
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 4 ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   

  วันพฤหัสบดีที่  15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ            
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
 ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 (1) กระทู้ถาม        
     1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
  1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี         
ซึ่งมอบหมายให ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดภารกิจจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามสด   
ด้วยวาจาออกไป 
  1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง การจัดการปัญหาน้ าท่วม โดย นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี           
ซึ่งมอบหมายให ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
  ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนน้ าท่วมในหลายพ้ืนที่  โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ที่พ่ีน้องประชาชนมีความเดือดร้อนในการเดินทาง และมีความยากล าบากจาก
วิกฤตน้ าท่วม ปัญหาน้ าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องวางแผนแก้ไขปัญหาด้วยการบริหารจัดการน้ า         
อย่างยั่งยืน เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมน้ าแล้งซ้ าซาก รัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการน้ าอย่างไรบ้าง และน้ าท่วม
ครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใด การเตรียมการรับมือปริมาณน้ าในวันที่ 16 -17 กันยายน 2565 นี้อย่างไร มีการเตรียม
งบประมาณในการบริหารจัดการน้ าในปี 2566 อย่างไร และการประกาศพ้ืนที่ประสบภัยต้องให้แต่ละพ้ืนที่   
เป็นผู้ประกาศ ส่วนเงินเยียวยาก็เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงว่า ประเทศไทย  
มีน้ าใช้จากน้ าฝนเท่านั้น ไม่มีแหล่งน้ าจากภายนอกประเทศ ประกอบกับภูมิประเทศของประเทศไทยอยู่ใน
อิทธิพลมรสุมหรือพายุหมุนเขตร้อน ดังนั้นปัญหาหลักของประเทศเกิดมานานแล้วคือจะท าอย่างไรที่จะเก็บน้ า
ไว้ได้ในช่วงที่น้ ามามาก และถ้าน้ ามามากจะระบายน้ าอย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชน      
อีกส่วนหนึ่งคือจะเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝนอย่างไร ปริมาณฝนที่ตกทั้งหมดเราไม่สามารถทราบได้ว่า    
จะตกที่ใด จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะใช้พ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่เก็บน้ า การบริหารจัดการคือปล่อยให้น้ าระบาย
ออกไปเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบเพราะว่าบางพ้ืนที่ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ จึงจ าเป็นต้องปล่อยระบายน้ าออกไป  
การบริหารจัดการน้ ามี 2 ส่วน คือการบริหารจัดการน้ าภาพรวมของประเทศและอีกส่วนคือพ้ืนที่ย่อยที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน  โดยหน่วยงาน          
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ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความพยายามที่จะใช้บริษัทต่างชาติเข้ามาท าระยะหนึ่ง แต่ใส่งบประมาณจ านวนมาก    
แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน หน่วยงานต่าง ๆ มีความพยายามในการหาทางเก็บน้ า ปลูกป่า       
เพ่ือไม่เกิดน้ าท่วมไหลหลากอย่างรวดเร็ว เพ่ิมความจุของแหล่งเก็บกักน้ า ระบายน้ าไปให้เกษตรกรใช้          
โดยมีการวางแผนการท างานตามล าดับ ทั้งนี้ กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ยังสามารถบริหารจัดการ
น้ าได้ แต่ที่ผ่านมาได้รับงบประมาณไม่เพียงพอจึงยังไม่สามารถด าเนินโครงการใหญ่ ๆ ในหลายโครงการ         
ได้ นอกจากนี้ยังมีส านักงานบริหารทรัพยากรน้ า เพ่ือท างานอย่างบูรณาการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ า   
ทั้งระบบ จัดท าโครงสร้างเก็บกักน้ าระยะยาว มีแผนฤดูฝน และแผนฤดูแล้ง โดยให้ 3 หน่วยงาน คือ           
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรน้ า และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              
ตั้งแผนงานโครงการตามความส าคัญเร่งด่วนของตนเอง และตามล าดับความส าคัญ รัฐบาลให้ความส าคัญ     
กับเรื่องการบริหารจัดการน้ า เพราะทราบดีว่าเรื่องน้ าเป็นเรื่องส าคัญ และมีการใช้งบประมาณกับเรื่องนี้       
เป็นจ านวนมาก แต่จะท ากันเองในประเทศ โดยไม่ใช้หน่วยงานจากต่างประเทศ และจะพยายามจะแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ าอย่างยั่งยืนต่อไป  

