
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 

 

   วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

(1) กระทู้ถาม      (ไม่มี)  
 

(2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    
     - การอภิปรายญัตติฯ ในวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาตามปกติในช่องหมายเลข 10 แต่เนื่องจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
กรมประชาสัมพันธ์ (สทท.) ได้ขออนุญาตถ่ายทอดสดในครั้งนี้ด้วย โดยแจ้งว่าจะงดถ่ายทอดสดในช่วงระยะ 
ข่าวภาคเที่ยง (เวลา 12.00 - 14.00 นาฬิกา และช่วง 18.00 - 20.30 นาฬิกา) เพ่ือเสนอข่าวภาคค่ า  
ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานั้น จะถ่ายทอดสดตลอดเวลา โดยจะงดถ่ายทอดสดในช่วงเวลา 20.00 -  
20.30 น. ตามปกติ เนื่องจากเป็นช่วงของข่าวในพระราชส านักและจะมีการบันทึกการอภิปรายของสมาชิก 
ในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่หลังจากปิดการประชุมแล้วดังเช่นที่เคยปฏิบัติ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

(3) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี)  
 

(4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 

เรื่องด่วน  
  - ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี 
(นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ จ านวน 173 คน เป็นผู้เสนอ) 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย  
ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ได้ชี้แจงต่อ 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในสองประเด็นดังนี้ 1. ก าหนดเวลาในการอภิปรายญัตติฯ ของสมาชิกพรรคร่วม
ฝ่ายค้านแต่ละพรรค ประกอบด้วย พรรคเพ่ือไทย 760 นาที พรรคก้าวไกล 303 นาที พรรคเสรีรวมไทย  
80 นาที พรรคประชาชาติ 57 นาที พรรคเพ่ือชาติ 50 นาที พรรคพลังปวงชนไทย 30 นาที พรรคไทยศรีวิไลย์ 
20 นาที และพรรคเศรษฐกิจใหม่ในส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพรรคฝ่ายค้าน 20 นาที รวมทั้งสิ้น 22 ชั่วโมง 
โดยจะใช้เวลาในการอภิปรายวันละ 11 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หากเวลาของพรรคการเมืองใดที่ก าลังอภิปราย
อยู่ในขณะนั้นหมดลง ขอให้ประธานฯ ด าเนินการแจ้งต่อผู้อภิปรายได้ทันที นอกจากนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้าน 
มีเอกสารที่จ าเป็นจะต้องใช้ขึ้นสไลด์เป็นภาพประกอบบนหน้าจอ ซึ่งกระบวนการต้องผ่านการพิจารณาของ 
ประธานสภาฯ ทางพรรคฝ่ายค้านจะพยายามส่งสไลด์เพ่ือให้ประธานฯ พิจารณาก่อนการอภิปรายของแต่ละคน
ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง จึงขอให้ประธานฯ โปรดพิจารณาและอนุญาตให้ใช้ภาพประกอบได้ 
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  นายชินวรณ์  บุณ ยเกียรติ  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร จั งห วัดนครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ชี้แจงว่า
ตามที่ตัวแทนวิปฝ่ายค้านได้แจ้งต่อที่ประชุมนั้นเป็นข้อมูลที่ตรงกับวิปรัฐบาล ซึ่งการอภิปรายญัตติฯ นี้  
ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ 30 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นเวลาของฝ่ายค้าน 22 ชั่ วโมง และฝ่ายรัฐบาล 8 ชั่วโมง  
หากรัฐบาลมีความจ าเป็นต้องใช้ เวลาในการชี้แจงเพ่ิมเติมก็สามารถเพ่ิมเวลาเกินจาก 8 ชั่วโมงได้  
ตามที่ฝ่ายค้านได้ก าหนดการใช้เวลาไว้วันละ 11 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาลก็จะใช้เวลาวันละ 4 ชั่วโมง เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกัน และเพ่ือให้การประชุมในแต่ละวันเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ ฝ่ายรัฐบาล 
ได้หารือกันว่านอกจากจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเต็มที่แล้ว  
จะสนับสนุนบรรยากาศในการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนให้รัฐมนตรีได้มีโอกาสชี้แจง  
ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของฝ่ายค้าน โดยมุ่งหวังว่าการอภิปรายตามมาตรา 152 นี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์
และเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน ทั้งนี้ ฝ่ายรัฐบาลได้แบ่งเวลาในการชี้แจงหรือตอบข้อซักถามส าหรับ
สมาชิกฯ พรรคฝ่ายรัฐบาลไว้วันละ 1 ชั่วโมงหากมีความจ าเป็นต้องใช้ โดยได้ก าหนดเวลาไว้ดังนี้ 1. พรรค 
พลังประชารัฐ 44 นาที 2. พรรคภูมิใจไทย 27 นาที 3. พรรคประชาธิปัตย์ 23 นาที 4. สัดส่วนพรรคเล็กที่มี
สมาชิกมากกว่า 1 คน 6 นาที และ 5. สัดส่วนพรรคเล็กที่มีสมาชิก 1 คน คนละ 4 นาที อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายรัฐบาลหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านตามที่ได้ตกลงกันไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

  นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะ 
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร น าเสนอญัตติฯ ต่อท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อ 
การด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรงเข้าท านอง "ข้าวของแพง ค่าแรงถูก" อันเป็นผล  
สืบเนื่องมาจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ลัมเหลวผิดพลาดในทุกด้านของรัฐบาลนี้ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 
ที่ตกต่ าและทรุดตัวมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการยึดอ านาจจนถึงการบริหารของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งเป็นรัฐบาล
เดียวกัน มีการก่อหนี้สาธารณะสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะ ขณะที่หนี้ครัวเรือน
ของประชาชนและอัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ก็สูงขึ้น เมื่ อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อกว่าสองล้านคนและเสียชีวิตกว่าสองหมื่นคน ขณะที่มาตรการป้องกันและแก้ปัญหา  
ก็ไม่มีความชัดเจนแน่นอนกลับไปกลับมายิ่งท าให้เศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหว การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรง ขณะที่รัฐบาลไม่มีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้รับความเดือดร้อน
อย่างถ้วนหน้า การจัดหาวัคซึนเพ่ือน ามาฉีดให้ประชาชนก็ล่าช้าไร้ประสิทธิภาพ ต่อมาก็เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคระบาดในสัตว์รวมทั้งเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วย ท าให้สุกรขาดตลาดและเนื้อสุกรมีราคาสูงขึ้นมาก
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่รัฐบาลกลับปกปิดข้อมูลการระบาดของโรคจนท าให้การแพร่ระบาดกระจายไป
ทั่วประเทศ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับความเสียหายและเดือดร้อนในวงกว้าง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว  
กลับมีข้อมูลว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนรายใหญ่อันเป็นการช้ าเติมปัญหาให้กับประชาชนการแก้ปัญหา
โรคระบาดทั้งในคนและสัตว์ขาดองค์ความรู้และภูมิปัญญา เน้นแก้ปัญหารายวัน ขณะเดียวกันสินค้าอุปโภค
บริโภคอ่ืน ๆ ก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลกระทบและความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วประเทศ  
ซึ่งรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่จะควบคุมและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้ อม 
นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหา PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเกิดขึ้น
ซ้ าซากทุกปี โดยที่รัฐบาลไม่มีมาตรการในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม มีการน าทรัพยากรทางธรรมชาติ  
และเงินแผ่นดินไปแลกเปลี่ยนและใช้จ่ายเพ่ือแก้ปัญหาการกระท าที่ ผิดพลาดของนาย กรัฐมนตรี 
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กรณีเหมืองทองอัครา การแก้ปัญหาประมงล้มเหลวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการนับแสนราย การปฏิรูป
การเมืองตามที่ ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ซาติก็ ไม่มีความคืบหน้าแม้แต่ เรื่องเดียว  
เหตุเพราะรัฐบาลขาดความจริงใจที่จะปฏิรูปการเมือง เช่น เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ ระบบการเมืองไทยถอยหลังไปกว่า 40 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ 
ของผู้น าที่ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกท าให้ไทยต้องสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล  
จากการไม่เตรียมพร้อมต่อการพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงสาย ลาว-จีน  
และสูญเสียโอกาสที่จะได้จากกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) การเลือกตั้งย้อนยุค 
ไปสู่ระบบอุปถัมภ์และการใช้เงินเป็นหลัก นอกจากนี้ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังส่อไปใน 
ทางทุจริต หลายเรื่องที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน จากรายงานของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา 
และผลวิจัยจากภายนอกพบว่า รัฐบาลนี้มีการทุจริตสูงมาก ส่งผลท าให้อันดับการทุจริตคอร์รัปชันโลกของไทย
สูงขึ้นซ้ าเติมปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศอย่างกว้างขวางทุกพ้ืนที่และยังเป็น
แหล่งส่งออกยาเสพติดรายใหญ่ไปยังหลายประเทศจนท าให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายไป  
ทั่วโลก จึงถือได้ว่าสถานการณ์ขณะนี้เป็นวิกฤติของประเทศที่จะต้องมีการระดมความคิดเห็นและหามาตรการ  
เพ่ือจะแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงมาตรการการชดเชยเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
และประชาชนผู้บริโภคที่ต้องรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากการปรับขึ้นราคาสินค้า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ข้างต้นจึงเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยจะได้ซักถาม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว และร่วมกัน 
หาข้อสรุปเพ่ือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือจะท าให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงเป้าหมาย อันจะยังประโยชน์และลดผลกระทบต่อ  
การด าเนินชีวิตของประชาชนต่อไป นอกจากนี้ ขอสอบถามว่า รัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นต้นตอของ
ปัญหาทางการเมืองที่ แพร่ขยายไปสู่ปัญหาอ่ืนหรือไม่  หากพรรคฝ่ายค้าน ร่วมเป็นองค์ประชุมให้ 
รัฐบาลจะด าเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยขอให้ตอบข้อซักถามด้วย ไม่ใช่นิ่งเฉย 
อย่างไรก็ดี เชื่อว่านายกรัฐมนตรีรักประชาชน ขอให้ใช้หัวใจมองสิ่งดี ๆ เพ่ือท าประโยชน์ให้แก่ประชาชน  
ด้วยการประกาศออกจากต าแหน่ง เพ่ือให้มีคณะรัฐมนตรีใหม่หรือประกาศยุบสภา มอบอ านาจให้ประชาน
ตัดสินใจ ซึ่งเชื่อว่าวิธีนี้จะสามารถแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด และข้าวของที่แพงทั้งแผ่นดิน 
ก็จะแก้ไขได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ จ านวน 2 ครั้ง และอภิปรายทั่วไป 1 ครั้งถึงปัญหา 
โรคระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้รัฐบาลจะมีศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) และทีมท างาน แต่กลับพบว่าการแก้ไขปัญหายังไม่ดีขึ้น การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดหา
วัคซีน การฉีดวัคซีนและบูสเตอร์มีความล่าช้า อีกทั้งการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ตามที่รัฐบาล 
ออกกฎหมายประมง ท าให้ประเทศและชาวประมงสูญเสียรายได้ 2 แสนล้านบาท การแก้ไขปัญหาชาวประมง
เสนอแก้ไขกฎหมายแต่ถูกนายกรัฐมนตรีตีตก เพราะเป็นกฎหมายการเงินจึงไม่ยอมส่งเข้าสภาฯ เพ่ือพิจารณา 
นอกจากนี้ รัฐบาลใช้กลไกรัฐธรรมนูญเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการเมืองที่ก้าวเข้าสู่อ านาจ และท าลายล้าง
ระบอบประชาธิปไตยจนกลายเป็นต้นเหตุของปัญหา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพของรัฐบาลที่เปราะบาง 
เพราะเกิดการแก่งแย่งอ านาจ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการปัญหาราคาน้ ามันแพงด้วยการปรับลดภาษี
สรรพสามิตน้ ามันดีเซลลงลิตรละ 3 บาทนั้น เป็นการผลักภาระให้กับคนจนส่วนใหญ่ที่ใช้น้ ามันเบนซิน ได้แก่ 
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์จ านวนกว่า 21 ล้านคัน และเครื่องยนต์ทางการเกษตร ขณะที่รถซูเปอร์คาร์กลับใช้ 
น้ ามันดีเซล มาตรการนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นการให้คนจนไปอุ้มคนรวย โดยขอให้รัฐบาลตอบค าถามให้ชัดเจน 
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หากตอบไม่ดีจะส่งผลต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือน พ.ค. อย่างแน่นอน  ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น  
ปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่ในกระดาษ แต่พฤติการณ์ พฤติกรรม และความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นของตัวนายกรัฐมนตรี โดยจะไม่โทษคณะรัฐมนตรี เพราะกลไกการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่เป็น คสช. 
มีการใช้อ านาจพิเศษมาตลอดไม่ว่าจะเป็น ม.44 และพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ประกาศใช้มาอย่างต่อเนื่อง  
บริหารด้วยอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของคนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าเผด็จการ หากไม่แก้ไขตรงนี้
บ้านเมืองนี้จะอยู่ต่อไปไม่ได้ จะท าให้พังทั้งแผ่นดิน สิ่งที่ฝ่ายค้านฯ จะเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ปัญหา
ทั้งด้านมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งฝ่ายค้านฯ 
มีข้อเสนออย่างชัดเจน ให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือนายกฯ เพ่ือไม่ให้ประเทศนี้เลือดไหลออกจนซีดและตายไป  
หยุดทรมานพีน่้องประชาชน สร้างโอกาสให้เขาลืมตาอ้าปากได้  
 
 

