สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันอังคำรที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ
ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๘
(สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยน
ทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม
ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ประธำนวุฒิสภำได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือ
ปัญหำที่เกี่ยวกับควำมเดือดร้อนของประชำชนหรือปัญหำอื่นใด ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จำนวน ๘ คน เป็นเวลำพอสมควร
เมื่ อ ครบองค์ ประชุม แล้ ว ประธำนของที่ ประชุม ได้เ ปิด ประชุ มและดำเนิ นกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(ไม่มี)
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

จานวน ๒

เรื่อง

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม กรณีศึกษา : การบริหารจัดการความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ซึ่งคณะกรรมาธิการ
การทหารและความมั่นคงของรัฐพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
รองประธานคณะกรรมาธิ ก ารการทหารและความมั่ น คงของรั ฐ คนที่ ส าม
(นายถวิล เปลี่ยนศรี) และอนุกรรมาธิการการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
(นายดนั ย มู่ ส า) ได้ ร่ ว มกั น เสนอรายงานต่อ ที่ประชุม สรุ ป ได้ว่า เนื่ อ งจากภัย คุก คามความมั่นคง
ในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอดีต ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิรัฐศาสตร์ รวมทั้ง

-๒ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันนาไปสู่สภาวะโลกไร้พรมแดน ส่งผลให้ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การค้า
มนุษย์ ยาเสพติด การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และโรคระบาด เป็นต้น พื้นที่ ชายแดนนั้น
มีความสาคัญ ต่อความมั่นคงในทุกมิติ จึงต้องบริหารจัด การความมั่นคงแบบองค์รวมให้สอดรับกับ
สถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ชายแดนความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ เป็นพื้นที่
ห่างไกล ติดต่อยาก เป็นป่าเขา เป็นพื้นที่ทุรกันดารและติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนมีความสาคัญ
โดยตรงด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้
การบริหารจัดการชายแดนในทางภูมิศาสตร์ต้องรับมือบริหารจัดการภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยรักษา
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศและความมั่นคงของประชาชน โดยการบริหารจัดการที่ดีจะสร้างโอกาส
มากกว่าวิกฤติ และเมื่อพิจารณาพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยที่มี ทั้งชายแดนทางบก 31 จังหวัด
และ 23 จังหวัดทางทะเล โดยมีดินแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ พบปัญหาภัยคุกคาม
หลายเรื่อง เช่น เรื่องยาเสพติด ค้าอาวุธ แรงงานผิดกฎหมาย และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
การทาประมงรุกล้าน่านน้า การแพร่ระบาดของโรคตามแนวชายแดน ความไม่ชัดเจนของแนวชายแดน
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอยู่แล้ว
โดยสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ระดับ 2 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ระดับ 3 แผนบริหาร
จัดการชายแดนด้านความมัน่ คง (พ.ศ. 2559 - 2565 ) แผนการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดน
ด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยในแต่ละเรื่องที่ ต้องดาเนินการ จะมีองค์กรหลักในการ
รับผิดชอบอยู่แล้ว เช่น การจัดระบบป้องกันพื้นที่ชายแดน กระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบ การจัดทา
ข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลการสัญจรข้ามประเทศ กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบ การพัฒนาระบบสัญจร
ข้ามชายแดน ให้สามารถป้องกั น และควบคุมการลักลอบเข้าเมือง และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบ และการพัฒนาระบบตรวจโรคและระบบส่งต่อผู้ป่ วยข้ามแดน
กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ นอกจากนี้ พื้ น ที่ ช ายแดนยั ง มี ก ลไกความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี
ทั้งชายแดนด้านลาว เมียนมา กัมพูชา ก็มีการตั้งคณะทางานขึ้นมาดูแลร่วมกันหลาย ๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการความมั่นคงพื้นที่ ชายแดน ๓ ด้าน คือ
๑) ด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน ๒) ด้านองค์กรและกลไก ๓) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของการบริหารจัดการความมั่นคงพื้นที่ชายแดน คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะสาคัญทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวในการพัฒ นาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงพื้นที่ชายแดนให้เกิ ด ประสิทธิภาพ
สามารถรองรับและรับมือกับภัยคุกคามทั้งเก่าและใหม่ที่เกิดตามแนวชายแดนได้ ดังนี้
- ระยะสั้ น ควรมีการพัฒนายุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนครอบคลุมทุกระดับ
ทุกมิติขับเคลื่อนแผน ทาตัวชี้วัดร่วมในลักษณะโครงการสาคัญ (Flagship Project) ที่ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วม บูรณาการการทางานขององค์กร และกลไกในทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนากองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับประเทศ
รอบบ้านที่เป็นจุดเล็ก ๆ ในพื้นที่จริงให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ควบคู่กับ การพัฒนางานการข่าว การบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง

-๓- ระยะยาว จัดทาและวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านฐานข้อมูล จัดทาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการแจ้งเตือนภัยคุกคามความมั่นคง โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญที่เป็นพื้นฐานความสาเร็จของข้อเสนอแนะในระยะสั้นและระยะยาว
ที่สาคัญ คือ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภาคเอกชน และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและเข้มแข็งกับประเทศรอบบ้านอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุ ญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิด เห็น สรุปได้ว่ำ การจัด ทารายงานเสนอแนะว่า
ให้ใช้ภาษาที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย ส่วนปัญหาการจัดการพื้นที่ชายแดนบริเวณจุดผ่านแดน
ต่าง ๆ ควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกล้อง CCTV โดยบูรณาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการความมั่นคงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้ และเสนอแนะเพิ่มเติมถึงการบริหารจัดการปัญหา
การผ่านแดนที่ควรจะเข้มงวดกั บคนไทยที่ข้ามชายแดนไปเล่นการพนัน หรือกลุ่มคนไทยที่ถูกหลอก
ไปทางาน ส่วนประเด็นการสนับสนุนในด้านเศรษฐกิจชายแดน หน่วยงานความมั่นคงต้องมีแนวทาง
การพัฒนาเมืองชายแดนให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเมืองหรือชุมชนชายแดนของประเทศ
เพื่อนบ้านได้ เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่เหล่านี้มีประเทศมหาอานาจเข้ามาลงทุน ทั้งการขยายเมือง ลงทุน
อุตสาหกรรม การสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง ทาให้มีการย้ายฐานการผลิต ย้ายแรงงาน ไปประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างมากมาย รวมทั้งต้องทบทวนเรื่องกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เข้มงวดเกินไปจนเป็นอุปสรรคในด้ าน
เศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนอยากให้สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ยังไม่ประสบความสาเร็จ
ทั้งที่นโยบายเรื่องนี้ดีมาก แต่ในทางปฏิบัติเขตเศรษฐกิจพิเศษบางพื้นที่กลับดาเนินการไม่ได้ เพราะ
นโยบายของรัฐไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังกล่าว
รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ คนที่สาม (นายถวิล
เปลี่ยนศรี) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า การจัดทารายงานฉบับนี้เป็นการใช้ภาษาในรูปแบบทางการเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความมั่นคงพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะ แต่ในอนาคตจะหาโอกาสเผยแพร่รายงานนี้
ในภาษาที่ ง่า ยขึ้ น เพื่ อ สร้ า งความรู้ใ ห้ กั บประชาชนทั่ วไป ส่ ว นเรื่อ งปัญหาอุปสรรคในด้านต่า ง ๆ
มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงพื้ น ที่ ช ายแดนเตรี ย มพร้ อ มไว้ อ ยู่ แ ล้ ว ส่ ว นปั ญ หาความเข้มงวด
ของการดูแลจุดผ่านแดนมีมาตรการที่ทากันอย่างเต็มที่ แต่ในกรณีการลักลอบข้ามไปเล่นการพนัน
อาจเป็นการยากในการดาเนินการแก้ ไข กรณีการส่งเสริมการค้าชายแดนนั้น หน่วยความมั่นคงได้รับ
คาสั่งให้ปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ โดยไม่ให้กระทบกับเศรษฐกิจชายแดน ให้ประชาชน
ได้ค้าขาย และให้ธุรกิจขนาดเล็กในพื้นที่ชายแดนสามารถดาเนินการได้ กรณีข้อเสนอแนะเรื่องการ
สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาจต้องให้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
เป็น ผู้ศึกษาปัญหาดังกล่าว ส่ว นประเด็นข้อเสนอแนะการพัฒนาเมืองชายแดนนั้น เป็นเรื่อ งสาคัญ
รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ คณะกรรมาธิการขอรับไปแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานต่อไป
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ด้ ว ยกั บ รายง านพร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ดาเนินการต่อไป

