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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 

วันจันทร์ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่ ๑๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และ  
นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม 

๑.๒ รบัทราบสรปุผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิน่ (มนีาคม ๒๕๖๔ - 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๕) ฉบับที ่๓  

ที่ประชุมรับทราบ 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

(๓)  กระทูถ้าม   

๓.๑  กระทูถ้ามเป็นหนังสือ   จ านวน     ๓     เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา  

  เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ผูไ้ด้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไป 
เป็นวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

                ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การเพ่ิมอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานด้านการผังเมือง ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตามพระราชบัญญตักิารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(พลเรือเอก ศกัดิส์ิทธิ์  เชิดบุญเมือง เป็นผูต้ั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
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ผลการพิจารณา  
เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์) ผูไ้ด้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม

ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไป เป็นวันจันทร์ที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๖ 

 

 
ผลการพิจารณา  
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ) ผูถู้กตั้งกระทู้ถาม 

ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไป เป็นวันจันทร์ที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๖ 

๓.๒  กระทูถ้ามด้วยวาจา   จ านวน ๑ เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา 

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงการเดินรถไฟครั้งส าคัญ 
ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ กล่าวคือ จะมีการย้ายสถานีปลายทางการเดินรถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์  
เช่น รถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว รวมจ านวน ๕๒ ขบวนต่อวัน จากสถานีกรุงเทพ (หัวล าโพง) 
เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ) แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีรถไฟเชิงสังคม หรือ PSO เช่น รถชานเมืองและ
รถธรรมดา อีกประมาณ ๕๐ ขบวนต่อวัน ที่ยังคงวิ่งให้บริการถึงสถานีกรุงเทพ (หัวล าโพง) จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดเสียงสะท้อนจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้ ๑) ประชาชน 
ที่เดินทางโดยรถไฟเชิงสังคมจากชานเมือง อาทิ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓.๑.๒  กระทูถ้าม เรื่อง การพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค  
(นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

๓.๑.๓  กระทูถ้าม เรื่อง การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลติอาหารอนาคต
แห่งอาเซียน (นายชลติ แก้วจินดา เป็นผูต้ั้งถาม ถามรฐัมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม) 

