
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สอง  
 

   วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2  
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 
ปีที่ 3 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สอง โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน             
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  
   ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอังคารที่  
31 สิงหาคม 2564 โดยเป็นการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล      
(นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ กับคณะ จ านวน 185 คน เป็นผู้เสนอ) 
   จากนัน้ สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
    สมาชิกฯ  อภิ ป รายไม่ ไว้วางใจ  พลเอก ประยุทธ์  จั นทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า 
ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นวันครบรอบวันขึ้นสู่ต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เป็น 8 ปี แห่งความล้มเหลวและตกต่ าของเศรษฐกิจไทยทุกภาคส่วนและเป็นความทุกข์ยาก 
ของประชาชนไทย ทั้งการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรม SME ภาคแรงงาน ภาคการเกษตร เศรษฐกิจ
ดิจิทัล ฯ โดยธุรกิจปิดตัว การตกงานสูงอย่างที่ ไม่ เคยเกิดขึ้นมาก่อน คนจนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
และจากที่ประเทศไทยเคยมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เป็นเป้าหมายของนักลงทุนทั่วโลกแต่กลับมีอัตรา
การเติบโตอยู่ในล าดับท้าย ๆ ของโลกในขณะนี้  ซึ่งการที่ เศรษฐกิจไทยตกต่ ายาวนานนั้น เกิดจากการไร้
ความสามารถ ไร้ความรู้ของผู้น าประเทศ  โดยคณะกรรมการร่วมหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้แถลงว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะมีอัตราการเติบโตติดลบ
ร้อยละ 1.5 – 0 ซึ่งสภาหอการค้าไทยได้สอบถามสมาชิกส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ  
โดยร้อยละ 70 ของนักลงทุนต่างประเทศกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวได้น้อยกว่า 0 และทุกคน
มองตรงกันว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยติดลบ ซ่ึงหมายความว่าประเทศไทยจะประสบกับการหดตัว
ทางเศรษฐกิจ 2 ปี อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 จึงส่งผลให้ประเทศไทย เศรษฐกิจไทย  
และคนไทย ไม่มีความพร้อมที่จะปรับตัวเพ่ือรองรับกับการแข่งขัน โดยรัฐบาลชุดนี้บริหารราชการผิดพลาด 
โดยเฉพาะการบริหารวัคซีนและการจัดสรรวัคซีนซึ่งสร้างภาระทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  เกิดความล้มเหลว 
ในเรื่องของการเยียวยา มีการประกาศล็อกดาวน์อย่างไร้ทิศทาง ไร้อนาคต ไม่มีแบบแผน ไม่เข้าใจเศรษฐกิจ 
และสร้างความเสียหายให้เศรษฐกิจเดือนละ 2 - 3 แสนล้านบาทต่อเดือน ท าให้มีตัวเลขการว่างงานในระบบ
เกือบล้านคนซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ GDP ตกต่ าต่อเนื่องยาวนาน  ทั้งยังมีการก่อหนี้สิน โดยปัจจุบัน 
หนี้ครัวเรือนไทย สูงถึงร้อยละ 90.5 ของ GDP คิดเป็น 14.1 ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งชี้ชัดว่า 
ยิ่งนานไปคนไทยยิ่งเป็นหนี้และยิ่งจนลงท าให้คนไทยจ านวนมากต้องหันไปพ่ึงหนี้นอกระบบ โดยความเสียหาย
เหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะฟ้ืนความสามารถการแข่งขันกลับมาได้ รวมทั้งประเทศไทยยังมีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับเงินทุนและการเข้าร่วมทุน การจ้างแรงงานที่มีทักษะจากต่างชาติ การช่วยเหลือในระยะเติบโต  
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และมาตรการที่รัฐส่งเสริม อาทิ สิทธิด้านภาษี นโยบายที่จะดึงดูดกลุ่มทุนจากต่างประเทศ และนโยบายที่รัฐ
ส่งเสริมบริษัทในประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการใหม่ ๆ ไม่ลงทุนในประเทศแต่ไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้  
การขาดภาวะผู้น า ขาดวิสัยทัศน์ และไม่มีความสามารถน าพาประเทศออกจากวิกฤตได้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
