
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที ่2 (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
 

วันพฤหัสบดี ท่ี  3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารื อในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคบัการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

  (1) กระทู้ถาม        
 1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

   1.1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงกฎกระทรวง
มหาดไทยเพ่ือให้ต่างชาติครอบครองที่ดินได้คนละ 1 ไร่  โดย นายสุทิน คลังแสง สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน  

   เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงกฎกระทรวง
มหาดไทย สาระส าคัญคือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยชี้ชวนจูงใจให้คนต่างชาติหรือคนต่างด้าวน าเงิน  
มาลงทุนคนละไม่ต่ ากว่า 40 ล้านบาท เพ่ือแลกกับการถือครองที่ดินได้คนละ 1 ไร่ กรณีดังกล่าว 
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และสร้างความวิตกกังวลส าหรับประชาชนคนไทย เกรงว่าการส่งเสริมและอนุญาต
ให้ต่างชาติถือครองที่ดินดังกล่าว จะเป็นการเปิดช่องให้คนต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของที่ดินในขณะที่ 
คนไทยก าลังอ่อนแอ และคนไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ยังไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ปัจจุบันสังคมไทย 
มีความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดินสูงมาก ที่ดินกระจุกตัวอยู่กับคนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ไม่มีที่ดิน 
แต่กลับถูกซ้ าเติมด้วยการให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดิน จนเป็นการขายชาติหรือไม่ มีความสมควร
หรือไม่ จึงขอถามคณะรัฐมนตรีว่ามีความจ าเป็นหรือเหตุผลอะไรถึงต้องมีมติคณะรัฐมนตรีเช่นนี้ออกมา 
เนื่องจากเรื่องดังกล่าว รัฐบาลเมื่อปี 2542 จ าเป็นต้องด าเนินการเพราะต้องออกกฎหมายด้วยเหตุว่า 
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ถูกบังคับและตอ้งปฏิบัติตามเงือ่นไขของกองทุนเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ต่อมารัฐบาลป ี2545 ก็ด าเนินการ
ภายใต้ข้อบังคับและเงื่อนไขดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงและมีมาตรการไปตาม IMF ซึ่งรัฐบาล
สองชุดก่อนหน้านั้น ออกกฎกระทรวงเป็นไปตามข้อจ ากัดและออกด้วยความจ าเป็นเพราะมีการกู้เงิน
จาก IMF มา และ IMF บังคับให้ท า ซึ่งท าด้วยความระมัดระวังรอบคอบรัดกุมมากที่สุดจนในที่สุด 
มีต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินเพียง 7 - 8 ราย จึงไม่เกิดการสูญเสียที่ดิน แต่ขณะนี้มีความจ าเป็นอะไรหรือ 
มีอะไรบีบบังคับที่ท าให้ต้องปฏิบัติจึงต้องออกมาตรการนี้ มีเหตุผลและความจ าเป็นที่หนักหนาสาหัส
อย่างไรจึงต้องออกมาตรการเชน่นีม้า เจตนาที่แท้จริงของรัฐบาลคือต้องการช่วยกลุ่มคนในเขตเมืองที่ซื้อ
ท่ีดินไว้เต็มมือ หรือกลุ่มนายทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายไม่ออก จึงออกมาตรการเช่นนี้ เพราะกลุ่มทุน
อสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองที่มีบ้านและที่ดินจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์มากกว่าประชาชน เป็นการออก
กฎกระทรวงเพ่ือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุนใหญ่หรือไม่ การออกกฎหมายต้องคุ้มครองคนไทย มีการเฉลี่ย
การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า หากปล่อยมาตรการเหล่านี้ออกมาจะท าให้เกิด
ความเหลื่อมล้ าที่มากขึ้นหรือไม่ มีมาตรการปกป้องคนไทยอย่างไร หากไม่มีมาตรการที่ดีพอ จะท าให้  
คนไทยเข้าไม่ถึงที่ดิน ไม่มีความมั่นคงในชีวิต และท าให้ประเทศชาติเสียความมั่นคง 

   พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถาม 
ดังนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการออกกฎกระทรวงใหม่ ส่วนกฎกระทรวงเดิมเมื่อปี 2545 ยังคงมีอยู่
สาเหตุที่รัฐบาลพิจารณาหามาตรการด าเนินการในเรื่องนี้ เริ่มมาจากวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะท างานเศรษฐกิจเชิงรุกได้มีการพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไร
เพื่อท าให้เศรษฐกิจดีขึ้น ซึ่งมีการพิจารณาหลายเรื่องด้วยกัน โดยพิจารณาคุณสมบัติและต้องการคนที่มี
ความมั่งคั่งให้มาถือครองที่ดิน และมองไปยังกลุ่มที่มีความสามารถมีทักษะในการลงทุน ต้องการคนเก่ง
และมีความสามารถท่ีท างานในประเทศไทยและมีทักษะพิเศษให้มาลงทุนในประเทศไทย จึงเป็นเหตุผล
ที่คณะท างานเศรษฐกิจเชิงรุกพิจารณา โดยการให้วีซ่าผู้พ านักระยะยาว (Long Term Resident Visa : 
LTR) เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยยาวขึ้น ซึ่งก าหนดให้มีการยื่นเรื่องต่อ BOI 
สถานทูต และสถานกงสุลเพ่ือขอวีซ่า มีการตรวจสอบแบล็คลิสต์ต่าง ๆ ตรวจสอบพฤติการณ์ เฝ้าระวัง
การท างานในลักษณะต้องห้าม มีการพิสูจน์ความเชี่ยวชาญพิเศษ มีขั้นตอนในการพิจารณากลั่นกรอง 
ก่อนจะให้ LTR คณะท างานจึงเสนอแนวคิดว่าต้องส่งเสริมดึงดูดให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทย
โดยการให้มีที่อยู่อาศัยได้เพราะต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยระยะยาว  จึงเป็นที่มาของนโยบายนี้  
ซึ่งผู้ที่เข้ามาจะต้องมี LTR  และมีเงินลงทุนตามที่ก าหนดไว้ และก าหนดให้ถือครองที่ดินเป็นระยะเวลา 
3 ปีก่อนที่จะขาย การขายให้คนต่างชาติต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ  และต้องขายให้กับผู้ที่ต้องการ
เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยต้องมีการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 
กองทรัสต์ (Trust) คือและเป็นพ้ืนที่ ท่ีกฎหมายอนุญาตให้เป็นที่อยู่อาศัยได้ กฎกระทรวงฉบับใหม่ 
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มีความเข้มงวดกว่ากฎกระทรวงเมื่อปี 2545 มีการวางมาตรการอย่างรัดกุม ไม่มีเจตนาในการขายชาติ  
แต่เจตนาเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ไม่ได้มีแนวคิดจะให้ต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดิน 
ในประเทศไทย การจัดซื้อเพ่ิมเติมต้องมาขออนุญาต และไม่อนุญาตให้ซื้อที่ดินแปลงติดกันได้ ขณะนี้ 
ร่างกฎกระทรวงอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการของกฤษฎีกา การจัดท ากฎหมายต้องมีขั้นตอนของการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอีกได้  ทั้งนี้  ขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะ 
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุน เพ่ือให้ขายบ้านเดี่ยวหรือที่ดินแต่อย่างใด รัฐบาลตระหนักว่าท าอย่างไร 
จะลดความเหลื่อมล้ าให้คนไทยท าให้คนไทยที่ไม่มีที่ดินมีโอกาสได้ถือครองที่ดิน ส าหรับข้อกังวล  
ต่าง ๆ นั้น จะน าไปประมวลและพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม เพราะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างกฎหมาย 
โดยจะท าให้ดีที่สุด ข้อกังวลของประชาชนจะน ามาพิจารณาอย่างรอบคอบ 

   1.1.3 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาสถานการณ์อุทกภัย โดย นางสาว
พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้
ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  

   ตามที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ลานีญา โดยมีปริมาณน้ าฝนสูงกว่าปี 2564 และมีความใกล้เคียงกับ
ปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการบริหารจัดการน้ าเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ท าให้สถานการณ์ในภาพรวมอยู่ระดับที่ดี แต่ยังคงมีบางพ้ืนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก  
ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการเยียวยาและช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล จึงขอตั้งกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แม้ว่าจะไม่ใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าโดยตรง 
แต่จังหวัดเป็นกลไกที่ส าคัญของรัฐบาลในการเข้าถึงพ้ืนที่และพี่น้องประชาชน จึงขอสอบถาม ดังนี้ 

1. ขอทราบสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของประเทศ มาตรการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาของรัฐบาล 

2. ขอทราบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และสรุปผล 
การด าเนินการช่วยเหลือดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ทั้งในส่วนของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครซึ่งยังไม่มีการประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ แต่ได้รับผลกระทบจากอุกภัย
เช่นเดียวกัน จะมีมาตรการด าเนินการช่วยเหลือในส่วนนี้อย่างไร  

