
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ  
 

   วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร     
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายศุภชัย  โพธิ์สุ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (1) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 
 

  (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   
   การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุญาตให้ถ่ายทอดสด
การประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง 
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เริ่มประชุมจนสิ้นสุดการประชุม และมีล่ามภาษามือซึ่งประชาชนทั่วไป
สามารถรับฟังได้อย่างทั่วถึง และเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 18 วรรคสอง  
ทั้งนี้  จะงดการถ่ายทอดในช่วงเวลาการเสนอข่าวในพระราชส านัก  คือเวลา 20.00 - 20.30 นาฬิกา  
และช่วงที่ เป็นข่าวภาคหลักของสถานี โทรทัศน์  คือ ช่วงข่าวภาคเที่ยงเวลา 12.00 – 14.00 นาฬิกา  
ข่าวภาคค่ าเวลา 18.00 – 20.00 นาฬิกา และข่าวภาคดึกเวลา 22.00 – 23.00 นาฬิกา อย่างไรก็ตาม 
การบันทึกการถ่ายทอดการประชุมจะถูกเผยแพร่หลังจากสิ้นสุดการประชุมทันที ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ
สมาชิกฯ ห้ามไม่ให้มีการอภิปรายที่มี เนื้อหาสาระที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เพราะหากสมาชิกฯ ท่านใดฝ่าฝืน สถานีโทรทัศน์รัฐสภาอาจถูก
ระงับการออกอากาศทันทีและอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
 

 (3) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
 

 (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 
 

  เรื่องด่วน     
  - ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายชลน่าน   
ศรีแก้ว กับคณะ จ านวน 186 คน เป็นผู้เสนอ) 
   ประธานฯ ได้ขอความร่วมมือสมาชิกฯ ในการอภิปรายใน 5 ประเด็น คือ  
   1. ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนคือผู้เสนอญัตติคือผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 178 วรรคสอง ประกอบกับข้อ 66 และหากผู้เสนอญัตติแถลงเหตุผลจบก็จะ
ให้ผู้ที่ลงชื่อเข้าอภิปรายได้อภิปรายตามล าดับตามที่แจ้งรายชื่อไว้  
  2. การอภิปรายจะเป็นการอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลซึ่งฝ่ายค้านหรือ
คณะกรรมการประสานงานฝ่ายค้านจะเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายให้ทราบล่วงหน้าต่อที่ประชุม  
โดยการอภิปรายชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิอภิปราย  
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ชี้แจง ส่วนในบางเรื่องนั้น รัฐมนตรีที่ถูกขออภิปรายไม่ไว้วางใจอาจไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงและอาจเกี่ยวข้อง
กับรัฐมนตรีท่านอ่ืน เพ่ือเป็นประโยชน์และเพ่ือความชัดเจนต่อประชาชน ประธานฯ อาจอนุญาตให้รัฐมนตรี  
ที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบงานในเรื่องดังกล่าวได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมเฉพาะเท่าที่จ าเป็น ตามข้อบังคับ
การประชุมฯ ข้อ 177 ประกอบกับ ข้อ 76 ส่วนกรณีที่มีการพาดพิงรัฐมนตรีที่ไม่มีรายชื่อถูกอภิปรายหรือ
สมาชิกฯ ที่ถูกอภิปรายพาดพิงและได้รับความเสียหาย ประธานฯ จะให้โอกาสรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายพาดพิง  
ได้ชี้แจง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 178 ประกอบกับ ข้อ 71 
  3. ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 178 การอภิปรายให้น าความในหมวด 4 ส่วนที่ 3 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม แต่ยกเว้นข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 67 และ ข้อ 69 โดยในข้อ 69 ยกเว้นเฉพาะ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมิให้น าเอกสารใด ๆ มาอ่านในที่ประชุมและยกเว้นว่า ห้ามมิให้น าวัตถุใด ๆ เข้ามา
แสดงในที่ประชุม กล่าวคือ การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่อภิปราย ต้องไม่ฟุ่มเฟือย 
วนเวียน ซ้ าซาก หรือซ้ ากับผู้ อ่ืน และห้ามสมาชิกฯ ผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาที่ไม่สุภาพ ใส่ร้าย  
หรือเสียดสีบุคคล และห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ หรือออกชื่อสมาชิกฯ หรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็นซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 178 ประกอบกับ ข้อ 69 
  4. การน าเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เข้ามาแสดงในที่ประชุมที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกฯ ได้รับความเสียหาย หรือเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม สมาชิกฯ ท่านนั้นต้องรับผิดชอบผลแห่งการกระท านั้นซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมฯ  
ข้อ 178 วรรคสาม 
  5. การพิจารณาญัตติดังกล่าวมีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
หากสมาชิกฯ ที่กล่าวถ้อยค าในที่ประชุมไปปรากฏนอกรัฐสภาและการกล่าวถ้อยค านั้นมีลักษณะเป็นความผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกฯ สมาชิกฯ ที่เป็นผู้กล่าวถ้อยค านั้นย่อมไม่ได้รับเอกสิทธิ
คุ้มครองตามมาตรา 124 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสมาชิกฯ  
และหวังว่าการอภิปรายจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมฯ ทุกประการ 
   น ายอ รรถก ร   ศิ ริ ลั ท ธ ย าก ร  ส ม าชิ ก ส ภ าผู้ แ ท น ราษ ฎ ร แ บ บ บั ญ ชี ร ายชื่ อ  
พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรอบเวลา 
ในการอภิปราย โดยเริ่มพิจารณาในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565  
ซึ่งในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี จะเริ่มประชุมเวลา 8.30 – 00.30 นาฬิกา ส่วนวันศุกร์จะเลิกประชุม
ในเวลาประมาณ 23.30 นาฬิกา และจะมีการลงมติในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา 
ทั้งนี้  จากการประชุมวิปสองฝ่าย ที่มีนายสุชาติ   ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ ง  
เป็นประธาน ได้ข้อสรุปในส่วนของวิธีการอภิปรายว่า ฝ่ายค้านจะเสนอล าดับรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย 
เพ่ือช่วยให้การบริหารเวลาในการพิจารณาในครั้งนี้สามารถท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในแต่ละวันพรรคร่วมฝ่าย
ค้านจะใช้เวลาในการอภิปรายอย่างน้อยวันละ 11 ชั่วโมง 
  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า เวลาของฝ่ายค้านนั้นยืนยันที่  45 ชั่วโมง ตั้งแต่วันอังคารที่  19 กรกฎาคม 2565 และจบ 
การอภิปรายภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 นาฬิกา โดยเวลาส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นสัดส่วน
ของคณะรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกฯ ของฝ่ายรัฐบาลในกรณีประท้วงหรืออ่ืน ๆ ดังนั้น 
จึงเป็นเวลาที่จะต้องบริหารร่วมกัน และฝากไปยังฝ่ายรัฐบาลให้บริหารจัดการเวลาในส่วนของฝ่ายรัฐบาลให้เกิด
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ประโยชน์และตอบค าถามให้ได้ครบถ้วนที่สุด นอกจากนี้ เวลาที่เกินไปจากเวลา 00.30 นาฬิกา ในแต่ละวัน 
โดยทางคณะรัฐมนตรีอาจมีเวลาไม่พอที่จะใช้ตอบค าถาม ข้อซักถาม หรือข้อกล่ าวหาต่าง ๆ ก็จะมีเวลาช่วง 
00.30 – 01.30 นาฬิ กา ในแต่ ละวัน  คือ  วัน อังคาร วัน พุ ธ และวันพฤหั สบดี  ส าหรับการตอบ  
หากมีความประสงค์จะใช้เวลาดังกล่าว ทางฝ่ายค้านก็พร้อมจะอยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมและรับฟังค าตอบ  
ทั้งนี้ ฝ่ายค้านจะแจ้งรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายในแต่ละวันก่อนหน้า โดยในวันนี้ล าดับแรกจะเป็นการเข้า
สู่ญัตติโดยนายชลน่าน  ศรีแก้ว ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะครอบคลุมคณะรัฐมนตรีทุกท่าน  
และล าดับที่ 2 คือ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ล าดับที่ 3 คือ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ล าดับที่ 4 คือ นายสุชาติ  ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ล าดับที่ 5 คือ นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และล าดับที่ 6 คือ นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 นายชินวรณ์   บุณ ยเกียรติ  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ต้องการเห็น
บรรยากาศการอภิปรายครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่ทางฝ่ายค้านจะได้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ฝ่ายบริหาร ตนในฐานะตัวแทนของฝ่ายบริหารได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่า ยินดีที่จะให้เวลาฝ่ายค้าน 45 ชั่วโมง  
แม้ฝ่ายบริหารจะได้เวลาเพียง 15 ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายรัฐบาลจะบริหารจัดการเวลาในส่วนของฝ่ายรัฐบาล ในส่วน
ของพรรคร่วมรัฐบาลนั้นไม่มีวัตถุประสงค์ใดที่จะท าให้เสียบรรยากาศหรือเสียเวลาในการประชุม ดังนั้น ขอให้
ฝ่ายค้านได้ด าเนินการในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อย่างเต็มที่และรักษาเวลาให้ได้วันละประมาณ 11 ชั่วโมง   
ก็จะท าให้สามารถอภิปรายได้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 นาฬิกา 
 ต่อมา ประธานฯ ได้สรุปว่า การอภิปรายจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 
เป็นเวลา 4 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 นาฬิกา โดยประมาณ ซึ่งฝ่ายค้านได้รับจัดสรรเวลา  
45 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละ 11 ชั่วโมง แต่ในวันนี้ต้องเสียเวลาไป 1 ชั่วโมง เนื่องจากเริ่มประชุมช้า โดยเมื่อใน 1 วัน 
ประชุมวันละประมาณ 16 ชั่วโมง ก็จะเหลือเวลาของฝ่ายรัฐบาลประมาณวันละ 5 ชั่วโมง แต่ตามที่ได้ 
มีการตกลงกันว่าหลังจากเวลา 00.30 นาฬิกา อาจยืดเวลาให้รัฐบาลตอบได้อีกประมาณ 1 ชั่วโมง จนถึงเวลา 
01.30 นาฬิกา  
   นายชลน่าน  ศรีแก้ว ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายเปิดญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้เข้าชื่อจ านวน 
186 รายชื่อ เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้  ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรีที่ ได้กรุณาจัดสรรเวลาให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้านในการท าหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
ในการตรวจสอบ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดและเป็นบทก าหนดที่หนักที่สุดในการตรวจสอบ ควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน โดยในการอภิปรายนี้จะขอแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การแถลงญัตติถึงข้อกล่าวหา 
พฤติการณ์ พฤติกรรม ข้อเท็จจริง และเหตุผลที่ได้เสนอญัตติ และ 2. ขอใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งเพ่ือน าญัตติมาขยายให้
ประธานฯ สมาชิกฯ และพ่ีน้องประชาชนได้รับรู้ รับทราบว่าภายใน 4 วันนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านและฝ่ายค้านอิสระ  
จะร่วมกันอภิปรายขยายความและเจาะลึกในรายละเอียด ส าหรับญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนี้ มจี านวน 11 คน รวมถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 



4 

 

   จากนั้น นายชลน่าน  ศรีแก้ว ได้แถลงญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 
เป็นรายบุคคล ว่า ข้าพเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มีรายนามท้ายญัตตินี้ จ านวนทั้งหมด 186 รายชื่อ ซึ่งมีจ านวน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ขอเสนอญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ซึ่งรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายมีรายนาม ดังต่อไปนี้ 
    1. พลเอก ประยุทธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
    2. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
    3. นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
    4. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
    5. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    6. นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