-  กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วน 
กรณีหยุดเดินรถไฟฟ้าทางไกลมายังสถานีกรุงเทพ (หัวล าโพง) (นายค านูณ  สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม 
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 
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ซึ่งหากประชาชนกลุ่มดังกล่าวประสงค์ที่จะเดินทางต่อโดยรถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์เพ่ือจะไปยังภาคเหนือ 
หรือภาคใต้ จะต้องเสียค่าเดินทางเพ่ิมขึ้นหรือล าบากขึ้นจากการเดินทางจากสถานีกรุงเทพ (หัวล าโพง)  
ไปยั งสถานี กลางกรุ ง เทพอภิ วัฒน์  เนื่ องจากการก่ อสร้ างส่ วนต่ อขยาย รถ ไฟ ฟ้ า ส า ยสี แ ด ง 
ยังไม่แล้วเสร็จ ๒) คนป่วยและคนพิการที่ เดินทางโดยรถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์จากภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เพ่ือมาโรงพยาบาลของรัฐในกลางเมือง อาทิ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โ ร งพยาบาลราชวิ ถี  และ โ ร งพยาบาลศิ ริ ร า ช  เป็ นต้ น  ๓ )  คนชราและคนขั ดสนที่ จ ะต้ อ ง 
เดินทางเข้ามาใจกลางเมือง และ ๔) ประชาชนที่อยู่อาศัยในใจกลางเมืองที่ต้องการจะเดินทางโดยรถไฟ
ทางไกลเชิงพาณิชย์เพื่อไปยังต่างจังหวัด ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ขอเรียนถามว่า กระทรวงคมนาคม
จะมีแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนและแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน  
เรื่องดังกล่าวอย่างไร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม 
ตอบชี้แจงว่า การย้ายสถานีปลายทางจากสถานีกรุงเทพ (หัวล าโพง) มาเป็นสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นั้น  
เป็นการย้ายรถไฟเพียงบางส่วน โดยขบวนรถที่จะย้ายมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ได้แก่ รถไฟทางไกล
เชิงพาณิชย์ เช่น รถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว ซึ่งเดินรถทางไกลระหว่างจังหวัด มีการเดินรถ  
รวม ๕๒ ขบวนต่อวันเท่านั้น ในขณะที่รถไฟเชิงสังคม เช่น รถชานเมืองและรถธรรมดา ที่ประชาชน  
ใช้สัญจรเป็นประจ าเพ่ือเดินทางไปท างาน จ านวน ๔๘ ขบวนต่อวัน ยังคงวิ่งให้บริการเข้า - ออก  
สถานีกรุงเทพ (หัวล าโพง) ตามปกติ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่เดินทางประจ าน้อยที่สุด 
ในช่วงที่จะมีการด าเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้  
ในปี ๒๕๖๘ กระทรวงคมนาคมมีแผนรองรับและเยียวยาผลกระทบของประชาชนจากการเปลี่ยนสถานี
ปลายทางของรถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์สายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ ดังนี้  ๑) ผู้โดยสาร
รถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์ (ขาเข้ากรุงเทพฯ) ที่ถือตั๋วโดยสารและระบุปลายทางในตั๋ว คือ สถานีกลางกรุงเทพ
อภิวัฒน์ สถานีดอนเมือง (ยกเว้นสถานีรังสิต) หากมีความประสงค์จะลงในสถานีที่รถไฟไม่สามารถจอด
เทียบชานชาลาได้ สามารถเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม ๒) ผู้โดยสารรถไฟ
ทางไกลเชิงพาณิชย์ (ขาออกกรุงเทพฯ) ที่ถือตั๋วโดยสารและระบุต้นทางในตั๋วโดยสาร คือสถานีกลางกรุงเทพ
อภิวัฒน์ สถานีดอนเมือง (ยกเว้นสถานีรังสิต) สามารถน าตั๋วโดยสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสี
แดง เพื่อไปขึ้นรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีดอนเมืองที่ระบุบนตั๋วโดยสารได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม และ ๓) กรณีผู้ใช้บริการรถไฟเชิงสังคม สามารถใช้ตั๋วโดยสาร (รายเดือน) กับรถไฟฟ้า
สายสีแดงได้ในสถานีรถไฟที่ไม่สามารถจอดให้บริการได้ เช่น สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ 
และสถานีการเคหะ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดระยะเวลา  
การเยียวยา มีก าหนด ๑ ปี นับจากวันที่เริ่มด าเนินการเพ่ือบรรเทาปัญหาผู้เดินทางและจะมีการประเมินผล
เป็นระยะ ๆ เพ่ือน ามาปรับแผนการเยียวยาต่อไป ส าหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์ที่ต้องการ 
เดินทางเข้าสถานีกรุงเทพ (หัวล าโพง) สามารถลงรถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์และเชื่อมต่อรถไฟเชิงสังคมที่
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ให้บริการกว่า ๕๐ ขบวน ได้ที่สถานีรังสิต สถานีดอนเมืองและสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ หรือสามารถ
เปลี่ยนมาเชื่อมต่อรถเมล์สาย ๔๙ หรือระบบขนส่งมวลชนอื่นได้เช่นกัน และกระทรวงคมนาคมยังได้มี 
การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และได้น าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ พบว่าร้อยละ ๗๐.๓ เห็นด้วยกับการย้ายสถานีปลายทาง โดยเห็นว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
มีความเหมาะสมและมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางของประเทศ 

ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีข้อเสนอแนะว่า จุดอ่อนของการเยียวยา คือ จุดระหว่างสถานีกลาง
กรุงเทพอภิวัฒน์กับสถานีกรุงเทพ (หัวล าโพง) ซึ่งท าให้ผู้ที่ขัดสน ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้โดยสารที่เดินทาง 
โดยรถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์เดือดร้อนและมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการปรับแผนหรือการให้
ความส าคัญกับบุคคลเหล่านี้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีแดง  
กอ็าจจัดให้มีรถเมล์พิเศษเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน เป็นต้น 

ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงเพ่ิมเติมว่า กระทรวงคมนาคมได้ค านึงถึงประเด็นปัญหา
ดังกล่าวและได้มีแผนการด าเนินงาน โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก าหนดเริ่มให้บริการรถไฟทางไกล  
ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยในวันดังกล่าวจะมีการเปิด
เดินขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ในเวลา ๑๓.๑๙ น. ด้วยขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ  KIHA เดินรถ 
จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สถานีอยุธยา ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านแล้ว นอกจากนี้ 
กระทรวงคมนาคมจะด าเนินการจัดให้มี Shuttle bus เพ่ือเชื่อมต่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สถานี
กรุงเทพ (หัวล าโพง) โดยไม่มีค่าบริการ รวมทั้งมีรถไฟเชิงสังคมซึ่งจะวิ่งไปยังสถานีกรุงเทพ (หัวล าโพง)  
ที่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ รวมทั้งยังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  
เพื่อน าไปปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป   

เรื่องด่วน จ านวน     ๑     เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา  

ตามที่ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ   
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ จ านวน ๑ คน คือ ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต นั้น 

- ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๖๑) 



๕ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้
จัดท ารายงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้น าเสนอ
รายงานของคณะกรรมาธิการทั้งในส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับและส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว  
ที่ประชุมได้ลงมติเพ่ือให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๒) ปรากฏผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

ให้ความเหน็ชอบ  ๒๐๐  คะแนน 

ไม่ให้ความเหน็ชอบ  ๒   คะแนน 

ไม่ออกเสียง           ๖   คะแนน 

จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต ได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงถือได้ว่าได้รับความเห็นชอบ
ให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ในระหว่างด าเนินการตรวจนับคะแนน ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุม เพ่ือขอน า
เรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาระหว่างนับคะแนน ตามข้อบังคับ ข้อ ๗๓ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ และที่ประชุมได้
เห็นชอบให้ยกระเบียบวาระที่ (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามที่สมาชิกเสนอ 

(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่ จ านวน     ๑     เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา 

ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๖  ครั้ง และรายงานลับของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจรยิธรรมของบคุคล
ผูไ้ด้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

 - ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๖ ครั้ง 
และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 



๖ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ี (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แลว้
เป็นล าดับต่อไป 

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว้ จ านวน     ๓    เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์ ศิรธรานนท์) ประธานคณะอนุกรรมาธิการ

ศึกษาภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19  
(นางทัศนา  ยุวานนท์) และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ (นายศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา) และคณะอนุกรรมาธิการ 
(นายสันติ  ทวยมีฤทธิ์ และนางสาวจันทรัศม์  ตั้งรวมทรัพย์) ได้เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม  
ใน ๒ ประเด็น คือ ๑. สถานการณ์ บทบาทหน้าที่ ผลกระทบ ของวิชาชีพพยาบาลในสถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID 19 ทั้ง ๕ ระลอก ทั้งในด้านการดูแลรักษาพยาบาล ด้านการดูแลผู้ป่วยหนักที่ห้องผู้ป่วยหนัก
และวิกฤติ ด้านการดูแลผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน และด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค และ ๒. ภาวะสุขภาพในการปฏิบัติงานของวิชาชีพพยาบาลในแต่ละระดับภายใต้สถานการณ์
การระบาดของโรค COVID 19 โดยน าเสนอข้อสรุปจากการเปรียบเทียบข้อมูลภาวะสุขภาพในการปฏิบัติงาน
ของวิชาชีพพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ในด้านภาระงานที่เพิ่มขึ้นของพยาบาล ด้านภาวะสุขภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย จิต และสังคม และ
ข้อเสนอแนะของพยาบาลต่อคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอเชิงนโยบายให้ส านักงาน
ข้าราชการพลเรือนเพ่ิมกรอบอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพ พร้อมเร่งรัดการบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพ 
เร่งรัดการลงทุนเพ่ือผลิตพยาบาลเพ่ิม สร้างขวัญก าลังใจและสร้างแรงจูงใจให้วิชาชีพพยาบาล ก าหนดรูปแบบ
การบริการและพัฒนาระบบบริการของวิชาชีพพยาบาลให้เหมาะสม ให้มีนโยบายโรงพยาบาลเฉพาะทางใน
การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และเพ่ิมงบประมาณให้เพียงพอ โดยให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สนับสนุนงบประมาณหรือโอนเงินค่าชดเชยเพิ่มเติม  