สู่โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันและจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดในอนาคต ผู้ที่พร้อมปรับตัวเท่านั้นที่จะสามารถเติบโต 
ในสถานการณ์วิกฤตได้ แต่รัฐบาลไม่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่มีความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี  
และน าเทคโนโลยีมาใช้ให้ประชาชนล าบากมากยิ่งขึ้น ไม่มีการจัดการข้อมูล ไม่มีการวิเคราะห์ อาทิ การบริหาร
จัดการเรื่องวัคซีนโดยแอปพลิเคชันของรัฐบาลและเว็บไซต์ของจังหวัดที่สร้างความสับสน ยุ่งยาก และสร้าง 
ความเหลื่อมล้ าให้แก่ประชาชน และยังมีประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ แสดงให้เห็นถึง  
การไม่เข้าใจหลักการท างานและการบริหารงาน โดยการเปลี่ยนแปลงตัวผู้น าคือจุดเริ่มต้นที่จะสามารถ 
ชว่ยประเทศนี้ไว้ได้  
   ส าหรับในส่วนของการบริหารจัดการวัคซีนนั้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุทิน  
ชาญวีรกูล ได้กล่าวว่าประเทศไทยมีวัคซีนโควิด-19 มากที่สุดในเอเชีย หากนับเป็นอัตราส่วนประชากรแล้ว  
ประเทศไทยไม่แพ้ใครในโลกนี้ ซึ่งเมื่อรัฐมนตรีกล่าวแบบนี้ท าให้ประชาชนคิดว่าไดม้ีการลงนามเรียบร้อยแล้ว แต่
ปรากฏว่าเป็นเพียงแผนจัดหาวัคซีนลวงโลก เพราะเมื่อไม่นานมานี้  จากการค้นข้อมูลการเบิกจ่ายเมื่อวันที่  
20 กรกฎาคม 2564 พบว่า แผนงานและโครงการเพ่ือจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ป้องกันโรคโควิด-19 และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่มีวงเงินอนุมัติสูงถึง 1.5 หมื่นล้านบาท เบิกจ่ายไปได้
เพียง 1,081 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 แผนงานโครงการด้านสาธารณสุขเพ่ือรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีวงเงิน
อนุมัติ 1,727 ล้านบาท เบิกจ่ายไปได้เพียง 156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ซึ่งการขาดความพร้อมเช่นนี้  
เป็นหลักฐานชี้ชัดว่าพลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา และนายอนุทิน ชาญวีรกูล ปล่อยปละละเลย จนขาด 
ความพร้อมในการดูแลรักษาชีวิตประชาชน อีกทั้งปัญหาการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนที่มีระบบลงทะเบียน 
มากมาย ท าให้การจัดสรรวัคซีนเกิดความซ้ าซ้อนและสับสน โดยที่ผ่านมาได้เชื่อใจนายอนุทิน ชาญวีรกูล  
เพราะไม่เคยมีท่าทีกังวลใจเลยว่าวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจะจัดส่งไม่ได้ตามแผน 61 ล้านโดส แต่ต่อมาวันที่  
3 มิถุนายน 2564 ปรากฎว่าหลายโรงพยาบาลประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน โดยให้รอการนัดหมายใหม่  
หลังจากนั้นการฉีดวัคซีนยังเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นและเพ่ิงจะลงตัวได้ไม่นานมานี้ โดยเรื่องดังกล่าว 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นผู้สั่งการให้ยกเลิกการลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม 
นอกจากนี้  เมื่ อวันที่  2 กรกฎาคม 2564 ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่ งชาติ  ได้ เปิ ดเผยว่าวัคซีน 
แอสตร้าเซนเนก้า น่าจะส่งมอบให้รัฐบาลได้เพียงเดือนละ 5 – 6 ล้านโดสเท่านั้น และยืนยันว่าไม่เป็นไป 
ตามแผนจัดหาวัคซีน 61 ล้านโดส ที่เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2564 ต้องได้เดือนละ 10 ล้านโดส  
และยังชี้แจงว่าในสัญญาแอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส ไม่ ได้ระบุว่าจะต้องส่งมอบเดือนละเท่าไร  
ท าให้ประชาชนเกิดความสงสัยว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดหาวัคซีนแอสตร้า เซนเนก้า  
61 ล้านโดส ได้อย่างไร    
   สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นต่าง ๆ  อาทิ การบริหารจัดการวัคซีนและการจัดซื้อวัคซีนที่ล้มเหลว 
โดยจัดหาวัคซีนทีไ่ม่มีประสิทธิภาพมาฉีดให้แก่ประชาชน โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพ่ิม 12 ล้านโดส เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2564 เมื่อเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนจ านวนมากก็ชี้แจงว่าต้องซื้อมาเพ่ิมจากแอสตร้าเซนเนก้า 
ที่ได้เพียง 5 ล้านโดสต่อเดือน และต้องฉีดไขว้เพ่ือประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังไม่มีข้อมูลของการฉีดไขว้ที่ระบุว่า 