    7. นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
    8. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
    9. นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
  10. นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  11. นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
  โดยมีพฤติการณ์และเรื่องที่จะอภิปราย ดังนี้ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 
  ตลอดระยะเวลาร่วมแปดปีที่บริหารประเทศมาในฐานะนายกรัฐมนตรี ผิดพลาดสัมเหลว ไม่สามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับประเทศ ไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน 
ได้เลย ในทางตรงกันข้ามกลับกลายเป็นต้นตอที่ท าให้ปัญหาที่มีอยู่มีความซับซ้อน ขยายวงกว้างและรุนแรงยิ่งขึ้น 
ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง อาชญากรรม ยาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชัน ประชาชนในชาติแตกแยก แบ่งฝัก 
แบ่งฝ่ายขยายวงกว้างขึ้นมากกว่าเดิม โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในยุคของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นับว่ามีสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยแพร่กระจายไปทุกอณูของสังคม เป็นยุคที่ทุจริตเฟ่ืองฟู ความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจรั้งท้ายของอาเซียน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นที่ประจักษ์ ไร้ภูมิปัญญา ไร้องค์ความรู้ ไร้ความสามารถ ไร้ประสิทธิภาพ ไร้จิตส านึกรับผิดชอบ ขาดภาวะ 
ความเป็นผู้น าที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาล เป็นผู้น าที่พิการทางความคิด ยึดติดแต่อ านาจ ไม่เคารพหลักนิติรัฐ นิติธรรม  
ไร้คุณธรรมจริยธรรม ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้าน  
ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยให้บุคคลแวดล้อมและพวกพ้องของตนแสวงหา 
ผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของพ่ีน้องประชาชน ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยละเว้นเพิกเฉยต่อ 
การทุจริตในภาครัฐเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง การใช้จ่ายงบประมาณมิได้ค านึงถึงวินัยการเงินการคลัง 
มุ่งแต่ก่อหนี้เพ่ือแสวงหาคะแนนนิยมทางการเมือง โดยไม่สนใจต่อภาระหนี้สาธารณะและหนี้สินต่อหัวของประชาชน 
จนเรียกได้ว่า "เป็นยุคก่อหนี้มหาศาลเพ่ือน ามาผลาญโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน" ไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ไม่ใส่ ใจและไม่ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามขอ้กล่าวหาและค าแนะน าของสภา จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ขาดจิตส านึกในความเป็นประชาธิปไตย ไร้การเคารพ 
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ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน มุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง ปิดปากประชาชนและปิดกั้นเสรีภาพของ 
สื่อมวลชน ละเมิดสิทธิมนุษยชน ใช้งบประมาณเพ่ือการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ไม่มีความจ าเป็นต่อภารกิจของ
ประเทศในภาวะที่ประเทศมีปัญหาด้านเศรษฐกิจที่รุนแรง ไม่ก ากับดูแลการใช้งบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ผลจากการบริหารประเทศของ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นับวันจะท าให้ประเทศถอยหลัง เศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหว ประชาชนที่ยากจนอยู่แล้ว
ยิ่งยากจนลงเรื่อย ๆ ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนจนกับคนรวยขยายวงกว้างมากขึ้น ผู้คนตกงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่มี
งานท าเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน ธุรกิจย้ายฐานการผลิตไปประเทศอ่ืน นักลงทุนใหม่ก็เข้ามาลงทุนน้อยลง ขณะที่ปัญหาสังคม
ทั้งยาเสพติด อาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เพ่ิมมากขึ้น สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนโดยที่ภาครัฐไม่สามารถป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ 
ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประชาชนดังกล่าว พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา กลับปล่อยให้พวกพ้องและ
บุคคลแวดล้อมของตนเองกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง ไม่ใส่ใจที่จะป้องกันและปราบปราม  
มีการใช้เงินและการต่อรองผลประโยชน์เพ่ือความอยู่รอดทางการเมืองของตนเอง อันเป็นการท าลายระบบรัฐสภา 
และหลักการประชาธิปไตย จนท าให้ระบบรัฐสภาตกต่ า สั่นคลอน และกลไกในระบบรัฐสภาเสียหาย 
  นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  มีพฤติกรรมฉ้อฉล ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ รู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปละละเลยให้มี 
การทุจริตในองค์กรหรือหน่วยงานในก ากับดูแล สร้างความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนเองและพวกพ้อง ไม่ระงับยับยั้ง ละเลยไม่ติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริตเพ่ือให้ 
มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐ ล้มเหลวและไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการของกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงในก ากับดูแล ปล่อยให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นจนกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนและ 
การด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน จนส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกหย่อมหญ้า จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
  นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไร้คุณธรรมจริยธรรม ไร้จิตส านึกของการเป็นนักการเมืองที่ดี 
มีพฤติกรรมท าลายระบบการเมืองด้วยการรู้ เห็นเป็นใจ สนับสนุนการใช้ เงิ นและผลประโยชน์ เพ่ือมุ่ งดึ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองอ่ืนเข้าสังกัดกลุ่มการเมืองของตนโดยไม่ค านึงถึงหลักการประชาธิปไตย 
และคุณธรรมทางการเมือง ท าให้ระบบการเมืองถอยหลังไปสู่ยุคการใช้เงินและผลประโยชน์สร้างฐานอ านาจ 
ทางการเมือง อันถือเป็นธุรกิจการเมืองที่ท าลายอุดมการณ์ประชาธิปไตย เปลี่ยนจากระบบคุณธรรมน าการเมืองเป็นใช้
เงินและผลประโยชน์น าการเมือง นายอนุทิน  ชาญวีรกูล ยังล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ความรู้ 
ความสามารถในการบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุข มีการใช้งบประมาณแผ่นดินเกินความจ าเป็นและไม่เกิด
ประโยชน์ เกิดความเสียหายแก่งบประมาณของประเทศ มุ่งเอ้ือประโยชน์ให้เพ่ือนพ้องบริวาร แสวงหาประโยชน์ 
จากต าแหน่งและหน้าที่ของตน จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐรรมนูญหรือกฎหมาย 
  พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
  จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มุ่งสร้าง 
ความม่ังคั่งในต าแหน่งหน้าที่ รู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่เกิดกับประเทศ ไร้จิตส านึกและไร้ความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ ไม่เป็นแบบอย่าง 
ทีด่ีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่กลับท าตนเป็นแบบอย่างของการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายที่มี 
วัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อพบเห็นการทุจริตกลับปกป้องและไม่ด าเนินการแก้ไข 
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  พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ขาดซึ่งธรรมาภิบาล บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่อง
อย่างร้ายแรง ใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต 
ของหน่วยงานในก ากับดูแลอย่างกว้างขวาง เมื่อรู้ว่ามีการทุจริตกลับไม่ระงับ ยับยั้ง แต่กลับรู้เห็นยินยอมให้มี 
การกระท าดังกล่าวจนท าให้การทุจริตเป็นเรื่องปกติของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้ระบบราชการและประเทศชาติ
ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
  ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
ชาติ มีพฤติกรรมใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ด าเนินนโยบายโดยไม่
ค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีการใช้งบประมาณจ านวนมากโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ทางด้านเศรษฐกิจและประโยชน์สาธารณะ ท าให้ประเทศสูญเสียโอกาสและงบประมาณจ านวนมหาศาล ใช้สถานะหรือ
ต าแหน่งกระท าการโดยทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในกระทรวงคมนาคม เพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง และพรรคการเมืองที่ตนสังกัด ละเว้นไม่ดูแลให้ 
มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจนเกิดความเสียหายต่อแผ่นดิน ไม่ดูแลให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
มีผลประโยชน์ทับซ้อนและกระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพ่ือให้ตนเองมีส่วนได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว บกพร่องอย่างร้ายแรง ปล่อยปละละเลยให้เกิดอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีที่ท าลายระบบเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อประชาชนอย่างกว้างขวางแพร่หลาย และเพ่ิมจ านวน 
มากขึ้นโดยไม่สนใจ และขาดความรู้ความสามารถที่จะป้องกันและปราบปราม สนใจเอาผิดแต่เฉพาะกับกลุ่มบุคคล
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง บริวาร และพวกพ้อง นอกจากนี้ นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ ยังมีพฤติการณ์จงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย มีความประพฤติเสื่อมเสียทางศีลธรรมอันดี ผ่าฝืน
และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
  นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ล้มเหลว ไร้ความรู้ ความสามารถในการดูแลงานด้านพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปล่อยให้ประชาชนขาดไร้ซ่ึงที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ ขณะที่การใช้
งบประมาณแผ่นดินกลับมุ่งเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองและพวกพ้อง ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่ า 
ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
  นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
  ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต
และแสวงหาประโยชน์ในหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน ไม่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
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  นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  ไร้ความรู้ ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ ไม่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ปล่อยปละละเลย รู้เห็น สนับสนุนให้มีการทุจริตและแสวงหา
ผลประโยชน์ภายในหน่วยงานในก ากับดูแล ไม่ด าเนินการตรวจสอบ ระงับ ยับยั้ง และป้องกันการทุจริตจนท าให้ 
เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
  นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
  ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติการณ์ส่อไปทางทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ 
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง  
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ปล่อยปละละเลยให้มีการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการน าแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ เอ้ือประโยชน์ให้เอกชนรายใหญ่ในการใช้ประโยชน์จากแรงงาน 
โดยผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
  ผลจากการบริหารราชการแผ่นดินและพฤติกรรมต่าง ๆ ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้งหมดรวม 11 คน ข้างต้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง 