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า งานด้านการพยาบาลมีส่วนท าให้ 

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 



๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและทั่วถึง การสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้กับวิชาชีพพยาบาลเป็นเรื่อง
ส าคัญทั้งการเร่งรัดการบรรจุพยาบาลวิชาชีพและการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ภาครัฐควรเพ่ิม
อัตราก าลังของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลให้เหมาะสมกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการ
เพ่ิมขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเมื่อใดที่เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากร จะต้องจัดสรร
อัตราก าลังทดแทนโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมควรมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพการพยาบาล เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยน าหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่จะ
สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานมาใช้ แล้วอบรมบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนั้น และ
ควรเตรียมการเพ่ือรองรับกรณีมีการแพร่ระบาดซ้ า  หรือมีการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ซึ่งควรมี 
การด าเนินการในเชิงรุกเพื่อหาความรู้และท าแผนป้องกัน  

ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ (นายศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า 
การศึกษาของคณะกรรมาธิการในครั้งนี้ เพ่ือสะท้อนให้เห็นภาระงานของพยาบาลภายใต้สถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID 19 เพ่ือให้มีการด าเนินการรองรับหากเกิดสถานการณ์เช่นเดียวกันอีก การสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในวิชาชีพพยาบาลให้มีความก้าวหน้า ตลอดจนการสร้างความร่วมมือจาก  
ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาประกอบการด าเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการต่อไป  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป  

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป เนื่องจากระเบียบวาระที่  ๔.๒  และ  ๔.๓  เป็นรายงานของ
คณะกรรมาธิการการแก้ปญัหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทั้ง  ๒  ฉบับ ซึ่งเป็นเรื่องที่มี เนื้ อหา
เกี่ยวเนื่องกัน  ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา  ประธานของที่ประชุมปรึกษาขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานทั้ง  ๒  เรื่อง ไปพร้อมกัน 

 

   ๔.๒  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 
และลดความเหลื่อมล้ ากรณีศึกษาองค์ความรู้และแนวคิดจากประสบการณ์ของต่างประเทศ  
: สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าพิจารณาเสร็จแล้ว 
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      ผลการพิจารณา 
      ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า (นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์) 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป
เพื่อแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า (นายพลเดช ปิ่นประทีป) และอนุกรรมาธิการ (นางทิพย์พาพร  
ตันติสุนทร และนางวณี  ปิ่นประทีป) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้ า โดยพิจารณาศึกษาองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเกาหลี เพือ่น ามาปรับใช้กับการศึกษาของประเทศไทย เนื่องจากสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนและสร้างความเท่าเทียม
ในสังคมจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยส่วนส าคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลง คือ การจัดการ
ศึกษาใหม่ (re - education) เพ่ือสร้างพลเมือง (civic education) เป็นเสาหลักส าคัญในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ นอกจากนี้ สาธารณรัฐเกาหลีได้น าเอาแบบอย่างจากสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีมาใช้ด้วย โดยรัฐบาลพลเรือนสาธารณรัฐเกาหลีท าให้การเมืองมีเสถียรภาพ รวมทั้งให้พลเมืองได้มี
ส่วนร่วมทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมาก ส่งผลให้สาธารณรัฐเกาหลีเปลี่ยนจากประเทศก าลังพัฒนา
เป็นประเทศแถวหน้าที่พัฒนาแล้ว  คณะกรรมาธิการจึงได้ศึกษาแนวคิดและแนวทางของทั้ง ๒ ประเทศแล้ว
น ามาวิเคราะห์เพื่อแสวงหาแนวคิด แนวทาง และรูปแบบในการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
โดยใช้การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างพลเมืองที่มีความสามารถที่จะพ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ  
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับสังคมและการเมืองในการพัฒนาประเทศให้รุดหน้า ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าว 
คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาเ พ่ือขจัดความยากจนและลด 
ความเหลื่อมล้ าส าหรับประเทศไทย สรุปได้ว่า ควรเป็นการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง (civic education)  
เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปคนให้มีความเป็นพลเมือง เป็นการศึกษาฟรีและมีคุณภาพถ้วนหน้าส าหรับเด็ก 
ทุกคน เป็นการจัดการศึกษาบนหลักแห่งการกระท าที่ทัดเทียมกัน หรือเสมอภาคกัน อีกทั้งการจัดการศึกษา
ควรค านึงถึงการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าที่มีอยู่ในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

