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โดย ณัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รฐั สภา
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๕ น.
นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ภายหลัง
เปิดประชุมแล้ว ประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมเพื่อฝากให้
รัฐบาลดําเนินการต่อไป ซึ่งการอภิปรายปรึกษาหารือดังกล่าว ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที
ต่อจากนั้น เป็นวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งในวันนี้ถูกบรรจุในระเบียบวาระ
๒ เรื่ อ ง คื อ ๑. รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น การของคณะรั ฐ มนตรี ตามรายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษาของ
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง ผลกระทบทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ๒. รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง ไข้หวัดนกและการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมและเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระอีก ๓ เรื่อง ต่อมาที่ประชุม
วุฒิสภาได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
ส่วนวาระกระทู้ถามในวันนี้ถูกบรรจุในระเบียบวาระ จํานวน ๑๐ กระทู้ ต่อมาประธานแจ้งว่า
รัฐมนตรีที่จะมาตอบชี้แจงกระทู้ เรื่องที่ ๔, ๘, ๙ ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้
ดังกล่าวออกไปก่อน ดังนั้น จึงมีกระทู้ที่ได้ถามตอบ จํานวน ๗ กระทู้ ทั้งนี้ ข้อบังคับการประชุมกําหนดให้
วาระการถามตอบกระทู้ต้องใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน ๒ ช.ม. และในกรณีดังกล่าวคือมีกระทู้ ๗ กระทู้ จะต้องใช้เวลา
กระทู้ละเพียง ๑๗ นาที ดังนั้น วิปวุฒิสภาจึงเสนอของดเว้นการใช้ข้อบังคับการประชุมเพื่อขยายเวลาการ
ถามตอบกระทู้ให้เหมาะสมมากขึ้น โดยวิปวุฒิสภาเสนอให้ถามตอบกระทู้ใช้เวลากระทู้ละ ๒๐ นาที ซึ่งที่ประชุม
ไม่ขัดข้อง
ต่อจากนั้น เป็นวาระการถามตอบกระทู้ถามซึ่งเริ่มจากกระทู้แรก เรื่อง มาตรการเร่งด่วน
ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งตั้งถามโดย
พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ สมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ เจ้าของกระทู้ได้กล่าวถึงผลกระทบด้านการท่องเที่ยว
ซึ่งมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ระเบิดสามจุดที่เกิดขึ้นในย่านสุขุมวิท ๗๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่ง
ส่งผลให้หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางมาประเทศไทย ดังนั้น
เจ้าของกระทู้จึงได้ตั้งคําถามไว้ ๒ ข้อ คือ ๑. รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหรือไม่ อย่างไร และ ๒. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อ
ฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศให้กลับคืนมาโดยเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและได้รับความ
เชื่อถือจากนานาประเทศหรือไม่ อย่างไร และมีการกําหนดยุทธศาสตร์ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้ไทย
เป็ น ประเทศที่ น่ า ท่ อ งเที่ ย วหรื อ ไม่ อย่ า งไร จากนั้ น นายชุ ม พล ศิ ล ปะอาชา รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า
เหตุการณ์ระเบิดทั้ง ๓ จุด นั้น ทางตํารวจแจ้งว่าไม่ใช่การก่อการร้ายและไม่ร้ายแรงอย่างที่คิด สามารถควบคุมได้
ส่วนการประกาศเตือนของประเทศต่างๆ นั้น ไม่มีการประกาศห้ามคนของประเทศนั้นๆ เข้าประเทศไทย
แต่เป็ นเพียงการประกาศเตือนภัยนักท่องเที่ ยวเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการการท่องเที่ยวมีการ

-๒เตรียมแผนสํารองไว้แล้ว และจากการสํารวจจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยปรากฏว่าได้รับ
ผลกระทบไม่มากเนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวก่อนและหลังเหตุการณ์ระเบิดไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนการ
กู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนั้น รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนต่างประเทศและ
ได้ชี้แจงให้ประเทศเหล่านั้นเข้าใจต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น
ต่อมา เป็นการถามตอบกระทู้ถามด่วน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการเรียกเก็บ
ค่าบริการจัดหาแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศ ซึ่งตั้งถามโดย ส.ว. ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ โดยตั้งถาม
ไว้ ๒ ข้อ คือ ๑. รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการจัดหาแรงงานไทยไปทํางาน
ต่างประเทศสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ อย่างไร และ ๒. เหตุใดรัฐบาลละเลยไม่ดําเนินการจัดส่ง
แรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศในรูปแบบรัฐต่อรัฐ ทั้งที่ควรเริ่มดําเนินการมานานแล้ว จากนั้น นายเผดิมชัย
สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่าในการแก้ปัญหาดังกล่าวกระทรวง
แรงงานจะต้องรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ส่วนแรงงานเองก็ต้องศึกษาข้อมูลจากกระทรวง
แรงงานโดยละเอียด ทั้งนี้กระทรวงฯ มีหน่วยงานต่างๆ เช่น แรงงานจังหวัด ประกันภัยจังหวัดและอาสาสมัคร
ที่จะต้องลงพื้นที่เพื่อทําความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับความรู้และหลักเกณฑ์ต่างๆ ส่วนมาตรการช่วยเหลือ
อื่นๆ ทางกระทรวงมีโครงการให้ผู้ที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศสามารถกู้เงินดอกเบี้ยต่ําได้ เพื่อลดปัญหา
การกู้เงินนอกระบบ
ต่อจากนั้น เป็นการถามตอบกระทู้ถามด่วน เรื่อง นโยบายการจัดซื้อแท็บเล็ต (Tablet)
กับการพัฒนาการศึกษาของไทย ซึ่งตั้งถามโดย ส.ว. ตวง อันทะไชย ทั้งนี้ ผู้ตั้งถามได้กล่าวถึงนโยบายทางด้าน
การศึกษาของรัฐบาล ประกอบกับมติคระรัฐมนตรีที่อนุมัติโครงการ One Tablet PC Per Child โดยให้จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพีซีแบบพกพาแจกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เกือบ ๑ แสนเครื่อง เป็นงบประมาณ
จํานวนมาก ถึง ๑,๖๐๐ ล้านบาท โดยบริษัท เซินเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิค ดีเวลลอปเมนต์ เป็นผู้ชนะการประมูล
ที่ราคา ๒,๔๐๐ บาท และมติคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้มีมติ
เห็นชอบปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อมาเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับประเทศจีน
แทนการดําเนินการสัญญาในรูปแบบ G to G หรือการทําสัญญาในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ดังนั้น ผู้ตั้งกระทู้
จึงขอเรียนถามไว้ ๓ คําถาม คือ ๑. ระหว่างการทําสัญญาจัดซื้อในรูปแบบ G to G (Government to
Government) หรือทําสัญญาในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกับการจัดซื้อโดยรูปแบบการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือหรือ MOU รัฐบาลมีแนวทางที่จะทําสัญญาจัดซื้อแท็บเล็ตในครั้งนี้ในรูปแบบใดและในแต่ละรูปแบบ
มีข้อดี ข้อเสีย ต่างกันอย่างไร ๒. รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
เพื่อรองรับการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านการศึกษาในขณะนี้
อย่างไร และ ๓. ปัจจุบัน อุปกรณ์แท็บเล็ตมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นและโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
แท็บเล็ตที่รัฐบาลจัดหามานั้นจะมีความเป็นมาตรฐานรองรับกับ Application ใหม่ๆ มากน้อยเพียงใด
รวมทั้งรัฐบาลจะมีแผนการที่จะบรรจุเนื้อหาสาระ (Content) ในแท็บเล็ตที่รองรับกับการศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อย่างไร
ต่อจากนั้น นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อแท็บเล็ตว่า
เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศไทยและประเทศจี น หลั ง จากนั้ น คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการคัดเลือกบริษัทที่จะทําการผลิต Tablet

-๓ของประเทศจีน โดยเน้นผลการเจรจาของทั้ง ๒ ประเทศ ซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายของทั้ง ๒ ประเทศและ
ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ซึ่งรัฐบาลให้ความสําคัญกับระบบปฏิบัติการโดยจะใส่ระบบแอนดรอย
รุ่น ๔.๐ จากนั้นจะมีการออกแบบเชื่อมต่อระบบ จากนั้นจะได้พิจารณาว่าจะใส่เนื้อหาสาระ (Content) ใด
ลงไปบ้าง ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Tablet ของนักเรียนกับศูนย์ข้อมูลโดยตรง
โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดการข้อมูลการเรียนการสอน ทั้งนี้ นักเรียนไม่สามารถ
เข้าเว็ บ ไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้ ส่ วนรั ฐ มนตรีอีกท่ านที่มาตอบชี้แจงในวันนี้คือ นายสุชาติ ธาดาธํ ารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี โดยได้ชี้แจงว่ากระทรวงศึกษาธิการ
ได้ บ รรจุ ห ลั กสู ต รคอร์ ส แวร์ พื้ น ฐานเพื่ อให้ นั ก เรี ย นทุก พื้ น ที่ส ามารถเข้ าถึ ง ข้ อมู ล ทางการศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง
เท่าเทียมกัน ส่วน Application ต่างๆ นั้น จะได้มอบหมายให้ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการจัดอบรมครูผู้สอนให้ความรู้ความชํานาญในการใช้ tablet ได้
ต่อมาเป็นการถามตอบกระทู้ถามเรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งตั้งถามโดย ส.ว. สุริยา ปันจอร์ ทั้งนี้ ท่านได้ตั้งถามไว้ ๒ ข้อ คือ ๑. รัฐบาลจะมีวิธีการอย่างไรในการ