ประเทศชาติประสบความตกต่ าอย่างถึงที่สุดในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนสูญเสียโอกาส 
ที่จะได้คุณภาพชีวิตและหลักประกันการด ารงชีพที่ดี เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า เกิดภาวะ "รวยกระจุก จนกระจาย" 
และ "ค่าครองชีพสูง คุณภาพชีวิตต่ า" หากปล่อยให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐมนตรีดังกล่าวยังคงบริหาร
ราชการแผ่นดินต่อไป ย่อมน ามาซึ่งความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนจนยากที่จะเยียวยาแก้ไขได ้
  โดยเฉพาะในส่วนของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซ่ึงตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา 
มีการบริหารราชการที่ซ้ าเติมความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน มีการใช้กลไกเพ่ือสืบทอดอ านาจเพียงเพ่ือล้มล้างศัตรู
หรือคู่แข่งทางการเมือง ซึ่ งไม่ เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับพ่ีน้องประชาชนแต่เพียงเท่านั้น และหาก 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา มีวุฒิภาวะอย่างแท้จริง ต้องออกมายอมรับว่าความผิดพลาด ล้มเหลวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
นั้นเกิดจากตัวท่านเพียงคนเดียวและประกาศว่าท่านไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ก็เชื่อว่าประเทศชาติ บ้านเมือง และการท าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรจะกลับสู่สภาวะปกติ
และประชาชนมีความหวัง อีกทั้ งมองว่า หากพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่ลงคะแนนไม่ไว้วางใจพลเอก ประยุทธ์   
จันทร์โอชา ก็ถึงเวลาที่พรรคฝ่ายค้านจะต้องกระท าการเพ่ือไม่ให้พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา บริหารราชการแผ่นดิน 
ได้ต่อไป อีกทั้งยังไร้ความชอบธรรมตั้งแต่เข้าสู่อ านาจ และใช้อ านาจที่ขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ  
โดยในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถหารายได้เข้าประเทศได้ แต่กลับตั้งตนเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมีวิสัยทัศน์ 
ในลักษณะเสพติดอ านาจ เพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามหลักนิติรัฐนิติธรรม และจากการที่ได้ลงพ้ืถนที่มีประชาชนบอกว่า 
รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาล 608 แล้วเราจะปล่อยให้รัฐบาลเช่นนี้เข้ามาบริหารประเทศหรือ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา 
การบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ท าให้เศรษฐกิจพังพินาศ มีการก่อหนี้ที่เกือบชนเพดานแทบทุกปี ท าให้สถานะ 
การคลังเข้าขั้นวิกฤต ความสามารถการแข่งขันลดลง สมรรถนะด้านเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาครัฐถูกลดล าดับลง 
การจัดสรงงบประมาณในปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่จะเข้าสู่การเลือกตั้ง มีการจัดงบประมาณที่กระจุกตัวลงไปในพ้ืนที่ของ
รัฐมนตรีบางคนอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งการบริหารราชการของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นยุคที่เกิดความเหลื่อมล้ า
ด้านสังคม สภาวะทางสาธารณะสุขตกต่ า สร้างกลไกการเมืองที่พังพินาศล้มเหลว อาทิ การสร้างรัฐธรรมนูญเพ่ือสืบทอด
อ านาจ มีสมาชิกวุฒิสภา 250 คน มีพรรคการเมืองมากถึง 19 พรรค จนเกิดการสร้างระบบเพ่ือท าลายระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จงใจท าลายระบบรัฐสภา และยังมี เรื่องการใช้สูตรค านวณ



8 

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยการหารด้วย 500 จึงเห็นได้ว่าการบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ถือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ครองง าชี้น าพรรคการเมืองที่ถือเป็นการท าลาย
ระบบรัฐสภาอย่างชัดเจน  
  ทั้งนี้ สมาชิกฯ ไดอ้ภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข อาทิ การปลดล็อกกัญชาเสรี ซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีกลัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรก  
เป็นการผิดกฎหมายโลก และกฎหมายไทย เนื่องจากประเทศไทยอยู่ภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  
ค.ศ. 1961 และอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 ด้วยความสมัครใจ และอนุโลมให้แก้ 
จากบัญชี 4 ไปประเภท 1 ให้ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ก็ยังมีเงื่อนไขอีกหลายประการ ไม่ใช่การปลดล็อก
กัญชาโดยสมบูรณ์ ซึ่งประชาชนอาจเข้าใจผิดว่าสภาเป็นผู้ปลดล็อกกัญชา แต่เป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ออกตามความในมาตรา 29  
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้มีผล
เมื่อพ้น 120 วัน นับแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ให้เฉพาะตัวสารสกัดจากกัญชาและกัญชง (พืชสกุล Cannabis) ยังคง
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเท่านั้น ภายหลังในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 
เมื่อพืชกัญชาและกัญชงได้ถูกปลดล็อกไปแล้ว แต่กลับไม่มีกฎกระทรวง หรือกฎหมายย่อยใด ๆ เข้ามาควบคุมการใช้
ประโยชน์ทางนันทนาการ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการควบคุมอายุของผู้ครอบครอง การซื้อขาย หรือการควบคุมการใช้ส่วน
ของกัญชานอกเหนือจากจุดประสงค์ทางการแพทย์ เกิดเป็นสุญญากาศทางกฎหมาย จนสร้างความกังวลให้กับ
ประชาชนจ านวนมาก นายอนุทิน  ชาญวีรกูล จึงออกประกาศตบตาประชาชน แสร้งว่ามีการควบคุมแล้ว ด้วยประกาศ
เป็นเหตุร าคาญ ซึ่งไม่มีสภาพบังคับใช้จริง และประกาศเป็นสมุนไพรควบคุม ห้ามสูบในที่สาธารณะ ห้ามจ าหน่ายให้กับ
คนอายุต่ ากว่า 20 ปี และห้ามใช้กับสตรีมีครรภ์เท่านั้น จึงตั้งข้อสังเกตว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล จงใจสร้างสุญญากาศ
ทางกฎหมาย เพราะในระหว่างที่ปลดล็อกกัญชา กลับเพ่ิงมีการยื่นร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... เข้าสภา 
ในวันที่ 26 มกราคม 2565 และเมื่อเป็นร่างฯ เกี่ยวด้วยการเงินก็ต้องส่งให้นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  
ซึ่งเป็นวันที่รัฐมนตรีประกาศปลดกัญชาออกจากยาเสพติด เมื่อนายกรัฐมนตรีอนุมัติและส่งกลับมาก็ปิดสมัยประชุม
เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเพ่ิงจะได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปลายเดือนพฤษภาคม และสภา
พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 หรือเพียง 1 วันก่อนครบก าหนด 120 วัน 
ที่จะถอดกัญชาออกจากประมวลกฎหมายยาเสพติดฯ ส่วนร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ที่ออกมาเพ่ือควบคุมการใช้กัญชา กัญชงนั้น สภาจ าเป็นต้องลงมติเห็นชอบเพราะไม่มีกฎหมายควบคุม และหากไม่ลง
มติสมาชิกฯ ก็จะผิด จึงเป็นการชัดเจนว่านโยบายดังกล่าวละเมิดกติกาโลกและมติสภาไทยด้วย  นอกจากนี้  
หลายหน่วยงานยังประกาศไม่เห็นด้วยและท้วงติงมาโดยตลอด รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังตั้งข้อสังเกต
ในประเด็นดังกล่าวเช่นกัน หากมองในแง่ดีคือต้องการให้น ากัญชามาใช้รักษาประชาชน เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ 
และเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ แต่กลับมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทางการเมือง และเอ้ือผลประโยชน์ให้กับ
กลุ่มนายทุน ตลอดจนยังมีความกังวลต่อความเสียหายที่เกิดกับเด็กและเยาวชน และมีความเสี่ยงต่อการถูกนานาชาติ
คว่ าบาตร และมีประกาศจากต่างประเทศ อย่างน้อย 8 ประเทศ ให้ระวังเรื่องกัญชาเสรีในประเทศไทย อันเป็น 
การผลักไสนักท่องเที่ยวออกจากประเทศ ส าหรับในหลักศาสนาอิสลามนั้น จุฬาราชมนตรีและพ่ีน้องชาวมุสลิม 
ต่างมีความกังวลในประเด็นกัญชาเสรีเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการมอมเมาให้เยาวชนหันไปพ่ึงยาเสพติดมากขึ้น  
และมีทางเลือกเพราะหาซื้อง่าย อีกทั้งผลกระทบจากการในการนันทนาการยังมีโทษเป็นอย่างมาก และควรใช้ตาม 
ความจ าเป็นเท่านั้น ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร จึงออกประกาศให้สถานศึกษา
และศาสนสถานประกาศเขตปลอดกัญชา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับ 
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หลักศีลธรรมได้มีแถลงการณ์คัดค้านกฎหมายกัญชาเสรี และการยกเว้นกัญชาจากการเป็นยาเสพติดให้โทษใน 
ประเภท 5 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเล็งเห็นผลกระทบที่อาจสร้างความเสียหายต่อสังคม ทั้งใน 
ด้านความสงบสุขของสถาบันครอบครัวและสังคม ตลอดจนด้านศีลธรรมจรรยา ที่มีมากกว่าผลประโยชน์ที่คาดหวังว่า
จะได้รับจากการเปิดเสรี โดยให้ใช้ส าหรับกัญชาทางการแพทย์เท่านั้น  
  ส าหรับความล้มเหลวในการแก้ไขวิกฤตโควิด–19 นั้น รัฐบาลพยายามสร้างภาพว่าสามารถควบคุม
สถานการณ์โควิด-19 ได้ แต่ขณะนี้มีโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งปฏิเสธการรับผู้ป่วย และพยายามคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อ 
เพ่ือให้สามารถเข้าสู่โรคประจ าถิ่น โดยประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อวันละ 3,000 คน แต่ความจริงติดเชื้อวันละไม่ต่ ากว่า 
50,000 คน จนแพทย์หลายคนต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลพูดความจริงแก่ประชาชน ขณะที่การรักษาก็ยังคงมี
ปัญหา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ่ายยาแก้ปวด แก้แพ้ และฟ้าทะลายโจร แต่ไม่ได้จ่ายยาโมลนูพิราเวียร์ 
โดยอ้างว่ามีไม่เพียงพอ ท าให้แพทย์ต้องประสานเพ่ือยืมยากันจนวุ่นวาย แต่เมื่อสอบถามรัฐมนตรีกลับบอกว่า 
ยามีเหลือเฟือ นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงยาโมลนูพิราเวียร์ ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว  
แต่ชาวบ้านกลับเข้าไม่ถึง ส่วนเรื่องการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด–19 นั้น ขณะนี้มีวัคซีนแอสตราเซเนกาค้างอยู่ใน
สต็อกประมาณ 30 ล้านโดส คิดเป็นงบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ที่รอวันหมดอายุ เพราะไม่สามารถป้องกันโควิด–19 
สายพันธุ์โอมิครอนได้ แต่แทนที่จะเลิกสั่งวัคซีนชนิดดังกล่าว คณะรัฐมนตรีกลับแค่ลดจ านวนการสั่งซื้อ และซื้อมาเติม
ตลอดปี โดยล่าสุดสั่งเพ่ิมมาอีก 22 ล้านโดส รวมเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา 55 ล้านโดส คิดเป็นงบประมาณกว่า  
1.7 หมื่นล้านบาท ที่จะเกิดความเสียหาย การบริหารสถานการณ์โควิด–19 ของรัฐบาลล้มเหลว จากการประเมิน
สถานการณท์ีผ่ิดพลาด อาจมีการทุจริตร่วมด้วย จึงไม่สามารถไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ 
  สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาทิ  
ไม่มีความซื่อสัตย์ และมีพฤติกรรมใช้อ านาจแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ละเว้นไม่มีการดูแล 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจนเกิดความเสียหายต่อแผ่นดินอย่างร้ายแรง กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพ่ือให้ตนเองมีส่วนได้รับผลประโยชน์ ฝ่าฝืนและ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม โดยเฉพาะประเด็นที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ 5,083 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ข้อพิพาท
ระหว่าง นายชัย  ชิดชอบ กับราษฎร บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และต่อมาได้มีการน าที่ดิน
ดังกล่าวไปออกโฉนดเลขที่ 3466 ก่อนจะมีการน าไปขายต่อให้ บริษัท ศิลาชัย บุรีรัมย์ และวันที่ 31 สิงหาคม 2518  
ได้มีการออกโฉนดเลขที่ 8564 และน าที่ดินขายเป็นทอด ๆ จนกระทั่งมีการโอนขายให้ นางกรุณา ชิดชอบ และท า 
นิติกรรมจ านองกับธนาคารกรุงไทย ตามที่เคยมีการอภิปรายไปแล้วนั้น หลังจากการติดตามความคืบหน้าว่ารัฐมนตรี 
มีการด าเนินการยุติธรรมเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมหรือไม่เพียงใด โดยพบว่า 
มีการด าเนินการแต่ยังไม่ส าเร็จ หากรัฐมนตรีและพวกพ้องไม่มีส่วนได้เสียก็คงไม่ต้องอภิปรายในประเด็นนี้อีกครั้ง 
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีและพวกพ้องกลับยังคงครอบครองพ้ืนที่ดังกล่าวและละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดย รฟท.