เมื่อเกิดฝนตกจ านวนมากก็จะเกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าหากที่ใดฝนไม่ตกก็จะเกิดปัญหา
แล้ง ปัญหาส าคัญคือจะท าอย่างไรจึงจะเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้แล้ว  ท าอย่างไรจะระบายน้ าให้ทัน ไม่ให้เกิด  
ผลกระทบกับพ่ีน้องประชาชน ขณะนี้ด าเนินการอยู่ โดยการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ที่มีน้ ามาก ขณะนี้      
น้ าตกใต้เขื่อนจึงบริหารจัดการระบายน้ าทั้งหมดลงมาข้างล่าง รวมทั้งเตรียมการรับสถานการณ์พายุหมุน      
เขตร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า ด้วยการพร่องน้ าทั้งหมดในระบบตั้งแต่      
เขื่อนด้านบนลงมาลุ่มเจ้าพระยา ขณะนี้มวลน้ ามาถึงทางภาคกลาง และพยายามปล่อยลงสู่อ่าวไทยโดยไม่ให้
เกิดผลกระทบกับพ้ืนที่ตอนล่างและกรุงเทพมหานคร ลุ่มแม่น้ าชีบริหารจัดการโดยการระบายน้ ามาถึงชัยภูมิ
ขอนแก่น มหาสารคาม ซึ่งต่อไปจะลงไปสู่อุบลราชธานี ส่วนของแม่น้ ามูลขณะนี้เริ่มต้นจากบุรีรัมย์ อยู่ระหว่าง
ทางไปอุบลราชธานี ทั้งนี้ หากฝนตกมีพายุเขตร้อนเข้ามาหรือมีร่องมรสุมเข้ามาจะเกิดปัญหาในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าชี
และแม่น้ ามูลเช่นเดียวกับลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา หากเกิดร่องมรสุมพาดผ่านจะเกิดผลกระทบ อย่างไรก็ตาม
ประเมินว่ายังรับสถานการณ์ได้ ด้วยการระบายน้ าในขณะนี้  งบประมาณมีเพียงพอแต่ต้องท าตามโครงการ      
ที่มีความส าคัญ ตามความจ าเป็นในแต่ละพ้ืนที่ ตามยุทธศาสตร์และแผนที่มี การเตรียมรับมือน้ าที่จะมาใน    
วันที่ 16 - 17 กันยายน นี้ เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครว่าจะวางแผนอย่างไร รัฐบาลยินดีจะสนับสนุน     
หากกรุงเทพมหานครร้องขอเครื่องสูบน้ าหรือยานพาหนะต่าง ๆ มา น้ าที่มีปัญหาขณะนี้คือน้ าท่าจาก          
ร่องมรสุมที่ตกตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาบริหารด้วยการระบายน้ าลงมาผ่านช่องทางต่าง ๆ พ้ืนที่ใดมีฝนตกหนัก  
ก็ระบายน้ าในพื้นที่นั้น โดยให้เกิดผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนน้อยที่สุด แต่จะต้องมีน้ าเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
จึงมีช่วงของการปล่อยไม่ให้น้ าล้นเขื่อนและมีช่องว่างให้น้ าที่ตกใหม่สามารถเก็บน้ าไว้ได้ วิธีแก้ปัญหาในขณะนี้
คือการปล่อยน้ าเหนือเขื่อนลงมา เพ่ือให้พ้ืนที่ด้านบนสามารถรับน้ าได้อีก หากมีฝนตกจากร่องมรสุมที่เกิดขึ้น    
การเตรียมการรับน้ าคือการระบายน้ าในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา โดยระบายออกทางแม่น้ าบางปะกงและทาง      
อ่าวไทย ไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด ส่วนการบริหารจัดการน้ าในกรุงเทพมหานคร เป็นอ านาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร รัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนหากทางกรุงเทพมหานครขอรับการสนับสนุน               
การประกาศพ้ืนที่ประสบภัยต้องให้แต่ละพ้ืนที่ เป็นผู้ประกาศ ส่วนเงินเยียวยาจะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
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  1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง การลักลอบทิ้งกากสารพิษอุตสาหกรรม โดย นายนิติพล ผิวเหมาะ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ติดภารกิจจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามสด           
ด้วยวาจาออกไป 