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มีความปลอดภัย อีกทั้งสายพันธุ์เดลต้าได้ระบาดอย่างหนักตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2564  
แต่รัฐบาลก็ยังสั่งซื้อวัคซีนชนิดเชื้อตายอยู่ แม้การศึกษาในประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าวัคซีนซิโนแวคสามารถ
รองรับสายพันธุ์เดลต้าได้เพียงร้อยละ 48.33 ขณะที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ให้การรับรองที่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป โดยเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้ซื้อวัคซีนซิโนแวค 10.9 ล้านโดส และวันที่ 16 สิงหาคม 2564  
ซื้ออีก 12 ล้านโดส รวมทั้งนายอนุทิน  ชาญวีรกูล ได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีน แต่ค าสั่ง
ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  27 เมษายน 2564 ที่ประกาศยึดอ านาจรัฐมนตรี 31 ฉบับ ซึ่ ง 13 ฉบับ  
เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้คืนอ านาจไปโดยมีบอร์ดชุดต่าง ๆ  
ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะขอเข้ามาด าเนินการเอง โดยหลักอ านาจของรัฐมนตรียังคงอยู่ 
และให้หน่วยงานต่าง ๆ รายงานเรื่องต่าง ๆ โดยตรงกับนายกรัฐมนตรี อาทิ เวชภัณฑ์ ยา เตียง และโรงพยาบาล
สนาม ส่วนการจัดสรรวัคซีนยังเป็นของรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม มาตรา 5 รวมถึงมาตรา 
18 และพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน ซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นประธานบอร์ด มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นรองประธานบอร์ด มีหน้าที่ผลิต บริหาร จัดการ การจัดหากระจายวัคซีน และที่ส าคัญมีอ านาจ
จ ากัดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนได้ ดังนั้น รัฐมนตรีจะอ้างว่าไม่รู้และปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ถือว่าขัดมาตรา 
42 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ที่ต้องป้องกัน ควบคุม รักษาโรคภัย เมื่อท่านเป็นผู้มีอ านาจ
หน้าที่ซื้อแต่กลับทุจริตและสร้างความเสียหายแก่รัฐก็จะต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 
ประกอบมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าไม่ได้โจมตีหรือด้อยค่าวัคซีน 
แตมี่ข้อมูลที่ระบุว่าไม่สามารถใช้ได้ และไม่มีความปลอดภัยในการฉีดไขว้ แต่กลับให้คนไทยเป็นหนูทดลองฉีด  
   สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การบริหารสถานการณ์โควิดที่ไม่เป็นระบบท าให้สั่งวัคซีนล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ 
โควิด-19 ที่กลับมาระบาด และรัฐบาลได้ปล่อยให้แรงงานต่อสู้ตามล าพัง ไม่มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
กฎเกณฑ์ธนาคารท าให้ลูกหนี้เข้าไม่ถึง ส่วนศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. มีการท างานเป็นเพียง
ตรายาง ขาดความจริงจังในการท างาน ออกมาตรการโดยไม่สอบถามและไม่ฟังข้อเสนอของภาคเอกชน  
จึงท าให้การเยียวยาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพ่ิมสูงขึ้นแต่รัฐบาลกลับประกาศ
ปลดล็อก และยังมนีโยบายการช่วยเหลือและเยียวยาที่ยุ่งยากซับซ้อน ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 
พร้อมขอตั้งค าถามว่าเหตุใดจึงไม่ท าให้ง่าย สั้น และเยียวยาให้ครบถ้วน   
   สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน ถือว่าเป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญาและไร้ความสามารถ
ในการบริหาร โดยเฉพาะท าให้การบริหารงานด้านการเกษตรล้มเหลวทั้งระบบ สร้างความเสียหายแก่รัฐ 
เป็นจ านวนมาก ไม่ปฎิบัติตาม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ปกป้องสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
จงใจเบียดบังเอาทรัพยากรของชาติไปให้พวกพ้องของตนเอง ปล่อยปละละเลยจนส่งผล ให้เกิดความเสียหาย 
ต่อเกษตรกรจ านวนมาก ขณะที่มาตรการชดเชยและเยียวยาเกษตรกรที่ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ า 
อย่างมาก โดยรัฐบาลไม่ให้ความส าคัญและมองไม่เห็นถึงหัวใจของเกษตรกร มีการใช้นโยบายประกันรายได้  