3. ขอทราบมาตรการป้องกันปัญหาอุทกภัยในอนาคต รวมถึงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งอยู่ในการก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐบาล กรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ต่างจังหวัดจะมีมาตรการป้องกันปัญหาอุทกภัยในอนาคตอย่างไร 
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พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถาม 
ดังนี้ สถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากปีนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์ลานีญา และมีปริมาณน้ าฝนจ านวนมากกว่าปกติ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนเป็นต้น
มา โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนในรอบ 30 ปีมากถึงร้อยละ 400 เดือน
มีนาคมมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนในรอบ 30 ปีมากถึงร้อยละ 70 และเมษายนมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนใน
รอบ 30 ปีมากถึงร้อยละ 16 เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็มีพายุดีเปรสชันเข้ามา โดยช่วงเดือนสิงหาคมและ
กันยายนมีร่องมรสุมและพายุดีเปรสชัน พาดผ่านมาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประมาณ 6 ครั้ง ในห้วงเวลาต่อเนื่องกัน ดังนั้นในปี 2565 ภาคเหนือมีปริมาณน้ าฝนสะสมมากกว่า 
ร้อยละ 22 จากค่าปกติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ าฝนสะสมมากกว่าร้อยละ 28 จากค่าปกติ 
ภาคกลาง มีปริมาณน้ าฝนสะสมมากกว่าร้อยละ 26 จากค่าปกติ ภาพรวมของประเทศไทยมีปริมาณ
น้ าฝนสะสมมากกว่าร้อยละ 22 จากค่าปกติ รัฐบาลได้มีกลไกลในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดตั้ง
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ตลอดจนมีการตั้งกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธาน ซึ่งมีการก าหนดมาตรการการบริหารจัดการน้ า ในปี 2565 อาทิ การก าหนดพ้ืนที่ 
การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนทีลุ่่มต่ า การบริหารจัดการน้ าในเขื่อนต่าง ๆ  การด าเนนิการเกี่ยวกับการระบายน้ า 
ตั้งแต่การซ่อมบ ารุงอาคารต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ า การแก้ไขเรื่องปัญหาผักตบชวา 
และการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกล ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ข้างต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เตรียมการรองรับฤดูฝน ปี 2565 

ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่มีปริมาณน้ าเกิน
ร้อยละ 80 การระบายน้ าจากอ่างเก็บน้ าจึงไม่ใช่ปัญหาหลักของการบริหารจัดการน้ าในปีนี้ แต่เกิดจาก
ปัญหาน้ าฝนในพ้ืนที่ใต้เขื่อนลงมา ซึ่งไม่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ า จึงต้องมีการควบคุมการบริหาร
จัดการน้ าโดยเขื่อนเจ้าพระยา และจ าเป็นต้องผันน้ าออกไปทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ า
เจ้าพระยา เพ่ือรักษาระดับน้ าบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากมีปริมาณน้ าฝนจ านวนมาก และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้น้ าเข้าไปยัง
พ้ืนที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และเขตอุตสาหกรรม จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ า  
และจ าเป็นต้องมีการปล่อยน้ าที่เกินความจุของลุ่มน้ าออกไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง ท าให้พ่ีน้องประชาชน
ได้รับผลกระทบ แต่ยังสามารถควบคุมไม่ให้ปริมาณน้ าส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เศรษฐกิจของประเทศ  
เช่นกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี ส าหรับลุ่มน้ าชี-มูล ไม่มีพ้ืนที่เก็บกักน้ าเลย มีเพียงเขื่อนส าหรับ 
ชะลอน้ าเช่นเดียวกับเขื่อนเจ้าพระยาเท่านั้น ซึ่งสามารถหน่วงน้ าได้จ ากัด ดังนั้นพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยเฉพาะอ าเภอวารินช าราบ เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ าจึงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  
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ทั้งนี้  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องท า 
การส ารวจผลกระทบต่อพ่ีน้องทั้งหมด ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งส ารวจความเสียหายทั้งหมด 
และจ่ายเงินชดเชยตามกฎของกระทรวงการคลัง ทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัย ผู้เสียชีวิต เครื่องมือท ากิน  
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ส ารวจความเสียหายทั้งหมดเพ่ือพิจารณาว่าต้องมีการช่วยเหลือ
เป็นพิเศษอย่างไร โดยมีข้อแตกต่างในแต่ละพ้ืนที่ ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น รัฐบาล 
มีแผนบริหารจัดการน้ า 9 โครงการ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้มีช่องทางในการผันน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา
และพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

 

   1.1.2 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าดว้ยการได้มาซึ่งท่ีดิน
เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนเพ่ือดึงดูด 
คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ 
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถามแทน 

    นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ผิดที่ผิดทาง เพราะพ่ีน้องประชาชนจ านวนมาก 
ไม่มีที่ดินท ากิน แต่กลับอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศไทย เป้าหมายที่ชัดเจนของ
การแก้กฎกระทรวงคืออะไร เพราะส่วนที่เหมือนเดิมคือลงทุนไม่ต่ ากว่า 40 ล้านบาท ถือครองที่ดิน 
ไม่เกิน 1 ไร่ ที่แตกต่าง คือ ลดเวลาการลงทุนจาก 5 ปี เป็น 3 ปี ก าหนดกลุ่มชาวต่างชาติศักยภาพสูง  
4 ประเภท และให้เพ่ิมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และกองทรัสต์ (Trust) เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
ได้มีการค านึงถึงข้อเสียที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟอกเงิน การเก็งก าไรการซื้อที่ดิน 
เพ่ือเก็งก าไรต่อ มีเงื่อนไขก าหนดไว้หรือไม่ว่าต้องซื้อกี่ปีจึงจะขายได้ ประเด็นเกี่ยวกับมรดกก าหนดไว้
หรือไม่ รวมไปถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาหากท าผิดกฎระเบียบ แต่ร้อยละ 75 ของคนไทยยังไม่มี 
ที่ดินท ากิน รัฐบาลมีการเรียงล าดบัความส าคัญในการกระจายที่ดินเพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง ผู้
ที่มีรายได้น้อยแต่ยังไม่มีบ้านอยู่จะท าอย่างไรกับคนกลุ่มนี้ 

   นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ ต้องการเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงในสภาพอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพ่ือคน
รุ่นใหม่ จึงได้มีการส่งเสริมพัฒนาดึงดูดใหม้ีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  เกิดขึ้นในประเทศเพ่ือสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีอุตสาหกรรมใหม่รวมอยู่ด้วย อุตสาหกรรมที่ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในระยะยาว เพ่ือพัฒนาและมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศไทย และสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม จึงออกมาเป็นกลุ่มบุคคล 4 ประเภท 
ซึ่งสอดคล้องกับอนาคตของประเทศไทย อนาคตของคนรุ่นใหม่ไทย เพราะคนเหล่านี้เข้ามาแล้วจะช่วย
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ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมใหม่ หรือกิจกรรมที่เรามีความเข้มแข็งให้มี 
การพัฒนาสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น เจตนาคือนอกจากลงทุนแล้วต้องเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยโดยผ่าน
กระบวนการคัดกรองท่ีมีเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนจะให้เข้ามาถือครองที่ดินในประเทศ ในอดีตที่ผ่านมา 
มีชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยจ านวนมาก แต่เป็นเพียงการเข้ามาท่องเที่ยว การตั้งเป้าเพ่ือให้
ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยในระยะยาว จ าเป็นต้องมีการให้ LTR ส่วนการให้ถือครองที่ดินหรือซื้อบ้าน
เป็นส่วนเสริมเพ่ือให้คนที่เข้ามาลงทุนแล้วมีความรักและต้องการอยู่ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
ได้มีโอกาสอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไปในระยะยาว ถือเป็นการให้ทางเลือกแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามา
ลงทุนในประเทศไทย การเพ่ิมประเภทการลงทุนเพ่ือให้สอดคล้องกับเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ  
และการลงทุนใหม่ ๆ หากขาดคุณสมบัติตามที่ได้ก าหนดไว้จะถูกถอนสิทธิ์ทันที  

เราคาดเดาไม่ได้ว่าผู้ที่มาจะอยู่อาศัยแบบใด แต่ต้องการให้เข้ามาอยู่อาศัยใน
ประเทศไทยในระยะยาวได้โดยสะดวก เพ่ือสร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศไทย ส่วนจะอยู่รูปแบบใด 
ไม่ว่าจะเป็นการอยู่โรงแรม เช่าอพาร์ตเมนต์ ซื้อคอนโดมิเนียม หรือซื้อที่ดินต้องเป็นไปตามกติกาและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ประเทศไทยมีการสงวนและครอบครองที่ดินเป็นอย่างมาก ไม่สามารถซื้อที่ดิน 
เพ่ือท าการปลูกสิ่งก่อสร้างเชิงพาณิชย์ได้ หากท าผิดก็จะมีการเพิกถอนสิทธิ์ วัตถุประสงค์คือเพ่ือให้ซื้ อ
เช่าเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นทางเลือกให้ส าหรับนักลงทุนที่ต้องการจะอยู่ในประเทศไทยต่อ ผู้ที่จะได้ 
LTR ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและท าตามกฎระเบียบ ทั้งหมดเป็นไปเพ่ือดึงดูดชาวต่างชาติ 
ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถเพ่ือเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศไทย ในลักษณะที่เหมาะสมสมดุล  
ขอยืนยันว่าไม่ไดใ้ห้มากเกนิไป มีการเข้มงวดในบางเรื่องอยู่ ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าจะดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาอยู่
ในประเทศไทย 1,000,000 คน แต่จะซื้อกี่ไร่นั้นยังไม่สามารถประเมินได้ เพราะมีรูปแบบการอยู่อาศัย  
ที่หลากหลาย แต่ต้องเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถดึงดูดการลงทุนและอุตสาหกรรมใหม่ให้เข้ามา 
ในประเทศได้ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จะได้รับโอกาสในการเป็นฐานการผลิตและฐานการลงทุนใหม่ 
นโยบายที่ออกมานี้มีการควบคุมที่ชัดเจนและมีวัตถุประสงค์คือให้ซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น 
 