  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. รั ฐบาลบริห ารราชการแผ่ นดิ นล้ ม เหลว จนก่ อ ให้ เกิ ด วิกฤตทางการเมือง  
การปฏิรูปการเมืองล้มเหลว ยุทธศาสตร์ชาติไม่มีความคืบหน้า  
  รัฐบาลขาดความจริงใจที่จะปฏิรูปการเมือง ไม่มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ท าให้ระบบการเมืองไทยถอยหลังไปกว่า 40 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้น าที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกท าให้ไทยต้องสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล การเลือกตั้งย้อนยุคไปสู่ระบบอุปถัมภ์  
และการใช้เงินเป็นหลัก เป็นธุรกิจการเมือง นอกจากนี้ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังส่อไปในทาง
ทุจริตหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ล้มเหลว ไม่มีหลักธรรมาภิบาล ประชาชนไม่มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในรัฐบาล ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์  
การคอร์รัปชันของประเทศลดลง ทั้งที่กล่าวว่าจะมาเพ่ือปราบโกง แต่กลายเป็นแหล่งรวมคนโกง เป็นรัฐบาลที่มี
การทุจริตสูงมาก ส่งผลท าให้อันดับการทุจริตคอร์รัปชันโลกของไทยสูงขึ้น ยิ่งเป็นการซ้ าเติมปัญหาเศรษฐกิจ  
นโยบายต่าง ๆ ที่เคยหาเสียงไว้ ไม่สามารถท าได้เลย ทั้งเรื่องค่าแรงขั้นต่ า ระบบการศึกษาไทยถดถอย  
คุณภาพการศึกษาไทยล้มเหลว การศึกษาไทยรั้งท้ายโลก รัฐบาลปล่อยปละละเลยให้มีการซื้อเสียงเกิดขึ้น  
จนท าให้ไม่มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ปล่อยให้มีการทุจริตการเลือกตั้งในหลายพ้ืนที่ มีการซื้อสิทธิ์
และขายเสียง หลายพ้ืนที่มีจดหมายร้องเรียนเรื่องการทุจริต มีหลักฐานการซื้อเสียงอย่างชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้องกลับไม่ด าเนินคดีเอาผิดแต่อย่างใด มีผู้แทนราษฎรที่ขาดคุณสมบัติรัฐธรรมนูญเข้าปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. 
ก่อนที่จะถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น ยังพบว่ามี ส.ส.ที่เป็นคนโกงเข้าสู่สภา มีการย้ายพรรค 
โดยพรรคท่ีรับเข้าสังกัดไม่ตรวจสอบ  
  ทั้งนี้ สมาชิกฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง อาทิ การให้แก้ไข
พระราชบัญญัติประกอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ยุบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  จังหวัด  
และให้คงเหลือเฉพาะส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ไว้ด าเนินการจัดการเลือกตั้ ง เนื่องจาก 
ไม่มีประสิทธิภาพ ให้ครู อาจารย์ เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นข้าราชการ มีอนาคต  
ส่วนใหญ่จะไม่ยอมเสี่ยงกับเรื่องทุจริต จะท าให้การเลือกตั้งสุจริตมากยิ่งขึ้น ให้ต ารวจ ทหาร เป็นเจ้าหน้าที่
สืบสวนจับกุมแทนผู้ตรวจการเลือกตั้ง สลับต าแหน่งก านัน ผู้ใหญบ้าน อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ อ่ืนชั่วคราวในช่วงการเลือกตั้ง เนื่องจากไม่ต้องการให้มีอิทธิพลในพ้ืนที่  ป้องกัน  
การมีอิทธิพลในพ้ืนที่ ป้องกันการทุริตการเลือกตั้ง และให้เจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่เป็นพนักงานสอบสวนเพราะ
ท าหน้าที่ได้รวดเร็วกว่า กกต. 
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  2. รัฐบาลปล่อยปละละเลยให้ เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  ใช้อ านาจในทางที่ ผิ ด 
สั่งปิดเหมืองทองอัคราจนท าให้ประเทศถูกฟ้องร้องได้รับความเสียหาย  
  รัฐบาลสร้างความเหลื่อมล้ าและอยุติธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย รัฐบาลละเมิดเรื่องที่ดิน
มากที่สุด เพราะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า ปัญหาที่ดินเป็นแดนสนธยา หาข้อมูลยากม การถือครองที่ดิน 
ที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเอกชนและเกษตรกร ซึ่งมีจ านวนที่ดินและพ้ืนที่แตกต่างกันมาก ปัญหาที่ดินที่รัฐบาล 
ให้นายทุนอยู่เหนือประชาชน มีสิทธิในที่ดินมากกว่าจนกลายเป็นความเหลื่อมล้ า ทั้งนี้ ยังมีหลักฐานทีร่ัฐบาลไป
ประกาศทับที่ดินของประชาชน โดยเสนอ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2562 เข้ามา จนก่อให้ เกิด 
การเดินขบวนไปที่ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งประชาชนกล่าวว่าเขามีที่ดินนิดเดียวอาศัยอยู่มานานแล้ว ก่อนทับที่ดิน
อุทยานแห่งชาติ ซึ่งประชาชนมีหลักฐานชัดเจนว่าอยู่อาศัยมาก่อน แต่นายกฯ ก็ยังใช้กฎหมายอ านาจนิยม  
ที่เลวร้ายกว่านั้นมีการประกาศทวงคืนผืนป่า จนถึงวันนี้รัฐบาลยังมีการประกาศว่าสามารถเอาที่ดินโดยทวงคืน
ผืนป่ามาได้แล้ว 2 แสนไร่ แต่มีหลักฐานย้อนแย้งว่าป่าหายไปปีละ 1 แสนไร่ นั่นเพราะรัฐบาลไปทวงคืน 
จากกลุ่มชาติพันธุ์ จากประชาชน แต่พอกับบริษัทเอกชน กลับไม่ไปทวงคืน รั ฐครอบครองที่ดินรวมมากกว่า
พ้ืนที่รวมของประเทศไทย แต่กลับปล่อยให้เกษตรกรส่วนใหญ่จ านวนกว่า 30 ล้านรายของประเทศไม่มีที่ดิน  
ท ากิน  มีการกระจายที่ดินที่ไม่เป็นธรรม มีการครอบครองที่ดินเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม  
มีการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นที่ดินของประชาชน แต่รัฐบาลปล่อยให้นายทุนที่มีสิทธิ์เหนือประชาชน 
เข้าไปครอบครองพ้ืนที่ เช่น ที่ดินอุทยานแห่งชาติ ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมจากการตัดสินใจผิดที่ร้ายแรง  
คือ การปิดเหมืองทองอัคราที่ในอดีตมีการมอบสัมปทานให้นายทุน จนท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 
จากสารพิษ แต่เมื่อพิสูจน์ไม่ได้ว่าประชาชนมีปัญหาทางสุขภาพจริงหรือไม่ และเมื่อไม่มีหลักฐานบริษัทเอกชน
ต่างประเทศก็ได้ฟ้องอนุญาโตตุลาการ รัฐบาลจึงต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่เอกชน ตลอดจนนายกรัฐมนตรี 
ใช้อ านาจในทางที่ผิด โดยใช้อ านาจตามมาตรา 44 สั่งปิดเหมืองจนท าให้ประเทศถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย 
เป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องน าทรัพยากรทางธรรมชาติและเงินแผ่นดินไปแลกเปลี่ยนเพ่ือไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย 
อีกทั้งเพ่ือแก้ปัญหาการกระท าที่ผิดพลาดของนายกรัฐมนตรี นับว่าเป็นการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ของตนเอง
และพวกพ้อง 
 

