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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

 
 
 
 
 
 

 
โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

ก่อนเปิดการประชุม ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้อนุญาต
ให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด 
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๐ คน เป็นเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                   (ไม่มี) 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม             (ไม่มี) 

 (๓) กระทู้ถาม                 (ไม่มี)        

 เรื่องด่วน                 จ านวน   ๑   เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
นายปิยพันธุ์   นิมมานเหมินท์  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  (ฉบับที่  . . )  พ.ศ. . . . .  แถลงรายงาน

 - ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาเสร็จแล้ว 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันอังคารที่  ๘  พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ 
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ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ผลการพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
ทั้งในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และการพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้าต่อที่ประชุม โดยได้สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ว่า มีจ านวน ๑๑ มาตรา โดยคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยตัดมาตรา ๕ 
(เพิ่มมาตรา ๔๓/๑) ออกทั้งมาตรา ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น และมีสมาชิกวุฒิสภา 
(นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน) สงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑ มาตรา คือ มาตรา ๘ (แก้ไขมาตรา ๗๐) 
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา  

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วย
ชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง แล้วได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติม 
จ านวน ๑ มาตรา โดยให้ตัดมาตรา ๕ ออก แล้วลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ด้วยคะแนน ๑๗๓ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง 
ไม่ลงคะแนน ไม่มี และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป  

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว            จ านวน   ๔   เรื่อง 

 

 ผลการพิจารณา 
 คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ โดยประธานคณะกรรมาธิการ (พลอากาศเอก ประจิน  

จั่นตอง) และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุณยะลีพรรณ) และคณะท างาน 
(นางสาวประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล เฮงพัฒนา และรองศาสตราจารย์สรสัณห์ 
รังสิยานนท์) ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า แม้ว่า ภาครัฐได้พยายาม
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ปัญหาความเหลื่อมล้ าของไทยลดลง แต่ก็ยังอยู่ระดับสูง โดยกลไกทางเศรษฐกิจ โลกาภิวัฒน์  รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มักจะให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการเจ้าของทุนและแรงงาน
มีฝีมือมากกว่าแรงงานด้อยฝีมือ ดังนั้น ผู้ที่มีความพร้อมทางการเงิน การลงทุน การเข้าถึงแหล่งทุน 
จึงมีโอกาสในการสร้างรายได้มากกว่า อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ความเหลื่อมล้ ามีความรุนแรงมากขึ้น 

 ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว 
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คณะกรรมาธิการจึงได้น าเสนอภาพรวมของความเหลื่อมล  าทางสังคม ทั ง ๓ ด้าน ได้แก่ ความเหลื่อมล  า
ทางการศึกษา ความเหลื่อมล  าทางเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล  าทางสาธารณสุข ตลอดจนมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมของไทย เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

 ต่อมา ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคดิเหน็  
โดยสมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นสนับสนุนพร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและซักถามประเด็นต่าง ๆ เช่น  

 ความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา เป็นรากฐานของความเหลื่อมล้ าในสังคม สาเหตุ
มาจากการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพไม่เพียงพอ และเสนอแนะแนวทาง
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ดังนี้ (๑) ให้สถาบันการศึกษาสร้างกิจกรรมการอ่านหนังสือ เพ่ือให้เกิด
ความแตกฉานทางภาษาซึ่งจะน าไปสู่ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ (๒) ขอให้ภาครัฐลดภาษีส่ิงพิมพ์รวมถึงวัสดุ
ในการตีพิมพ์ (๓) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มเด็กก าพร้า พัฒนาศักยภาพให้กลุ่มเด็กที่มีฐานะยากจน 
หรือมีฐานะปานกลาง และสนับสนุนให้เป็นตัวแทนสถานศึกษา (๔) เพ่ิมครูด้านจิตวิทยาในสถานศึกษา 
และจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะ (๕) ส่งเสริมการมอบหมายหน้าที่ในชั้นเรียน เพ่ือสร้างภาวะผู้น า
ให้เด็ก (๕) เมื่อเด็กกระท าความผิด ควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้อภัยและให้ก าลังใจ (๖) การจัดการศึกษา
อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพใกล้เคียงกัน  

 ความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจ สาเหตุประการหนึ่งมาจากการจัดสรรงบประมาณจากภาครฐั 
เช่น กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้รับการจัดสรรตามล าดับความส าคัญ ท าให้ความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจด าเนินต่อไป ขณะที่ อปท. ปัจจุบันมีภารกิจการจัดการศึกษา และการสาธารณสุข 
และมีโอกาสเพ่ิมบทบาทด้านอื่นในอนาคต จึงเห็นว่ารัฐต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ  

 ความเหลื่อมล้ าด้านสาธารณสุข เกิดจากการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรไม่ทั่วถึง
เป็นธรรม ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต่างจังหวัดพบว่า ไม่เพียงพอ
กับอัตราประชากร ในพ้ืนที่ และให้ข้อสังเกตว่า สังคมไทยก าลังจะเกิดความเหลื่อมล้ า ในการเข้าถึง
บริการทางสุขภาพในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงวัย จากอัตราผู้สูงวัยที่เพิ่มสูงขึ้น และให้ข้อสังเกต
เรื่องภาษีสุขภาพว่า ควรน ามาใช้กับโครงการใดโครงการหนึ่งเฉพาะเรื่อง เพ่ือมิให้ขัดหลักการทางภาษี 
และเรื่องแนวคิดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของกองทุนด้านสาธารณสุขโดยรวมเป็นกองทุนเดียวว่า 
แต่ละกองทุนมีความแตกต่างกันโดยเนื้อหา ที่มา และการควบคุมบริหารงบประมาณของแต่ละกองทุน  

 จากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการได้กล่าวขอบคุณ
สมาชิกวุฒิสภาที่ได้ร่วมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานฉบับนี้ โดยจะน า ไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการต่อไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป  
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 ผลการพิจารณา 
 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น โดยประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  

(พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช) และประธานคณะอนุกรรมาธิการโครงสร้าง หน้าที่และอ านาจส าหรับ
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป (นายสุชัย  บุตรสาระ) อนุกรรมาธิการและเลขาธิการ (นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์) 
ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ละรูปแบบมีจ านวนหลายฉบับและได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงไม่พร้อมกัน ส่งผลให้การก าหนดหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรปูแบบ
ไม่สัมพันธ์กัน การจัดท าบริการสาธารณะ มีความซ้ าซ้อนในเรื่องหน้าที่และอ านาจ และทับซ้อนในเรื่องพ้ืนที่ 
บางภารกิจไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดด าเนินการ หรือเกี่ยงกันด าเนินการโดยเฉพาะ
ในภารกิจที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในพ้ืนที่ แต่ราชการส่วนกลางซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายไม่ได้ด าเนินการถ่ายโอนอ านาจการบริหารงาน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ อีกทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ค านึงความสามารถและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่ง คณะกรรมาธิการเห็นว่าจ าเป็นต้องปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยก าหนด
หน้าที่และอ านาจให้ชัดเจนยิ่งขึ ้นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน จึง ได้มีข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
และด้านการเร่งรัดเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
และประเทศชาติในภาพรวม เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 ต่อมา ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคดิเหน็  
โดยสมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นสนับสนุนพร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและซักถามประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ว่า ปัญหาความซ้ าซ้อนในหน้าที่และอ านาจในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ไม่มีพ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่ส่วนมากเป็นของ
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเสนอให้คณะกรรมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดูแล และให้มีการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างเป็นธรรม และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดสรรงบประมาณด าเนินการแก้ปัญหาในพื้นที่

  ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาความซ้ าซ้อนในหน้าที่และอ านาจ
ในการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปด้วยกันเอง และระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปกับหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว 
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และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที อีกทั้งควรเร่งด าเนินการกระจายอ านาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และอาจพิจารณาทบทวนกฎหมายเพ่ือก าหนดหน้าที่และอ านาจ
ของ อปท. เพ่ิมเติม เพ่ือให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และสอดคล้องกับศักยภาพของ อปท. นอกจากนี้ ได้เสนอให้
ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทบทวนการจ้างงาน ให้มีการหมุนเวียน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละพ้ืนที่ทุก ๔ ปี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น  

 จากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า การน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นกับ 
อปท. ตามรายงานฉบับนี้ เป็นการน าเสนอในภาพกว้าง ซึ่ งคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอนโยบาย
และด้านกฎหมาย โดยหากมีการรับไปปฏิบัติ จะท าให้ขอบเขตหน้าที่และอ านาจในการปฏิบัติงานของ
อปท. ชัดเจนขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของ อปท. ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการขอรับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาต่อรายงานฉบับนี้ ไปพิจารณาประกอบการด าเนินงานของ
คณะกรรมาธิการต่อไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป  

 

 

 ผลการพิจารณา 
     ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ)  
ประธานคณะท างานพิจารณาศึกษาความตกลง CPTPP ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตร 
(นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล) และคณะท างาน (นางสาวกัลลิกา  ตาระกา นางสาวธิดากุญ  แสนอุดม 
และนางสาวอังคณา  สุวรรรณกูฎ) ได้รายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ความตกลง 
CPTPP (ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก) มีเป้าหมาย
เพ่ือส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการสร้างและรักษางาน การเสริมสร้างนวัตกรรม  
ผลิตภาพและความสามารถการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ ลดความยากจนในประเทศ 
และส่งเสริมความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการคุ้มครองแรงงานและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัน 

  ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความตกลง CPTPP ต่อผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับภาคการเกษตร 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว  
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มีสมาชิก ๑๑ ประเทศ ซึ่งประเทศไทยยังมิได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง CPTPP โดยอยู่ระหว่าง
การพิจารณาเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการยื่นหนังสือเพ่ือขอเจรจาเข้าเป็นภาคี ทั้งนี้ หากประเทศไทย
จะร่วมเป็นภาคีสมาชิกฯ จะต้องเข้าร่วมโดยวิธีการภาคยานุวัติ คือ จะต้องยินยอมที่จะผูกพันบนพื้นฐาน
ของหลักการที่ประเทศภาคีสมาชิกดั้งเดิมได้เจรจาและตกลงกันไว้แล้ว โดยมีขอบเขตในการเจรจา  
เพื่อขอความยืดหยุ่นอย่างจ ากัดภายใต้ขอบเขต ๓ แบบ คือ ๑) สิ่งที่เจรจาไม่ได้   (๒) สิ่งที่เจรจาได้ และ 
(๓) สิ่งที่อาจจะเจรจาได้ ทั้งนี้ ความตกลง CPTPP เป็นความตกลงที่มีมาตรฐานสูงหากประเทศไทย 
เข้าร่วมภาคีสมาชิกถือเป็นโอกาสของไทยในการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานเพ่ือยกระดับ
ภาคการเกษตรของไทยให้ทัดเทียมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศภาคีสมาชิกความตกลงดังกล่าว
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการตามรายงานฉบับนี้มุ่งเน้นเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร เพ่ือสามารถรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้กระทบต่อ
เกษตรกรและภาคการเกษตรน้อยที่สุด โดยแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านนโยบาย ๒) ด้านการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการเจรจา ๓) ด้านการพัฒนาระบบและมาตรฐานสินค้า ๔) ด้านการปรับปรุงกฎหมาย 
และ ๕) ด้านการลงทุนที่ภาครัฐต้องเร่งรัดให้การสนับสนุน อาทิ ควรสร้างความเป็นเอกภาพในภาคการเกษตร 
ควรจัดตั้งแผนงบประมาณเฉพาะกิจ และปรับโครงสร้างหน่วยงาน ควรเร่งรัดการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
ทั้งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ และปฏิรูปนโยบายภาคการเกษตร ควรเร่งรัดการศึกษาอย่างจริงจังแบบเชิงลึก 
เตรียมการเบื้องต้นก่อนการเข้าเจรจา เจรจาการให้สิทธิเท่าเทียมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ควรพัฒนา
ระบบข้อมูลด้านการกักกันพืชและสัตว์ พัฒนาระบบข้อมูล Big Data พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์และเร่งรัดการด าเนินงาน ควรพัฒนาระบบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ต้องปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพืช คือ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงกฎหมายด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการค้า 
 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ และเห็นว่าประเทศไทย 
ควรเร่งด าเนินการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเป็นภาคี CPTPP โดยเร็ว เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศไทย และควรเร่งด าเนินการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึง  
การเตรียมความพร้อมของมาตรการต่าง ๆ เพ่ือที่จะเข้าเจรจา นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องลงทุนในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือรองรับการเป็นภาคี CPTPP ได้แก่ ต้องลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 
ลงทุนในการพัฒนาก าลังคน (Smart Farmer และ Smart Farming) ลงทุนด้านการบริหารจัดการ 
ทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน และลงทุนด้านเทคโนโลยี (Big Data)  
  ประธานคณะท างานพิจารณาศึกษาความตกลง CPTPP ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ภาคการเกษตร (นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล) ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาว่า  
การเข้าเจรจาเป็นภาคีสมาชิก CPTPP หรือไม่ เป็นการตัดสินใจของรัฐบาล ส าหรับข้อเสนอแนะของ
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คณะกรรมาธิการตามรายงานนี้เป็นการศึกษาความตกลง CPTPP ในส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ภาคการเกษตร ไม่รวมถึงภาคปศุสัตว์ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวจะต้องพิจารณาศึกษาต่อไป และขอขอบคุณ
สมาชิกวุฒิสภาที่เห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการตามรายงานเรื่องนี้ 
   