แก้ ปั ญ หากั บ บางจั ง หวั ด (เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา) กั บ บางโรงเรี ย นที่ ยั ง ไม่ ได้ เ ปิ ด สอนอิ ส ลามศึ ก ษาทั้ ง ๆ ที่
เข้าเกณฑ์ที่จะเปิดสอนได้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และ ๒. เมื่อวิทยากร
อิ ส ลามศึ ก ษาได้ รั บ การบรรจุ เ ป็ น พนั ก งานราชการแล้ ว และได้ ข อย้ า ยไปโรงเรี ย นอื่ น โรงเรี ย นเดิ ม
ไม่สามารถจ้างวิทยากรอิสลามศึกษามาแทน ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและด้วยเหตุใด ต่อจากนั้น นายสุชาติ
ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้อธิบายเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนเรื่องงบประมาณสนับสนุนนั้น รมว. ศึกษาธิการ
กล่าวว่า หากโรงเรียนใดยังขาดงบประมาณสามารถทําเรื่องเสนอของบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการได้
นอกจากนี้ รมว. ศึกษาธิการได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบุคลากรผู้สอนศาสนา รวมทั้ง
รับปากผู้ตั้งกระทู้ว่าจะดูแลและผลักดันเกี่ยวกับชั่วโมงการเรียนการสอนที่ลดลงทําให้วิทยากรอิสลามศึกษา
มีรายได้ที่ลดลงด้วย ซึ่ง รมว. ศึกษาธิการรับปากว่า จะได้ดําเนินการให้เกิดความเป็นธรรมและความเหมาะสม
ต่อไป
สําหรับกระทู้ต่อมาเป็นกระทู้ถามด่วนเรื่อง ปัญหาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองและจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตั้งถามโดย
ส.ว. สมชาย แสวงการ ซึ่งตั้งถามไว้ ๒. ข้อ คือ ๑. ตามที่คณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
ความไม่เหมาะสมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมี พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการ ได้มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ๗.๕ ล้านบาท เฉพาะ
ผู้เสียหายในเหตุการณ์ กรือเซะ ตากใบและไอร์ปาแย เท่านั้น มีเหตุผลในการพิจารณาหลักเกณฑ์นี้อย่างไร
รัฐบาลได้คํานึงถึงประชาชนหรือข้าราชการที่ได้รับความสูญเสียหรือไม่ เหตุใดคนกลุ่มนี้จึงไม่ได้รับการเยียวยา
ดังกล่าว การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเช่นนี้จะสร้างความปรองดองได้อย่างไร ๒. คณะกรรมการประสาน
และติดตามผลการดําเนิ นงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ที่มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการได้
พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๘ ถึง
๒๕๕๓ หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างไร ได้พิจารณาหลักเกณฑ์โดยกฎหมายใดบ้าง ใช้ระเบียบหรือ
กฎหมายใดในการจ่ายเงินจากงบประมาณ จากนั้น พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

-๔ยุติธรรม ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่ารัฐบาลจะไม่นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้น รัฐบาลเห็นความสําคัญแต่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้ได้รับ
ผลกระทบ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการเยียวยาขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนประชาชน
จากทุ ก ภาคส่ วนและจากการที่ ไ ด้ เข้ า ประชุ ม ร่ ว มจึ ง ได้ข้ อ เสนอแนะต่า งๆ ซึ่ ง จะได้ ร วบรวมนํ า เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า ส่วนหลักเกณฑ์การเยียวยานั้นรัฐบาลได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาศึกษาและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ต่อจากนั้นเป็นการถามตอบกระทู้ถามด่วนเรื่อง พฤติกรรมการตั้งด่านตรวจรถยนต์ของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจที่กระทบต่อการเดินทางสัญจรของประชาชน ตั้งถามโดย ส.ว. สมชาติ พรรณพัฒน์ ซึ่งตั้ง
คําถามไว้ ๒. ข้อ คือ ๑. รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการตั้งด่านตรวจรถยนต์ของเจ้าหน้าที่
ตํารวจที่ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งกระทบต่อการเดินทางสัญจรของผู้ใ ช้ รถใช้ถนน รวมถึงในช่วงเวลา
ที่การจราจรคับคั่งหรื อในช่วงเทศกาลสําคัญ หรือไม่ อย่างไร ๒. รัฐ บาลมี แนวทางในการดําเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามมาตรการ การปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด รวมทั้ง
การตั้งด่านตรวจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือไม่ อย่างไร จากนั้น ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง
รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้อธิบายว่า ตามปกติแล้วจะไม่มีการตั้งด่าน เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมั ติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้ประชาชน รองนายกรัฐมนตรียอมรับว่ายังคงมี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัตินอกลู่ นอกทางอยู่ ส่วนวิธีปฏิบัติในการตั้งด่านนั้นจะต้องประกอบด้วย ๓ หน่วยงานเพื่อ
