันเพ่ือลดอัตรา 
ค่าตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว  ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษา  
โดยต้องขับเคลื่อนกลไกตลอดห่วงโซ่การผลิตทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ให้วิสาหกิจชุมชน  
และผู้ประกอบการเดิมเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิต ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างแบรนด์
เครื่องส าอางจากสมุนไพรของไทยให้เป็นที่ยอมรับ และขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
เช่น น้ าหอม สบู่ หรือน้ ามันหอมระเหย ส าหรับการนวดแผนไทยหรือสปา  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทย นอกจากนี้ควรน าข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่ข้อปฏิบัติ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 ทั้งนี้ รองประธานคณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและ
เศรษฐกิจฐานราก (นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์) จะน าข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการต่อไป  

 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้ งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

  

 
 ผลกำรพิจำรณำ 
 ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน (พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว) รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สาม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
(พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท์) และเลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะอนุกรรมาธิการและเลขานุการ  

     ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรคุ้มครองและป้องกันกำรท ำงำน
ในรูปแบบที่อำจเป็นอันตรำยต่อเด็กท ำงำน : กรณีมวยเด็ก ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน
พิจำรณำเสร็จแล้ว 



๑๓ 

 

(นายสมภพ  ปราบณรงค์) ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ ว่า โดยรายงานนี้ 
เป็นการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันชกมวยไทยในกลุ่มเด็กที่ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
จนท าให้องค์กรด้านแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization) อาจยกขึ้น
เป็นข้อกล่าวอ้างว่า ประเทศไทยด าเนินการไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว 
รวมทั้งขัดต่อกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
โดยขณะนี้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Trafficking in 
Person Report (TIP Report) จัดให้ไทยอยู่ในระดับ Tier 3 คือ ระดับที่รัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ขั้นต่ าโดยสมบูรณ์และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยส าคัญที่จะด าเนินการดังกล่าว เพราะการแก้ไขปัญหา
การชกมวยเด็กของประเทศไทยไม่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากการศึกษาคณะกรรมาธิการเห็นว่า 
องค์ประกอบของปัญหา มี ๓ มิติ คือ ๑) มิติด้ำนกีฬำ ในวงการมวยมีความเชื่อเรื่องการสร้างกระดูกมวยในเด็ก 
การหารายได้เนื่องจากครอบครัวยากจน การได้ค่าตอบแทนจากการพนันมวย ๒) มิติด้ำนสำธำรณสุข 
งานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่า เด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ขึ้นชกมวยโดยไม่สวมเครื่องป้องกันศีรษะ ท าให้มีผลต่อ
สมอง อันตรายถึงชีวิต พิการ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตในอนาคต แต่ยังมีคนบางส่วนมีแนวคิดว่า  
กีฬามวยต้องฝึกซ้อมตั้งแต่ยังเด็ก ๓) มิติด้ำนแรงงำน เด็กที่ชกมวยไทยมีลักษณะเป็นมวยอาชีพเพื่อหารายได้
เลี้ยงตนเองและครอบครัว ถือเป็นการท างานในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะงานที่เป็นอันตรายส าหรับเด็ก 
ตามอนุสัญญา จึงต้องห้ามและควรต้องด าเนินการหยุดทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก 
ดังนั้น หากไม่รีบแก้ไขจะเกิดผลกระทบด้านสังคม ด้านภาพลักษณ์ของประเทศในสังคมโลก และด้านเศรษฐกิจ 
ทั้งนี้  เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาวงการกีฬามวยไทย ควรด าเนินการ ๒ ระยะ ดังนี้ 

 ระยะเร่งด่วน 
 ๑) ตัดความเชื่อมโยงและแยกเด็กออกจากวงการมวยอาชีพอย่างเด็ดขาด โดยออกประกาศ
ระดับชาติ เพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้าย เพ่ิมเติมอาชีพมวยในกลุ่มงานที่เป็นอันตรายส าหรับเด็ก 
และนักมวยอาชีพต้องมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป 
 ๒) แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กติกา มาตรฐานการแข่งขันกีฬามวย โดยห้ามนักมวยเด็กอายุ 
ต่ ากว่า ๑๘ ปี เข้าแข่งขันมวยอาชีพ และให้ใช้กติกามวยไทยสมัครเล่นระดับนานาชาติของสภามวยไทยโลก 
(International Federation of Muaythai Association : IFMA) ส าหรับการแข่งขันของเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี 
 ๓) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เพิ่มเติม โดยแต่งตั้งจากข้าราชการในส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละจังหวัด เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเฝ้าระวังดูแลการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ๔) การกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  
หรือเทศบัญญัติ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กติกา และมาตรฐานที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่  
รวมถึงห้ามเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ขึ้นชกมวยอาชีพ 
 ๕) เงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ควรน ามาใช้
ช่วยเหลือนักมวยเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ในกรณีที่เด็กอยู่ในสภาพที่ยากล าบากซึ่งไม่สามารถขึ้นชกมวยอาชีพได้ 
 
