
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  
 

   วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร        
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน              
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน       
ท าหน้าที่ประธานการประชุม ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ 
ตามข้อบั งคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ             
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
  (1) กระทู้ถาม 
                1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
                              1.1.1 กระทู้ถามเรื่อง ก าหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายก      
เมืองพัทยา ว่าจะก าหนดวันเลือกตั้งเมื่อไร ปัจจุบันนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้น โดย นายประเดิมชัย    
บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี   
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีฯ มอบหมายให้ รัฐมนตรี     
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
          ความชัดเจนในการจัดการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
สมาชิกสภากรุงเทพ (ส.ก.) นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา จะมีการก าหนดวันเลือกตั้งเมื่อไร 
ปัจจุบันนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใด และคณะรัฐมนตรีได้มีการเตรียมการให้มีการเลือกตั้งไว้อย่างไรบ้าง 
หรือเป็นเพราะรัฐบาลยังหาผู้ลงสมัครเลือกตั้งไม่ได้          
          นายนิพนธ์  บุญ ญ ามณี  รัฐมนตรีช่ วย ว่าการกระทรวงมหาดไทย            
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยตอบชี้แจงว่า  
กระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (โควิด-19) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ  โดยส่วนของกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เตรียมความพร้อมในการอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง          
ส่วนกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้ประกาศจ านวนประชากร 
และก าชับให้กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี  ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติเมืองพัทยาให้เตรียมค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง โดยกรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4.49 ล้านคน มีเขตเลือกตั้ง 50 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้ง 
จ านวน 8,125 หน่วยเลือกตั้ง และเตรียมงบประมาณ จ านวน 386 ล้านบาท ส าหรับเมืองพัทยามีผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จ านวน 8.8 หมื่นคน มี 4 เขตเลือกตั้ง มีจ านวนหน่วยเลือกตั้ง 149 หน่วย ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท 
   1.1.2 กระทู้ถามเรื่อง กรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนปิดด่านคุมเข้มการน าเข้า
ผลไม้จากประเทศไทย โดย น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคก้าวไกล        
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์       
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม แตร่ัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ 
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           กรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนปิดด่านคุมเข้มการน าเข้าผลไม้จากประเทศไทย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทุกชนิด โดยเฉพาะล าไย 
กล้วยไข่ และทุเรียน ที่ก าลังจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวในสามเดือนข้างหน้า ส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่าเกือบ      
แสนล้านบาท เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหลายคนส่งออกไม่ได้ท าให้เกิดความเครียดเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ ได้รับแจ้งมาว่าไม่สามารถส่งออกกล้วยไข่ได้ เนื่องจากด่านที่จังหวัดเชียงรายปิด ท าให้ประกอบ
ธุรกิจส่งออกผลไม้ไม่ได้ ท าให้ขาดรายได้เป็นอย่างมาก  
       1.2 กระทู้ถามท่ัวไป 
              1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง สร้างสระว่ายน้ าในโรงเรียนราษีไศลและซ่อมแซมปรับปรุง
สนามกีฬากลาง โดย นางผ่องศรี แซ่จึง เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
           ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ติดภารกิจ ไม่สามารถ    
มาตอบกระทูถ้ามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 
           1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การก าหนดราคาประกันพืช ในโครงการประกันรายได้
เกษตรกร โดย นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์           
ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้นายสินิตย์ เลิศไกร รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
                                    จากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืช 5 ชนิด 
ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 ของรัฐบาลชุดนี้        
แต่ทุกปีที่ด าเนินการนั้นได้ก าหนดราคาประกันของพืชทั้ง 5 ชนิด ในราคาเดิมทุกครั้ง จึงขอเรียนถามว่า เพราะ
เหตุใดจึงได้ก าหนดราคาประกันของพืชทั้ง 5 ชนิดนี้ ราคาเดิมทุกปี ใช้หลักเกณฑ์ใด ตลอดจนพืชบางชนิดมี
ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล อย่างเช่น การยกเลิกสารก าจัดวัชพืช 
"พาราควอต" จะก าหนดราคาประกันเพ่ิมเติมขึ้นได้หรือไม่ และพืชบางชนิดราคาในท้องตลาดเพ่ิมขึ้นมาก      
ในบางปี อย่างเช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การก าหนดราคาต่ ากว่าท้องตลาด อาจจะท าให้ผู้รับซื้อฉวยโอกาส        
จะมีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้รับซื้อเอาเปรียบเกษตรกร หรือไม่ อย่างไร 
        นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการประกันรายได้นั้นเพ่ือป้องกันความเสี่ยงและให้เกษตรกร    
มีรายได้ที่เหมาะสมกับราคาต้นทุนการผลิตเพ่ือไม่ให้เป็นการแทรกแซงกลไกตลาด ซึ่งการบริหารจัดการภาครัฐ
ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อีกทั้งเกษตรกรยังได้รับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันและราคาเกณฑ์
กลางอ้างอิง ซึ่งราคาประกันรายได้ที่ก าหนดถือว่าเป็นรายได้ขั้นต่ าที่เกษตรกรควรได้รับ เพ่ือให้ประกอบอาชีพ
ต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการค านวณการประกันรายได้ คือ การประกันว่าราคาประกัน
เท่ากับราคาต้นทุนการผลิต ซึ่งราคาต้นทุนการผลิตนั้นอ้างอิงข้อมูลมาจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร +   
ค่าขนส่ง + ก าไรที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ข้าวหอมมะลิ ก าหนดราคาประกันที่ 15,000 บาท ราคาต้นทุน  
อยู่ที่ 11,311 บาท + ค่าขนส่งอยู่ที่ 503 บาท หากเอาราคาต้นทุน + ราคาขนส่ง จะเท่ากับ 11,814 บาท และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้พ่ีน้องเกษตรกรมีก าไรประมาณร้อยละ 30 ซึ่งจะได้ก าไร
ประมาณ 3,544 บาทเป็นต้น หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ก าหนดราคาประกันอยู่ที่ 8.50 บาท ราคาต้นทุนการผลิต
อยู่ที่ 6.28 บาท + ค่าขนส่ง 30 สตางค์ และเมื่อน าราคาค่าขนส่งรวมกับค่าต้นทุนการผลิตแล้ว จะเท่ากับ    
6.58 บาท รวมก าไรอีกร้อยละ 30 ถือว่าจะได้ก าไร 1.97 บาท เป็นต้น  
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ส่วนต้นทุนที่ใช้ในการค านวณราคาประกันของโครงการประกันรายได้เกษตรกรในแต่ละปีนั้น เป็นข้อมูลจาก
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์  ที่ได้พิจารณาถึงปัจจัยการผลิตต่าง ๆ           
ของเกษตรกรอย่างครบถ้วนและครอบคลุมแล้ว ดังนั้น การก าหนดราคาประกันรายได้จึงก าหนดภายใต้ต้นทุน
การผลิตดังกล่าว แต่นอกจากการประกันต้นทุนรายได้แล้วรัฐบาลยังมีการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
ด้านปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ดังนี้  
        1. การแก้ไขปัญหากรณีปุ๋ย กรมการค้าภายในได้ด าเนินโครงการ “พาณิชย์     
ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร” โดยการจ าหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยเคมีสูตรส าเร็จในราคาถูกกว่าท้องตลาด        
ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ โดยส่วนลดราคาอยู่ที่กระสอบละ 20 - 50 บาท ปริมาณ 
4,540,320 กระสอบ ซึ่งผลของการด าเนินงาน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 รวมปริมาณการซื้อ 2,890,000 
กระสอบ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ประมาณ 60 ล้านบาท  
                                    2. การแก้ไขปัญหากรณียาป้องกันก าจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช ได้ขอความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการตรึงราคาจ าหน่ายสินค้า ยาป้องกันหรือยาก าจัดศัตรูพืช หรือยาป้องกันโรคพืช เพ่ือช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะประเภทสารก าจัดวัชพืชที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น ไกลโฟเซต 
กลูโฟสิเนต เป็นต้น ทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจัดท าโครงการลดราคาเคมี เกษตร           
เพ่ือช่วยเกษตรกรโดยเฉพาะสารเคมีทางเลือกที่ได้รับความนิยม ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมื อจ าหน่ายยา
ป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร  อาทิ สหกรณ์การเกษตร            
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน รัฐบาลได้ด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564 - 2565       
โดยได้เบิกจ่ายค่าบริหารจัดการให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอัตราไร่ละ 1,000 บาท         
ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร        
ผู้ปลูกขา้วช่วยให้เกษตรกรมีก าลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวได้มากยิ่งขึ้น 
   1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง การศึกษาโครงการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองพระสะทึง     