คานอํ า นาจกั น ส่ ว นมาตรฐานการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตํ า รวจนั้ น ต้ อ งเป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ข อง จร. ทั้ ง นี้
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าจะนําข้อสังเกตของเจ้าของกระทู้ไปปรับปรุงการทํางานของตํารวจด้วย
ต่อมา เป็นกระทู้ถามเรื่อง การลดอุบัติเหตุทางจราจรและการควบคุมดูแลความปลอดภัย
ของผู้โดยสารรถสาธารณะ ตั้งถามโดย ส.ว. สิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ซึ่งถามไว้ ๓ ข้อ คือ ๑. รัฐบาลได้กําหนด
มาตรการและวิธีการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรรวมถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ โดยสารรถ
สาธารณะอย่างไร ๒. รัฐบาลมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดและเข้มงวดกับทุกคนประกอบ
กับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกําหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายให้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
และ ๓. รัฐ บาลมีแผนดํ าเนิ นการในการลดอุบัติเหตุทางการจราจรและควบคุม ดูแลความปลอดภัยของ
ผู้โดยสารสาธารณะทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่ อย่างไร และคาดหวังผลที่จะได้รับอย่างไร จากนั้น
ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีชี้แจงเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าที่ของตํารวจจราจร รวมถึงชี้แจงสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจซึ่ง
เป็นการบูรณาการระหว่างตํารวจภูธรและตํารวจในเมือง ทั้งนี้ ตํารวจจราจรได้ออกมาตรการแก้ปัญหาไว้
หลายประการ อย่างไรก็ตาม รองนายกรัฐมนตรีได้รับปากว่าจะนําข้อเสนอของเจ้าของกระทู้ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
ภายหลั ง จบวาระกระทู้ ถ ามแล้ ว ประธานได้ ดํ า เนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระถั ด มา
ซึ่งเป็นวาระเรื่องด่วน ซึ่งมี ๒ เรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารง
ตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือก มีจํานวน ๔ คน ประกอบด้วย นายประวิตร บุญเทียม นายสมชาย เอมโอช นายสมชัย วัฒนการุณ

-๕และนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ทั้งนี้ วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ รายชื่อดังกล่าว
โดยใช้วีการประชุมโดยเปิดเผยและประชุมลับ ซึ่งมีสมาชิกอภิปรายซักถามและตั้งข้อสังเกตเป็นจํานวนมาก
ส่วนใหญ่มีข้อสงสัยว่าการคัดเลือกของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือ ก.ศ.ป. ครั้งนี้ จะเป็นไปตาม
เกณฑ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากนั้น นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ได้ตอบ
ชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกวุฒิสภาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ต่อมาประธานได้สั่งให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว
เป็นการลับซึ่งเป็นส่วนที่ ๒ ในกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารง
ตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และภายหลังจากการพิจารณาทั้ง ๒ ส่วน โดยใช้เวลากว่า ๒ ชั่วโมงครึ่งแล้ว
ที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ทั้ง ๔ ท่าน คือ นายประวิตร บุญเทียม, นายสมชาย เอมโอช, นายสมชัย วัฒนการุณและนายบรรจงศักดิ์
วงศ์ปราชญ์ โดยแต่ละท่านได้รับคะแนนให้ความเห็นชอบ ๘๘ คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ ๕ คะแนน และ
ไม่ออกเสียงลงคะแนน ๗ คะแนน ที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบทั้ง ๔ ท่าน ให้ดํารงตําแหน่งตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด
ต่อจากนั้น ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
ซึ่งในวันนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ เรียงตามลําดับมาตรา ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีทั้งหมด ๒๕
มาตรา มี ผู้ ขอสงวนคํ าแปรญัตติ ๒ ท่ าน คือ ส.ว. สุ รชัย เลี้ยงบุญเลิศชั ย และ ส.ว. อนุรักษ์ นิยมเวช
ภายหลังที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาครบทุกมาตราแล้ว ได้ลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ... ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง
เห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ดังนั้น วุฒิสภาจะต้องส่งร่างระราชบัญญัติดังกล่าวกลับไปให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือไม่
เมื่อหมดระเบียบวาระแล้ว ประธานสั่งปิดประชุม เวลาประมาณ ๒๐.๕๐ นาฬิกา