  3. รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดด้านเศรษฐกิจ ข้าวของแพง ค่าแรงถูก 
จนท าให้ประชาชนเดือดร้อน เกิดปรากฎการณ์ข้าวของแพงจนพังทั้งแผ่นดิน  
  เศรษฐกิจตกต่ าและทรุดตัวมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการยึดอ านาจจนถึงการบริหารของ
รัฐบาลปัจจุบันซึ่งเป็นรัฐบาลเดียวกัน มีการก่อหนี้สาธารณะสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนต้องขยายเพดานหนี้
สาธารณะ ขณะที่ หนี้ ครัวเรือนของประชาชนและอัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ก็สู งขึ้น  
เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อกว่า 2 ล้านคนและเสียชีวิตกว่า 20,000 คน ขณะที่
มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาไม่มีความชัดเจนแน่นอนกลับไปกลับมา ยิ่งท าให้เศรษฐกิจของประเทศ 
ด่ิงลงเหว การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ขณะที่รัฐบาลไม่มีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม ประชาชน
ทุกสาขาอาชีพได้รับความเดือดร้อนอย่างถ้วนหน้า เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนเพ่ิมมากขึ้น  
ตลอด 7 ปีที่รัฐบาลบริหารประเทศท าให้เกิดรวยกระจุก จนกระจาย ยอดหนี้สาธารณะเพ่ิมมากขึ้น ภาระหนี้
ครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น มีการน าเงินในอนาคตมาใช้อย่างไม่มีเหตุผล ท าให้ลูกหลานต้องมารับภาระในการ 
ใช้หนี้สินจากการกู้เงิน รัฐบาลจัดตั้งงบประมาณที่ไม่เหมาะสม จัดตั้งงบประมาณที่เน้นด้านคว ามมั่นคง  
และโครงการก่อสร้าง แต่ไม่เน้นการศึกษาและการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข การจัดท า
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีหรืองบกลางปีไม่มีความเหมาะสม  มีการขอจัดตั้ง 
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งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง ไม่สมเหตุสมผล และมีการน าไปใช้จ่ายอย่างไม่เกิดประสิทธิภาพ ประชาชน 
เกิดข้อสงสัยว่ารัฐบาลน าเงินงบประมาณไปใช้อย่างไรบ้าง แต่นายกรัฐมนตรีกลับไม่เคยชี้แจงรายละเอียด  
นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีบ่อยครั้ง จนท าให้วินัยการเงิน  
การคลังของประเทศเสียหาย ทั้งที่กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลตั้งงบกลางรายการดังกล่าวนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 3.5 
รัฐบาลใช้จ่ายจนท าให้รายจ่ายของประเทศเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สามารถหารายได้เข้าประเทศได้ ส่วนเรื่องราคาน้ ามัน
ปรับสูงขึ้น รัฐบาลไม่สามารถควบคุมราคาน้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล และแก๊ส  ส่งผลให้ประชาชนได้รับ 
ความเดือดร้อนและรัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้ สถานะกองทุนน้ ามัน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2565 ยังคงติดลบ 16,052 ล้านบาท และหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ รัฐบาลจะต้องกู้เงินมาอุดหนุน 
ก่อให้เกิดภาระหนี้สินกับประชาชนเพ่ิมขึ้น ขณะนี้รัฐบาลใช้วิธีแก้ปัญหาเรื่องน้ ามันโดยการลดภาษีสรรพสามิต
ลงเหลือราคา 3 บาท จากราคา 5.99 บาท เพ่ือน ามาอุดหนุนกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ถือเป็นนโยบายตัดแปะ 
ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใด เพราะราคาน้ ามันดีเซลยังคงแพงอยู่ นอกจากนี้ รัฐบาลส่งออกน้ ามันใน
ราคาที่ถูกกว่าราคาที่ขายให้คนไทยในประเทศ ถือเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับนายทุน ดังนั้น แนวทางในการ
แก้ ไขปัญหาราคาน้ ามัน รัฐควรลดการจัด เก็บ เงิน เข้ากองทุนน้ ามัน เชื้อเพลิง และน าเงินดั งกล่าว 
ออกจากโครงสร้างราคาน้ ามัน ตลอดจนลดภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซล จะส่งผลให้ราคาน้ ามันถูกลงทันที 
รวมทั้งต้องปรับโครงสร้างราคาน้ ามัน ลดภาษีสรรพสามิต และก าหนดราคาหน้าโรงกลั่น เพ่ือให้คนไทยได้ใช้
น้ ามันในราคาที่ ถูกลง นอกจากนี้  ด้านการท่องเที่ ยว ระบบ Test & Go ที่ ใช้ รองรับการท่องเที่ ยว 
มีความซับซ้อน ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว อีกทั้งรัฐบาลไม่สนใจภาคธุรกิจท่องเที่ยว 
ปล่อยให้ผู้ประกอบการแบกรับภาระแต่ เพียงฝ่ายเดียว จึงเสนอให้รัฐบาลดึงศักยภาพของประเทศ 
ผ่านการเจรจาทางการทูต เพ่ือเชิญชวนและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับเข้ามาในประเทศ พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยี
สร้างมืออาชีพมาต่อยอดความสามารถด้านธุรกิจการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวโดยให้ ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมและติดอาวุธการแข่งขันการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีการแก้ไข
สัญญาสัมปทาน อาทิ สัมปทานร้านค้าปลอดอากรในสนามบิน (DUTY FREE) ที่สนามบิน ส่งผลให้รัฐบาล
สูญเสียรายได้ และการท่าอากาศยานไทยขาดทุน จนไม่สามารถส่งเงินรายได้ให้กับรัฐได้ ซึ่งไม่เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินคลัง พ.ศ. 2561 รวมถึงการแก้ไขสัญญาแอร์พอร์ตลิงค์ ซึ่งไม่มีการจ่ายค่าสิทธิ์
ในการบริหารตามที่ตกลงกันไว้ ท าให้รายได้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ควรได้รับลดลง อีกทั้ ง 
ให้ผ่อนจ่ายได้ ซึ่งผิดหลักการอย่างสิ้นเชิง การกระท าเช่นนี้ถือว่ารัฐบาลไม่รักษาผลประโยชน์ให้ประเทศชาติ 
แต่กลับเอ้ือประโยชน์ให้แก่เอกชน โอบอุ้มเอกชน น าผลประโยชน์ของชาติไปให้กับเอกชน ท าให้รัฐเสียหาย 
ขาดรายได้ แต่ในทางกลับกันผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 กลับไม่เคยได้รับ 
การผ่อนผันเช่นนี้ นอกเหนือจากนี้ เมื่อรัฐบาลไม่มีแนวทางในการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
ก็มักจะใช้โครงการคนละครึ่งในการแก้ไขปัญหา ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ เยียวยา ช่วยค่าครองชีพ และวันนี้ใช้เงิน
ไปแล้วกว่า 2.2 แสนล้านบาท แต่เศรษฐกิจในประเทศก็ยังวนอยู่ที่เดิม โครงการคนละครึ่งนั้นยอมรับว่า 
เป็นโครงการที่ดีมาก แต่ไม่เหมาะน ามาใช้เยียวยาหรือแม้แต่จะใช้ในการช่วยเหลือค่าครองชีพ เพราะเป็นการ
แจกแบบใครมาก่อนได้ก่อน สุดท้ายคนที่สมควรได้รับกลับไม่ได้รับ และที่ส าคัญประเทศนี้ไม่สามารถฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจในระยะยาวได้จากการแจกคนละครึ่ง ดังนั้น รัฐบาลจ าเป็นต้องมีแผนฟ้ืนฟูประเทศอย่างจริงจัง  
และใช้โอกาสนี้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ให้คนที่มีทุนน้อยมีโอกาสได้เติบโต เกิดการจ้างงานที่มีคุณภาพ 
และท าให้อุตสาหกรรมเป้าหมายหลังโควิด-19 เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 รัฐบาล 
ได้กู้เงินไปแล้ว 1.5 ล้านล้านบาท ผ่านไปเกือบ 2 ปี อนุมัติเกือบเต็มวงเงิน มีงบส าหรับแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  
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แค่ 7.7 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ถือว่าเป็นงบประมาณในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ต่ าที่สุดนับตั้งแต่มีวิกฤติเศรษฐกิจมา 
ทั้งนี้ เมื่อไปดูเศรษฐกิจรายภูมิภาคก็ยังไม่ฟ้ืนกลับมา ด้านอุปโภคบริโภค และรายได้เกษตรก็ยังคงติดลบ  
แสดงให้เห็นว่าแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใช้ไม่ได้ผ และงบฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 7.7 หมื่นล้านบาท มีแต่โครงการ
ลักษณะเบี้ยหัวแตก หรือโครงการท่องเที่ยวคุณภาพมีเพียง 3 โครงการ ใช้ เงินเพียง 800 ล้านบาท 
อุตสาหกรรมเพ่ิมคุณภาพสูง มีโครงการเพียง 4 โครงการ ใช้เงิน 450 ล้านบาท เศรษฐกิจไทยหลังยุคโควิดยัง
มองไม่เห็นอนาคตและเดินถอยหลัง ประเทศต่าง ๆ ใช้ช่วงเวลานี้อัดฉีดเงินลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ 
เช่น เกาหลีใต้ลงทุน 3 ล้านล้านบาท เพ่ือลงทุนเศรษฐกิจสีเขียว ญี่ปุ่นอัดฉีดเงินอุดหนุนหลายพันล้าน  
เพ่ือดึงใต้หวันให้มาเปิดโรงงานนาโนชิบในประเทศเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนชิบ สิงค์โปร์จ่ายเงินตรงให้กับ 
SMEs เพ่ือจูงใจให้เปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลในการท าธุรกิจ แต่ เมื่อหันกลับมามองประเทศไทย นายกรัฐมนตรี
ได้พูดถึงปรากฎการณ์เรือนกระจก แต่วันนี้ไทยเพ่ิงต่ออายุโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพียงเพราะก๊าซธรรมชาติ 
แพงเกินไป รัฐบาลแทบไม่ ได้ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือน าไปสู่ เศ รษฐกิจสี เขียวอย่างที่ กล่าวไว้  
การที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า มีค าขอส่งเสริมการลงทุนถึง 6 แสนล้านบาท แต่มีการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายใน 7 อุตสาหกรรม เพียง 98,970 ล้านบาท และยังไม่ใช่การลงทุนจริง ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า ไทยก็ยังไม่ได้เป็นฐานการผลิต นอกจากนี้ ยังมองไม่เห็นอนาคตว่าเศรษฐกิจไทยจะฟ้ืนได้อย่างไร  
ในเมื่อค่าครองชีพยังคงสูงอยู่ ส่งผลโดยตรงโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย เนื่องจากราคาสินค้าอาหาร และน้ ามัน
ยังเพ่ิมสูงขึ้น มาตรการการช่วยเหลือกลุ่ม SMEs แทบไม่มีมาตรการใหม่ออกมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชน  
ซึ่งหากยังเป็นเช่นนี้เศรษฐกิจจะไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ หาก SMEs ยังไม่ฟ้ืนตัว เพราะรัฐบาลแทบไม่มีมาตรการ
ช่วยเหลืออะไรเพ่ิมเติมเลย นอกจากสินเชื่อ soft loan มีแต่หนี้ที่หยิบยื่นให้ และยังเป็นการหาภาระเพ่ิมอีก 
เศรษฐกิจจะฟ้ืนได้อย่างไร หากรายได้เกษตรกรยังตกต่ า  ส่วนเรื่องการควบรวมกิจการทรูและดีแทค  
รัฐบาลได้แก้ประกาศเรื่องการควบรวมกิจการในปี 2561 โดยไม่ต้องมีการมาขออนุญาต โดยให้มีการควบรวม
ให้เรียบร้อยแล้วมารายงานให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ทราบ และหากเกิดผลกระทบกับสภาวะการแข่งขัน กสทช. ค่อยมาออกมาตรการหลังการ
ควบรวม แต่กระบวนการสรรหา กสทช. ชุดใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ธันวาคม  
ซึ่งชื่อค้างอยู่ที่อยู่ที่นายกรัฐมนตรีจริงหรือไม่ หรือต้องการให้บอร์ดชุดเดิม ดูแลการควบรวมทรูและดีแทคเสร็จ
ก่อนหรือไม่ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่โควิด-19 ระบาดระลอกแรกช่วงต้นปี 2563 จนถึง
ระลอกที่ 5 ในต้นปีนี้ หลายธุรกิจต้องปิดกิจการทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร รวมถึงธุรกิจภาคบริการที่ได้รับ