 1.2 กระทู้ถามทั่วไป 
  1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง การติดประกาศภาพบุคคลที่มีหมายจับที่ทางราชการ
ต้องการตัว โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน  
  จากเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดเวลา 18 ปี มีบุคคลที่
ทางราชการสืบสวนและต้องการจับกุมตัวเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายหรือเพ่ือเหตุผลอื่นเป็นจ านวนมาก 
ในการด าเนินการให้ได้ตัวบุคคลเป้าหมายดังกล่าวมีการติดตามตัวสืบสวนในหลายวิธีการ แต่วิธีการที่
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หน่วยงานกระท าโดยการจัดพิมพ์ป้ายไวนิลขนาดใหญ่ติดประกาศตามข้างถนนใกล้ด่านตรวจหรือจุดแยกของ
ถนนสายหลักทั่วจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และสี่อ าเภอของจังหวัดสงขลา ยังเป็น
ข้อถกเถียงถึงความเหมาะสมและสมควรหรือไม่ เมื่อเทียบกับความสูญเสียด้านความรู้สึกของผู้คนที่พบเห็น
ทั่วไป ทั้งด้านความรู้สึกอับอาย เป็นการประจานสกุลของบุคคลตามหมายที่ปรากฏ ที่มีอยู่ในชุมชนในสังคม
เป็นการละเมิดท าให้ครอบครัว ญาติพ่ีน้องต้องไดร้ับความอับอาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง จากสังคมเพียงใด 
จึงขอเรียนถามว่า 
  1. รัฐบาลมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนที่ไม่ได้มีส่วน
กระท าความผิด เพียงแต่เป็นบุคคลที่มีนามสกุล หรือมีสถานะเป็นภรรยา หรือมีสถานะเป็นบุตร หรือมี
สถานะเป็นบิดา หรือมีสถานะเป็นมารดาหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
  2. รัฐบาลมีนโยบายส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในทุกมิติของภารกิจที่ปฏิบัติ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์เพ่ือหนุนเสริม
กระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด  
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม ตอบกระทู้ถาม ดังนี้
นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะครอบครัวของผู้ที่มีหมายจับประกาศในที่สาธารณะ 
ตนเข้าใจดีว่าสมาชิกฯ เข้าถึงและเข้าใจปัญหาของพ่ีน้องประชาชน และมีความห่วงใยพ่ีน้องประชาชน
ในพ้ืนที่ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการใช้นามสกุลเดียวกับผู้ทีม่ีหมายจับ หรือเป็นบุคคลในครอบครัวว่า
หมายดังกล่าวที่ประกาศในที่สาธารณะมีผู้คนรับรู้หลากหลาย แต่หมายจับไม่ได้ประกาศในทุกโซน  
โดยแบ่งเป็น 3 โซน คือ โซนที่ 1 จังหวัดยะลา โซนที่ 2 จังหวัดนราธิวาส และโซนที่ 3 จังหวัดปัตตานี 
และอ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยแต่ละหมายจะถูก
ประกาศในโซนของตนเอง ในขณะนี้มีภาพบุคคลที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงอยู่ประมาณ 373 ภาพ และในการติด
ภาพดังกล่าวรวมทั้งหมายจับมีจ านวน 1,704 หมาย ซึ่งการออกหมายต่าง ๆ ต้องมีหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์มารองรับ มีการตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะยื่นค าขอให้ศาล
ออกหมายจับ และพบว่าเมื่อมีการประกาศภาพหรือหมายตา่ง ๆ พ่ีน้องประชาชนก็จะไม่ให้ความร่วมมือ
กับบุคคลที่มีการออกหมายจับออกมา ส าหรับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนั้น เป็นการด าเนินการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งได้รับการยกเว้นมิต้องบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยการกระท าของเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย  
ในส่วนสิทธิส่วนบุคคลยังได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ทุกประการ โดยภาครัฐได้ด าเนินการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและพันธกรณี
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วน 
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาใต้อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างหลักประกันและความปลอดภัยให้กับ
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ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป  
  ส าหรับกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติ รัฐบาลมีคณะกรรมการ
อ านวยการพูดคุยเพื่อสันติ โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นเลขาธิการ นอกจากนี้ยังมีคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมี พลเอก วัลลภ รักเสนาะ 
เป็นหัวหน้าคณะ และคณะกรรมการประสานงานในระดับพ้ืนที่ โดยมี แม่ทัพภาคที่สี่ และผู้อ านวยการ
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 เป็นหัวหน้าคณะในการด าเนินการต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ รวมทั้งการเสนอกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร มีกฎหมายส าคัญสองฉบับที่อาจเป็นแนวทาง 
การเปรียบเทียบเรื่องการติดประกาศหมายจับ คือ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท าความผิด
ซ้ าในความผิดเกีย่วกับเพศหรอืที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ในประเด็นเรื่องความโหดร้ายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า 
มีมาตรฐานการตคีวามอย่างไร เพราะแม้แต่องค์การสหประชาชาตยิังไม่ให้ค านิยามในเรื่องความโหดร้าย 
ดังนั้น ในเรื่องการกระท าของเจ้าหน้าที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชน อาจมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามที่สมาชิกฯ ให้ความสนใจและมีความกังวล  
   