หรือเรียกว่าการประกันราคาแต่ก็ท าไม่ได้ ท าไม่เป็น ท าเพียงเพ่ือเอาชนะ ด้วยอคติและใช้เป็นเครื่องมือ 
ทางการเมือง มีอคติต่อโครงการจ าน าข้าว และไม่มีกลไกตลาดมาช่วยให้ราคาข้าวเปลือกมีราคาดี ขึ้น  
โดยเมื่อล้มโครงการจ าน าข้าวแล้วก็ต้องมีโครงการที่ได้ผลดีมาช่วยชาวนา ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยจนส่งผลให้
ชาวนาเดือดร้อน นอกจากนี้ ในเรื่องของผลไม้ที่วันนี้ชาวสวนล าไยขาดทุนทั้งหมดเพราะรัฐบาลล่าช้าในทุกเรื่อง 
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โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส่งหนังสือเตือนมาให้ยกระดับมาตรฐานการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อโรค 
ต่าง ๆ ในผักผลไม้ และการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้ังแต่ปี 2563 แต่จนถึงเดือนมิถุนายน 2564  
รัฐบาลไทยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ อีกทั้งในเรื่องการประมงที่วันนี้ชาวประมงไทย 
ต้องเดินขบวนมาขออาชีพคืน ชาวประมงขายเรือที่เคยมีอยู่ 4 หมื่นล า เหลือเพียง 1 หมื่นล า เพราะรัฐบาล 
ออกมาตรการตามสหภาพยุโรป ขณะที่ไทยส่งอาหารทะเลไปให้สหภาพยุโรปเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ซึ่งเป็น 
การออกกฎหมายมาท าลายชีวิตชาวประมงไทยทั้งหมด นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน ยังไม่มีการลงพ้ืนที่
ตรวจสอบปัญหาของเกษตรกรด้วยตนเอง จึงไม่เข้าใจความเดือกร้อนและความทุกข์ยากของเกษตรกร และเงิน 
ที่เยียวยาเกษตรกรยังไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น รัฐบาลแก้ปัญหาแบบวัวหายล้อมคอกและจงใจ  
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์บางอย่างของคนบางคน  อีกทั้งยังละเลยการควบคุมโรคระบาด 
ลัมปี สกิน ที่เเพร่ระบาดเข้ามาในไทยตั้งเเต่ต้นเดือนมีนาคม 2564 เเละระบาดไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ เเละภาคตะวันตก จึงสร้างความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ต่อชีวิตเกษตรกร 
ขณะที่เรื่องการปลูกยางพารายังใช้กองทุนที่จะช่วยเหลือไปท าลายราคายางจาก 60 บาท  เหลือ 30 บาท  
จนเวลานี้ไม่มีใครปลูกยางพาราแล้ว 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจง
โดยขอยืนยันว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติมาโดยตลอด แม้ว่าจะมีบางเรื่องที่ยัง
ด าเนินการไม่ส าเร็จบ้าง หรือบางเรื่องที่ส าเร็จแล้วแต่พรรคฝ่ายค้านไม่ ได้ติดตาม ไม่ได้มองในแง่มุมที่ดี  
จึงขอความเป็นธรรมให้แก่รัฐบาลด้วย ส่วนเรื่องการไร้วิสัยทัศน์นั้น ถือว่าเป็นการท าลายความน่าเชื่อถือ 
ซึ่ งส่วนตัวไม่ ได้ติดใจอะไร ส าหรับเรื่องการท่องเที่ ยวนั้น  รัฐบาลเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณ  
ส่วนรายละเอียดจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ชี้แจง ทั้งนี้ ไม่ต้องการ 
ให้ประชาชนเสียความเชื่อมั่นในเรื่องของการท่องเที่ยว และขณะนี้เริ่มมีการเปิดประเทศในบางส่วนแล้ว อาทิ 
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และจะมีการขยายไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยรอบซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ ค่อนข้างพอใจ  
โดยทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปตามวิถีใหม่ New Normal นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งการเปิดประเทศ การดูแลปรับปรุงกฎหมาย อย่างไรก็ตาม GDP ของประเทศที่ตกต่ าลงในขณะนี้ 
ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้นแต่ประเทศอ่ืน ๆ ก็ตกต่ าด้วยเช่นกัน โดยรัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินเพ่ือเยียวยา 
ความเดือดร้อนของประชาชนในประเทศ ตลอดจนขยายเวลาช าระหนี้  และออกมาตรการต่าง ๆ  
ซึ่งการด าเนินการทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย จึงไม่ต้องการให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ส่วนเรื่องสินเชื่อ
ดอกเบี้ ยต่ า  ห รือ  Soft Loan เพ่ื อกลุ่ มธุ รกิ จ  SMEs และกลุ่ ม เปราะบางนั้ น  ได้ เตรียมความพร้อม 
ในการด าเนินการแต่ต้องอาศัยระยะเวลาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดมาเป็นเวลานานแล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศและได้มีส่วนร่วมในเวที โลกมาโดยตลอด  