     1.2 กระทู้ถามทั่วไป   
  1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขุดลอกห้วยชลัง ช่วงบ้านกระแมด ต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ           
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรี              
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

สืบเนื่องจากพ้ืนที่บริเวณหัวยชลัง ปัจจุบันตื้นเขิน ขาดการฟ้ืนฟูบูรณะมานาน ส่งผลให้       
ฤดูฝนน้ าท่วม หน้าแล้งน้ าแห้ง จึงขอเรียนถามว่า 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จะมีแนวทางอย่างไร ที่จะบริหารจัดการ
ให้ห้วยชลังแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนน้ าจะไม่ท่วมและไหลทิ้ง หน้าแล้งน้ าจะไม่แห้งและตื้นเขิน ขอทราบรายละเอียด 

2. หากกรมชลประทานตอบว่าไม่มีงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีวิธีการ
บริหารจัดหางบประมาณให้กรมชลประทานเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องเกษตรกรได้อย่างไร ขอทราบ
รายละเอียด 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตอบชี้แจงว่า     
ล าห้วยชลังมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้เลย เนื่องจากน้ าในห้วยชลังจะไหลไปที่
ห้วยทาซึ่งเป็นล าน้ าใหญ่ที่ลงไปสู่แม่น้ ามูล การจะแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือต้องขุดลอกห้วยทั้งหมด       
30 กิโลเมตร โดยต้องตั้งงบประมาณขึ้น แต่เนื่องจากชาวบ้านในพ้ืนที่ยังไม่ยอมให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าว เลยยังไม่
สามารถตั้งงบประมาณได้ แต่เมื่อส ารวจแล้วพบว่ามีพ้ืนที่ตื้นเขินประมาณ 1,200 เมตร ที่สามารถขุดลอก   
คลองได ้ซึ่งในพ้ืนที่นี้จะน างบเหลือจ่ายส่วนหนึ่ง ทีจ่ะทราบในเดือนหน้าว่าเหลืองบประมาณเหลือจ่ายที่เท่าไหร่ 
เพ่ือมาขุดลอกพ้ืนที่ 1,200 เมตร ซึ่งจะช่วยเหลือชาวบ้านได้ประมาณ 11 - 12 หมู่บ้าน ชั่วคราว และ          
เมื่อปิดสมัยประชุมจะลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบในพ้ืนที่ดังกล่าวอีกครั้ง 

  1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรับเงินตอบแทน หรือเบี้ยหวัดเสี่ยงภัยให้กับ
บุคลากรที่ท างานในมหาวิทยาลัยสง์์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายนิยม เวชกามา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี           
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ติดภารกิจจึงขอ
เลื่อนการตอบกระทูถ้าม 

  1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เร่งรัดการขยายสนามบินและเร่งการพัฒนาสนามบิน
นครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการท่องเที่ยวภาคใต้ โดย ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม          
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ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ   
กระทู้ถาม 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ติดภารกิจจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม 

  1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ าคลองปกาไสย ต าบล  
เขาพนม อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดย นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่           
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้ตอบ     
กระทู้ถาม  

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดภารกิจจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม 

     1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
  - กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การขุดลอกคลองชลประทานในพ้ืนที่อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดย นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช          
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งรัฐมนตรี              
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง     
เกษตรและสหกรณ ์เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

  จากนั้น ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมน าระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุม และ
วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน  

ที่ประชุมอนุญาต 

 (3) รับรองรายงานการประชุม 
  - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3   
   ครั้งที่ 13 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 

ครั้งที่ 14 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
ครั้งที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 
ครั้งที่ 16 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564  

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 (7) เรื่องอ่ืน ๆ  
  - คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ขอตั้งต าแหน่งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง
เนื่องจากนายสมศักดิ์ คุณเงิน ขอลาออกจึงพ้นจากต าแหน่งกรรมาธิการ จึงตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ       
เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ที่ประชุมรับรอง 

 (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จ านวน 3 เรื่อง 
(1) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) 
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ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่       
28 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)  
และรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ      
แห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) รวม 2 ฉบับ แล้ว 

(2) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564)  

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่       
28 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)     
และรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ     
แห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) รวม 2 ฉบับ แล้ว 

