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โดย ส านักการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมีพลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา  คนที่หนึ่ง  
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม  

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารอื
ปัญหาที่เก่ียวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๗ คน เป็นเวลาพอสมควร 

 เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  จ านวน ๓ เรื่อง 
  เป็นเรื่องที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๑ เรื่อง และเป็นเรื่อง 
ที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกัน
เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
  ๑.๒ รับทราบการพิจารณารายงานของสภาผู้แทนราษฎร โดย ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่  ๔ ครั้งที่  ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงาน จ านวน ๕ เรื่อง ดังนี้ 
   ๑) รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๔ และรายงานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๔ 
   ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๔ สภาองค์กรของผู้บริโภค 
   ๓) รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ กองทุนการออมแห่งชาติ 
   ๔) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   ๕) รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
คร้ังที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังที่สอง) 

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
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  ๑.๓ รับทราบการป้องกันสุขอนามัยของตนเองและผู้ อ่ืนขณะอยู่ในห้องประชุม
วุฒิสภา เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
กลับมามีแนวโน้มของจ านวนผู้ ติดเชื้อรายวันเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ขอให้สมาชิกวุฒิสภาโปรดสวมหน้า กาก
อนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในห้องประชุมวุฒิสภาและตลอดเวลาในขณะอภิปราย ณ ที่นั่งของตนเอง  
แต่หากประสงค์อภิปรายโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยให้อภิปราย ณ โพเดียมที่มีฉากก้ัน ที่อยู่ด้า นหน้า 
หรือบริเวณจุดอภิปรายที่มีฉากก้ันที่อยู่ด้านหลังจ านวน ๒ จุดเท่านั้น  

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม  
  -  รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จ านวน ๑๐ ครั้ง ดังนี้  
   ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน  
   ๒๕๖๕ และ 
   ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมท้ัง ๑๐ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข  
  

 (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

 เรื่องด่วน  จ านวน ๑ เรื่อง 
 

 

  ผลการพิจารณา 

  นายพีระศักด์ิ  พอจิต ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบยีบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งผลการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ  
ทั้งในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและวุฒิสภา และผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ  

 - ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี . . ) พ.ศ. . ...  
ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน  
ซ่ึงจะครบก าหนดการพิจารณาในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖) 
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เป็นการล่วงหน้าตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ แล้วสรุปผลการพิจารณาต่อที่ประชุมว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบบันี้ 
มีจ านวน ๓ มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ไม่มีกรรมาธิการวิสามัญสงวน
ความเห็น ไม่มีสมาชิกวุฒิสภาสงวนค าแปรญัตติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกตบางประการ
ต่อร่างพระราชบัญญัติเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา  

  จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่า ง 
ค าปรารภ และพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง แล้วได้ลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วย กับ 
สภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๓๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และ 
ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี แล้วมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
       

 (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     จ านวน ๓ เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) โฆษกกรรมาธิการ (พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ) 
และกรรมาธิการ (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงาน  
การพิจารณาศึกษาเรื่องนี้มีสาระส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือซาไก 
โดยเห็นว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิในแต่ละพ้ืนที่ตามเง่ือนไขของบริบท
แวดล้อม และแม้ว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเ พ่ือให้ได้รับสวัสดิการจากรัฐ  
ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา การรักษาพยาบาล และการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐในด้านอ่ืน ๆ  
อย่างไรก็ตาม พบว่ายังคงมีส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าลึกและเคลื่อนย้ายกลุ่มไปมาโดยไม่มีการต้ังถิ่นฐาน
ที่ถาวร ท าให้ตกส ารวจและไม่สามารถเข้าถึ งสิทธิและสวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงสามารถสรุป
สาระส าคัญที่เก่ียวข้องได้ทั้งในภาพรวมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสภาพปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ มานิ 
ตลอดจนประเด็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์มานิเป็นชนพ้ืนเมืองด้ังเดิมที่ มีวิถีวัฒนธร รม  
อันเป็นเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง โดยมีการผสมผสานระหว่างความรู้ ด้ังเดิมกับความรู้
สมัยใหม่และภูมิปัญญาที่ได้จากบทเรียนในชีวิตจริงตามธรรมชาติ ซ่ึงอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตาม พ้ืนที่
ป่าเขาในเขตป่าเทือกเขาบรรทัด ครอบคลุมจังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และเทือกเขาสันกาลาคีรี
ในภาคใต้ของประเทศไทย ครอบคลุมจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ที่ในอดีตล้วนแต่
เป็นพ้ืนที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ แต่จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง  
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิใน ๓ ลักษณะ 
คือ กลุ่มอพยพเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย หาของป่า-ล่าสัตว์แบบด้ังเดิม (mobility forager) กลุ่มก่ึงสังคม 

 ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุ
มานิ (ซาไก)” ซ่ึงคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว 
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ชุมชน (semi-sedentary) และกลุ่มต้ังถิ่นฐานถาวร (sedentary) และแม้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจ ะให้
ความช่วยเหลือเพ่ือให้ได้รับสิทธิและสวัส ดิการจากรัฐแต่ ก็มีส่วนหนึ่งที่ ไม่สามารถเข้าถึ งสิ ทธิ  
และสวัสดิการตามที่กฎหมายบัญญัติได้ ซ่ึงเกิดจากสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยสามารถแบ่ง
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ๕ ประเด็น กล่าวคือ (๑) ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ (๒) ปัญหาการเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการของรัฐ ทั้งด้านสิทธิการเป็นพลเมืองและการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิในการรับ เงิน
สวัสดิการของรัฐ สิทธิในด้านการศึกษา และสิทธิในพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากิน (๓) ปัญหาการส่งเสริม
อาชีพ (๔) ปัญหาเรื่องการปรับตัว และ (๕) ปัญหาด้านอ่ืน ๆ  ในการนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ๘ ประการ ได้แก่ (๑) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
เป็นระบบ และประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน (๒) ท าความเข้าใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมเพ่ือก า หนด
แนวทางแก้ไขปัญหา/ช่วยเหลือ/พัฒนาอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวิถีชีวิต (๓) ส่งเสริมและคุ้มครอง
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ภายใต้การขับเคลื่อนการจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถี ชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... (๔) จัดท าแผนที่ชุมชน (๕) ส่งเสริมด้านความม่ันคงในการด ารงชีวิต ที่อยู่อาศัย 
แหล่งอาหาร สิทธิด้านสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่พึงได้รับจากรัฐ (๖) ถอดบทเรียนการท างานของแต่ละหน่วยงาน 
(๗) ก าหนดให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ และ (๘) ปรับทัศนคติความเชื่อระหว่างคนพ้ืนราบ
กับมานิให้อยู่ร่วมกัน 

  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า (๑) ควรต้ังเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์หรือชน เผ่า  
ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม โดยให้ความส าคัญและยอมรับในอัตลักษณ์ของกลุ่มชนเหล่านั้น (๒) ควรสนับสนุน
และผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... (๓) ควรสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญ (๔) ควรแสวงหาแนวทาง
ในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพ่ือให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลโ ดย ไ ม่มี
ข้อจ ากัดด้านสัญชาติ (๕) ควรมีการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างความ
รับรู้ในข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มชาติ พันธุ์ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง (๖) ควรมีการประยุกต์การจัดการกลุ่มชาติพันธุ ์
ให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และ (๗) ควรด าเนินการให้เกิดพ้ืนที่
น าร่องในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  

  ประธานคณะกรรมาธิการ  (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์)  ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า 
คณะกรรมา ธิกา รเห็น ชอบตา มข้ อสัง เกตและข้อ เสนอแนะของสมา ชิกวุฒิสภา โดยเฉพา ะ  
การด าเนินการให้เกิดพ้ืนที่น าร่องในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ ซ่ึงในเบื้องต้นมีความพยายาม
ด าเนินการในพ้ืนที่บ้านวังนาใน ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล โดยค านึงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ มชาติ พันธุ์
เป็นส าคัญ ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ คณะกรรมาธิการขอรับไว้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิในพ้ืนที่ต่าง ๆ  กลุ่มชาติพันธุ์มลาบรี (ผีตองเหลือง) และกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ  ต่อไป 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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  ผลการพิจารณา 

  รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ คนที่สอง และประธาน
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง  
การรักษาความม่ันคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล (พลเอก จีระศักด์ิ  ชมประสพ) 
และอนุกรรมาธิการ (พลตรี เวชยันต์  ชูดวง) ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เป็นเครื่องมือที่ผู้ก่อเหตุรุนแรง 
ใช้ชักจูงเด็กและเยาวชนเข้าร่วมในการปฏิบัติการ ก่อเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ดังนั้น  
การตัดวงจรการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนดังกล่าว จึงเป็นแนวทางที่ส าคัญทีร่ัฐจะต้องน ามาใช้แก้ปัญหาได้
ต้ังแต่ต้นตอของปัญหา ดังนั้น คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ควรด าเนินนโยบาย 
การแก้ปัญหาโดยสันติวิธีอย่างต่อเนื่อง โดยให้น้ าหนักกับยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาที่น าไปสู่การยุติ
สถานการณ์การบ่มเพาะทั้งในและนอกระบบสถานศึกษาอย่างจริงจัง ควรจัดให้มีการประเมินสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบเป้าหมายของกลุ่มผู้ ก่อเหตุรุนแรงและสถานการณ์การบ่มเพาะเยาวชน รวมทั้ง 
ควรเพ่ิมระดับการก ากับมาตรฐานสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า เป็นสถานที่ซ่ึงกลุ่ม  
ผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ในการบ่มเพาะเยาวชนในการปลูกฝังแนวความคิดเก่ียวกับชาติพันธุ์  ศาสนา และ
ประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนต้ังแต่เริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษา ตลอดจนควรมีการตรวจสอบทางด้านการเงิน  
ที่รัฐให้การอุดหนุนสถานศึกษาว่ามีการน าไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และข้อระเบียบหรือหลักเกณฑ์ก าหนด
ไว้หรือไม่  นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ คือ การพิจารณาทบทวนงบประมาณที่ใช้จ่ายในแผนงาน
หรือโครงการเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ เนื่องจากบางแผนงานหรือบางโครงการยังไม่ตรงตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ควรจะน าเรื่องดังกล่าวไปก าหนดไว้ในแผนงานปกติของส่วนราชการ
มากกว่า และควรให้บุคลากรทางศาสนาร่วมมือในการแก้ไขปัญหา การบิดเบือนค าสอนของศา สนา
อิสลาม โดยใช้หลักค าสอนตามหลักศาสนาทีถู่กต้องและเป็นจริง อีกทั้งต้องสร้างแรงจูงใจให้เยา วชน  
ทั้งในและนอกสถานศึกษาทั้งพุทธและมุสลิมเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ได้เรียนรู้กิจกรรมร่วมกันต้ังแต่ เป็น
เยาวชน เพ่ือให้ได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนควรเพ่ิมมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาในการสอนเพ่ือประโยชน์แก่เยาวชน 

  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า รัฐต้องสร้างความเชื่อม่ันในตัวเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความ
เชื่อถือได้ ใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควรแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานในทุกมิติ เช่น 
มิติเศรษฐกิจ มิติสาธารณสุข มิติการศึกษา และมิติการกีฬา เป็นต้น ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั้ง พุทธ
และมุสลิมในพ้ืนที่ รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มิใช่เรียนรู้หรืออยู่ในสังคมเชิงเด่ียวหรือ 
อยู่แต่ในสังคมวัฒนธรรมเดียวเท่านั้น และไม่ควรให้กลุ่มการเมืองมาหาประโยชน์หรือสร้างปัญหา 

 ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การทบทวนกิจกรรมการศึกษา เ พ่ือ
ความมั่นคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซ่ึงคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ
พิจารณาเสร็จแล้ว 
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ให้แตกแยกในพ้ืนที่ได้ รวมทั้งหน่วยงานด้านความม่ันคงทุกหน่วยงานต้องด าเนินโครงการหรือแผนงาน 
อย่างบูรณาการร่วมกัน  นอกจากนี้ การจัดหลักสูตรการศึกษารวมทั้งการประเมินผล ควรเป็นการจัด
โครงสร้างทางการศึกษาให้เหมาะสมและใช้เฉพาะพ้ืนที่ ไม่ควรน าหลักสูตรแกนกลางที่ใช้ทั้งปร ะเทศ  
มาใช้กับพ้ืนที่ ดังกล่าว และควรให้ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนได้ทราบว่า รัฐบาลให้งบประมาณ 
ในการสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามหรือปอเนาะที่อยู่ภายใต้สังกัดรัฐด้วย เพ่ือชักจูง
ให้น าเด็กและเยาวชนกลับมาเรียนโรงเรียนในสังกัดรัฐมากขึ้น  

  รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ คนที่สอง และประธาน
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง 
การรักษาความม่ันคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล (พลเอก จีระศักด์ิ  ชมประสพ)   
ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า กรณีรายละเอียดปัญหาชายแดนภาคใต้บางเรื่อง หรือข้อเสนอแนะบางประเด็น 
มีรายละเอียดอยู่แล้วในเอกสารลับที่คณะกรรมาธิการได้ศึกษาจากหน่วยงานความม่ันคง แต่ไม่สามารถ
น ามาอธิบายได้ทั้งหมด แต่ทราบว่าบางข้อเสนอแนะได้มีการด าเนินการแก้ไขไปบ้างแล้ว ดังนั้น ขอรับ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปเพ่ิมเติมในรายงานต่อไป 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ คนที่สอง และประธาน
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง  
การรักษาความม่ันคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล (พลเอก จีระศักด์ิ  ชมประสพ) 
และอนุกรรมาธิการ (ศาสตราจารย์นิสดารก์  เวชยานนท์) ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชมุ 
สรุปได้ว่า จากการศึกษาพัฒนาการหลักสูตรการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การที่ผู้ก่อเหตุ
รุนแรงชักจูงเด็กและเยาวชนเข้าร่วมในการปฏิบัติการก่อเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
เกิดจากการถ่ายทอดค าสอนของหลักศาสนา และการสอนประวัติศาสตร์ของชาติที่บิดเบือนให้แ ก่เ ด็ก
และเยาวชน ท าให้เกิดความเกลียดชังผู้ที่มีวัฒนธรรมที่ต่างกัน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้อง
เริ่มแก้ไขระบบการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ต้ังแต่การจัดหลักสูตรการศึกษา แนวทางการเรียนการสอน 
จ านวนชั่วโมงเรียน คุณภาพครู การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และงบประมาณ ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะ คือ ๑) การสร้างแรงจูงใจให้กับโรงเรียนรัฐด้วยหลักสูตร ๓ ภาษา 
(ภา ษา ไทย ภา ษา มลายู  และภา ษาอั งกฤษ โดยส่งเสริ มให้ ใช้ ภาษาไทยเป็ นหลั ก ๒) การจั ด 
 

 ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ซ่ึงคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรั ฐ
พิจารณาเสร็จแล้ว 
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เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เม่ือที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

กระบวนการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรต่าง  ๆ เพ่ือลดช่องว่าง (gap) ด้านคุณภาพครู โดยพัฒนาสมรรถนะ 
ทัศนคติ และเพ่ิมเติมควา มรู้  ทักษะการเรียนการสอน ในบริบทสั งคมพหุวัฒนธรรมข อง ครู   
๓) การสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม (Inclusive Education) ๔) การสร้างความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เพ่ือเป็นภาคีพ่ีเลี้ยงในการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน (Public and Private School Partnerships) และ ๕) การเพ่ิมระดับการก ากับดูแล 
และสนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โดยต้องควบคุม ก ากับและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
เป็นไปตามมาตรฐาน หากไม่ได้มาตรฐาน ควรประกาศไม่รับรองและโอนนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนของรัฐ  
ที่มีมาตรฐาน 

  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ควรมีการผนวกการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมือง
กับการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม ควรมีแนวทางการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ ชายแดนภาคใต้ เพ่ือสร้างส านึกให้เด็กและเยาวชนได้ เข้ าใจ  
และเกิดความรักในถิ่นที่อยู่ ชาติ และพระมหากษัตริย์มากขึ้น นอกจากนี้  ควรจัดโครงการที่ท าให้เด็ก 
และเยาวชนทั้งพุทธและมุสลิมได้มีโอกาสเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้ง 
การจัดหลักสูตรไม่ควรให้เป็นหลักสูตรแบบเดียวกันทุกพ้ืนที่ แต่ควรจัดให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ ด้วย 
รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ดูแลการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ควรต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
ในพ้ืนที่ดังกล่าว  

  รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐ คนที่สอง และประธาน
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง
การรักษาความม่ันคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล (พลเอก จีระศักด์ิ  ชมประสพ) 
ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ปัญหาระบบการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการร่ วมกัน
ระหว่างหน่วยงานความม่ันคงและกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงการบูรณาการจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องต้องให้ข้ อมูลที่ เป็น ข้อ เท็จจริ งและเป็ นปร ะโยชน์ร ะหว่าง กันให้ มากที่ สุด รวมถึ ง  
ควรน างานวิจัยจากโครงการจัดต้ังและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่  จ านวน ๘ แห่ง และหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ร่วมกันวิจัยชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ด า เนินงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปเพ่ิมเติมในรายงานต่อไป 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เม่ือที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