ซึ่งปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) และได้รับ 
การตอบรับจากหลายประเทศเป็นอย่างดี โดยแต่ละประเทศก็มีบริบทในการแก้ไขปัญหาของประเทศ 
ที่แตกต่างกัน และรัฐบาลก็ได้น าแนวทางการแก้ปัญหามาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 
มาประกอบกับนโยบายที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา มิใช่เพียงการสั่งการ
เท่านั้น ส่วนประเด็นเรื่องการเปิดประเทศนั้น ได้เจรจาร่วมกับหลายประเทศทั้งในระดับพหุพาคีและทวิภาคี  
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ภายใต้ ความร่วมมือ 
ของทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ส าหรับแนวทางการป้องกันและคัดกรองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
2019 นั้น ได้มีการก าหนดมาตรการและตรวจคัดกรองด้วย  Antigen Test Kit (ATK) เพ่ือป้องกันมิให้ 
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มีการติดเชื้อเพ่ิมจากนักท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ตามล าดับ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้ทุกคนร่วมมือกันให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได ้ 
   ส าหรับการใช้งบประมาณต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามขั้นตอนการเบิกจ่ายที่เป็นไปตามระเบียบและ
สามารถตรวจสอบได้ และขอยืนยันว่ารัฐบาลดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ  
ส่วนงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนั้นต้องตั้งไว้ส าหรับภารกิจต่าง ๆ โดยทหารมีความจ าเป็นต้องซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์แม้ไม่ได้รบในขณะนี้แต่ต้องท าหน้าที่ อ่ืน ทั้งการดูแลชายแดน ความมั่นคงภายใน ภัยพิบัติ  
และสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งสามารถปรับได้ตามความจ าเป็น ส่วนประเด็นเรื่องเงินส่วนต่างในการจัดซื้อ 
วัคซีนนั้น รัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบเพราะไม่เคยกระท าการทุจริตใด ๆ ดังนั้น ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาล 
จะท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาโรคโควิด-19  
ที่มกีารใช้จ่ายเงินหรือกู้เงินเท่าท่ีจ าเป็น รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมประชาชน
กว่า 30 – 40 ล้านคน ให้ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด โดยเน้นดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ทั้งนี้ ขอยืนยัน
ว่ารัฐบาลมุ่งมั่นตั้งใจท างานเพ่ือแก้ปัญหาทั้งเรื่องการเกษตรและวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ
และเสียชีวิตเป็นจ านวนมากและสร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยยอมรับว่าการแก้ปัญหา 
มีความล่าช้าเพราะมีขั้นตอนการท างานที่เป็นระบบ โดยการก าหนดมาตรการการป้องกันโรคและลดการแพร่
ระบาดจ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นและค าแนะน าจากแพทย์ ในฐานะผู้อยู่ด่านหน้า และยอมรับว่า 
การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งปี 2564 คาดว่าจะมียอดนักท่องเที่ยวต่ ากว่าล้านคน พร้อมกันนี้ 
ได้กล่าวถึงการรายงานของธนาคารโลกและรายงานกองทุนไอเอ็มเอฟ ที่พบว่ามีการชื่นชมประเทศไทยที่สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้แบบก้าวกระโดด และระดับหนี้สาธารณะของไทยรักษาไว้ที่ร้อยละ 60 แต่ประเทศอ่ืน 
ทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 99 ส าหรับการกู้เงินของรัฐบาล ยอมรับว่าในประวัติศาสตร์ไทยไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใด 
ที่ใช้วิธีการเช่นนี้ในการช่วยเหลือประชาชน และไม่มีผู้น าคนไหนยอมถูกต าหนิว่ากู้เงินเก่ง และน าเงินใส่มือ
ประชาชนมากถึง 42.5 ล้านคน ซึ่งหมายถึงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ และยังได้ด าเนินการช่วยเหลือ 
มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จะไม่ขอรับฟังข้อมูลที่ ไม่เกิดประโยชน์ ด้อยค่า และดูถูกเหยียดหยาม  
แต่ต้องสู้กันด้วยการท างานและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน 
  นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจง 
ในประเด็นการท่องเที่ยวว่า นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ เปิดประเทศภายใน 120 วัน โดยจังหวัดใด ส่วนใด  
หรือพ้ืนที่ใดที่สามารถเปิดได้ ไม่ว่าจะเป็น ในระดับอ าเภอหรือจังหวัด ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด าเนินการศึกษาและพิจารณา พร้อมทั้งท างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดที่จะท าการเปิด ซึ่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ประเทศไทย  
ได้เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพ่ือเป็นพ้ืนที่น าร่องในการเปิดประเทศเพ่ือให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยว  
ในประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส และเมื่อเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วต้อง 
ท าการตรวจ RT-PCR ครั้งที่หนึ่งในวันแรกที่มาถึง ครั้งที่สองในวันที่ 6 หรือ 7 และครั้งที่สามในวันที่ 13 หรือ 14 
ซ่ึงได้นักท่องเที่ยวที่เข้ามากว่า 20,000 คน มีการเข้าพักกว่า 360,000 ห้อง โดยมีนักท่องเที่ยวติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) จากการตรวจครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง รวมทั้งสิ้น 80 คน อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาในภู เก็ตแซนด์บ็อกซ์  หรือสมุยพลัสโมเดล เป็นนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูงประมาณ 60,000 –  
70,000 บาท ต่อทริป โดยเป็นการทดสอบเปิดประเทศในเบื้องต้น ส่วนการเปิดประเทศในระยะที่สองนั้น  
มีนโยบายตามกรอบเวลาว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จะเปิดเพ่ิมอีก 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร 
ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ ส าหรับระยะที่สาม จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564  
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เป็นต้นไป โดยจะเปิดเพ่ิมอีก 21 จังหวัดครอบคลุมทั้งประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ ล าพูน 
แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย และสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ  
และอุบลราชธานี ภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี และราชบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคกลาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา และภาคใต้ ได้แก่ ระนอง ตรัง สตูล สงขลา และนครศรีธรรมราช  
ส่วนระยะที่สี่นั้นอาจมีระยะเวลาไปจนถึงช่วงต้นปี 2565 โดยจะเปิดบับเบิลสู่ประเทศเพ่ือนบ้านตามพ้ืนที่
ช ายแดนต่ าง ๆ  ของไทย  ซึ่ งต้ องขอให้ กระทรวงการต่ างประเทศ เป็ นผู้ ป ระสาน งานต่ อไป  ทั้ งนี้  
ในส่วนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศไทยนั้น คาดว่าจะเปิดได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
อย่างไรก็ตาม ความพร้อมในการเปิดประเทศจะต้องสอดคล้องกับการได้รับวัคซีนของคนไทยทั้งประเทศด้วย 
โดยพ้ืนที่ใดที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 70 ทางกระทรวงฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
จะหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และท าการเปิดเป็นรายจังหวัดหรือรายอ าเภอต่อไป   
   นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวหานายกรัฐมนตรีเพิกเฉยต่อการตรวจสอบเรื่องการทุจริตของการเคหะแห่งชาติว่า 
นายกรัฐมนตรีไม่ได้ละเลยในเรื่องดังกล่าว แม้แต่เรื่องของการจัดสรรที่อยู่อาศัยที่ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส 
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังการเคหะแห่งชาติ ทั้งด้วยวาจาและในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงฯ  
ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสร้าง 
ที่อยู่อาศัยให้กับพ่ีน้องประชาชนทั่วประเทศ ท่ามกลางภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศก าลังอยู่ในภาวะคับขัน 
และมีปัญหา การเคหะแห่งชาติได้ด าเนินการสร้างบ้านเพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยในราคาถูก ส่วนกรณี 