ผลกระทบจากค าสั่งปิดตามมาตรการของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกลางคืน ร้านนวด ร้านบริการต่าง  ๆ 
สถานการณ์นี้ท าให้มีคนตกงานเพ่ิมมากขึ้น คนที่เคยเป็นแรงงานในระบบ เคยมีเงินเดือนใช้ทุกเดือน เคยมี
สวัสดิการทั้งจากประกันสังคมและเจ้าของบริษัท ค่าแรงจะเฉลี่ยอยู่ที่ 12,000 บาทต่อเดือน กลับต้องหลุดออก
จากระบบกลายเป็นคนที่ว่างงานต้องหันไปท าอาชีพอิสระที่ไม่มั่นคงอีกทั้งยังได้ค่าแรงน้อย สวัสดิการก็ไม่มี  
ในปี 2564 ที่ผ่านมา แรงงานอิสระมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น หากดูตามจ านวน
ผู้ประกันตนในมาตรา 33 ตั้ งแต่ เดือนมีนาคม 2563 - 2564 จะเห็นได้ว่าแรงงานในระบบอย่างน้อย  
600,000 คน ต้องออกจากระบบประกันสังคมและยังไม่สามารถกลับเข้าในระบบได้ แต่รัฐบาลกลับบริหารงาน
โดยไม่ดูบริบทในประเทศ อีกทั้งยังอ้างตัวเลขอัตราว่างงานว่ามีอยู่ ร้อยละ 1-2 ตัวเลขเหล่านี้ เป็นตัวเลข 
ที่หลอกลวง พร้อมกันนี้ ได้เสนอแนะให้รัฐบาลรับอนุสัญญา ILO และแปลกใจที่รัฐบาลไม่ยอมรับข้อที่ 87  
และ 98 ทั้งที่เป็นหลักพ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้แรงงานทุกกลุ่มทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ
จัดตั้งสหภาพแรงงานได้ เรื่องนี้สามารถท าได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแม้แต่บาทเดียว นอกจากนี้  
รัฐต้องจัดสวัสดิการในการดูแลประชาชนให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ิมเงินเลี้ยงดูบุตรและบ านาญ  
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เพ่ือให้มีสวัสดิการที่มั่นคง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินความสามารถ หากรัฐบาลจริงใจและคิดที่จะท าอย่าง
จริงจัง ไม่ใช่อ้างปัญหาต่าง ๆ มากมาย รัฐบาลไร้เสถียรภาพ แต่ประชาชนไร้อนาคต จะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่
ก็ต้องมาลุ้นกัน แต่รัฐบาลในวันนี้เราไม่สามารถเดาอะไรได้เลย หากรัฐบาลคิดว่าท าเต็มที่แล้วยังได้แค่นี้  
ก็ควรหยุดเพียงเท่านี้  และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ มีความสามารถเข้ามาบริหารประเทศ ด้วยการยุบสภา 
และคืนอ านาจให้ประชาชน เพ่ือให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ ส่วนประเด็นการแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้านั้น รัฐบาล 
ต้องดึงถ่านหินมาใช้ อาจเปิดให้มีการประมูลถ่านหิน เพ่ือไม่ให้มีค่า FT แพง ซึ่งจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนที่ ต้ อ งจ่ ายค่ า ไฟ ฟ้ าแพงขึ้ น  รั ฐบาลต้องมีน โยบายและมองหาเรื่ องพลั งงานทดแทน  
หรือจัดสรรงบประมาณกลางมาอุดหนุนค่า FT เพ่ือช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ประชาชนยังต้องรับภาระ
ในเรื่องของค่าเดินทาง เช่น ค่าขนส่งสาธารณะที่แพงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าทางด่วน ค่ารถไฟฟ้า รถประจ าทาง  
รถตู้ เรือด่วน รัฐบาลขึ้นราคาค่าโดยสารแต่ไม่พัฒนาการให้บริการ รัฐได้ประโยชน์จากการขยายสัมปทาน  
ประชาชนต้องรับภาระด้านค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น แต่รายได้ ไม่ เพ่ิมขึ้น คุณภาพชีวิตที่ ไม่ ได้มาตรฐาน  
รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุด น าเงินไปอุดหนุนรถไฟฟ้าแต่ละเลยการดูแลและอุดหนุนรถเมล์ ทั้งที่รถเมล์เป็นรถ 
ที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อยใช้บริการ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาคือ รัฐต้องออกตั๋วร่วม ท าโครงการค่า
โดยสารร่วม ให้รถเมล์ร่วมกับรถไฟฟ้า  เพ่ือแก้ไขปัญหาค่าเดินทางแพง เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง  
ค่าโดยสารอย่างเป็นระบบ  ส าหรับค่าสัมปทานทางด่วนนั้นรัฐควรเจรจายอมความลดค่าพิพาทแลกกับ
สัมปทาน 15 ปี 8 เดือน เพ่ือให้ค่าโดยสารร่วมถูกลง รวมไปถึงขยายโครงข่ายรถเมล์และ Feeder ปรับปรุง 
จุดเชื่อมต่อ มีรถเมล์ฟรีส าหรับผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลบริหารราชการจนท าให้ข้าวของมีราคาแพง แต่กลับ 
โยนความผิดว่าของแพงเพราะภาวะเงินเฟ้อ แต่ในความเป็นจริงแล้วของแพงเพราะการบริหารราชการ 
ที่ล้มเหลวของรัฐบาล ไม่มีความสามารถในการบริหารงาน ไม่มีความสามารถในการหาเงินเข้าประเทศ 
ประชาชนเดือดร้อนข้าวของแพง หากินฝืดเคือง ราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจชะลอตัว ประชาชน
ตกงาน นักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานท า ไม่มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพราะภาวะราคาเฟ้อ นายกรัฐมนตรี 
ในฐานะผู้น าประเทศ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจ จึงท าให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหาย 
ส่วนประเด็นราคาสินค้าเกษตรตกต่ า เพราะปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรกรลดลง ท าให้เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อน การปิดด่านต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่รัฐมนตรีบอกว่าด่านเปิด ผลผลิตของเกษตรกรต้องติดค้าง 
อยู่ที่ด่าน ท าให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรต้องขาดทุน ขาดรายได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่มีแผน 
การส่งออกที่ชัดเจนในการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน มีเพียงนโยบายที่สวยหรู แต่ท าไม่ได้  
สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งด าเนินการคือ ด าเนินการเจรจากับต่างประเทศเพ่ือให้ไทยส่งออกสินค้าเกษตรได้  
เร่งรัดตรวจสอบและรับรอง GAP นอกจากผลไม้แล้ว เกษตรกรที่ปลูกข้าวก็ได้รับผลกระทบจากสินค้าเกษตร
ราคาตกต่ า ราคาต้นทุนของการปลูกข้าวเพ่ิมขึ้น แต่ขายข้าวได้ราคาลดลง เพราะรัฐบาลบริหารงานไม่เป็น  
ยิ่งบริหารประเทศยิ่งท าให้เศรษฐกิจถดถอย ประชาชนจนลง รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ด้วยการแก้ปัญหาเรื่องราคาปุ๋ ย ให้มีราคาถูกลง ในกลุ่มของพ่ีน้องชาวประมงเอง ก็ได้รับผลกระทบ 
จากการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เรือถูกยึด ไม่สามารถออกไปท าประมงได้ ขาดรายได้ รัฐบาลไม่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านการประมง จนส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ 
รัฐบาลควรเร่งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงพาณิชย์ เพ่ือให้ชาวประมงท ามาหากินได้ ตั้งกองทุน  
เพ่ือชาวประมงให้มีทุนในการประกอบอาชีพและมีทุนให้กับชาวประมงที่ต้องการจะเปลี่ยนอาชีพ  
เพราะท าการประมงต่อไปไม่ไหว เนื่องจากค่าเรือประมงมีราคาแพง หากจะซื้อล าใหม่ทดแทนล าเดิมที่พัง
มิหน าซ้ ารัฐบาลยังปล่อยปละละเลยให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในประเทศอย่างกว้างขวางทุกพ้ืนที่  
และยังเป็นแหล่งส่งออกยาเสพติดรายใหญ่ไปยังหลายประเทศจนท าให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศ  
เสียหายไปทั่วโลก 
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  4. รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของโรค ทั้งโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19 ) ในคน และโรคเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : 
ASF) ระบาดในสัตว ์
  โรค ASF ท าให้หมูขาดตลาด ส่งผลให้เนื้อหมูมีราคาสูงขึ้นมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
แต่รัฐบาลกลับปกปิดข้อมูลการระบาดของโรคจนท าให้การแพร่ระบาดกระจายไปทั่วประเทศ ทั้งที่ รู้ว่า 
มีการระบาดในประเทศ ตั้งแต่ปี 2562 แต่กลับปกปิดข้อมูลจนท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูได้รับความเสียหาย 
และเดือดร้อนในวงกว้าง มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีหมูตายและรัฐเองก็จ่ายเงินชดเชยค่าท าลายหมู  
แต่กลับบอกว่าไม่เจอโรค ASF ส่งผลกระทบท าให้ราคาหมูเนื้อแดงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42 ภายใต้สถานการณ์
ดังกล่าวกลับมีข้อมูลว่ามีการเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนรายใหญ่อันเป็นการช้ าเติมปัญหาให้กับประชาชน 
มีการร่วมกันทุจริต กักตุนหมูจนท าให้หมูแพง ส่งผลให้ทุกสินค้ามีราคาแพง กรมการค้าภายในมีหน้าที่ควบคุม
ราคาสินค้า แต่กลับท าหน้าที่ล่าช้าส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น รายได้ของประชาชนเท่าเดิม  
มีกลุ่มทุนที่ได้รับผลประโยชน์จากการปกปิดข้อมูลนี้ และมีการส่งออกหมูออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  
ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้รัฐบาลใช้เทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการร่วมมือกับ 
กรมปศุสัตว์ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้ความรู้กับเกษตรกรและจัดหาวัคซีนให้กับเกษตรกร  
เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยมีอนาคตและอยู่รอด รวมทั้งการพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์มและการตรวจวินิจฉัย 
ให้เป็นที่ยอมรับ 
  ส่วน ในด้านการบริหารจัดการสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 นั้ น  
รัฐบาลมีความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนเพ่ือน ามาฉีดให้ประชาชน อีกทั้งน าวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพมาฉีด 
ให้กับประชาชน ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และระบบสาธารณสุขก็ไม่สามารถรองรับได้ 
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง และรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการกลายพันธุ์ของโรคได้  
ท าให้ เกิดการแพร่ระบาดอีกหลายระลอก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ  
ปัจจุบันรัฐบาลด าเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ไปแล้วร้อยละ 70 แต่เข็ม 3 ฉีดได้เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น 
นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ส่งผลให้เกิดการผลักดันแรงงานออกนอกระบบ 
จนท าให้ชีวิตของแรงงานไร้ความมั่นคง รายได้และสวัสดิการหดหาย สมาชิกฯ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
ว่า รัฐบาลต้องท าตามนโยบายที่ให้ไว้ คือ การเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าให้กับแรงงาน คุ้มครองและจัดสวัสดิการ  
ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้เหมาะสม เพ่ือเป็นขวัญ 
และก าลังใจให้กับแรงงาน 
 