 (๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา     จ านวน ๒ เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในการพิจารณารายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของที่ประชุม
วุฒิสภา ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทึก) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ปร ะชุม
วุฒิสภา 

  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน 
และการคลัง ซ่ึงประธานวุฒิสภามอบหมายให้ พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว  โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สาม (นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาสรุปได้ ดังนี้
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เสนอรายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองแล้ว ซ่ึงได้มีการรายงานฐานะการเงินของรัฐบาล 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ตามนัยมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า บทวิเคราะห์ควรมี 
การขยายความหรืออธิบายถึงสาเหตุของรายได้ที่สูงขึ้นและรายจ่ายที่ต่ าลงว่าเกิดจากปัจจัยหรือสาเหตุใด  
และกระทบต่อด้านการคลังอย่างไร  ควรมีการอธิบายความหมายบทนิยามค าว่า “หนี้สาธารณะ”  
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจาก 
หนี้สาธารณะของประเทศไทยก าหนดค่อนข้างกว้างกว่าหนี้สาธารณะของต่างประเทศ การจัดท า 
บทวิเคราะห์ประกอบรายงานการเงินแผ่นดิน ควรมีการวิเคราะห์ผลการเร่งรัดภาษีที่ เป็นจ านวน 
ภาษีอากรค้างของหน่วยงานจัดเก็บภาษีควบคู่กับการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีอากร หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการด าเนินงานทางการ เงิน
ของรัฐบาลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบในเวลาที่รวดเร็ว เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหา
ข่าวปลอม (Fake news) และการตรวจสอบรายงานการเงินควรครอบคลุมถึงความถูกต้องของบัญชี 
และรายงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมทั้งประสิทธิผลของการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมถึงการใช้ถ้อยค าควรต้องเป็นถ้อยค าที่ท าให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจได้ง่าย 

  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของ 
ที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า  ตามที่ได้มี
การตราพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จ านวน ๒ ฉบับ  
รวมจ านวน ๑.๕ ล้านล้านบาทนั้น  เม่ือสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว มียอดเงินกู้เท่าไร และรัฐบาล  

 ๕.๑ รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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จะมีการด าเนินการกู้เงินต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หรือไม่ และยอดหนี้สาธารณะเป็นยอดหนี้ 
ที่รวมหนี้ของรัฐวิสาหกิจและกองทุนแล้วหรือไม่ 

  จากนั้น ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง (นางสาวยอดเยาวมาลย์  สุคนธพันธุ์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า หนี้สาธารณะ 
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีสัดส่วนร้อยละ ๖๐.๖๐ ของ GDP โดยเป็นยอดรวมของหนี้รัฐวิสา หกิจ 
กองทุน และหน่วยงานของรัฐแล้ว ซ่ึงยังอยู่ในกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ส าหรับยอดเ งินกู้ 
ตามพระราชก าหนดทั้งสองฉบับนั้น ณ ปัจจุบันยอดหนี้คงค้างรวม ๑.๓๔ ล้านล้านบาท ยังอยู่ภายใน
กรอบเงินกู้  ทั้งนี้ รัฐบาลมีความจ าเป็นต้องด าเนินการนโยบายการคลังแบบขยายตัวผ่านการจั ดสรร
งบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพ่ือเร่งรัดการใช้จ่ายของภาครัฐ โดยตามแผนการคลัง
ระยะสั้นได้ก าหนดให้จัดสรรงบประมาณแบบขาดดุลต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จนถึงปีงบประมาณ 
๒๕๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๓.๖ – ๓.๙ ของ GDP โดยมีสัดส่วนหนี้สาธารณะในระยะปานกลางปี ๒๕๖๖  
ถึง ๒๕๖๙ ร้อยละ ๖๒.๔๗, ๖๓.๙๙, ๖๔.๙๕ และ ๖๕.๕๐ ตามล าดับซ่ึงอยู่ภายในกรอบของสัดส่วน  
หนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ก าหนดไว้ 

  ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๔ สภาองค์กรของผู้บริโภค  
ของที่ประชุมวุฒิสภา เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค (นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง) กับคณะ  
ได้เข้าร่วมชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา  

  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา  
ซ่ึงได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม 
ตามล าดับ ดังนี้  

  (๑) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุ ษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บ ริ โ ภค   
โดยกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (พลเอก วสันต์  สุริยมงคล) 
ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การจัดสรรงบประมาณให้แก่สภาองค์กรของผู้บรโิภค 
(สอบ.) มีความล่าช้า ท าให้ระยะเวลาในการด าเนินงานของ สอบ. ลดลง และต้องน าทุนประเดิมเบื้องต้น
มาใช้ในการด าเนินงาน อีกทั้งการเพิกถอนองค์กรของผู้บริโภคซ่ึงเป็นผู้ เริ่มก่อการในการจัดต้ัง  
สภาองค์กรของผู้บริโภคจ านวน ๓ องค์กร ท าให้คงเหลือองค์กรผู้ เริ่มก่อการจ านวน ๑๔๙ องค์กร  
อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของ สอบ. และการจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือใช้เป็นทุนประเดิม 
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดต้ังสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงควรด าเนินการ

 ๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๔ สภาองค์กรของผู้บริโภค  
(ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดต้ังสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสร้างความน่าเชื่อถือต่อสถานะของ สอบ. ประกอบกับตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการจัดต้ังสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจตนาให้ สอบ. 
เป็นองค์กรอิสระที่ มีอิสระในการด าเนินงาน แต่เนื่องจากเงินอุดหนุนเพ่ือใช้เป็นทุนประเดิมเบื้องต้น 
และเงินอุดหนุนรายปีเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ ผ่านการ เสนอของส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงาน สปน.)  ดังนั้น การใช้จ่ายเงินจึงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย  
ซ่ึงตามระเบียบส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นทุนประเดิมให้แก่
สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังมีรายละเอียดที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ 
ส านักงาน สปน. จึงควรให้ค าแนะน าแก่ สอบ. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการขอรับ เงิน
อุดหนุนรายปีในอนาคต ซ่ึงจะท าให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  นอกจากนี้ สอบ.  
ควรด าเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนให้ได้มากที่สุดเพ่ือลดปริมาณเรื่อง
ร้องเรียนที่จะเกิดขึ้น 

  (๒) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยโฆษก
คณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน (นายพลเดช   
ปิ่นประทีป) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า สอบ. ควรสร้างการมีส่วนร่วม 
ในทุกภาคส่วน สร้างทัศนคติของภาคธุรกิจ เอกชนให้ตระหนักถึงประโยชน์และผลดีในการท าหน้าที ่
ของ สอบ. เพ่ือปกป้องดูแลผู้บริโภค ท าหน้าที่ เป็นผู้ประสานความเข้าใจให้แก่ภาคธุรกิจกับผู้บริโภค 
ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจน มีการด าเนินงานในเชิงรุก มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริโภค
รู้เท่าทันกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนในการปกป้องและพิทักษ์สิทธิของตน มีความโปร่งใสและมีความเป็น
สากล ตลอดจนมีการต้ังตัวแทนของผู้บริโภคเพ่ือปกป้องและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค เอง   