ไปยังอ่างเก็บน้ าคลองสียัด โดย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                                     ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม แต่เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ติดภารกิจที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้จึงขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามเป็นวันพฤหัสที่ 23 ธันวาคม 2564 
       1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ     
                     1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต โดย นายรังสิมันต์ 
โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
                    1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลในจังหวัดภู เก็ต            
โดย นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม         
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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                     1.3.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาสภาพถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ าที่ทรุดโทรมและ    
เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง โดย นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีฯ  มอบหมายให้  นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่ วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                         เรื่องที่ไม่ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
                          - ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัย กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งค าร้อง
ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า 1. นายชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์  2. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์    
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  3. นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 4. นายถาวร 
เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ 5. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุด
สมาชิกภาพ ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) (6) และมาตรา 96 (2) หรือไม่     
                          ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า ผู้ถูกร้องทั้ง 5 คน ต้องค าพิพากษาของศาลอาญา       
ให้จ าคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาลอาญาเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้อง
ทั้ง 5 คน สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98  (6) ส าหรับผู้ถูกร้องที่ 1 ผู้ถูกร้องที่ 3 
และผู้ถูกร้องที่  5 ต้องค าพิพากษาของศาลอาญาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของผู้ถูกร้องทั้ง 3 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4)  
และมาตรา 96 (2) ทั้งนี้ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564         
ซึ่งเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง 
        ที่ประชุมรับทราบ 

                           เป็นเรื่องรับทราบที่อยู่ในระเบียบวาระ 
        2.1 รับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือน
เมษายน – มิถุนายน 2564) 
                                ที่ประชุมรับทราบ 

             จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเพ่ือให้เลื่อนระเบียบวาระ ญัตติด่วน เรื่อง        
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง (นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ) 
ภายหลังจากเรื่องรับทราบ 
             ที่ประชุมมีมตไิม่เห็นด้วยให้เลื่อนระเบียบวาระ ด้วยคะแนน 224 เสียง 

         2.2 รับทราบรายงานประจ าปี 2563 ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
                        ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 36 
ก าหนดให้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดท ารายงานประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา เพ่ือพิจารณา บัดนี้ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดท ารายงานประจ าปี 2563      
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานประจ าปี 2563 ดังกล่าวมาเพ่ือน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ด าเนินพันธกิจสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านแผนหลัก               
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15 แผน โดยเชื่อม ประสาน บูรณาการ การท างานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ        
ในประเด็นต่าง ๆ ด้วยการจุดประกายแนวคิด กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สานและเสริมพลังบวก       
เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะ ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของรัฐบาล ที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย เพ่ือให้คนไทยเข้าถึง