ด าเนินการฟ้องร้องกรมที่ดินต่อศาลปกครอง ซึ่งอัยการสั่งให้เพิกถอนสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ดังกล่าว มีการออกหมาย
บังคับคดีต่อประชาชนที่บุกรุกพ้ืนที่ดังกล่าวและมีการออกหมายบังคับคดีไปแล้ว 35 ราย แต่พ้ืนที่ที่นายศักดิ์สยาม  
ชิดชอบ ใช้เป็นภูมิล าเนาและเป็นที่ตั้งบริษัทกลับไม่มีการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งไม่มีการออกหมายบังคับคดีกับ
บริษัทและบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับรัฐมนตรีเช่นกัน และเพ่ิงมีการยื่นค าขอต่อศาลฎีกาเพ่ือให้ออกหมายบังคับคดี 
ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังพบว่าบุคคลและบริษัทดังกล่าวได้บริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทย 
และที่ผ่านมาบุคคลผู้นี้เป็นเพียงพนักงานในบริษัทเท่านั้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวหากเป็นประชาชนทั่ว ๆ ไปคงไม่สามารถ
อยู่ได้จนถึงปัจจุบัน อย่างน้อยที่สุดก็ได้ท าให้คนทั้งประเทศเห็นว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมและนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ของแผ่นดินมาเป็นของตนเอง จึงเป็นการรักษา
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ผลประโยชน์ของพวกพ้องของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ นอกจากนี้ ประเด็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ซึ่งนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของนั้น มีการซื้อขายจริงหรือแค่เปลี่ยนชื่อ 
เนื่องจากไม่พบหลักฐานว่ามีการจ่ายค่าหุ้นจริงหรือไม่ และการโอนหุ้นในครั้งนี้คือบุคคลที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ที่เป็น 
ข้อพิพาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ และไม่ปรากฏหลักฐานการซื้อขายหุ้น โดยเมื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของบุคคล
ดังกล่าวจากส านักงานประกันสังคมและกรมสรรพากร พบว่าในปี 2558 – 2563 มีการแจ้งรายได้เดือนละ 9,000 บาท 
ปีละ 100,000 กว่าบาท จากแหล่งรายได้เดียว จึงมีข้อสังเกตว่าบุคคลดังกล่าวมีเงินซื้อที่ดินราคา 10 กว่าล้านบาท  
และกิจการมูลค่าร้อยกว่าล้านบาทจริงหรือไม่ และเมื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมพบความผิดปกติหลายประการ 
ตลอดจนมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าจะเป็นนอมินีของคนในครอบครัวชิดชอบเท่านั้น อาทิ บริษัท ศิลาชัยบุรีรัมย์ (1991) 
คนในครอบครัวชิดชอบถือหุ้นร้อยละ 92 เมื่อครั้งก่อตั้งบริษัท โดยที่ตั้งบริษัทยังเป็นของพ่ีชายรัฐมนตรีและอยู่ในพ้ืนที่
เขากระโดง สิ่งที่น่าสนใจคือในปี 2558 ซึ่งรัฐมนตรีเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทนั้น ได้มีบุคคลหนึ่งเข้ามาเป็นลูกจ้าง 
ของบริษัทในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการโอนหุ้นห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ทั้งหมด 
จากรัฐมนตรี นอกจากนี้ งบดุลของบริษัท ศิลาชัย ในปี 2561 - 2562 ยังระบุว่า ลูกจ้างคนนี้กลายมาเป็นเจ้าหนี้เงินกู้
ระยะยาว 221.5 ล้านบาทของบริษัท จนปี 2564 สรุปสุดท้าย บริษัทนี้เป็นหนี้ลูกจ้างอยู่ 250.2 ล้านบาท และในขณะที่
บริษัท ศิลาชัย จะขาดทุนและติดหนี้ก้อนโตกับบุคคลนี้ ในปี 2562 บริษัท ศิลาชัย ยังบริจาคให้พรรคภูมิใจไทย  
4.7 ล้านบาท และบริจาคให้พรรคไปอีก 2.77 ล้านบาท พร้อมกับให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ที่ตนเอง
เป็นเจ้าของบริจาคให้พรรคอีก 4.8 ล้านบาท และในปี 2563 - 2564 ยังให้บริษัท ศิลาชัย กู้เพ่ิมอีก 100 กว่าล้านบาท 
โดยทั้งหมดเป็นการกู้เงินแบบไม่มีสัญญา ไม่คิดดอกเบี้ยใด ๆ หากลองเปลี่ยนชื่อพฤติการณ์นี้ทั้งหมดจากบุคคลดังกล่าว
เป็น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ และบริษัท ศิลาชัย เป็นเหมือนกงสี ทุกอย่างก็ดูเรียบง่าย ตัวเลขก าไรขาดทุนก็อาจ 
ไม่ส าคัญมากนัก ถึงบริษัทจะขาดทุนและเป็นหนี้อยู่เป็นร้อยล้านแต่ก็เป็นหนี้คนในครอบครัวและน าเงินไปบริจาคให้
พรรคการเมืองของตนเองก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไร อีกท้ังยังมีประเด็นการจัดสรรงบประมาณของกรมทางหลวง 
และกรมทางหลวงชนบทเอ้ือประโยชน์ต่อจังหวัดบุรีรัมย์มูลค่า 5,400 กว่าล้านบาท ซึ่งมากกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ 4 – 5 เท่า 
และเมื่อเทียบกับจังหวัดที่มีการจัดเก็บภาษีในอัตราใกล้เคียงกัน พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
สูงกว่าหลายเท่าตัว ซึ่งไม่ตรงตามที่รัฐมนตรีเคยกล่าวอ้างถึงหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ โดยทางหลวง 
หมายเลข 24 มีการวางแผนด าเนินการโครงข่ายทางหลวงทั้งหมด 12 ตอน แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
นอกจากนี้ ทางหลวงหมายเลข 348 มีการวางแผนด าเนินการโครงข่ายทางหลวงทั้งหมด 8 ตอน โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม  
อันเป็นการส่อให้เห็นว่ามีเจตนาหลบเลี่ยงการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และทางหลวงหมายเลข 2445 มีการวางแผนด าเนินการโครงข่าย
ทางหลวงทั้งหมด 7 ตอน ส่วนที่มีโครงการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรรวม 18 สายทาง มูลค่า 498 ล้านบาท มากกว่าจังหวัดบุรีรัมย์ที่มี 
การจัดเก็บภาษีจ านวนมากกว่าและมีขนาดใหญ่กว่าถึง 2 เท่า โครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับ 
การบ ารุงรักษา 37 สายทาง มูลค่า 700 กว่าล้านบาท มากกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการบ ารุงรักษา  
12 สายทาง มูลค่า 500 กว่าล้านบาท ส่วนโครงการอ านวยความปลอดภัยสนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรร 61 โครงการ มูลค่า 1,100 ล้านบาท แต่ทั้งประเทศได้รับการจัดสรรทั้งหมด  
79 โครงการ เป็นมูลค่า 3,300 ล้านบาท จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการเอ้ือผลประโยชน์ให้กันระหว่างกรมทางหลวง 
ส านักงบประมาณ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเป็นการกระท าอันขาดจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2564 
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  นอกจากนี้ ประเด็นการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
และระบบราง หรือ MR-MAP โดยนายกรัฐมนตรีได้แถลงการณ์  เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2565 ซึ่ งหนึ่ งในนั้น 
คือการขับเคลื่อนการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศครั้งใหญ่อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งต้องมา
พิจารณากันว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นภารกิจส าคัญหรือเป็นการทิ้งภาระไว้ให้ลูกหลานในอนาคต โดยงบประมาณ 
ส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือ MR-MAP ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การคมนาคมใหม่ทั้งประเทศโดยไม่ทับเส้นทางเดิม
พร้อมกันทั้งถนน ทางรถไฟ และทางระบายน้ า รวมทั้งลดการลงทุนของภาครัฐให้เหลือเฉพาะค่าเวนคืนที่ดิน  
ซึ่งเห็นด้วยกับการวางแผนแม่บทใหม่ แต่ไม่เห็นด้วยกับการแผนแม่บทระบบมอเตอร์เวย์และระบบรางจ านวนเงิน  
5.7 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ในการคมนาคมระหว่างเมือง ระยะทางรวม 6,907 กิโลเมตร  
ใช้เขตทางร่วมกัน 4,395 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 64 อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของแผนดังกล่าวคือความซ้ าซ้อน 
และไม่เลือกรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเดินทาง ซึ่งตอบโจทย์เพียงความสามารถในการรองรับการเดินทางได้ 10 เท่า 
และสามารถขนคนหรือของ แต่จะท าให้เกิดการแย่งลูกค้ากันเอง จึงควรลดความซ้ าซ้อนของเส้นเลือดใหญ่ระหว่างเมือง
และน างบประมาณดังกล่าวมาสร้างเมือง สร้างระบบเศรษฐกิจในเมืองซึ่งเป็นการกระจายอ านาจและเม็ดเงินลงไปสู่
ท้องถิ่น มิ เช่นนั้นทุกอย่างก็จะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานคร รวมทั้ งโครงการ MR-MAP ยังไม่ เป็นการท างาน 
แบบบูรณาการแต่เป็นการวางแผนแบบย ารวม และหากท าได้จริงจะกลายเป็นภาระหนี้กว่า 5.7 ล้านล้านบาท  
สุดท้ายจะมีผู้ใช้บริการน้อยมากเมื่อเทียบกับความสามารถในการรองรับจนรัฐไม่สามารถรับภาระได้และกลายมาเป็น
ภาระของประชาชน อีกทั้งกรุงเทพมหานครจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากไม่มีการกระจายอ านาจลงไปยังท้องถิ่นโดยดึง
เข้าสู่ศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกันหากโครงการ MR-MAP ไม่ส าเร็จ ประชาชนจะถูกเวนคืนที่ดินจ านวน
มากเกินไป โครงการไปไม่ถึงประชาชนที่ต้องการ ส่วนบางพ้ืนที่ที่ โครงการไปถึงก็จะใช้งบประมาณมากกว่า 
โครงการทั่วไป 
   อีกทั้ง สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อาทิ  
ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารแรงงาน ปล่อยให้มีการลักลอบเข้าเมืองมาตลอด ตลอดจนปล่อยปละละเลยให้มี
การเก็บส่วย และในช่วงโควิด-19 มีการผลักดันแรงงานออกนอกประเทศ แต่กลับน าเข้าแรงงานแบบมีผลประโยชน์
มากมายที่เรียกว่าการค้าแรงงานเถื่อน แต่รัฐบาลอ้างว่าเป็นการฟ้ืนฟูประเทศ โดยก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้น าเข้า 
แรงงาน ได้มีการน าเข้าแรงงานผิดกฎหมายแต่ไม่มีการกักกันโรค ไม่มีการตรวจโรค ซึ่งเป็นการท าผิดกฎหมาย 
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เมื่อน าแรงงานเข้ามาก็ส่งไปยังบริษัทพรรคพวก ซึ่งรัฐบาลไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย แต่บริษัทเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย 15,000 บาทต่อคน และเมื่อไม่กักกันก็ท าให้เกิดการระบาดของโรค ท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัด 
ชายแดนรู้สึกอึดอัดอย่างมาก เพราะผู้ที่มีต าแหน่งสูงกว่าท าผิดกฎหมาย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้  
ยังน าแรงงานที่เข้ามาไปส่งยังบริษัทที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นบริษัทพรรคพวกของรัฐมนตรี พร้อมเก็บค่าหัว ขณะเดียวกัน 
ยังให้ลูกน้องเป็นผู้เก็บค่าหัวแรงงานไทยที่เดินทางไปต่างประเทศคนละ 3,000 บาท ซึ่งอ้างว่าส่งให้อธิบดีคนหนึ่ง 
นอกจากนี้ การแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
ในปี 2561 ระบุว่ามีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรส 967 ล้านบาท มีหนี้สิน 106 ล้านบาท แต่ปัจจุบันน่าจะมีหลายพัน 