   ๔.๓  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า : กรณีการศึกษาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประเทศไทย  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าพิจารณาเสร็จแล้ว 
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ควรปฏิรูปครูทั้งระบบ เนื่องจากครูคือต้นทางและตัวแบบ (role model) ของเด็กและเยาวชนในระบบ
การศึกษา ควรพัฒนาการเรียนการสอนเสริมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่สภาพพ้ืนที่ของผูเ้รยีน รวมทัง้การศกึษา
เพ่ือลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าต้องเป็นไปในทิศทางการศึกษาที่มีคุณภาพ คือ เป็นการเรียน 
เพ่ือการใช้ชีวิตที่คิดเป็น สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม แก้ปัญหา และพ่ึงพาตนเองได้ มิใช่การเรียน 
เพื่อการสอบเท่านั้น 

ส าหรับการพิจารณาศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและ 
ลดความเหลื่อมล้ า กรณีการศึกษาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประเทศไทย นั้น คณะกรรมาธิการได้ศึกษา
รูปแบบและแนวทางการด าเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
โดยศึกษาจากกรณีโรงเรียนร่วมพัฒนา ๔ แห่ง ดังนี้  
  (๑) โรงเรียนมีชัยพัฒนา ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็นต้นแบบของโรงเรียน
ร่วมพัฒนา โดยมีแนวทางที ่ส าคัญ ได้แก่ มุ ่งสร้างพลเมืองที ่มีคุณภาพ เรียนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  
เปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่ทั้งระบบ คิดนอกกรอบ สอนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในชีวิตจริง เอาใจใส่ต่อ
กลุ่มชาติพันธุ ์ตั้งค าถามใหค้ิด ฝึกวินัยต่อตัวเอง ฝึกนวัตกรรุ่นเยาว์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน  
  (๒) โรงเรียนบ้านสันดาบ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นตัวอย่างของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีการปรับปรุงโรงเรียน ปรับการเรียนการสอน จนสามารถพ้นภาวะวิกฤตได้ โดยมีแนวทาง  
ที่ส าคัญ ได้แก่ กล้าเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนปัญหาเป็นพลัง บูรณาการหลักสูตรทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ 
เรียนรู้ทา่มกลางการปฏิบตัิ และมคีวามรว่มมอืจากภาคส่วนอืน่ ๆ   
  (๓) โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียน 
ขยายโอกาสที่มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนใหม่ที่เน้นความต้องการของนักเรียน ครู และชุมชน ปรับบทบาทของผู้อ านวยการและ ครู 
ก าหนดให้สถานที่ทุกแห่งเป็นห้องเรียน ปรับเปลี่ยนหลักสูตร เน้นการเรียนการสอนเป็นแบบใฝ่รู้  
และสร้างสรรค์ และองค์กรชุมชนให้การสนับสนุน   
  (๔) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ต.เวียง อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุด โดยมีแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ การคิดให้หลุดกรอบ 
โรงเรียนใช้ดิจิทัลทั้งระบบ เห็นโอกาสซึ่งมีการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนที่ถูกยุบมาเป็นหอพักให้
นักเรียนที่ยากจน และมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