 1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาระบบ
สาธารณูปโภคของพ่ีน้องประชาชนสัตหีบจากการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) โดยเฉพาะการให้บริการไฟฟ้า การก่อสร้างถนน การให้บริการประปา การแก้ไขปัญหาขยะ 
รวมถึงแนวทางการกระจายรายได้ให้กับประชาชนสัตหีบ  โดย นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน 

ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
อ าเภอสัตหีบ เป็นศูนย์กลางของเมืองธุรกิจการบินระดับนานาชาติ เพ่ือหารายได้เข้าสู่ประเทศ ทั้งด้าน
การลงทุน การท่องเที่ยว ด้านธุรกิจ และทางการแพทย์ ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้มีนักลงทุนจากต่างชาติ 
และนักลงทุน ภายในประเทศเพ่ือสร้างรายได้เข้าประเทศ ตั้งแต่มีนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2565 ผลกระทบที่มีต่อพ่ีน้องประขาชน โดยเฉพาะพ่ีน้องประชาชนในอ าเภอ 
สัตหีบ 5 ต าบล ประชากรรวมประชากรแฝง 350,000 คน ได้รับผลกระทบตลอด 4 ปี โดยเฉพาะด้าน
การให้บริการไฟฟ้าไม่ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ไฟฟ้าตกบ้าง การขยายเขตเป็นไปได้ยาก ค่าไฟฟ้าก็ไม่ได้
รับส่วนลดตามที่รัฐบาลก าหนด เป็นอ าเภอเดียวในประเทศไทย เพราะอยู่ในการดูแลของกิจการไฟฟ้า
สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ส าหรับการให้บริการประปา ปัจจุบันหลายพ้ืนที่ยังไม่มีประปาใช้ โดยเฉพาะ
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พ้ืนที่ราบสูงและชายขอบทั้ง 5 ต าบลสัตหีบ ของอ าเภอสัตหีบ และการก่อสร้างถนนปัจจุบันท าให้ท่อ
ประปาแตก ท าให้ประชาชนต้องใช้น้ าที่ปนตะกอนอยู่บ่อยครั้งจากการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนและแก้ไขปัญหาขยะ การก่อสร้างถนนท าให้พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน  
และการจราจรตดิขดัเปน็อย่างมาก น้ าระบายไม่ทันท าให้ท่วมขงั บ้านเรือนเสียหาย จากการจัดแผนงาน
ทั้งสะพานลอยสี่แยกสะพานบก ไม่สอดคล้องกบัความเป็นอยู่ของพี่น้องทั้ง 5 ต าบล และปัญหาขยะของ
อ าเภอสัตหีบประมาณ 53,240 ตันต่อปี รวมทั้งในพื้นที่ไข่แดงของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ทั้งนี้ อ าเภอสัตหีบยังไม่มีพ้ืนที่ทิ้งขยะเป็นของตัวเอง ซึ่งในแต่ละปีท้องถิ่นก็ต้องเสียงบประมาณเกือบ
จ านวน 100 ล้านบาท เพ่ือน าขยะไปทิ้งที่อื่น ท าไมกองทัพเรือจึงไม่สร้างบ่อขยะใช้ของตนเอง ทั้งที่มี
พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก จึงขอเรียนถามว่า 

1. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาการให้บริการไฟฟ้า การให้บริการประปา
อ าเภอสัตหีบและมีการชดเชยเยียวยากรณีไฟฟ้าตกท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหรือไม่ อย่างไร  
ขอทราบรายละเอียด 