ล้านบาท เมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่า บริษัทที่นายสุชาติ  ชมกลิ่น เป็นเจ้าของ มีการแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัด 
(มหาชน) โดยกรรมการผู้มีอ านาจคือภรรยาของนายสุชาติ  ชมกลิ่น ซ่ึงนายสุชาต ิ ชมกลิ่น ถือหุ้น 171 ล้านหุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 28.66 ภรรยาถือหุ้น 130 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.57 หลังจากนั้นวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายสุชาติ   
ชมกลิ่น ได้โอนหุ้นให้บุคคลที่มีความสนิทสนม และอีก 79 ล้านหุ้นให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แต่ที่ไม่ปกติ 
คือบุคคลดังกล่าวเป็นนักปั่นหุ้นและนักฟอกเงิน จึงตั้งค าถามว่าทั้งสองมีการเอ้ือประโยชน์อย่างไร ขณะเดียวกัน  
นายสุชาติ  ชมกลิ่น ยังน าเงินจากกองทุนประกันสังคมไปซื้อหุ้นช่วยเหลือบริษัทพลังงานของบุคคลดังกล่าว จึงเป็น 
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การช่วยเหลือพวกพ้องใช่หรือไม่ ทั้งที่การน าเงินประกันสังคมไปลงทุนต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง  
แต่กลับน าเงินไปให้เพ่ือนเพ่ือปั่นหุ้น 3 - 4 บริษัทจนร่ ารวย อีกทั้งบริษัทลูกของคนสนิทนายสุชาติ  ชมกลิ่น ก็กลับมา
ซื้อหุ้นของบริษัท อรินสิริ แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเดิมทีเป็นของนายสุชาติ ชมกลิ่น และปัจจุบันภรรยาของนายสุชาติ  
ชมกลิ่น เป็นถือหุ้นอยู่ และมีผลประกอบการติดลบและไม่ตรงตามระเบียบและนโยบายการลงทุนของกองทุน  
ซึ่งต้องลงทุนในลักษณะที่ไม่มีความเสี่ยง โดยในปี 2562 – 2564 บริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด 
จนในปี 2565 ไตรมาสที่ 1 ก็ยังมีผลประกอบขาดทุนอยู่เช่นเดิม ซึ่งขัดแย้งกับราคาหุ้นที่สูงขึ้นต่อเนื่องอย่างน่าแปลกใจ
ตั้งแต่ปี 2564 โดยในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หุ้นขึ้นถึงร้อยละ 138.98 จึงมีความน่าสงสัยว่ามีการปั่นหุ้นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
หุ้นในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่ และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มูลค่าหุ้นอยู่ที่ 6.70 บาท จากราคาไม่กี่สตางค์  
ทั้งที่ควรจะน าเงินจากกองทุนประกันสังคมไปช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือต้องการ 
ความช่วยเหลือในยามที่ เกิดวิกฤตต่อชีวิตและครอบครัว แต่รัฐมนตรีกลับน าเงินจากกองทุนของประชาชน 
ไปเอ้ือผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องและมีพฤติการณ์ท่ีเข้าข่ายว่าจะมีการปั่นหุ้น โดยจะยื่นเรื่องไปที่ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ
เรื่องดังกล่าวอย่างละเอียด 
  สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ อาทิ การแต่งตั้งคนสนิทที่มีประวัติทางด้านการเงินเข้ามาเป็นคณะท างาน โดยกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกโครงการเคหะสุขประชา ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยน าร่องส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย โดยอัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,500 บาทต่อเดือน จ านวน 100,000 ยูนิต และให้ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ 
ในขณะนั้นซึ่งไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวลาออก ทั้งที่มีรายงานว่ากว่าโครงการดังกล่าวจะคุ้มทุนต้องใช้ระยะเวลา
ถึง 200 ปี  นอกจากนี้  ยั งแยกโครงการถมดินและโครงการก่อสร้างออกจากกัน และมอบหมายให้บริษัท  
จัดการทรัพย์สินและชุมชน จ ากัด (CEMCO) ที่การเคหะแห่งชาติเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 รับงานถมดินที่นอกเหนือ 
จากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนยังด าเนินการโดยไม่ผ่านการ e-bidding ทั้งที ่
เป็นโครงการมูลค่าสูงมาก จึงเป็นการด าเนินการไม่เข้าหลักการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ ต้องมีประสิทธิภาพ  
มีความคุ้มค่า และตรวจสอบได้ นอกจากนี้  ยังเพ่ิมทุนบริษัท CEMCO จาก 20 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท  
โดยพยายามโน้มน้าวให้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเห็นชอบ แต่ไม่มีใครเห็นด้วย การกระท าดังกล่าวจึงเป็น 
การกระท าที่มีพฤติการณ์ส่องไปในทางทุจริตอย่างเห็นได้ชัด 
  และสมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อาทิ อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่อยู่ในประเทศไทยท าให้ประชาชนเสี่ยงภัยต่อการสูญเสีย
ทรัพย์สินและชีวิต โดยการที่มิจฉาชีพส่ง SMS หลอกเข้าถึงข้อมูลประชาชน การด าเนินนโยบายของรัฐบาลสอดคล้อง
กับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดการหลอกลวงประชาชนจ านวนมาก การจู่โจมโดยการใช้ความเชี่ยวชาญมากกว่าการดักข้อมูล 
ผู้เสียหายและถูกหลอกลวง ภาครัฐไม่ได้สนใจ อนุกรรมาธิการเคยเชิญผู้แทนแพลตฟอร์มต่าง ๆ มาหารือ และได้รับ 
การตอบรับเป็นอย่างดีว่ายินดีช่วยเหลือ รวมทั้งผู้เสียหายก็พร้อมให้ข้อมูล แต่กลับไม่สามารถจับผู้กระท าความผิด 
ได้อย่างทันท่วงที และต้องรอให้มีผู้เสียชีวิตก่อนภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาท ภาครัฐต้องมีหน้าที่คุ้มครองประชาชน ไม่ใช่
ปล่อยปละละเลยจนท าให้ประชาชนถูกหลอกลวงเป็นจ านวนมากเช่นในปัจจุบัน 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่า วันนี้ 
เป็นโอกาสดีที่ได้มาพบกัน ช่วยกันขบคิด ถกแถลง ท าหน้าที่ตนให้ดีที่สุด ทั้งฝ่ายบริหาร และนิติบัญญัติ โดยวันนี้ 
ในประเทศมีปัญหามากมาย แต่รัฐบาลก็ได้แก้ปัญหาไปแล้ว ทั้งนี้ คนในชาติจ าเป็นต้องละทิ้งทิฐิ นึกถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ความรักความสามัคคีจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งสิ้น อาทิ เรื่องของการจัดการกับโรคโควิด – 19  
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะมาชี้แจง โดย 2 ปีที่ผ่านมา เราแก้ปัญหาไปได้ด้วยดี ได้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ถือเป็นการท างานแบบบูรณาการ ซึ่งประเทศไทยสามารถแก้ปัญหาได้ดี  
เป็นตัวอย่างที่ดีให้หลายประเทศ เพราะความร่วมมือ การบูรณาการ และการเสียสละของทุกคน เป็นแบบอย่าง  
ได้รับการจัดอันดับที่ดีในโลก ประเทศไทยเปิดประเทศได้มากขึ้นตามล าดับ ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น โดยตัวเลขใน 
ด้านการท่องเที่ยวดีขึ้น จ านวนนักท่องเที่ยวจากครึ่งปีที่ผ่านมามี 2.2 ล้านคน เกิดรายได้ 1.25 ล้านบาท ไทยเที่ยวไทย 
67.8 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจทุกระดับหลายรอบมากกว่า 4.3 แสนล้านบาท ถือเป็นผลงานของรัฐบาล  
สิ่งส าคัญคือวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น ารัฐบาลและเป็นผู้น าประเทศ ส าหรับการอภิปรายครั้งนี้ คณะรัฐมนตรีพร้อม 
ที่จะให้ความกระจ่างและตอบในทุกประเด็น ในส่วนเวทีต่างประเทศนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศจะเป็นผู้ชี้แจง ทั้งนี้ ในปี 2524 ประเทศไทยได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย นิคมอุตสาหกรรม 
ท่าเรือน้ าลึก โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ต่อมาปี 2531 ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็น 
สนามการค้า มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานจ านวนมาก เปลี่ยนจาก Analogue สู่ Digital เป็นยุคที่ประเทศไทยเติบโต
อย่างก้าวกระโดด แต่น่าเสียดาย เพราะไม่มีนโยบายที่ โดดเด่นมากพอจึงไม่สามารถฝ่าวิกฤตได้หลายครั้ง  
10 กว่าปีมาแล้วที่มีความขัดแย้ง และขอให้ย้อนกลับไปดูว่าปัญหาเกิดจากอะไร แม้จะมีอุดมการณ์การเมืองที่แตกต่าง 
แต่จะต้องให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ทั้งนี้ เมื่อตนเข้ามาบริหารประเทศมี 3 เรื่องส าคัญที่ต้องการพลิกโฉมประเทศไทย 
คือสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปฏิรูปในทุกมิติ เพ่ือเป็นแผนที่น าทาง  
เป็น Roadmap ในการพัฒนาประเทศ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นนโยบายน า เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา มีการส่งเสริม 12 อุตสาหกรรม 
เป้าหมาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่การลงทุนใหม่ ๆ บ่มเพาะทรัพยากร
มนุษย์ยุคใหม่ ๆ และเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนความเจริญประเทศในระยะต่อไป และยังมีโครงการลงทุนอีกมาก 
ในอนาคต ซึ่งมีความมุ่งหมายว่าอีก 2 ปี จะผลิดอกออกผลมา และตนไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะอยู่ในต าแหน่งอีก 2 ปี  
ตามที่ฝ่ายค้านกล่าว ทั้งยังได้กล่าวถึงหลักการ 3 ดี ได้แก่ หลักการดี คือ พูดด้วยวิชาการและหลักเหตุผล ข้อมูลดี  
คือ น าเสนอด้วยข้อมูลจริง และน้ าใจดี คือ มีน้ าใจต่อกัน ทั้งนี้ ไม่อาจกล่าวอ้างว่า นายกรัฐมนตรีดีที่สุด เก่งที่สุด  
แต่ขอให้ดูสิ่งที่ ได้ด าเนินการไปแล้ว ดูข้อเท็จจริง การใช้กลไกทหารและพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ใช้เท่าที่จ าเป็น ส่วนกลไกส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ก็เป็นกลไกเดิมที่มีอยู่แล้ว  
กลไก ศบค. ก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องครอบคลุม  
  นอกจากนี้ ได้ชี้แจงประเด็นเรื่องสินค้ามีราคาแพง โดยตนพร้อมรับฟังข้อเสนอของทุกฝ่าย ซึ่งขณะนี้
รัฐบาลมีการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งการแก้ปัญหาความยากจน แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน  
หนี้ครู หนี้ กยศ. และอีกมากมาย ซึ่งจากที่เรียบเรียงมา มีการใช้จ่ายเงินไปพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องการดูแลพ่ีน้อง
ประชาชนกว่า 50 ล้านคน ที่ได้รับเงินจากโครงการต่าง ๆ ไป ในส่วนปัญหาเศรษฐกิจ บางส่วนมีปัญหา บางส่วนก็ดีขึ้น
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รายงานว่าราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ้นเกือบทั้งหมด 
ไม่ว่าจะเป็น อ้อย มันส าปะหลัง ยาง ปาล์ม และข้าวโพด ซึ่งเกษตรกรมีความพอใจ แต่สิ่งที่ยังไม่ดีขึ้นก็ต้องไปแก้ไข 
ที่ต้นทาง ดูแลเรื่องต้นทางการผลิต ทั้งเรื่องเทคโนโลยี การรวมแปลง การจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพ การจดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาแบบที่ไม่เคยได้ยินรัฐบาลไหนพูดถึงมาก่อนแต่รัฐบาลนี้ท า ส่วนการกู้เต็มเพดาน 
ประชาชนได้ประโยชน์ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งหมด 55 ล้านบัญชี และขอยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการให้