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

  ผลการพิจารณา 
  ประธานคณะท างานพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
ประเด็นการสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร (นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ) ได้เสนอรายงานดังกล่าว
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน Big Data 
ภาคเกษตร ในด้านข้อมูล ด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูล ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านความเป็นเอกภาพ
ของข้อมูล ด้านงบประมาณและแผนด าเนินงาน ด้านความร่วมมือกับภาคเอกชน ด้านกฎหมาย ระเบียบ
และนโยบาย ด้านบุคลากร และด้านโครงสร้างและอัตราก าลัง โดยได้มีการจัดล าดับความส าคัญของ
ประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวที่ต้องด าเนินงาน โดยแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน (ด าเนินงานในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖) 
และระยะยาว (ด าเนินงานในปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือส ารวจความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ในข้าว และผลการประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อน าเสนอ
ต้นแบบและรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ใช้งานจริงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเชื่อมโยงและพัฒนา แอปพลิเคชันที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม            
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ในการขับเคลื่อนข้อมูล Big Data 
ภาคเกษตร ควรจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลและจัดท าข้อมูลด้านการผลิตที่ครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง 
รวมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างทันท่วงทีเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบัน ตลอดจน 
ควรปรับและเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาคเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้งนี้ เห็นด้วยกับ
การน าแผนที่ของข้อมูลด้านการเกษตรมาช่วยในการเพ่ิมขีดความสามารถหรือผลผลิตด้านการเกษตร 

  ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว 



 

- ๘ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

การน า Big Data ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาใช้ และการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาฐานข้อมูล 
Big Data ภาคเกษตร 

  ประธานคณะท างานพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
ประเด็นการสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร (นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า 
ในการจัดท าฐานข้อมูล เห็นด้วยกับการจัดล าดับความส าคัญและการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างรวดเร็ว 
ทั้งนี้ ขอรับข้อเสนออื่น ๆ ไว้ด าเนินการ เนื่องจากตรงกับเจตนารมณ์ของคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ที่ได้เสนอไว้ในรายงานด้วยแล้ว 

                ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา              (ไม่มี) 

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่                      (ไม่มี) 

(๗) เรื่องอื่น ๆ               (ไม่มี) 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๒๕ นาฬิกา 
 
 
 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 