การมีสุขภาวะที่ดี ใน พ.ศ. 2563 นับเป็นปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญปัญหาการระบาดของโรคอุบัติใหม่ “โรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” หรือ “โควิด-19” ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจของ
ประชากรทั่วโลก สสส. ในฐานะผู้ท างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทย มีบทบาทสนับสนุนภาครัฐ และ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 อย่างเต็มก าลัง ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน สสส.มีนโยบายปรับแผนการ
ด าเนินงานเพ่ือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาโครงการ/การปรับแนวทางท างานให้มุ่งเน้นการป้องกันและโครงการ/การปรับแก้ไขสถานการณ์
โควิด-19 เป็นล าดับแรก มีแผนการท างานที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เติมเต็มช่องว่างการท างานระหว่าง
ภาครัฐอย่างเต็มที่ เพ่ือป้องกันและบรรเทาสถานการณ์การระบาดของโรค รวมถึงการฟ้ืนฟู เยียวยาประชาชน          
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผลจากการที่ สสส. ทุ่มเทด าเนินงานมาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 148 ได้ประกาศรับรองให้ สสส. ได้รับรางวัลเนลสัน         
แมนเดลา (Nelson Mandela Award for Health Promotion) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ถือเป็นการยืนยันว่า   
ผลการท างานของ สสส. เกือบ 20 ปี ที่ผ่านมา เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ผลงานสร้างเสริมสุขภาวะที่สะสมมา 
ได้สะท้อนการท างานเชิงรุกจนตกผลึกและส่องประกายเป็นความส าเร็จเพ่ือสังคม ถือเป็นรางวัลของคนไทย    
ทุกคนที่ได้ตระหนักและเปลี่ยนแปลงสุขภาวะตนเองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สสส. ได้พัฒนาโครงการใหม่              
ซึ่งเป็นโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มากกว่า 55 โครงการ 
ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม สร้างความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพพ้ืนฐานกับประชาชนค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ 
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามพันธกิจหลักของ สสส.อย่างเข้มข้นเพ่ือให้     
คนไทยมีสุขภาวะดีทุกมิติ โดยได้เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทั้งสิ้น 3 ,550         
ล้านบาท จาก 3,248 โครงการ มีภาคีผู้รับทุนรายใหม่เข้าร่วมท างานกับ สสส. จ านวน 2 ,636 ราย จากภาคี
ทั้งหมด 3,723 ราย 
              สมาชิกฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ        
สถิติจ านวนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแนวโน้มลดน้อยลงนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี เพราะถือว่าเป็นการ
ลดโอกาสการเกิดโรคต่าง ๆ ที่อาจตามมาได้ รวมทั้งได้เสนอให้มีการเพิ่มกิจกรรมทางกายให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนกิจกรรมในท้องถิ่น อาทิ การฝึกโยคะ ฮูลาฮูป รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ เสริมเพ่ิมเติม          
เพ่ือเป็นการพัฒนาสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ค่อนข้างใช้แรงน้อย
หรือไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมาเสริมเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่อยู่ตามบ้านเรือน           
ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม สมาชิกฯ บางส่วนได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นเรื่องความโปร่งใส   
ในการใช้เงินงบประมาณของกองทุน 4,000 ล้านบาท ซึ่งกระบวนการในการเบิกจ่ายใช้เงินงบประมาณ       
ของกองทุน นอกจากนี้ ควรมีแนวทางในการป้องกันเพ่ือไม่ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ส่วนตน
เข้ามาแสวงหาผลก าไรกับกองทุนได้ พร้อมทั้งเสนอให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการการใช้งบประมาณ     
ของกองทุนไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์โครงการและการจัดอีเวนท์     
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ซึ่งในการจัดกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ควรมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อาทิ         
การรณรงค์ให้คนหันมาออกก าลังกาย สสส.ควรสนับสนุนให้คนในชุมชนได้มีพ้ืนที่ในการออกก าลังกาย 
ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายในชุมชนให้มีสภาพที่ดีและมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ควรจัดให้มีสนามกีฬา สนามฟุตบอล หรือสนามแบดมินตันภายในชุมชนเพ่ิมเติม เพ่ืออ านวย       
ความสะดวกให้แก่คนในชุมชน นอกจากนี้ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของ สสส.ลงพ้ืนที่ หรือประจ าอยู่ตาม         
ด่านตรวจแอลกอฮอล์บ้าง เพ่ือป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ต ารวจกับผู้ขับขี่ และเพ่ือเป็นการ
ควบคุมดูแลการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ส่วนประเด็นที่ สสส. ได้กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้า
อันตรายมากกว่าบุหรี่แบบมวนนั้น ถือว่า สสส. ได้มีการตัดสินอย่างชั ดเจน จึงขอสอบถามว่าน าข้อมูล