เพ่ือซื้อเสียงแต่ให้เฉพาะกลุ่มคนที่มีปัญหาเพ่ือให้ประชาชนอยู่รอด และพัฒนาไปสู่ความพอเพียงและความยั่งยืน  
ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการของรัฐบาล ดูแลไม่ให้ป่วย ไม่ให้ เสียชีวิต ทั้งวัคซีน โรงพยาบาลสนาม และอ่ืน ๆ ถึง  
1.5 แสนล้านบาท และอาจจะมากกว่านั้นเพราะยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยในส่วนที่สมาชิกฯ ได้อภิปราย
มานั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดและไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งตนจ าเป็นต้องชี้แจง ทั้งนี้ ขอให้บรรยากาศการอภิปราย 
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เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกียรติกันและกัน ซึ่งตนให้เกียรติสภาฯ ให้เกียรติประธานสภาฯ และให้เกียรติ 
สมาชิกฯ ทุกคน รวมทั้งในปัจจุบันนี้หลายอย่างก าลังเป็นไปด้วยดี หลายอย่างก าลังด าเนินการ และหลายอย่างก าลัง
แก้ไข อาทิ กรณีที่ สมช. ตั้งคณะท างานขึ้นมาท างานด้านเศรษฐกิจและถูกกล่าวหาว่ามีต าแหน่งทหารจ านวนมาก 
ในคณะท างานนั้นก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริง และการท างานดังกล่าวก็เป็นไปเพ่ือดูแลความม่ันคงและดูแลภัยคุกคามใน 
รูปแบบใหม่ รวมทั้งมีหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์ในการดูแลสถานการณ์ท่ีมีความมั่นคงมาเกี่ยวข้อง 
  นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจง 
ในประเด็นที่สมาชิกได้อภิปรายว่าตนไม่มีความสามารถในการบริหารกระทรวงสาธารณสุขและการด าเนินนโยบาย 
กัญชาเสรีทางการแพทย์ที่ผิดพลาดว่า การบริหารงานสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกจัด 
ให้เป็นหนึ่งในการอภิปรายตนที่มีการยื่นญัตติไม่ไว้วางใจและทุกครั้งตนได้พยายามหาหลักฐานข้อมูลมาชี้แจงข้อกังวล
ข้อห่วงใย และค าแนะน าต่าง ๆ ที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายไว้ ซึ่งในส่วนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นั้นตนได้น าไปปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน ไม่ ได้ปิดกั้นรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ของสมาชิกฯ ซึ่ งปีนี้ เป็นปีที่  3  
ของสถานการณ์โควิด-19 ผลปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่าสถานการณ์ของไทยนั้นดีขึ้นเรื่อย ๆ ระบบการสาธารณสุขของไทย 
ก็ไม่ได้ล้มเหลวหรือล่มสลายตามที่สมาชิกฯ ได้อภิปราย โดยในช่วงปีแรกของสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคโควิด-19 นั้น ประเทศไทยได้เตรียมรับการระบาดของโรคนี้ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะประกาศให้เป็นโรคระบาด 
ที่ต้องเฝ้าระวังทั่วโลกถึง 6 สัปดาห์ ที่ประกาศการพบผู้ป่วยโควิด-19 นอกประเทศต้นก าเนิดของโรคนี้เป็นประเทศ 
แรกของโลกเช่นกัน ซึ่งเราได้เตรียมการรับมือในช่วงนั้นโดยเตรียมทุกองคาพยพทางด้านการสาธารณสุขที่มีอยู่เพ่ือ 
ความพร้อมในการเฝ้าระวังในการคัดกรองและการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ เรามียาและเวชภัณฑ์เพ่ือให้การรักษาผู้ป่วย 
ที่มีสุขภาพทั่วไปที่เป็นปกติ ไม่มีโรคประจ าตัวอ่ืน ให้หายจากการเจ็บป่วยได้ทุกคน แต่ก็มีการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วย
หลายรายในช่วงนั้นซึ่งแน่นอนว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขมีความเสียใจเป็นอย่างมาก นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ต่างมีความเสียใจเช่นกันและไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียขึ้น แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตก็จะมีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ  
อยู่ด้วย และในขณะนั้นเป็นการเริ่มต้นของการระบาดของโรค เราจึงต้องพยายามหาวิธีการรักษาเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในช่วงนั้นได้พบว่ามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ป่วยโรคโควิด -19 แล้ว 
มีโรคประจ าตัวอ่ืน ๆ จะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะมีอาการป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตหากเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจ าตัว
และมีสุขภาพทั่วไปที่เป็นปกติ ซ่ึงประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในไม่ก่ีประเทศในโลกที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19
ในประเทศทุกรายทั้งในและนอกสถานพยาบาลจนบุคคลเหล่านั้นหายป่วย รัฐบาลไทยโดยการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ได้รับผิดชอบดูแลค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้บริหารจัดการภารกิจนี้ และนายกรัฐมนตรียังได้สนับสนุนให้เร่งจัดหาวัคซีนทุกชนิด 
ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยและประสิทธิผลจากองค์การอนามัยโลกมาเสริมภูมิคุ้มกันให้พ่ีน้องประชาชนทุกคน
จนถึงขณะนี้รัฐบาลได้ท าการฉีดวัคซีนให้แก่พ่ีน้องประชาชนไปแล้วถึงกว่า 140 ล้านโดส มากกว่าร้อยละ 70  
ของจ านวนประชากรและมากกว่าร้อยละ 90 ของประชากรที่อยู่ในข่ายที่มีความเสี่ยง โดยวัคซีนทุกชนิดได้ลดความเสี่ยง
จากการติดเชื้อโควิด-19 ลดความรุนแรงของอาการป่วยจากหนักให้เป็นเบา และป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับ
วัคซีนครบถ้วนอย่างเห็นได้ชัด  
  ตามที่สมาชิกฯ อภิปรายนั้นได้พยายามด้อยค่าวัคซีนที่ผลิตจากประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ให้ 
การสนับสนุนด้านเวชภัณฑ์กับเราเป็นอย่างมาก มีการด้วยค่าวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งประเทศจีนได้ไว้วางใจ 
มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเพ่ือให้เราสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโดยเฉพาะ
วัคซีนเข็มกระตุ้นตั้งแต่ 3 เข็มขึ้นไป ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ไม่พบผู้เสียชีวิตโดยตรงจากการติดเชื้อ 
หากได้รับวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน า นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความเสี่ยงจาก 
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การติดเชื้อ การเจ็บป่วยที่มีอาการหนัก ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และหายจากการเจ็บป่วยได้ภายในเวลาไม่เกิน  
2 สัปดาห์ ซ่ึงวัคซีนยังท างานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะวัคซีนสายพันธุ์ใด ซึ่งประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยได้พยายามจัดหา 
มาให้กับพ่ีน้องประชาชนทุกคน อีกทั้งเมื่อวานนี้ได้มีการเผยแพร่การศึกษาวิจัยซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยนเรศวรสรุปได้ใจความว่า วัคซีนที่ได้ท าการฉีดให้คนไทยสามารถรักษาชีวิตผู้ป่วย
ได้แล้วถึง 490,000 คน ซึ่งหมายความว่าหากไม่มีการฉีดวัคซีนเหล่านี้ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศได้ทันเวลา ไม่ล่าช้า 
ก็อาจจะมีการสูญเสียชีวิตผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 อีกนับแสนราย ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกฯ อย่าได้ค่าวัคซีน ทั้งนี้
ประเทศไทยได้จัดหาวัคซีนได้ครอบคลุมทุกช่วงอายุแล้วตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยชราน าหน้าหลายประเทศ ไม่มีวัคซีน
เหลือหรือรอวันหมดอายุจนต้องทิ้งไปมีแต่วัคซีนที่พร้อมส าหรับการฉีดเสริมภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยเพ่ือให้คนไทย 
ทุกคนมีความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมียารักษาโรคโควิด-19 เพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ สิ่งที่สมาชิกฯ ควรท า 
ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยคือต้องช่วยกันขอร้องให้ประชาชนคนไทยทุกคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้ออกมารับการฉีด
วัคซีนให้มากที่สุด ประชาชนจะได้มีภูมิคุ้มกันโดยถ้วนหน้า สามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติ สามารถเดินทางสัญจร 
ไปมาได้ทุกที่ทั่วโลกตามปกติ สามารถออกไปประกอบสัมมาอาชีพโดยไม่ติดข้อห้ามใด ๆ เด็ก ๆ สามารถไปโรงเรียนได้
โดยไม่ต้องเรียนผ่านทางออนไลน์ ผู้สูงอายุสามารถอยู่บ้านอย่างปลอดภัย ชีวิตของประชาชนทุกคนกลับไปเป็น 
เช่นเดิมได้ถึงแม้ว่าโรคโควิด-19จะยังคงอยู่ แต่ปัจจุบันนี้รัฐบาลไม่ได้มีข้อห้ามใด ๆ ยกเว้นขอความร่วมมือให้ทุกคน 
ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มมาก ๆ เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ นี่คือ 
ความร่วมมือที่รัฐบาลไทยได้ขอร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามซึ่งท าให้สถานการณ์โควิด-19 อยู่ในสภาพที่ควบคุมได้ 
มาจนถึงปัจจุบัน และได้กล่าวว่าข้อมูลที่สมาชิกฯ น ามาแสดงนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จและไม่มีการกลั่นกรองมาก่อน  
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ไปสู่ พ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและชีวิตของประชาชน 
อาทิ การด้อยค่าวัคซีน การด้อยค่ายา ด้อยค่าเวชภัณฑ์ เป็นเรื่องที่โหดร้าย ที่เป็นการแลกชีวิตของประชาชน 
เพียงเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายทางการเมืองซึ่งไม่คุ้มค่า ส าหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยนั้น 
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ประเทศไทยฉีดวัคซีนเข็มที่ 100 ล้าน ให้กับประชาชนแล้ว และองค์การอนามัยโลกยังได้ 
ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบของประเทศที่รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพ 
ได้รับการประเมินดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพ ประจ าปี 2564 จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลก จัดล าดับ 
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านสุขภาพ พร้อมรับมือกับการระบาดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก 
จากการประเมินทั้งหมด 195 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย นี่คือผลของการด าเนินงานด้านการสาธารณสุข
ของเราตลอดช่วงระยะเวลาของการระบาดที่ผ่านมา 
  ส าหรับเรื่องของการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์โควิด-19 นั้น กระทรวงสาธารณสุข
ได้ด าเนินการไปตามระเบียบจัดซื้อและเป็นไปตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ทุกประการ ในบางครั้งเราต้องมีความจ าเป็น
เร่งด่วนในการจัดซื้อจัดหาก็ได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่าง ๆ มากมาย และเสนอให้คณะรัฐมนตรี ศบค. 