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
ตอบชี้แจงว่า การอภิปรายในเบื้องต้นยังไม่ได้ลงในรายละเอียด โดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ชี้แจงต่อไป  
เพ่ือไม่ให้ประชาชนรับฟังแต่โจทย์อย่างเดียว แต่อยากให้รับฟังความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา หลายคนอาจ
มองว่ารัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีไม่มีความสามารถ ซึ่งประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความเชื่อมั่นของ
ประชาชน เรื่องที่ผู้เสนอญัตติได้กล่าวมานั้นมีประเด็นทั้งหมด 15 ประเด็น ประเด็นแรกขอยืนยันว่า รัฐบาลนี้ 
ไม่ใช่รัฐบาลเดิมจากปี 2557 แต่มีที่มาตามกรอบรัฐธรรมนูญ 2560 คนที่อยู่ในอ านาจเดิมมาท าหน้าที่ใหม่ 
ตามรัฐธรรมนูญใหม่ มีเพียง 4 คนที่เป็นคนเดิม ส่วนอีก 32 คนคือคนใหม่ทั้งหมด นโยบายต้องแตกต่างกัน
แน่นอน ส่วนเรื่องก่อหนี้สาธารณะ ขยายเพดานหนี้ หนี้ครัวเรือน น้ ามันแพง ข้าวของแพง ค่าแรงถูก  
อัตราว่างงานของนักศึกษาจบใหม่สูงขึ้น การเปิดกิจการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ที่เป็นวิกฤตการณ์ของโลก ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
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การแก้ไขปัญหาจึงมีความยุ่งยาก มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมาก รัฐบาลเข้าไปแก้ปัญหาโครงสร้าง  
อาจพูดง่าย ๆ ไม่เพียงพอ คงต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ นอกจากนี้ การแก้ปัญหาโควิด -19 และวัคซีน 
มีความล่าช้า สามารถชี้แจงได้หมด วันนี้รัฐบาลจัดหาวัคซีนได้เพียงพอจนท าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับ 
การทอ่งเที่ยวได้รับผลกระทบรุนแรง ทั้งนี้ อยากสอบถามไปยังฝ่ายค้านว่า ที่ได้กล่าวว่ารัฐบาลไม่มีการเยียวยา
ที่เหมาะสม ขอถามว่าความเหมาะสมคืออะไร การช่วยเหลือ การให้เงิน การสนับสนุนงบประมาณ รัฐบาลก่อน
หน้าที่ได้ท าโครงสร้างใหม่ ๆ ให้ประเทศไทยมีจีดีพีที่สูงขึ้นบ้างหรือไม่ นอกจากขอใช้เงิน ขอใช้งบประมาณ  
พอกู้มาแล้วก็บอกว่าเยียวยาไม่ทั่วถึงอีกทั้งเป็นการเพ่ิมหนี้สาธารณะ ทุกประเด็นรัฐบาลมีค าตอบทั้งหมด  
ขอยืนยันว่าไม่มี ใครด าเนินการใดใดโดยไม่ดูกฎหมาย ส่วนการเกิดโรคระบาดหมู ASF ขอยืนยันว่า 
ไม่มีการปกปิด แต่พบว่ามีการปกปิดเรื่องกักเก็บเนื้อหมูไว้ในห้องเย็นจ านวนมาก ขอยืนยันว่าจะด าเนินการ 
ตามกฎหมายอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องการให้ประชาชนระดับล่างเกิดความเข้มแข็งให้มากที่สุด  
ส่วนเรื่องราคาสินค้าอุปโภค บริโภคปรับสูงขึ้น ได้สั่งการให้ด าเนินการให้ตรวจสอบว่าการที่ราคาสูงขึ้นนั้น 
มีที่มาจากต้นทุนหรือจากการฉวยโอกาส ตนไม่ได้ท างานแบบสุกเอาเผากินเพ่ือตอบสนองความพอใจของ  
บางคนบางกลุ่ม แต่ต้องการท าให้คนไทยมีความสุขที่แท้จริง ไม่ หลอกลวง พูดอย่างไรก็ได้ให้คนเชื่อ  
ให้คนรัก นั่นไม่ใช่ตน แต่ตนจะพูดด้วยความจริงใจ จากที่ฟังผู้น าเสนอญัตติข้างต้น ขอย้อนกลับไปเมื่อปี 2564 
รัฐบาลก็พยายามด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาเป็นอย่างดีจนกระทั่งถึง 20 ธ.ค.2563 วิกฤติโควิด-19  
เข้ามาอีกระลอกหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลไม่ได้น าวิกฤติดังกล่าวเข้ามา แต่ต้องมาแก้ไขปัญหาตรงนี้และประชาชนทุกคน 
ก็ได้ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ท างานบรรลุตามเป้าหมายหลายเรื่อง อาทิ  
ท าให้สามารถเปิดประเทศได้ในเดือน พ.ย.2564 ตลอดจนได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย 9 เดือนกลับมาเป็นบวกร้อยละ 1.3 ต่อปี ดังนั้น เศรษฐกิจปี 2564 คาดว่าจะสูงกว่า 
ที่ประมาณการไว้ มีการจ้างงานมากขึ้น คนตกงานน้อยลง และมีการเคลื่อนย้ายกลับเข้าสู่ภาคบริการ  
การค้า จ านวนผู้มีงานท า 37.9 ล้านคน ปรับตัวดีขึ้นจากเดิม ส่วนนักศึกษาจบใหม่เข้าท างานภาคเอกชน 
กว่าร้อยละ 66.78 ท างานในภาครัฐร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว แม้ว่ารัฐบาล
ไม่ได้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า แต่ค่าแรงก็มีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ตามศักยภาพและฝีมือ อย่างไรก็ตาม 
ค่าแรงในประเทศไทยยังสูงกว่าหลายประเทศ และรัฐบาลก็มีมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับลูกจ้าง 
และนายจ้างมาโดยตลอด นอกจากนี้ หากฝ่ายค้านฯ มีข้อมูล ข้อเท็จจริงที่สามารถน าไปใช้สร้างประโยชน์ 
ให้ประชาชนได้ ทางรัฐบาลก็ขอขอบคุณฝ่ายค้านฯ ไม่ว่าจะแพง จะจน จะพังทั้งแผ่นดิน ก็รับได้หมด  
ส่วนเรื่องการบริหารทีส่่อไปทางทุจริตส่งผลกระทบต่องบประมาณ ขอฝ่ายค้านฯ อย่ากล่าวหาหากไม่มีหลักฐาน 
ไม่มีคดีความที่ท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ขอยืนยันว่าเข้ามารับต าแหน่งนี้ จากวันนั้นถึงวันต่อไป  
ถ้ายังอยู่ จะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาด ทั้งเรื่องนโยบายและเจตนารมณ์ พร้อมขอยืนยันว่าการใช้งบประมาณ
ของรัฐบาล ไม่ใช่การแจกเงิน แต่รัฐบาลจะลงพ้ืนที่ร่วมกับ ส.ส. ในปี 2565 จะมีการเดินหน้าในเรื่องนี้ 
อย่างแน่นอน ส่วนการปฏิรูปการเมือง รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในประเด็น
เรื่องอัตราเงินเฟ้อของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้ว ยังถือว่ารักษาอัตราไว้ได้ในระดับที่ดีพอสมควร  
และภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงปี 2564 จากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19  
และปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ส่งผลให้ทั่วโลกได้รับผลกระทบ ไม่ว่าเป็นรัฐบาล ใดก็ต้องประสบปัญหานี้  
รัฐบาลและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้ หน้าที่ของรัฐบาล  คือ ต้องพยายามแก้ไขปัญหานี้ 
อย่างรอบคอบ 
 