จากการศึกษาดังกล่าว คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน องค์กร
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ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน โดยควรสนับสนุนนวัตกรรมการจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนรว่ม
พัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ก าลังจะถูกยุบหรือถูกควบรวม และโรงเรียนขยายโอกาส เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน สนับสนุนให้โรงเรียนมีความเป็นอิสระ  
ในการบริหารจัดการ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับปรับบทบาทและรูปแบบในการจัด
การศึกษาในแนวทางของโรงเรียนร่วมพัฒนา เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการสร้าง 
ความเข้มแข็งขององค์กรภาคีทุกภาคส่วนในจังหวัดให้มีความพร้อมในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
และให้ภาคธุรกิจ เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนส าหรับการพัฒนารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา 
รวมทั้งประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และโรงเรียนภายในจังหวัด เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
ในระดับจังหวัด 
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น ในประเด็นส าคัญ สรุปได้ว่า การศึกษา 
เป็นสิ่งส าคัญที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ จึงควรผลักดันให้รัฐบาลก าหนดเป็นนโยบายแห่งรัฐ  
เพ่ือออกแบบการศึกษาใหม่ให้พ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด พ่ึงพิงให้น้อยที่สุด โดยให้ผู้ปฏิบัติออกแบบ
กระบวนการเอง ส่วนผู้บริหารระดับบนควรเป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือส่งเสริม ควรให้ความส าคัญกับ
วิชาชีพเ พ่ือให้สามารถมีงานท า มีรายได้  และอยู่อย่างปลอดภัยในสังคม ควรแก้ไขกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาเพ่ือพลเมืองที่มุ่งเน้น การมีส่วนร่วม  
มีการปรับปรุง พัฒนา และติดตามรูปแบบการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ กรณีการศึกษาโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา จะต้องศึกษาถึงข้อมูลการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาด้วยว่ามีการประกอบอาชีพ
อะไรบ้าง สามารถแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษา
ยังต้องค านึงถึงบริบทของแต่ละประเทศเป็นส าคัญ 

ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า  (นายสังศิต  
พิริยะรังสรรค์) รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและ
เร่งรัดการปฏิรูปเพื่อแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า (นายพลเดช  ปิ่นประทีป) และอนุกรรมาธิการ 
(นางทิพย์พาพร  ตันติสุนทร) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นข้อเสนอแนะ
ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งการที่คณะกรรมาธิการให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล้ า เนื่องจากปรัชญาการท างานของคณะกรรมาธิการ คือ การท างานให้แก่ผู้ที่อยู่ท้ายแถว
ของสังคม โดยหาทางแก้ปัญหาว่า ท าอย่างไรผู้ที่หลุดไปจากระบบการศึกษาจึงจะมีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ 



๑๑ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

และพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งแต่ละประเทศมีระบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน และบุคลากรของไทยได้ไป
ศึกษาดูงานเรื่องการศึกษาในต่างประเทศมากพอสมควร แต่ยังไม่สามารถที่จะน าการเปลี่ยนแปลงที่ดีใน
ประเทศต่าง ๆ มาไว้ในระบบการศึกษาไทยได้ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมุ่งสร้างคนให้เป็นนักคิด  
เพ่ือมิให้อับจนทางปัญญา ขณะเดียวกันก็ไม่ให้เป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัว แต่ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ หากระบบการศึกษาของไทยยังเป็นรูปแบบเดิม ๆ ย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางการศึกษาขนาดใหญ่ได้ คณะกรรมาธิการจึงเห็นว่า ประเทศไทยสามารถเป็นประเทศที่มี
ความสุขภายใต้ภูมิปัญญาและแบบฉบับของตนเองได้ โดยท าโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาให้ดีที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้อย่างเต็มที่เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้แก้ไขชื่อประเทศในเล่มรายงาน
การพิจารณาศึกษาให้เป็น “สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” เพื่อให้ถูกต้อง และจะพยายามติดตามประเมินผล
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาต่อไป 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
ทั้ง ๒ เรื่อง และมีมติให้ส่งรายงานพรอ้มทั้งข้อเสนอแนะดงักล่าวไปยังคณะรฐัมนตรีพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา (ไม่มี) 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ จ านวน     ๑     เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ

การพลังงาน  แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 
 
เลกิประชุมเวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 
 

- ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพลังงาน  แทนต าแหน่งที่ว่าง 