ได้รับทราบและขอความเห็นชอบ โดยยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงวัคซีนที่เกี่ยวกับโควิด-19 นั้น อยู่ในการขึ้นทะเบียน 
แบบภาวะฉุกเฉิน หรือ Emergency Use Listing (EUL) หรือ Emergency Use Authorization (EUA) ซึ่งเป็นยา 
ที่หาไม่ได้ทั่วไปตามท้องตลาดแต่ต้องอยู่ภายใต้การบริหารแบบสถานการณ์ฉุกเฉินโดยผู้ขายเลือกขายให้กับรัฐบาล
โดยตรงจะไม่ขายให้กับเอกชนจึงเป็นสาเหตุให้องค์การเภสัชกรรมต้องเป็นผู้รับซื้อ ในส่วนของการเลือกและการจัดหายา
ส าหรับการรักษาบรรเทาอาการโควิด-19 นั้น ได้ใช้ยาที่ได้รับรองจากองค์การอนามัยโลกทุกตัว และมีมากขึ้นเป็นล าดับ 
ส่วนการฉีดวัคซีนก็อยู่ภายใต้ค าแนะน าและการอนุมัติของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแห่งชาติ และใช้วัคซีนที่ดี
ที่สุดที่จะเกิดภูมิคุ้มกันที่สูงที่สุดให้กับพ่ีน้องประชาชน สิ่งที่พิสูจน์ชัดเจนคือฉีดวัคซีนไป 140 ล้านโดส การติดเชื้อ 
จึงลดลงแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้ออยู่แต่การสูญเสีย การเจ็บป่วยหนัก การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสลับซับซ้อน 
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และจ านวนผู้เสียชีวิตก็ลดลงมาเป็นล าดับ โดยผู้เสียชีวิตจะเป็นผู้ที่มีเหตุแทรกซ้อนอ่ืน ๆ เข้ามา นอกจากนี้ ปัจจุบัน 
แอสตราเซเนกา ได้ออกใบประกาศแล้วว่าวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันหรือบูสเตอร์โดสของแอสตราเซเนกาที่ผลิต 
ในประเทศไทยสามารถให้ภูมิคุ้มกันสูงถึงร้อยละ 73 ไม่ต่างไปจากวัคซีน MRNA หรือวัคซีนชนิดอ่ืน ๆ ที่ใช้อยู่ในโลก  
   รัฐบาลมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาสมดุลระหว่างการแก้ปัญหาด้านสุขภาพกับการแก้ปัญหา 
ด้านเศรษฐกิจให้เหมาะสมภายใต้หลักการที่ว่า พวกเราทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้  
ยืนยันว่า ตนเองสามารถบริหารสถานการณ์และบริหารจัดการกระทรวงสาธารณสุขได้ ซึ่งในการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขของอาเซียน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับฉันทานุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ 
จากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนให้จัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านการรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ 
(ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases) ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มด าเนินการ
แล้วโดยจัดให้มีอาคารสถานที่ และบุคลากรที่ถูกส่งมาจากส านักงานเลขาธิการอาเซียน มาปฏิบัติงานและผู้แทนของ 
แต่ละประเทศจะมาช่วยท างานด้านนี้ หากการสาธารณสุขไทยล้มเหลวศูนย์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ บุคลากรด้านสาธารณสุขต่างทุ่มเทดูแลพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงพยายามตอบแทนบุคลากร
เหล่านี้เพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างานตั้งแต่ระดับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ บุคลากร
สาธารณสุขที่ เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 และ อสม. โดยสนับสนุนให้มีการบรรจุพนักงานลูกจ้างเป็นข้าราชการ 
ถึง 45,000 อัตรา ซึ่งมากที่สุดตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขเคยบรรจุข้าราชการมา รวมทั้งได้เพ่ิมค่าตอบแทน 
และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับ อสม. ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างหนักในการดูแลพ่ีน้องประชาชนให้ปลอดภัยจากการเจ็บป่วย 
อีกทั้งยังเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่ใช้บัตรทอง อาทิ สามารถใช้สิทธิผู้ป่วยในเข้ารับการรักษาได้ใน 
ทุกโรงพยาบาลโดยไม่ต้องมีใบส่งตัว ประชาชนสามารถใช้สิทธิย้ายสถานพยาบาลแล้วใช้บริการได้ทันที ผู้ป่วยมะเร็ง 
สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ ผู้ป่วยโรคไตสามารถใช้สิทธิในการฟอกเลือด ฟอกไต ได้ฟรีในทุกรูปแบบ และล่าสุด
รัฐบาลชุดนี้ได้จัดให้มีสวัสดิการผ้าอ้อมให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในข่ายติดเตียง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และอยู่ในสภาวะ 
ที่สุขอนามัยไม่ดีซึ่งจะท าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านี้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าสุขภาพ
อนามัยของท่านอยู่ภายใต้ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงเป็นล าดับ 5 ของโลก และล าดับ 1 ของ
เอเชีย 
  ส าหรับเรื่องของการด าเนินนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์นั้น นโยบายนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล 
ในหมวดนโยบายเร่งด่วนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ว่า ไม่ขัดหรือแย้งกับ
อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษขององค์การสหประชาชาติซึ่งอนุญาตให้น ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายว่าให้น ากัญชาและกัญชงไปศึกษาวิจัยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเน้น 
ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ไม่มีนอกเหนือจากนี้และไม่มีค าว่านันทนาการ
หรือสันทนาการแต่อย่างใด และกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้มีมาตรการใด ๆ ที่นอกเหนือจากนโยบายของรัฐบาล 
แต่ได้เน้นการน ากัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพเพ่ือเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เท่านั้นไม่มีประเด็นอ่ืนใด หากมีการใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพนั่นคือการใช้ที่ไม่ถูกเจตนารมณ์
และผิดกฎหมายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผู้ที่ยังใช้อยู่ก็จะเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ 
สามารถด าเนินคดีได้ ดังนั้น ค าว่ามีช่องว่าง ช่องโหว่นั้น ในทางปฏิบัติไม่มี ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชง 
พ.ศ. .... ก็มีการประชุมในคณะกรรมาธิการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ มีผู้เชี่ยวชาญทุกด้าน ทั้งสมาชิกฝ่ายรัฐบาล  
ฝ่ายค้าน ข้าราชการประจ า นักวิชาการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ NGO อยู่ในคณะกรรมาธิการทั้งหมด จึงเชื่อว่าจะเป็น
โอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติควบคุมกัญชา กัญชง ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกฎหมายที่ดีมาก 
เพราะคณะกรรมาธิการได้มีโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อจ ากัดต่าง ๆ ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้อภิปรายทุกท่านที่ได้ให้
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ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และผู้ที่เป็นกรรมาธิการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง  
พ.ศ. .... จะได้รับฟังค าอภิปราย ในเรื่องของกัญชานั้น จากผลการศึกษาของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
คุณสมบัติทางการแพทย์มีทั้งลดภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ าบัด รักษาโรคลมชัก ลดภาวะปวดประสาทส่วนกลาง 
ลดภาวการณ์เบื่ออาหารในผู้ป่วยโรคร้าย โรคมะเร็งขั้นสุดท้าย ผู้ป่วยเอดส์ และเพ่ิมคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับ 
การดูแลแบบประคับประคอง อีกทั้งยังสามารถผลักดันให้ยาที่มีส่วนผสมจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาอยู่ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรอีก 8 รายการ รวมทั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ประกาศ
บัญชีรายชื่อต ารับยากัญชา 16 ต ารับ และสามารถน ามาใช้เพ่ือการรักษาโรคหรือการรักษาหรือการศึกษาวิจัย 
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีความปลอดภัย สามารถน าไปรักษาผู้ป่วยโดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายของระบบประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการศึกษาวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่ก่อนที่ตนจะเข้ามารับต าแหน่ง
และเมื่อตนเข้ามารับต าแหน่งก็ได้ต่อยอดท าให้นโยบายกัญชา กัญชง เป็นประโยชน์ต่อการรักษาประชาชน สิ่งที่เห็น 
ได้อย่างชัดเจนคือสามารถลดการน าเข้ายาเคมีจากต่างประเทศได้และการรักษาผู้ป่วยด้วยน้ ามันกัญชาท าให้ผู้ป่วย 
ไม่ต้องรับสารเคมีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม โดยน้ ามันกัญชานั้นจะต้องผ่านการอนุมัติสูตรการผลิตและขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือให้น าไปใช้รักษาผู้ป่วยได้  
  นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า การบริหารจัดการกองทุน
ประกันสังคมนั้นตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปรู้เห็นการซื้อขายหุ้นเพราะมีคณะกรรมการบริหารอยู่แล้ว  
โดยกองทุนประกันสังคมมีผลตอบแทนให้กับพี่น้องผู้ประกันตนปีละประมาณ 7 - 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเงินเหล่านี้ 
ได้น ามาช่วยเหลือพ่ีน้องผู้ประกันตน ในส่วนที่อดีตเลขาธิการส านักงานประกันสังคมหรือบุคคลอ่ืนที่ได้ซื้อขายหุ้น 
หรือมีปัญหากับเรื่องของหุ้นนั้นหลาย ๆ หน่วยงานได้มีการด าเนินคดีและเชื่อว่าไม่มีใครท าผิดกฎหมาย ส่วนในเรื่อง 
การด าเนินการเรื่องหุ้นของบริษัท อรินสิริ แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ที่ตนเคยเป็นผู้บริหารนั้น ตนได้ให้ความส าคัญกับ 
ข้อกฎหมายทุกฉบับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันซึ่งผลประโยชน์และการประพฤติมิชอบเพราะตนเป็นผู้ที่ท าอะไร
ทุกอย่างด้วยความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ต่อความไว้วางใจของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งการปฏิบัติในเรื่องหุ้นของตนนั้น
เมื่อตนเข้ารับต าแหน่งได้ด าเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติ 
การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ ตนยอมรับว่าก่อนที่จะด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีและก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งได้ท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนาน โดยบริษัทนี้ค้าขายและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จริง 
โดยไม่ได้ท าอะไรที่ผิดกฎหมาย มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง โดยพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2543 มาตรา 4 ก าหนดว่า ห้ามถือหุ้นเกินร้อยละ 5 มาตรา 5 ก าหนดว่า ถ้าจะถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ให้ด าเนินการ
แจ้งเป็นหนังสือต่อประธาน ป.ป.ช. ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับต าแหน่ง โอนหุ้นให้นิติบุคคลภายใน 90 วัน นับแต่แจ้ง
ให้ประธาน ป.ป.ช. ทราบ มาตรา 6 ก าหนดว่า นิติบุคคลต้องมีอ านาจจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมาย  
ซ่ึงตนมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ตนรับต าแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องแจ้ง
บัญชีทรัพย์สินภายใน 30 วัน แต่ตนได้แจ้งภายใน 8 วัน และภายใน 90 วัน ต้องจัดการหุ้นของตนเองและ 
ของคู่สมรส โดยตนได้แจ้งการจัดการหุ้นต่อประธาน ป.ป.ช. ภายใน 76 วัน และในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ป.ป.ช. 