 
 
 



11 

 

  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงประเด็นเรื่อง
เอกสารสิทธิที่ดินของกรมที่ดิน ปัจจุบันปริมาณเอกสารสิทธิที่ดินของกรมที่ดินตั้งแต่เริ่มมีการออกโฉนดตั้งแต่ 
พ.ศ. 2444 – ธันวาคม 2564 กรมที่ดินมีโฉนดที่ดินจ านวน 35,349,231 แปลง โฉนดตราจองจ านวน 44,634 
แปลง ตราจองจ านวน 35,901 แปลง น.ส.3 ก. จ านวน 2,915,531 แปลง น.ส.3 จ านวน 1,002,965 แปลง 
และใบจอง 156,635 แปลง ซึ่งกรมที่ดินได้พยายามด าเนินการในการออกเอกสารสิทธิให้กับพ่ีน้องประชาชน  
ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้มากที่สุด ส่วนกรณีเรื่องที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ กรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) ขอให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่  3466 และ 8564 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  
เป็นประเด็นที่ได้มีการซักถาม ซึ่งเมื่อปี 2554 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินดังล่าว เนื่องจากออกทับที่ รฟท. ท าให้กรมที่ดินมีหนังสือ 
21 ม.ค.2554 หารือไปยังส านักงานอัยการสูงสุด และได้รับหนังสือตอบกลับเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2555 แจ้งว่า  
ต้องให้  รฟท.ที่ เป็นเจ้าของที่ดิน ใช้สิทธิ์ ฟ้องร้องคดีต่อศาล กรมที่ดินจึงได้มีหนังสือแจ้งไปเมื่อวันที่  
2 ต.ค.2555 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มี.ค.2564 สมาพันธ์คนงานรถไฟฯ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ  
ท าหนังสือร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินตามค าพิพากษา 
ศาลฎีกา ทางกรมที่ดินจึงแจ้ง จ.บุรีรัมย์  ยกเลิกใบไต่สวน 35 รายที่ ฟ้องคดี พร้อมจ าหน่าย ส.ค.1  
ออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดิน ตามค าพิพากษาศาลฎีกา  กระทั่งถึงปัจจุบัน การตรวจสอบที่ดินของ 
รฟท. เนื้อที่ 5,083 ไร่ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 2 พ.ย.2564 แจ้งให้กรมที่ดินเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน 
ทุกแปลงที่ออกทับที่ดิน รฟท. โดยให้ใช้ส าเนาระวางแผนที่ที่ได้อ้างเป็นพยานในศาล ซึ่งกรมที่ดินมีหนังสือ  
12 พ.ย.2564 ตลอดจนได้เชิญ รฟท. เข้าร่วมเป็นคณะท างานเพ่ือท าการรังวัดที่ดิน  และคณะกรรมการ
อ านวยการ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ รฟท.มีหนังสือ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2564 แจ้งยืนยันให้กรมที่ดิน 
เพิกถอนตามแนวแผนที่ที่ ใช้ อ้างอิงเป็นพยานในศาล  ทั้งนี้  ในท้ายคดีเป็นเอกสารในส านวนคดีผูกพัน 
เฉพาะคู่ความในคดี ไม่สามารถผูกพันกรมที่ดิน ซึ่งไม่ได้เป็นคู่ส าคัญในการรังวัด เจ้าของที่ดินต้องมาน ารังวัด 
เมื่อเจ้าของที่ดินไม่มาน ารังวัด ก็ไปวัดเองไม่ได้ จึงเป็นประเด็นส าคัญที่กรมที่ดินยังยืนยันว่าตามแผนที่ที่ปรากฏ
ถ้าแผนที่นั้ น เนื้อที่ มี เพียง 4,745 ไร่ 1 งานเท่านั้น ก็ยั งขาดอีกประมาณ 200 กว่าไร่  ยังเป็นปัญหา 
ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน เป็นประเด็นหนึ่งที่กรมที่ดินต้องการให้ผู้แทน รฟท.เข้าร่วม  
เป็นคณะกรรมการหรือน าชี้แนวเขตท่ีดิน 
 

  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตอบชี้แจงว่า 
ตามที่สมาชิกฯ เข้าใจว่าโรค ASF นี้เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่รัฐบาลปกปิดเรื่องดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะ 
ขาดแคลนหมูท าให้ราคาหมูปรับสูงขึ้น จะขอกล่าวถึงความเป็นมาของโรคนี้ว่า ในความเป็นจริงแล้วเราได้รับ
ข้อมูลอย่างชัดเจนจากการพบหมูลอยน้ าที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วันที่ 5 สิงหาคม 2562 และทางรัฐบาลก็
ไม่ ได้นิ่ งนอนใจ จึงรีบ เดินทางไปที่ท่ าเรือพาณิ ชย์ เชียงแสนทันที เพ่ือตรวจสอบเรื่องดังกล่าวทันที  
พร้อมเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และออกมาตรการร่วมกับผู้เลี้ยงสุกร โดยการปิดพรมแดนในการ
เคลื่อนย้ายหมู  และน าหมูทั้ ง 12 ตัวที่พบเข้าตรวจในห้องปฏิบัติการจึงพบว่ามี เชื้อ อย่างไรก็ตาม  
ตามหลักสากลกระบวนการในการหยุดยั้งการแพร่เชื้อ คือ ต้องท าลายหมูในบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร 
อีกทั้งยังตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวขึ้น ประกอบด้วย กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์  โดยได้ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมลงพ้ืนที่ 
เพ่ือจัดการในเขตที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไม่ได้นิ่งนอนใจ 
และได้อนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหา โดยได้ด าเนินการจ่ายเงินชดเชยเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 
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15 กุมภาพันธ์ที่ ผ่ านมาเพ่ือช่วยเหลือ เกษตรกร นอกจากนี้  ในเรื่องปริมาณหมู ในปี  2563 - 2564  
มีหมูประมาณ 1.1 ล้านตัว สามารถขยายพันธุ์ ได้  1 ต่อ 20 ตัว ดังนั้น ในปี  2564 มีหมู  19 ล้านตัว  
ขณะที่ประชาชนคนไทยบริโภควันละ 5 หมื่นตัว เท่ากับกินหมูไปทั้งหมด 18 ล้านตัว อีก 1.3 ล้านตัวส่งออก 
ดังนั้น ตัวเลขหมูจึงไม่ได้หายไปไหน ส่วนประเด็นเรื่องราคาหมูปรับสูงขึ้นนั้น นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ 
จึงได้เรียกประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 และมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยร่วมกัน
ส ารวจสต๊อกหมู ซึ่งขณะส ารวจเหลือหมูถึง 12 ล้านตัว และส ารวจเนื้อหมูในห้องเย็นกว่า 1 ,087 แห่ง  
พบมีหมูในสต๊อกกว่า 25 ล้านกิโลกรัม ดังนั้น ไม่ใช่โรค ASF ที่ท าให้หมูตาย หมูขาดตลาด แล้วท าให้เนื้อหมู
ราคาแพง เพราะปริมาณหมูอยู่ครบ และในวันนี้ทุกคนยอมรับแล้วว่าเกิดจากความผิดพลาดจากกลไก 
ทางการตลาด นับว่าเป็นการบิดเบือนกลไกทางการตลาด พร้อมขอยืนยันว่ารัฐบาล นายกรัฐมนตรี  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือแม้แต่ตนเองก็ไม่เคยได้ประโยชน์จากพ่อค้าหมูแต่อย่างใด ทุกฝ่ายมุ่งมั่น
ท างานเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตาม ในวันนี้เมื่อจ านวน 
หมูหายไป ผู้เลี้ยงรายย่อยกว่า 1.8 แสนรายหายไปครึ่งหนึ่งนั้น นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงและได้สั่งการให้
จัดสรรเงินทุนเพ่ือจัดอบรมและเลี้ยงหมูใหม่ โดยเงินทุนที่ตั้งไว้กว่า 3 หมื่นล้านบาท เพ่ือให้พ่ีน้องได้กู้ยืม 
เพ่ือกลับมาเลี้ยงหมูอีกครั้ง ตลอดจนสั่งการให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ 
เร่งผลิตลูกหมโูดยเร็ว 
 