ข้อเท็จจริงบทพิสูจน์นี้มาจากที่ใด และข้อมูลดังกล่าวนี้ได้มีการศึกษาอย่างรอบด้านแล้วหรือไม่ พร้อมทั้งได้ให้
ข้อสังเกตถึงมาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์และปริมาณหรือสารนิโคตินสารต่าง ๆ ตลอดจนแนวทาง           
ในการก าหนดและควบคุมปริมาณของสารต่างๆ ในบุหรี่ ความสะอาดและความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์  
    ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวขอบคุณทุกความคิดเห็นและขอน า
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกทุกท่าน ไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไป ให้ดีมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สสส. ได้มีการวางแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
ให้มากยิ่งขึ้น 
        2.3 รับทราบรายงานประจ าปี 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ  
                                 ด้วยพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542 มาตรา 14 บัญญัติว่า 
“เมื่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา         
และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า” ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน      
ทุกประเภทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส านักงาน   
ศาลรัฐธรรมนูญ จึงขอส่งหนังสือรายงานประจ าปี 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ มาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม         
สภาผู้แทนราษฎร โดยส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี  2563 ศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ภารกิจและการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในทุก ๆ ด้าน ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการ ที่มีหน้าที่และอ านาจ       
ต่างจากศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร กล่าวคือ มีหน้าที่และอ านาจในการวินิจฉัยปัญหาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย การกระท าและกรณีอ่ืนที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ       
หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ หรือเรียกว่า "คดีรัฐธรรมนูญ" โดยรูปแบบ   
ศาลรัฐธรรมนูญนี้เกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศออสเตรีย และต่อมาได้เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี 
เบลเยี่ยม โปรตุ เกส สเปน อิตาลี  ตุรกี  รัส เซีย แอฟริกาใต้  ชิลี  เกาหลี ใต้  และอินโดนี เซี ย เป็นต้น               
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 200 ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้      
(1) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวน 3 คน (2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ        
ในศาลปกครองสูงสุด จ านวน 2 คน (3) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังมี
ผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ านวน 1 คน (4) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์      
ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ านวน 1 คน (5) ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า 
หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 2 คน ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (1) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า       
ผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ก็ได้การนับระยะเวลาตาม (1) - (5) ให้นับถึงวันที่ ได้รับ          
การคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหาแล้วแต่กรณี  ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเสี่ยงได้ คณะกรรมการ
สรรหาจะประกาศลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งของบุคคลข้างต้นลงก็ได้แต่จะลดลง
เหลือน้อยกว่า 2 ปี มิได ้
      สมาชิกฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
หน้าที่หลักของศาลและธรรมนูญ คือ การท าหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เมื่อมีกฎหมายใดที่ขัดแย้งก็มีหน้าที่        
ในการวินิจฉัยเพ่ือปกป้องรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด แต่ปรากฏว่าหลายปีที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญ     
กลับไม่ได้ท าหน้าที่หลักและหน้าที่ที่ควรเป็นหน้าที่เด่น เป็นประจักษ์ต่อสังคมกลับกลายเป็นหน้าที่รอง อาทิ 
การวินิจฉัยสถานภาพนักการเมือง การยุบพรรคการเมือง และการโมฆะล้มล้างการเลือกตั้ง นอกจากนี้        
ที่มาของศาลรัฐธรรมนูญของไทยแตกต่างจากนานาอารยะประเทศ ซึ่งในหลายประเทศศาลรัฐธรรมนูญ      
ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร แม้ว่าประธานาธิบดีจะเป็นผู้เลือกก็ต้องผ่านการรับรอง
จากสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับวุฒิสภา แม้กระทั่งในประเทศไต้หวันหรือประเทศเกาหลีใต้ในทวีปเอเชีย          
ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากตุลาการศาลฎีกา ตุลาการ            