(3) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ        
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่ หนึ่ง) วันจันทร์ที่       
29 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564        
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.2 รับทราบรายงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ 

ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ได้ เสนอรายงานการพิจารณา            
เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ          
พรรคไทยศรีวิไลย์ ว่าได้กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ตามข้อ 9 และข้อ 13 และให้ลงโทษโดยการตักเตือน
เป็นหนังสือตามข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรม ข้อ 28 วรรคหนึ่งประกอบข้อ 9 และข้อ 13 

ที่ประชุมรับทราบ 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2.3 นายณัฐพงษ์ เรือง ปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีด าเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชน    
ต่อการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เนื่องจากเรื่องของการสอบถามประชามติประชาชนเป็นผลประโยชน์
ส าคัญของแผ่นดินและที่ต้องเป็นเรื่องด่วนเนื่องจากสถานการณ์ของการเมืองจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้การ
จัดท าประชามติตามพระราชบัญญัติประชามติยังมีอีกหลายขั้นตอน จึงควรเป็นญัตติด่วนให้มีการพิจารณาก่อน
ปิดสมัยประชุมสภา โดยมีสาระส าคัญคือ เพ่ือให้ประชาชนออกเสียงประชามติได้อย่างถูกต้องและตรงตาม
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เจตนารมณ์ของประชาชน เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญ     
ที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นต้นตอแห่งความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ ผ่านมา
เนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารมีกระบวนการรับรองโดยอาศัยการจัดท าประชามติที่ไม่     
เสรีและไม่เป็นธรรมตามมาตรฐานสากลรวมทั้งมีเนื้อหาหลายส่วนที่มีความทดถอยทางประชาธิปไตย  อาทิ   
การขยายอ านาจสถาบันการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีกลไกสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร     
รวมถึงคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่รัดกุมน้อยกว่าในอดีต ปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ประชาชนหลายส่วนแสดงออกถึง
การเรียกร้องให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนที่ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับโดยผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญ          
ซ่ึงที่ผ่านมาไม่สามารถยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนได้หากไม่มีการจัดท าประชามติ ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงขออาศัยข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 50 เสนอเป็นญัตติด่วน ประกอบกับข้อบังคับฯ 
ข้อ 48/1 ซึ่งเป็นข้อบังคับที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติประชามติ ตามมาตรา 9(4) เพ่ือขอจัดท า
ประชามติ สอบถามประชาชนว่าจะเห็นชอบให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านกลไกของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือไม่ โดยมีค าถามคือ ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการ
จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 ฉบับปัจจุบัน โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ในทีม่าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ค าตอบมีสามข้อ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และไม่แสดงความเห็น  

ส าหรับเหตุผล การจัดท าประชามติดังกล่าวจะเป็นหนทางออกให้วิกฤตทางการเมือง    
ในปัจจุบันที่สังคมหลายส่วนมองว่ามีต้นตอมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันการจัดท าประชามติจะเป็นจุดเริ่มต้น
ของการรื้อฟ้ืนข้อเสนอในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รัฐสภาเองเคยมีมติเห็นชอบมาแล้วในวาระที่หนึ่ง       
และได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาการจัดท าประชามติจะเป็นการสอบถามอย่างตรงไปตรงมาถึง
ความเห็นของประชาชนผู้ทรงอ านาจสูงสุดว่าจะต้องมีการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ เรื่องดังกล่าว
ไม่ใช่เรื่องของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาที่จะไม่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าวเพราะญัตติดังกล่าวเป็นการส่ง
เรื่องไปให้คณะรัฐมนตรี จัดท าประชามติซึ่งเป็นการสอบถามประชาชนโดยตรงและหากเป็นไปได้ภายใต้
สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันจะต้องรีบเร่งด าเนินการเพ่ือให้มีการจัดท าประชามติพร้อมกับการก าหนด      
วันเลือกตั้งเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงและใช้อ านาจโดยตรงของตนเอง
ผ่านการจัดท าประชามติและเป็นการประหยัดภาษีของพ่ีน้องประชาชนที่ไม่ต้องเลือกตั้งและท าประชามติ       
ในหลายครั้ง จึงควรจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกับการท าประชามติไปในคราวเดียวกัน 