-๔-

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการสนับสนุนสายการบินของไทย
ภายใต้นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรี ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม (พลเอก ยอดยุทธ บุญญำธิกำร) และประธำน
คณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรคมนำคมทำงอำกำศ (พลโท จเรศักณิ์ อำนุภำพ) ได้ร่วมกันเสนอรำยงำน
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ กำรพิจำรณำศึกษำเรื่องมำตรกำรสนับสนุนสำยกำรบินของไทยภำยใต้นโยบำย
กำรเปิ ด น่ ำ นฟ้ ำ เสรี ถื อ เป็ น วำระจ ำเป็ น เร่ ง ด่ ว นในสถำนกำรณ์ ปั จ จุ บั น ที่ ไ ทยท ำกำรเปิ ด ประเทศ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสอดคล้องกับ
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิ จ ด้ำนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันควำมเท่ำเทียมและ
กำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม คณะกรรมำธิกำรได้เสนอผลกำรพิจำรณำศึกษำ ประกอบด้วย ผลกำรทบทวน
สิทธิกำรบินและควำมตกลง ผลกำรทบทวนกำรจัดสรรเส้นทำงบินและกำรจัดสรรเวลำกำรบิน และ
กำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกระทบที่มี ต่อสำยกำรบิ นของไทย ทั้ ง นี้ คณะกรรมำธิกำรได้ จัด ท ำข้ อเสนอแนะ
เพื่อทบทวนสิทธิกำรบิน กำรจัดสรรเส้นทำงบินและเวลำกำรบินให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรบิน โดยมีรำยละเอียดของมำตรกำรสนับสนุนสำยกำรบิน
ของไทย แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ประกอบด้วย ระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว โดยในส่วนของ
มำตรกำรระยะสั้น (ภำยใน ๑ - ๒ ปี) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินกำรทบทวนสิทธิกำรบิน
ในเส้นทำงบินที่สำคัญเพรำะมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูง และควรเร่งดำเนินกำรเจรจำเพื่อรักษำสิทธิกำรบิน
ในช่วงกำรเปิดประเทศโดยควรสอบถำมควำมต้ องกำรของสำยกำรบินก่อนกำรเจรจำ รวมทั้งควรเร่ง
ทบทวนกำรจัดสรรเวลำกำรบินเพื่อรักษำ Slot ในช่วง Peak Hour เพื่อให้สำยกำรบินของไทยกลับมำ
แข่งขันได้ ตลอดจนควรทบทวนกรอบระยะเวลำในกำรพิจำรณำกำรจัดสรรเส้นทำงบินให้สอดคล้องกับ
กำรเปิด ประเทศและควรทบทวนกำรจัด สรรสิทธิรับขนกำรจรำจรเสรีภำพที่ ๕ ในเส้นทำงกำรบิน
ระหว่ำงไทย – ตะวัน ออกกลำง เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรมอย่ำงแท้จริง
นอกจำกนี้ ควรทบทวนขีดควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำนและควรเร่งรัดกำรพัฒนำศักยภำพของ
ท่ำอำกำศยำนเพื่อรองรับปริมำณกำรจรำจรทำงอำกำศที่ฟื้นตัว รวมทั้งควรกำหนดมำตรกำรในกำร
คุ้มครองหรือแก้ปัญหำให้ กับสำยกำรบินสัญชำติไทยกรณีประเทศคู่สัญญำปฏิเสธกำรจัด สรรเวลำ
เที่ยวบินที่เหมำะสม ในส่วนมำตรกำรระยะกลำง (๓ – ๕ ปี) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมกำรศึกษำ
และสำรวจควำมเป็นไปได้ของตลำดเพื่อพัฒนำเส้นทำงบินระหว่ำงประเทศเพิ่มเติม และควรทบทวน
กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของกำรบริ ก ำรกำรจรำจรทำงอำกำศของประเทศ รวมทั้ ง ควรพั ฒ นำกลไก
กำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ สำยกำรบิน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ควรทบทวน
แนวทำงในกำรเจรจำจั ด ท ำควำมตกลงว่ ำ ด้ ว ยกำรบริ ก ำรเดิ น อำกำศโดยเฉพำะกำรบิ น พิ สั ย ไกล
และทบทวนแนวทำงกำรกำกับดูแลเชิงเศรษฐกิจเพื่อรักษำสัดส่วนทำงกำรตลำด นอกจำกนี้ สำยกำรบิน
ของไทยควรเร่งพัฒ นำศักยภำพ ยกระดับกำรให้บริกำรและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน
ในส่วนมำตรกำรระยะยำว (๖ – ๑๐ ปี) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรติดตำมและประเมินผลกำรเปิดเสรี

-๕ทำงกำรบิน อย่ำ งต่อเนื่ อง และควรทบทวนกฎหมำยและกฎระเบีย บเพื่อ ลดควำมซับ ซ้อน รวมทั้ง
ควรพิจำรณำรำยละเอียดกำรกำกับดูแลทำงเศรษฐกิจ ด้ำนประสิทธิภำพ คุณภำพและควำมคุ้มค่ำ
ตลอดจนควรบูรณำกำรกำรบริหำรนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรบิน
ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ จำกกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศของ
สมำชิกโดยสำยกำรบินไทยและสำยกำรบินต่ำงประเทศพบว่ำ ค่ำโดยสำรของกำรบินไทยมีรำคำสูงมำก
เมื่อเปรียบเทียบกับสำยกำรบินต่ำงประเทศ อีกทั้งอำหำรของกำรบินไทยมีคุณภำพลดลงทั้ง บนเครื่อง
และในห้องรับรองผู้โดยสำร ตลอดจนเห็นว่ำในกำรปรับลดพนักงำนของกำรบินไทยควรต้องพิจำรณำ
ปริมำณงำนประกอบด้วย ทั้งนี้ สมำชิกขอให้ข้อมูลดังกล่ำวกับคณะกรรมำธิกำรและผู้บริหำรแผนฟื้นฟู
กิจกำรของกำรบินไทยเพื่อพิจำรณำต่อไป
ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม (พลเอก ยอดยุทธ บุญญำธิกำร) ได้ตอบชี้แจง
สรุปได้ว่ำ คณะกรรมำธิกำรได้ติดตำมกำรให้บริกำรของสำยกำรบินไทยอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะนำข้อมูล
ของสมำชิกไปหำรือกับหน่ ว ยงำนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะกำรบินไทย เพื่อพัฒนำ ปรับปรุงและเพิ่ ม
ศักยภำพให้สำยกำรบินไทยต่อไป
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว เห็น ชอบด้ว ยกับ รายงานพร้อ มทั้ง ข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