 



๑๔ 

 

 ระยะยำว 
 ๑) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ครอบคลุมการห้ามนักมวยเด็ก
อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี เข้าแข่งขันมวยอาชีพ 
 ๒) ควรส่งเสริมโรงเรียนสอนมวยไทยให้ใช้แนวทางการฝึกที่เป็นสากล สร้างภาพลักษณ์  
ให้ผู้ปกครองยอมรับ และส่งบุตรหลานเข้าฝึกมวยไทยในท านองเดียวกับกีฬาต่างประเทศประเภทอื่น ๆ 
 ๓) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยขอให้คณะกรรมการ
มวยพิจารณาปรับปรุงระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬามวยส าหรับนักมวยที่มีอายุต่ ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์  
เป็นการเฉพาะ ควรน าระเบียบกติกาของ IFMA ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นสากลแล้วมาใช้ในการพิจารณา 
 ๔) กระทรวงแรงงาน ออกกฎหมายควบคุมการท างานส าหรับเด็กที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมถึงทบทวนอายุขั้นต่ าของแรงงานเด็กในกฎหมายแต่ละฉบับ
ให้สอดคล้องกัน 
 ๕) เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
เด็ก สร้างระบบฐานข้อมูลเลชบัตรประชาชนที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และเข้มงวดตรวจสอบ
โฆษณามวยเด็กทางสื่อออนไลน์ 

 ทั้งนี้  หากแก้ไขปัญหามวยเด็กได้ จะเป็นการยกระดับมวยไทยให้ได้รับการยอมรับเป็นกีฬา
มาตรฐานสากลที่เหมาะสมส าหรับทุกเพศ ทุกวัย เป็นการผลักดันให้มวยไทยไปสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคได้ 
ในอนาคต 

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ แต่ขอเพ่ิมเติม 
ในประเด็นองค์ประกอบของปัญหา นอกจากประเด็นทั้ง ๓ มิติที่กล่าวมาแล้ว เห็นว่า ควรมีมิติด้ำนกำรศึกษำ 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากสุขภาพ สมองถูกท าลาย ท าให้เด็กไม่สามารถศึกษา
เล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูที่สอนวิชาสามัญและทางค่ายมวยต้องประสานงานเชื่อมโยงกัน  
มิติด้ำนสังคม ซึ่งพ่อแม่ต้องมีลูกเมื่อพร้อม ไม่ปล่อยให้เด็กไปท าอาชีพมวยเด็กเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว  
และมิติด้ำนเศรษฐกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางให้เด็กได้เรียนฟรี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวงการมวยจะมีการด าเนินในเชิงธุรกิจ และก็มีการเล่นการพนันในกีฬาประเภทนี้ก็ตาม  
แต่ก็ควรช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยไม่ให้เด็กที่อายุน้อยมาก ๆ ต้องมาเล่นกีฬามวยเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว และควร
ช่วยกันผลักดันมวยไทยให้มีมาตราฐาน เป็นสากล และสามารถเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางได้ในอนาคต 

 ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว (รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์) และอดีตนักกีฬามวยทีมชาติไทย (นาวาอากาศเอก วิชัย ราชานนท์)  
ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา สรุปได้ว่า รายงานทางการแพทย์สามารถยืนยันได้ว่า การที่เด็ก
อายุต่ ากว่า ๑๓ ปี ได้รับการกระแทกซ้ าบริเวณศีรษะเป็นเวลานาน เป็นอันตรายอย่างมาก เพราะท าให้เกิด
เลือดออกในสมองได้ โดยมีทั้งกรณีที่เสียชีวิตทันที หรือเกิดมีอาการขึ้นภายหลัง และเนื่องจากยังไม่สามารถ
แยกมวยเด็กระหว่างเป็นการใช้แรงงานเด็กหรือเป็นการเล่นกีฬาออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด รวมทั้งหน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนบางหน่วยงานใช้เวลานานในการชะลอ  



๑๕ 

 

ส านักการประชมุ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 

การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยสนับสนุนและผลกัดนั
การแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการอีกทางหนึ่งด้วย 

 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร 
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 

 (๕)  เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ   (ไม่ม)ี 
 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ                        (ไม่ม)ี 
 
 
  
 
 

เลิกประชุมเวลำ ๑๘.๓๕ นำฬิกำ  
 
 