  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ตอบชี้แจงถึงกรณีน้ ามันแพงทั้งน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล ว่ากรณีราคาน้ ามันที่ เพ่ิมสูงขึ้นขณะนี้  
เป็นวิกฤตที่ เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ใช่ เฉพาะประเทศไทย ถือเป็นปัจจัยภายนอกประเทศที่ควบคุมได้ยาก  
แต่ขณะนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการด้วยการลดภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลลง 3 บาทลลิตร ซึ่งการลดภาษี 
น้ ามันลง 3 บาทลลิตร เป็นเวลา 3 เดือนนั้นจะใช้วิธีการกันเงินจ านวน 1 บาทต่อลิตรต่ออายุกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง เพ่ือให้สามารถตรึงราคาน้ ามันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือน พ.ค.2565 จากเดิม 
ที่น่าจะตรึงได้ถึงเดือน มี.ค.2565 เท่านั้น เมื่อถามว่าภาษีที่ลดลงจะมีผลต่อราคาขายปลีกอย่างไรนั้น  
ราคาขายปลีกอาจปรับลดลง 2 บาทต่อลิตร โดยยังคงตรึงราคาไว้ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรเหมือนเดิม  
ส่วนช่วงจากนี้ไป หากเกิดกรณีที่ราคาใกล้แตะเพดานที่ 30 บาทต่อลิตร ก็ต้องหาวิธีการตรึงอีก ไม่ให้เกิน  
แต่อย่างไรก็ตาม ณ วันนี้ เวลานี้ และเวลาถัดไป คงต้องหาทางประคับประคอง ซึ่งคาดว่าราคาไม่น่าจะแพงไป
กว่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 8 ปีที่แล้ว และคงไม่ก่อให้เกิดภาระประชาชน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่เคยทอดทิ้ง  
และเข้าใจในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยในการช่วยเหลือด้านพลังงานนั้น ตั้งแต่ปี 2563 จนถึง
ปัจจุบัน รัฐบาลได้มีมาตรการทางด้านพลังงานเข้าไปช่วยเหลือประชาชน คิดเป็นวงเงินกว่า 161,866 ล้านบาท 
โดยการช่วยเหลือทั้งก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า น้ ามัน และ NGV ทั้งนี้ ในส่วนข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ รัฐบาลจะรับไปพิจารณามาตรการที่จะช่วยบรรเทา โดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือ
น้ ามันเบนซิน ซ่ึงตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางและจะมีมาตรการออกมาเร็ว ๆ นี้ 
 

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงถึงประเด็นหนี้
สาธารณะ ว่ารัฐบาลมีความจ าเป็นต้องกู้เงินมาเพ่ือแก้ไขวิกฤติโควิด-19 แต่ได้มีการปรับเพดานหนี้สาธารณะ
เพ่ือให้ เป็นไปตามกรอบกฎหมายตลอดเวลาและเพ่ือรับมือกับปัญหาต่าง ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่า  
ปรับเพดานหนี้ขึ้นแล้วต้องกู้เพ่ิม ปี 63 - 64 มีวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการจ ากัดการเดินทาง 
ทั้งคนและสินค้าประสบปัญหา ภาคการท่องเที่ยวที่คิดเป็นร้อยละ 18 ของจีดีพีก็ได้รับผลกระทบไปด้วย  
รายได้ตรงนี้หายไป ผลกระทบตรงนี้กระทบกับภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งโรงแรม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามมา วงเงินที่จ าเป็นต้องกู้เงินมาเพ่ือแก้ปัญหาจึงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทุกประเทศเจอภาระหนี้เช่นนี้  
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เหมือนกันหมด รัฐบาลมีการปรับโครงสร้างหนี้ตลอดเวลาบางรายการมีการช าระหนี้ก่อนก าหนด รวมทั้ง 
มีการให้เอกชนเข้ามาลงทุนกับรัฐบาลทั้งเรื่องการแพทย์ และการสาธารณสุข มีการกระตุ้นให้จีดีพีขยายตัว  
เช่น การเปิดโครงการอีอีซี การปรับโครงสร้างภาษี ปรับโครงสร้างงบประมาณ เพ่ือให้มีการน าเงินไปช าระ 
เงินต้นและดอกเพ่ือให้หนี้ลดลง แต่จากสถานการณ์โควิด -19 ท าให้ เรายังไม่ได้จัดให้ตรงนี้ เท่าที่ควร  
เพราะต้องน าเงินเม็ดนั้นมาใช้จ่ายเพ่ือแก้ปัญหาโควิด-19 ก่อน นอกจากนี้ ยอดหนี้ที่เกิดขึ้นแบบกระโดดสูง 
แบบนี้ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่จะเกิดจากกรณีท่ีมีวิกฤติเท่านั้น 
 

  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบชี้แจงถึงกรณีปัญหาค่าแรงถูกว่า  
ยอมรับว่าการพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ า จะต้องฟังความคิดเห็นจากไตรภาคีซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง
นายจ้าง ลูกจ้าง และส่วนราชการ ซึ่งจากผลการประชุมปี 2564  ในส่วนราชการและนายจ้าง มีความเห็น
ตรงกันให้คงอัตราเดิมในขณะที่ ลูกจ้าง มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  ส าหรับ 
การพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ าปี 2565 นี้ จะมีการประชุม เดือนกรกฎาคม โดยให้ไตรภาคีจังหวัดท าข้อสรุปส่ง
ขึ้นมายังส่วนกลาง และปลัดกระทรวงแรงงานจะเป็นผู้ พิจารณาต่อไป  นอกจากนี้  กระทรวงแรงงาน 
มีโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนในกิจการต่าง ๆ ในกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 39 และ 40  
ใช้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 583.67 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตนไปกว่า 116 ,733 ราย 
และยืนยันว่ามีอัตราการว่างงานลดลงร้อยละ 24.42 นับว่าเป็นเครื่องบ่งบอกว่าม าตรการรัฐที่ออกมา  
ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาหรือการช่วยเหลือผู้ประกันตนและผู้ประกอบการ ยังคงก่อให้เกิดการจ้างงาน  
และอัตราการว่างงานปรับลดลง มีการสร้างงานเป็นเพ่ิมขึ้นกว่า 170,000 ราย พร้อมทั้งขอยืนยันว่าที่ผ่านมา 
รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ ภายหลังไตรภาคีมีมติ คงค่าแรงขั้นต่ าไว้เหมือนเดิม ทั้ง โครงการ 
ม.33 เรารักกัน เงินเยียวยาจากล็อคดาวน์ 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ลดเงินสมทบประกันสังคม  
โดยสามารถลดค่าครองชีพผู้ประกันตนโดยเฉลี่ย 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
 

  เมื่อประชุมฯ เป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว  ประธานฯ จึงสั่งปิดการประชุม ในเวลา  
0.49 นาฬิกา และนัดประชุมต่อในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.  
     
ปิดประชุมเวลา 0.49 นาฬิกา 
 
 
                                   ************************************** 
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