จากนั้น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรค     
เพ่ือไทย เสนอญัตติด้วยวาจาตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 54 (1) โดยขอเสนอญัตติด่วนเรื่องขอให้            
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามอ านาจในพระราชบัญญัติประชามติมาตรา 9             
เพ่ือด าเนินการตามที่สภาจะมีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ขึ้นมา เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน    
ที่ใช้อยู่เป็นที่ถกเถียงกันในเรื่องของที่มากระบวนการและการลงประชามติในครั้งนั้นที่จะรับหรือไม่รับ     
อ านาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน กระบวนการในการท าประชามติผ่านร่างพระราชบัญญัติ
ประชามติในมาตรา 9 ที่ได้ผ่านสภาไปแล้วเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะเริ่มการท าประชามติได้เพ่ือให้ประชาชน
มีสิทธิ์ในการออกเสียงและน าเสนอความคิดเห็นของตนเองแบบตรงมายังสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี 
จึงต้องการหยุดปัญหาความสับสนในสภา การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือจัดท ารัฐธรรมนูญจะเป็นทางออกของ
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณและใช้โอกาสในคราวเดียวกันจึงเสนอให้มี
การท าประชามติไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ก าลังจะเกิดขึ้นเพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณ และเป็นกลไกที่เป็นสากล ในประเทศที่มีความเจริญแล้วในทางประชาธิปไตยจะมีกระบวนการ    
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ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติ รัฐสภาเป็นช่องทางหนึ่งในการท าประชามติ ด้วยการท า
ประชามติสอบถามประชาชนว่าควรจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐธรรมนูญที่มีที่มา
โดยไม่ชอบควรจะหมดอายุและล้มเลิกไปและควรจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยตัวแทนของประชาชน
เพ่ือมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ แก้ไขข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี 2560 เดินหน้าสู่ประชาธิปไตย
ที่ตอบสนองกับประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีค าถามคือ ประชาชนจะต้องตอบค าถามว่าเห็นชอบหรือไม่ว่า
ประเทศไทยควรจะต้องจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ฉบับปัจจุบัน          
โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยท าประชามติไปในคราวเดียวกับ           
การเลือกตั้งที่ก าลังจะเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเดินหน้าออกจากวังวนปัญหาของ
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งหลายฝ่ายยืนยันว่ามีท่ีมาท่ีไม่ชอบ 

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สนับสนุนให้มีการท าประชามติไปใน
คราวเดียวกับการเลือกตั้ง เพ่ือประหยัดงบประมาณ การแก้รัฐธรรมนูญควรจะมาจากความต้องการของ
ประชาชน จะต้องถามประชาชนหากประชาชนเห็นด้วยก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากประชาชนไม่เห็นด้วยก็ไม่
ต้องแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ต้องมีการเสนอแก้รัฐธรรมนูญอีกต่อไป ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ รัฐธรรมนูญที่ดีต้อง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ด้วยการท าประชามติเสียงของประชาชนจะเป็นผู้ก าหนดว่าควรจะแก้ไขหรือไม่แก้ไข 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองคนไทยทั้งประเทศ และรัฐธรรมนูญที่จะใช้ ปกครองคน   
ทั้งประเทศจะต้องมีความสง่างาม และมาจากประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน จึงควรให้             
ภาคประชาชนมาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ยังมีข้อบกพร่อง และเป็นปัญหา           
จึงจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข แต่เมื่อเสนอเข้ามาในรัฐสภาแล้วก็มักจะมีปัญหา ดังนั้น  วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
ที่ดีที่สุดก็คือให้ประชาชนผู้ เป็นเจ้าของประเทศเป็นผู้ ตัดสินใจด้วยการท าประชามติ หากมีการจัดตั้ง           
สภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพ่ือจัดท ารัฐธรรมนูญจะเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหา น าไปสู่ความปรองดอง         
ลดปัญหาความขัดแย้งในสังคม เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่มาจากการสืบทอด
อ านาจ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังมีปัญหาในการจัดวาง
โครงสร้างขององค์กรอิสระของที่มากระบวนการในองค์กรอิสระ จึงสนับสนุนให้มีการท าประชามติในประเด็น
ดังกล่าวขึ้น  

เมื่อสมาชิกฯอภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และผู้ เสนอญัตติ  อภิปรายสรุป            
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 15.55 นาฬิกา  
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