ศาลปกครองของประเทศไทย ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาเท่านั้น นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้มีการ
วินิจฉัยคดีต่าง ๆ ด้วยการประกาศผลค าวินิจฉัยที่มีความคลุมเครือ ไม่มีมาตรฐาน ค าวินิจฉัยที่วินิจฉัยนั้นไม่ได้
สร้างข้อยุติให้แก่สังคม แต่กลับสร้างความแตกแยกร้าวฉานไม่เป็นที่ยุติอันก่อให้เกิดความขัดแย้งเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนี้ ได้ให้ข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้มีการรับงบประมาณเพ่ิมมากขึ้นจากปี 
2562 เป็นจ านวนมาก ตลอดจนอัตราเงินเดือนต าแหน่งตุลาการศาลที่ไม่มีความสอดคล้องกับปริมาณคดี        
ที่พิจารณาแล้วเสร็จ จึงตั้งข้อสังเกตว่าการใช้งบประมาณเหล่านี้มีความคุ้มค่าเพียงพอกับการที่ประชาชนต้อง
เสียภาษีหรือไม่ 
    นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ตอบชี้แจงว่า        
ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทหลักเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญตรวจสอบว่าร่างกฎหมายหรือกฎหมายขัดแย้งกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจเกี่ยวพันกับการเมือง ท าให้เกิดค าถามถึงที่มาและ
ความยึดโยงกับประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เก้าคนโดยแบ่งเป็น ผู้พิพากษาและตุลาการอาชีพห้าคนมีที่มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและ
ศาลปกครองสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิสายราชการอย่างละสองคนมีที่มาจาก      
การคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งวุฒิสภา (ส.ว.) จะลงมติเห็นชอบตุลาการทั้งเก้าคนในขั้นสุดท้าย         
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ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการ ที่มีหน้าที่และอ านาจต่างจากศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร
กล่าวคือ มีหน้าที่และอ านาจในการวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย    
การกระท าและกรณีอ่ืนที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของ      
ศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญท าหน้าที่เป็นองค์กรตุลาการ
ในการตีความรัฐธรรมนูญเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด โดยยึดหลักนิติธรรม ค้ าจุนประชาธิปไตย 
ห่วงใยสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 210 ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือ   
ร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎ วุฒิสภา รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ตลอดจนหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การพิจารณา
วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์       
เป็นประชุมคดีที่ประชาชนฟ้องหน่วยงานของรัฐ การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา การยุบพรรคการเมือง เป็นต้น 
  จากนั้น  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอเสนอญัตติตามข้อบั งคับการประชุม         
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 54 (1) ว่าไม่ต้องเสนอล่วงหน้ าหรือเป็นหนังสือ โดยขอให้พิจารณา         
เป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
   1. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ต ารวจต่อ         
ผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎร        
ให้รัฐบาล  เสนอโดย นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ  
   2. เรื่อง ขอให้รัฐบาลด าเนินการตรวจสอบกรณีสลายการชุมนุมของชาวบ้าน        
หน้าท าเนียบรัฐบาล และตรวจสอบความผิดปกติของนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ให้ครบทุกมิติและเปิดรับฟัง   
ความคิดเห็นทุกฝ่าย เสนอโดย นางสาวเบญจา แสงจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ       
พรรคก้าวไกล 
   3. เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจต่อการจับกุม        
กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เสนอโดย นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ 
พรรคภูมิใจไทย 
   4. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณี ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและผล        
การเจรจาปัญหาระหว่างกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น และตัวแทนของรัฐบาล เสนอโดย นายซูการ์โน มะทา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ 
   5. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาด าเนินการของกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่อกลุ่มชาว  
จะนะ จังหวัดสงขลา เสนอโดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรค
ประชาธิปัตย์ 
   สืบเนื่องจากเมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2564 น.ส.ไครียะห์  ระหมันยะ เยาวชน            
นักเคลื่อนไหวเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น หรือลูกสาวแห่งทะเลจะนะ ซึ่งเป็นลูกหลานของผู้ชุมนุมที่ถูกเจ้าหน้าที่
ต ารวจจับกุมไปจากบริเวณหน้าท าเนียบรัฐบาล ขณะชุมนุมคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ แต่ทุกคน
ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมโดยมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และอยู่ในทะเบียบประวัติ
อาชญากร อย่างไรก็ตาม น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ เพียงแต่ขอให้ตรวจสอบกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหากรณีนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ตามที่บริษัททีพีไอโพลีนเพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ประกาศจะด าเนินการ
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เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือที่เรียกว่าการศึกษาตามกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ในโครงการย่อยจ านวน     
4 ฉบับ ระหว่างวันที่ 13 - 23 ธ.ค. 2564 ในขณะเดียวกันศูนย์อ านวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ด าเนินการเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะ เพ่ือรองรับ
โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น     
มีความเห็นว่า การด าเนินการดังกล่าวยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่รัฐบาลเคยท าไว้กับเครือข่าย
จะนะรักษ์ถิ่น เพ่ือเป็นทางออกกรณีปัญหาในโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ าเภอ  
จะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีสาระส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1. ขอรัฐบาลจะตรวจสอบการด าเนินงานของ         
ศูนย์อ านวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) 2. ขอรัฐบาลจะจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แบบมีส่วนร่วม โดยจะต้องออกแบบคณะศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย             
และ 3. ระหว่างนี้ให้ยุติการด าเนินการทุกอย่างในโครงการนี้เอาไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ด าเนินการตามรายละเอียดตามที่ได้ตกลงกันไว้ ดังนั้น เพ่ือเรียกร้อง     
ให้สภาผู้แทนราษฎรส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะส่งถึงรัฐบาลตรวจสอบและหาบุคคลที่สลายการชุมนุม          
เกินกว่าเหตุหรือไม่โดยให้มีการลงโทษทั้งทางอาญาและวินัย 
    สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนญัตติที่ผู้เสนอได้น าเสนอทั้ง 5 ญัตติ ในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การเจ้าหน้าที่รัฐใช้ก าลังในการเข้าสลายการชุมนุมของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม         
ที่ผ่านมา บริเวณหน้าท าเนียบรัฐบาลนั้น เป็นการกระท าที่เกินกว่าเหตุและไม่เคารพต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนที่ชุมนุมโดยสงบ เนื่องจากพบการกระท าที่รุนแรง การใช้ก าลังกับผู้ชุมนุม และพบการปิดกั้นการท า
หน้าที่ของสื่อมวลชน ตลอดจนได้ตั้งข้อสังเกตถึงการใช้พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งในการจัดท าโครงการใดก็ตามที่มีขนาด
ใหญ่และมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยไม่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือจัดท ารายงาน EIA EHIA รวมทั้งไม่ได้มีการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาในการด าเนินการ อาจเป็นการ
เอ้ือผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มนายทุน หรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลสั่งการให้
ยุติการกระท าดังกล่าวและขอให้พิจารณาทบทวน พร้อมทั้งศึกษาโครงการให้รอบด้านอีกครั้ง ส าหรับกลุ่มของ 
น.ส.ไครียะห์ ได้เดินทางมาชุมนุม ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือทวงถามความคืบหน้ากรณีเครือข่าย
จะนะรักษ์ถิ่นชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกโครงการเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัด
สงขลา ซึ่งได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ไว้กับรัฐบาล เพ่ือรอคอยค าตอบจากรัฐบาล โดยกลุ่มเครือข่ายจะนะ
เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาชุมนุมได้ร่วมกันแสดงออกถึงความตั้งใจอย่างแนวแน่ในการดูแลปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและบ้านเกิดของตนที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดังนั้น ศอ.บต. ในฐานะผู้รับผิดชอบ
โครงการและด าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและ
คัดค้านโครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอัน
ประกอบด้วยผลดีและผลเสียเพ่ือเปิดเผยอย่างชัดเจนและค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ   
เพ่ือให้การจัดเวทีเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องก าชับให้เจ้าหน้าที่
ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง และส่งผลต่อการละเมิดเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และผู้เสนอญัตติแถลงสรุปเป็นที่ เรียบร้อย    
โดยอาศัยข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 88 เพ่ือส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและให้รัฐบาลต่อไป
ประธานฯ สั่งปิดประชุม  

 
 
 
ปิดประชุมเวลา 20.17 นาฬิกา 
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