ที่คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน กล่าวหาว่า
ตนเพิกเฉยต่อการทุจริตดังกล่าว และมีการหลบเลี่ยงไม่น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  รวมทั้ง
กล่าวหาว่าผู้บริหารการเคหะแห่งชาติไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและมีการกระท าที่ไม่โปร่งใส ซึ่งกระทรวงฯ 
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ไปแล้วอย่างละเอียด นอกจากนี้  ได้สั่งการให้จัดท ารายงาน
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดกรณีดังกล่าวแล้ว ซึ่งผู้บริหารการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
และระเบียบต่าง ๆ ทั้งนี้  ในเรื่องของการทุจริตทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนั้นจะด าเนินการตรวจสอบ 
เพ่ือหาข้อเท็จจริงต่อไป  
   พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีให้ชี้แจงกรณีที่มีสมาชิกฯ อภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพภาคที่ 2 ว่า 
การด าเนินการของกระทรวงกลาโหม ในฐานะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
หรือในฐานะที่ท่านเป็นผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ไม่เคยมีนโยบายสั่งการให้
หน่วยใดในกองทัพปฏิบัติการข่าวสารในลักษณะที่บิดเบือนหรือให้ร้ายกับบุคคลใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ในสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน ข่าวปลอม ข่าวลวง ซึ่งจะเป็นเพ่ือประโยชน์ต่อกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งก็ตาม แต่เป็นการสร้างความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร  
ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงาน
ทุกหน่วย รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงต้องก้าวให้ทันต่อสถานการณ์ ติดตามข้อมูล การเผยแพร่ และต้องสื่อสาร
ท าความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับก าลังพลของตนเอง รวมทั้งครอบครัวและประชาชน เพ่ือจะได้ทราบว่า  
สิ่งที่ถูกต้องมีข้อเท็จจริงอย่างไร ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและสามารถ 
สร้างการรับรู้ ได้อย่างทั่ วไป ทั้ งนี้  ปัจจุบันกระทรวงกลาโหมมีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม  โดยมี 
การด าเนินการ 2 ลักษณะ ได้แก่ ส่วนแรก คือ ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง สู่สาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ 
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เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน ส่วนที่สอง คือ ตรวจสอบข่าวปลอม และข่าวบิดเบือน  
ซึ่งจะต้องแจ้งให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป โดยที่สมาชิกฯ 
ได้น าเอกสารมาอภิปรายนั้น ทางกองทัพได้ด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเอกสารที่ไม่เป็นเอกสารจริง  
และมีจุดพิรุธต่าง ๆ อาทิ หนังสือที่น ามาแสดงเป็นหนังสือที่ท าขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม  
และลายมือชื่อของแม่ทัพภาคที่ 2 คนปัจจุบัน ในหนังสือทั้งสองฉบับไม่เหมือนกัน ส่วนเรื่องคณะกรรมการ 
ศูนย์อ านวยการสารสนเทศ กองทัพภาคที่ 2 มีการเขียนต าแหน่ง ยศ ที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งได้ตรวจสอบหนังสือ
ดังกล่าวแล้วเป็นหนังสือของกองทัพภาคท่ี 2 ซึ่งเลขท่ีหนังสือที่ออกถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น มีเลขหนังสือ
ถึงเลข 851 แต่หนังสือฉบับที่มาแสดงลงเลขที่หนังสือ 1121 โดยหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม ทางกองทัพในฐานะที่ได้รับความเสียหายจะด าเนินการ
ตรวจสอบและด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป โดยขอยืนยันว่ากระทรวงกลาโหม หรือ กอ.รมน. ไม่เคยมี
นโยบายให้หน่วยต่าง ๆ ไปด าเนินการอะไรที่บิดเบือน หรือให้ร้ายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ แต่ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งและให้เกิด
ความสงบสุขในสังคม 
  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่ งพักการประชุมเวลา  
21.07 นาฬิกา และนัดประชุมต่อในเวลา 09.00 นาฬิกา 
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