2. รัฐบาลมีวิธีแนวทางการแก้ไขการก่อสร้างถนนรอบเมืองสัตหีบ และปัญหา
ขยะในพ้ืนที่อ าเภอสัตหีบหรือไม่ อย่างไร เพราะมีจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี
แนวทางการกระจายรายได้สู่พ่ีน้องประชาชนทุกอาชีพหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ ปัญหากระแสไฟฟ้าตกได้รับการแก้ไขมาโดยตลอดเพ่ือให้ได้
มาตรฐานที่ก าหนด ในอนาคตอ าเภอสัตหีบจะต้องดีกว่านี้เพราะเป็นเมืองที่ส าคัญที่จะมีฐานของ
สนามบินใหม่ที่จะเกิดขึ้นอนาคต จะมีการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสองสายส่งสถานีในการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการจัดส่งไฟฟ้าท่ีมีเสถียรภาพ มีการเชื่อมโยงการส่งกระแสไฟฟ้า และยกระดับ
แรงดันไฟฟ้าเพ่ือที่จะจ่ายไปในอ าเภอสัตหีบ นอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะสร้าง
สถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ในเขตอ าเภอบางละมุง จังหวัดระยอง เชื่อมโยงมายังอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
ซึ่งจะเสร็จในปี 2567 โครงการภายใต้สนามบินอู่ตะเภามีภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการจัดท ากระแสไฟฟ้า
ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งในสนามบินและบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน 

ส าหรับภูมิประเทศของอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นั้น ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ
อย่างเพียงพอ จึงท าให้ประสบปัญหาน้ าประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนในหลายพ้ืนที่ ในเขตการดูแลของ
กองทัพเรือไม่คอ่ยมปีัญหาเรื่องน้ าประปา ขณะนี้ภาครัฐอยู่ในระหวา่งการก่อสรา้งระบบเชือ่มโยงแหล่งน้ าจาก
ภายนอก และการประปาส่วนภูมิภาคมีการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ า ขณะนี้มีความคืบหน้าร้อยละ 80  
คาดว่าอีกไม่นานจะแล้วเสร็จ และจะท าให้การประปามีเสถียรภาพมากขึ้น มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
อย่างสมบูรณ์ ในส่วนของอ าเภอสัตหีบเองมีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 49.25 ล้านบาท เพ่ือช่วยให้
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เครือข่ายประปาของอ าเภอสัตหีบกว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น แหล่งน้ าบาดาลในอ าเภอสัตหีบ  
ได้มีการส ารวจแล้วพบว่ามีแหล่งน้ าบาดาลที่มีขนาดพอสมควร จ านวน 3 แหล่ง ที่กองทัพเรือมีศักยภาพ
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถยกระดับน้ าบาดาลมาเสริมความต้องการการใช้น้ าได้อีกทางหนึ่ง
ส่วนเรื่องของสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ เป็นโรงพยาบาลที่จะพัฒนาขึ้นมาให้
เป็นศูนย์การแพทย์เพ่ือรองรับภาคประชาชนด้วย และมีโครงการโรงพยาบาลศูนย์อื่น  ๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียงที่อยู่ในบริเวณของ ECC จะมีการพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์สร้างบุคลากรให้มีความเพียงพอ 
ส่วนระบบการศึกษานัน้ ขอรับไปเพื่อไปหารือกับรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ และขอให้มั่นใจว่า
รัฐบาล และ ECC มีความต้องการจะผลักดันให้บุคลากรในเขตพ้ืนที่มีงานท ามีรายได้ที่ดีและมีส่วน  
สร้างสังคม อ าเภอสัตหีบเป็นอ าเภอที่ได้รับการจัดท าเป็นต้นแบบที่เรียกว่าสัตหีบโมเดล โดยอาศัย
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและโรงเรียนสิงห์สมุทรเป็นต้นแบบ 

กระทรวงมหาดไทย โดยกองทัพเรือ มีการด าเนินการแก้ ไขปัญหาขยะ 
อย่างครบถ้วน ส่วนพ้ืนที่นอกเหนือพ้ืนที่กองทัพเป็นหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่ นในการ
บริหารจัดการ มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจ านวน 687 ตันต่อวัน โดยมีเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพหลัก 
ในการดูแล และมีแผนที่จะท าน าขยะไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพ่ือบรรเทาปัญหาขยะ ตลอดจนมีแผน
รองรับการเพ่ิมขึ้นของขยะในอนาคต ส่วนปัญหาน้ าท่วมทางหลวง กระทรวงคมนาคมพยายามอย่างเต็มที่ 
เพ่ือวางแผนการระบายน้ า แต่ด้วยจ านวนน้ าที่มีปริมาณมากอาจท าให้เกิดน้ าท่วมสูง แต่พยายามจะ
ไม่ให้น้ าขังเป็นระยะเวลานาน โดยมีการก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาดใหญ่เพ่ิมเติม ส าหรับการสร้าง
สะพานลอยต้องสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่อยู่ ในพ้ืนที่ก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้าง  
โดยกรมทางหลวงได้ด าเนินการสร้างถนนเพ่ือขยายถนนให้สอดคล้องกับการสร้างสนามบินอู่ตะเภาและ
อาจท าให้มีผู้เดือดร้อน แต่ได้รับการแก้ไขและเยียวยาเรียบร้อยแล้ว มีการสร้างถนน 2 เลนจราจร  
เพื่อขยายช่องทางจราจรในขณะก่อสร้างถนน ถ้าพ้ืนที่ใดมีปัญหาและมีผู้เดือดร้อนจะได้รับการเยียวยา
ตามกฎหมาย ขอให้เชื่อมั่นในการท างานของรัฐบาล ว่าเป็นไปเพื่ออนาคตที่ดีของคนในอ าเภอสัตหีบ 