  (๓) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข โดยโฆษกคณะกรรมาธิการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญส่ง  ไข่เกษ) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า สอบ. ควรด าเนินงานคุ้มครอง 
สิทธิผู้บริโภคในทุกด้านภายใต้ความเป็นอิสระ มีอิสระในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคทุกด้าน  
มีการด าเนินงานเชิงรุก และด าเนินงานในด้านการป้องกันเพ่ิมขึ้น สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนรู้เท่าทัน
ปัญหาสังคมอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดมาตรการและแนวทาง 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ส าหรับด้านงบประมาณและภารกิจที่มีจ านวนมากนั้น  
โดยที่ สอบ. ได้รับเงินอุดหนุนล่าช้าท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับไม่ได้รับ
การจัดสรรงบกลางในขณะที่มีภารกิจเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น จึงควรมีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
และประเด็นเร่งด่วน เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดสามารถตอบสนองต่อการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชน
จ านวนมากเป็นส าคัญ อาทิ ปัญหามิจฉาชีพหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์  
(Call Center) และปัญหาการโฆษณาและขายสินค้า ยา และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ทางสื่อสังคมออนไลน์
ทีไ่ม่ตรงปกและมีการโฆษณาเกินจริง รวมทั้งร่วมผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้องให้มีผลใช้บังคับเพ่ือแ ก้ไข
ปัญหาของผู้บริโภค 
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  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการทั้ง ๓ คณะ ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว 
ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า สอบ. ควรปกป้อง
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคให้ครอบคลุมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ควรวางตัวเป็นกลางในการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคหรือประชาชนอย่างแท้จริง ควรมีแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์กรสมาชิก
ของ สอบ. โดยเฉพาะองค์กรในพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ ควรมีการจัดการความรู้ที่ เก่ียวข้องกับ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ควรมีการก ากับและติดตามองค์กรสมาชิกเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
ควรส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ควรมีการศึกษาเรื่องความคุ้มทุน
ในการด าเนินงานของ สอบ. ควรพิจารณาการด าเนินงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและโดยที่ 
ได้มีการปฏิรูปประเทศไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว สอบ. ได้เล็งเห็นประเด็นในการปฏิรูปประเทศในเรื่องใด
เพ่ิมเติมหรือไม่ ตลอดจนพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มีประเด็นใดที่ควรได้รั บ
การแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร  นอกจากนี้ สอบ. ควรจัดท าตัวชี้วัดระดับการคุ้มครองผู้บ ริโ ภค
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในอนาคต  

  จากนั้น เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค (นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง) ได้ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่า ปัจจุบัน สอบ. ได้เตรียมจัดท าตัวชี้วัดระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
และใกล้เคียงกับการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสากล และ สอบ. ไม่ปิดก้ันองค์กรใดที่ประสงค์จะเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายของ สอบ. แต่ทั้งนี้ต้องมีการขึ้นทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งมีการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนซ้ าซากและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย สอบ. จะไม่ด าเ นินงานซ้ า ซ้อน กับ
องค์กรสมาชิกและจะส่งเสริมให้สมาชิกท างานอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้จัดการปัญหา  
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือประชาชนจ านวนมากในทางกฎหมาย และคัดค้านการด าเนินงานใด ๆ  
ที่กระทบต่อผู้บริโภค  ทั้งนี้ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและสนับสนุนให้เกิดความม่ันคงทางรายได้
ของผู้บริโภค ส าหรับด้านงบประมาณ สอบ. ได้จัดท างบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์ของส านักงบประมาณ
อย่างเคร่งครัด และด าเนินงานอย่างเป็นอิสระจากภาครัฐ เอกชน และกลุ่มทุน โดยมุ่งประโยชน์ของ
ผู้บริโภคเป็นส าคัญ ขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนองค์กรหรือภาคธุรกิจที่ด าเนินงานเพ่ือประชาชน
อย่างถูกต้อง ประการส าคัญ สอบ. จะด าเนินงานโดยไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ประกอบการทางธุรกิจทุกประเภท 
มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการคุ้มครองผู้บริโภค  
อย่างไรก็ตาม โดยที่ สอบ. เพ่ิงเริ่มด าเนินงานได้ระยะเวลาหนึ่งการคุ้มทุนจึงยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร  
ส าหรับประเด็นความท้าทายในการด าเนินงานของ สอบ. นั้น สอบ. ได้มุ่งเน้นในประเด็นด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการศึกษาแล ะสาธา รณสุข  
มุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้มีความยั่งยืน ตลอดจนแก้ไขปัญหาโดยการให้ความ คุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภคในโลกดิจิทัลต่าง ๆ ส่วนในประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ สอบ. จะได้รับไปพิจารณา
เพ่ือด าเนินการต่อไป  

  ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 (๖) เรื่องท่ีเสนอใหม่     (ไม่มี) 
 

 



- ๑๒ - 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เม่ือที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

 (๗) เรื่องอ่ืน ๆ     จ านวน ๒ เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ที่ประชุมมีมติต้ัง พลต ารวจเอก ด ารงศักด์ิ  กิตติประภัสร์ เป็นกรรมาธิกา ร  
ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ที่ประชุมมีมติต้ัง นายประพันธุ์  คูณมี เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิ กา ร  
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 
 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๒๐ นาฬิกา 

 ๗.๑ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ 
แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

  
 

 ๗.๒ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความ
เหล่ือมล้ า แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

  
 