เผยแพร่สัญญาการจัดการหุ้นให้ประชาชนทราบ ซ่ึงหุ้นของตนและครอบครัวถืออยู่ร้อยละ 50.33 จึงได้ด าเนินการ
จัดการหุ้นส่วนรัฐมนตรี และปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นของตนและครอบครัวได้จัดการโอนมอบทรัพย์สินให้ผู้อ่ืนบริหาร
จัดการไปเรียบร้อยแล้วเพ่ือความโปร่งใสตามกฎหมาย และตั้งแต่ตนเข้ารับต าแหน่งจนถึงปัจจุบันหุ้นในส่วนนี้ยังอยู่ 
เท่าเดิม ส าหรับการเป็นกรรมการผู้จัดการของคู่สมรสนั้น ตามมาตรา 126 วรรคสอง ระบุว่า เว้นแต่กรณีที่คู่สมรสนั้น
ด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง ในส่วนกองทุนประกันสังคมนั้นมีคณะกรรมการที่มาจาก
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ทุกภาคส่วนโดยมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีตัวแทนจากภาครัฐ ทั้งส านักงบประมาณ หน่วยงานทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ไม่เพียงเฉพาะข้าราชการหรือส านักงานประกันสังคมเท่านั้น ในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่กล่าวหาว่า 
ตนเอ้ือประโยชน์ให้กับคนชลบุรีหรือบริษัทใหญ่ ๆ และมีการน าเข้ามาโดยไม่มีการกักตัวนั้น กระทรวงแรงงานได้รับ
หนังสือจากสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย  
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 
โดยทุกสมาคมมีความจ าเป็นที่จะให้ภาครัฐเยียวยาแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งยังมีหนังสือจาก 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับการน าเข้าการน าแรงงานต่างด้าว 
มาท างานกับนายจ้างในประเทศไทยซึ่งเป็นไปตาม MOU โดยกระทรวงแรงงานยึดหลักขั้นตอนการด าเนินการที่ชัดเจน 
มีค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมและมีการด าเนินการร่วมกับประเทศต้นทาง ในส่วนที่สมาชิกฯ กล่าวว่า ไม่มีการกักตัว 
แรงงานนั้น ได้มีการบริหารจัดการทุกอย่างภายใต้ ศบค. ซึ่งในขณะนั้น ศบค. มีประกาศว่าการข้ามผ่านชายแดนไม่ต้อง
มีการกักตัวแล้วจึงไม่ได้ให้ผู้ประกอบการกักตัวแรงงาน ส าหรับที่สมาชิกฯ กล่าวว่าตนเอ้ือประโยชน์ให้กับนายจ้าง 
รายใหญ่นั้น ผลการออกใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว MOU ตามค าขอของนายจ้าง จะเห็นได้ว่าสถานประกอบการ
ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ มีร้อยละที่ได้รับการอนุญาตตอบความต้องการใกล้เคียงกัน  
  นอกจากนี้  ได้ชี้แจงเรื่องการเก็บค่าหัวคิวแรงงานต่างด้าวว่า ประเภทของการส่งคนงานไป
ต่างประเทศมี 2 ประเภท คือ รัฐจัดส่งเอง โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายในการสมัครประกาศอยู่ในกรมการจัดหางาน  
และอีกส่วนหนึ่งคือเอกชนจัดส่งเอง โดยผ่านบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานและมีใบอนุญาตในการจัดส่ง 
โดยก่อนที่จะส่งไปจะมีการอบรมและสอบถามค่าใช้จ่ายว่าบริษัทจัดหางานเรียกเก็บเงินเท่าไร ซ่ึงหากเป็นบริษัทเอกชน 
จะเก็บในอัตรา 1 เท่าของเงินเดือน แต่ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อาทิ ค่าเดินทางจะไม่เกิน 3 เท่า ซึ่งบริษัทจะท าการตกลง 
กับผู้ที่เดินทางไป ในส่วนที่กล่าวว่าตนเป็นนั่งร้านสนับสนุนนายกรัฐมนตรีนั้น ขอชี้แจงว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากับ
ดูแลกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ที่ท าให้การส่งออกสูงสุดในรอบ 30 ปี ท าให้บริษัทผู้บริหารต่างประเทศขอเข้าพบ 
ขอขอบคุณ เป็นผู้อนุมัติวัคซีนให้ตนน าไปฉีดแรงงานในโรงงาน อีกท้ังยังท าให้ตลาดการจ้างงานเป็นบวกมากข้ึน  
มีการจ้างงานในระบบเอกชนที่มีอายุ 25 ปีลงมาที่ไม่เคยผ่านระบบประกันสังคมเลยเข้างานไป 970,000 กว่าคน  
คือร้อยละ 80 ของนักศึกษาจบใหม่ อีกร้อยละ 10 เป็นส่วนที่นายกรัฐมนตรีได้ให้แต่ละกระทรวง ทบวง กรม  
จ้างนักศึกษาจบใหม่เพ่ือช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ ได้อภิปราย  
และยืนยันว่าตนมีความตั้งใจท างานเพ่ือบ้านเมืองและประเทศชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริต และขอความร่วมมือจาก
สมาชิกฯ ให้น าส่งข้อมูลมาให้ตนเพ่ือการแก้ปัญหาหรือปราบปรามการทุจริต 
  นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ชี้แจงว่า
การที่ตนมาเป็นผู้บริหารกระทรวงนี้มีความรู้สึกเช่นเดียวกับสมาชิกฯ ที่ต้องการให้การเคหะแห่งชาติมีการเปลี่ยนแปลง
โดยตนสนับสนุนการที่สมาชิกฯ จะยื่นให้กับ ป.ป.ช. ตรวจสอบการบริหารงานที่สมาชิกฯ คิดว่าผิดปกติ และสมาชิกฯ  
ได้มีการอภิปรายย้อนหลังไปใน ปี 2537 และปี 2543 ซึ่งตนก าลังให้ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติค้นเอกสารเพ่ือจะได้
ชี้แจงในสภาเข้าใจว่าข้อกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ ร้อยละ 90 ของเรื่องที่สมาชิกฯ ได้หยิบยกขึ้นมาพูดนั้น
เกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้ามารับต าแหน่งรัฐมนตรีแต่ตนไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบและตนจะแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานาน
โดยเมื่อรัฐบาลชุดนี้ได้มอบให้ตนมาก ากับดูแลการเคหะแห่งชาติในเดือนแรกได้รับรายงานจากคณะกรรมการการเคหะ
แห่งชาติว่าส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบบัญชีการเคหะแห่งชาติและได้พบความผิดปกติ 
บางอย่างเกี่ยวกับบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติและการจัดการทรัพย์สินที่มีปัญหา ซึ่ง สตง. ได้ส่งผลวิเคราะห์ 
พร้อมเสนอแนะให้ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติที่ สตง. ตรวจพบ ได้แก่ 1. ความผิดปกติของ 
การจัดท าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 2. ตรวจพบปัญหาและความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้บริษัท จัดการทรัพย์สิน 
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และชุมชน จ ากัด หรือ CEMCO ซึ่ งเป็ นบริษัทในเครือของการเคหะแห่ งชาติและผลประโยชน์ทั บซ้อน 
ในบริษัทในเครือ 3. เสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และ 4. หากพบความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้ง 
และการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการบริษัท CEMCO ท าให้การเคหะแห่งชาติเสียประโยชน์ขอให้ด าเนินคดี 
ตามกฎหมายกับผู้กระท าความผิด และควรก าหนดมาตรการควบคุมเพ่ือให้เกิดการบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ทักท้วงเรื่องคืนเงินประกันล่าช้า และมีข้อร้องเรียนด้วย ซึ่งรัฐบาลได้มอบให้ตนเข้าไปจัดการกับปัญหาของ 
การเคหะแห่งชาติในเรื่องการทุจริตตามข้อสังเกตของ สตง. และ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ตนยินยอมให้สภาตรวจสอบตนอย่างเต็มที่
แต่จะไม่ยอมให้ใครมาบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะสิ่งที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายนั้น คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาก  
เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดท าให้การเคหะแห่งชาติ  ตน และรัฐบาลเสียหาย และตนไม่ เคยแอบอ้างสถาบัน 
ในเรื่องของการสร้างบ้าน นอกจากนี้ การที่สมาชิกฯ อ้างมติคณะรัฐมนตรี การอ้างวันที่ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ 
เข้าสู่ต าแหน่ง การอ้างวันที่ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติพ้นจากต าแหน่งก็เป็นข้อมูลที่ผิดจากข้อเท็จจริงทั้งหมด  
  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงว่า 
ที่สมาชิกฯ ได้กล่าวนั้นเป็นปัญหาอาชญากรรมในโลกออนไลน์ซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะที่ประเทศไทย โดยทุกประเทศที่มี 
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายจะมีปัญหานี้ทุกประเทศ และที่ส าคัญประเทศไทยมีปัญหาหนักใน 
ช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนื่องจากมีระบบอินเตอร์เน็ตที่ดีมาก มีผู้ใช้อย่างแพร่หลาย มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เรียกว่า Thailand 4.0 
คือต้องการให้ประเทศมีความทันสมัยมีระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาประเทศและสร้างความคุ้นชินให้กับพี่น้อง 
ประชาชนจนวันนี้เราเป็นประเทศหนึ่งในโลกท่ีมีการใช้ e-commerce ในล าดับต้น ๆ ของโลก มีการใช้ Mobile 
Banking ซึ่งมีอัตราการใช้งานเป็นอันดับ 1 ของโลกและไม่เคยโดนแฮกข้อมูลท าให้ประชาชนเกิดเชื่อมั่นและมีผู้ใช้งาน
การโอนเงินและการซื้อของออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทุกคนท าเป็นหมดแล้ว อีกทั้งยังมีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์  
40 กว่าล้านคนจากประชากร 60 กว่าล้านคน ซึ่งเป็นผลงานของรัฐบาล โดยทุกที่ เมื่อมีคนดีก็จะต้องมีคนไม่ดี 
มีคนร้ายเข้ามาเอาเปรียบหลอกลวงและสร้างปัญหาให้กับสังคมซึ่งทุกวงการจะมีอยู่ โดยวันนี้คนเข้ามาในโลกออนไลน์
กันมาก คนร้ายจึ งตามมาด้วย โดยเป็นภารกิจส าคัญที่ รัฐบาลเข้าใจและเร่งแก้ ไขปัญหานี้ มาโดยตลอด  
มีการตั้งหน่วยงานดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาคดีออนไลน์ต่าง ๆ แก๊ง Call Center การหลอกลวง 
ในรูปแบบต่าง ๆ การหลอกลวงให้ลงทุน และเรื่องของการลามกอนาจารย์ การค้ามนุษย์ เว็บไซต์พนัน และการขายของ
ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือคุ้มครองสิทธิข้อมูลของพ่ีน้องประชาชนซึ่งเมื่อบังคับ
ใช้กฎหมายเหล่านี้เชื่อว่าความเชื่อมั่นในระบบการใช้ข้อมูลของพ่ีน้องประชาชนก็จะดีขึ้น ซึ่งเชื่อว่าปัญหาทางออนไลน์
จะลดลงแต่อาจจะไม่หมดไปเพราะจะมีโจรกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ เข้ามา ส่วนในเรื่องของการโทรจากต่างประเทศนั้น  
ได้ประสานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ขึ้น
หมายเลขโทรศัพท์เป็นเครื่องหมายบวกน าหน้าและมีหมายเลขเพ่ือให้ทราบว่าโทรมาจากต่างประเทศ โดยเชื่อว่า
ประชาชนคนไทยที่ติดตามข่าวสารก็จะทราบว่าหากขึ้นหมายเลขแบบนี้ก็จะไม่รับสายเพราะจะเป็นแก๊ง Call Center 
โทรเข้ามาแน่นอน แต่ก็ยังมีการแปลงเครื่องหมายบวกให้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ภายในประเทศซึ่งได้ประสาน 
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือสืบหาต้นตอที่ตั้งเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์ดังกล่าวเพ่ือไม่ให้มีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้น 
และที่ส าคัญเป้าหมายที่ต้องการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมคือต้องจับกุมด าเนินคดีกระบวนการแก๊ง Call Center ให้ได้
ซึ่งหากอยู่เมืองไทยก็ไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันไปอยู่ในประเทศเพ่ือนบ้านและยังมีคนไทยไปท างานด้วย โดยล่าสุด 
มีการจับกุมที่ประเทศกัมพูชาโดยความร่วมมือจากรัฐบาลซึ่งต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและรัฐบาลไทย 
ที่ได้ประสานกัน โดยรัฐบาลท างานอย่างเต็มที่และมีการขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แม้แต่เรื่องที่ยากมาก
คือการอายัดบัญชีม้าซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากที่มีการเปิดบัญชีเพ่ือใช้ในการโอนเงินจึงได้ใช้ระบบ AI ในการตรวจสอบ 
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ว่าบัญชีใดมีการโอนเงินอย่างผิดปกติและก็จะเป็นปัญหาเพราะเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ ซึ่งปัญหาเรื่องเงินเป็น 
เรื่องใหญ่จึงขอฝากเตือนไปยังประชาชนว่าก่อนโอนเงินให้ใครจะต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อน ทั้งยังได้ประสานไปยัง
ธนาคารให้ เตือนประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้  ยังด าเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และบัญชีที่ผิดกฎหมาย 
ซึ่งได้ด าเนินการมาโดยตลอดรวมถึงเว็บไซต์พนันที่ได้ปิดเว็บไซต์ไปประมาณ 1,000 รายต่อปี แต่ก็ขอให้สมาชิกฯ เห็น
ใจด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ และไม่สามารถเพ่ิมจ านวนบุคลากรได้ ซึ่งปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปมีผู้ใช้งานออนไลน์มากมาย 
มีคดีร้องเรียน โดยตั้งแต่เปิดศูนย์ร้องเรียนออนไลน์มานั้นมีผู้ร้องเรียนประมาณ 50,000 ราย ในขณะที่กระทรวง 
มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องของการป้องกันและฝ่ายกฎหมาย รวมแล้วประมาณ 50 คน ซึ่งต้องท าเรื่องปิดเว็บไซต์
ยื่นเรื่องที่ศาล ติดตามคดีทั้งหมด ในขณะที่คดีมีจ านวนมากซึ่งเราจะต้องเพ่ิมก าลังคนและปรับปรุงองค์กรให้แข็งแกร่ง
และมีบุคลากรอย่างเพียงพอ สิ่งส าคัญคือเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พ่ีน้องประชาชน และต้องขอขอบคุณสื่อมวลชน 
ที่ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดบนโลกออนไลน์นั้นอาจไม่ใช่ของจริง 
เสมอไป เราต้องให้ความรู้และต้องเตือนประชาชน    
  เมื่อมีการอภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้นัดประชุมต่อในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 
2565 เวลา 08.30 นาฬิกา และสั่งพักการประชุมเวลา 23.52 นาฬิกา    
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