 

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน 
ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน 

เนื่องจาก รัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ไปเป็นวันที่  
24 พฤศจิกายน 2565 
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1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 

 1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือให้มีไฟฟ้าใช้ในพ้ืนที่ 
นอกเขตชุมชนเมือง โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรค 
พลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ความคืบหน้าการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยา 
แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต นายศรัทธา แซ่ด่าน โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคง 
ของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  

 1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การพิจารณาจัดตั้งส านักงานที่ดินในพ้ืนที่
อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดย นายคุณากร ปรีชาชนะชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ 
พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์  
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
ทางหลวงแผ่นดินในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ โดย นายคุณากร ปรีชาชนะชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน 

 1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง แนวทางการแก้ไข พัฒนา ส่งเสริมความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงท่อคอนกรีต
ลอดเหลี่ยมใต้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3394เส้นทางระหว่างบ้านห้วยกระบอก – ลูกแก หมู่ที่ 9 
ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
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ซึ่งรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 

  1. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นผู้เสนอ (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ 
ท่ีประชุมเห็นชอบใหพิ้จารณาเปน็เรื่องดว่นที่ 1 – 2 เป็นญัตติด่วน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2562 ข้อ 54 (1) เพ่ือลงมติต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 27 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565) 

  ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาญัตติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วน ไปในคราวเดียวกับ
ญัตติด่วนในท านองเดียวกัน คือ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้เสนอ  

  โดยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล สมาชิกฯ 
อภิปราย และผู้เสนอได้แสดงเหตุผล ก่อนการลงมติมีการตรวจสอบองค์ประชุม แต่สมาชิกแสดงตน 
ไม่ครบองค์ประชุม ประธานฯ จึงสั่งปิดการประชุม ซึ่งในวันนี้ ประธานฯ ได้ด าเนินการต่อจากการประชุม
คราวก่อน โดยตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ  

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับทั้ง 2 ญัตติ ด้วยคะแนน  324 เสียง และส่งให้
วุฒิสภาพิจารณาต่อไป 

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    

2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จ านวน 4 เรื่อง 
 (1) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 ขององค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  
(2) รายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

นโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2563 
   (3) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
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   (4) รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และรายงานสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.2  รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการ
และคณะกรรมการขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2562 ข้อ 106 วรรคสอง และตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จ านวน 5 คณะ 

(1) คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติ 
จ านวน 2 เรื่อง 

(1.1) กลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่  
15 ตุลาคม 2565 

(1.2) กลุ่มญัตติเกี่ยวกบัปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศกึษาและผลกระทบจาก
การยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

(2) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนจริยธรรม นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคไทยศรีวิไลย์ (เรื่องร้องเรียนที่ 12) ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2565 

(3) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ
แนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย  ออกไปอีก 90 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 

(4) คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพ้ืนที่ภาคใต้
ออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 

(5) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามัน 
อย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่  
3 พฤศจิกายน 2565 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.3 รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 2 ฉบับ 
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(1) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล
สูญหาย พ.ศ. ....  

(2) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับ
เพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 
ท้ัง 2 ฉบับ โดยให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงาน
อัยการสูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมส่งให้ส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.4 รับทราบสรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ปัญหา 
การถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สภาผู้แทนราษฎร (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 
   โดยสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้ส่งรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง
ดังกล่าว เพ่ือให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 
รับทราบสรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวง  
ชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอน
ถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอเพื่อพิจารณารายละเอียด 
 ที่ประชุมรับทราบ   
  

ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมล าดับต่อไป สมาชิกฯ ขอเปลี่ยนระเบียบ
วาระการประชุมเป็นญัตติด่วนด้วยวาจา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 54 
(1) และ (5)  

ที่ประชุมรับรอง  
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ญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาส าคัญของ
ประเทศเกี่ยวกับการประสบปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัด และปัญหากราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
จังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้รัฐบาลด าเนินการ โดยมีผู้เสนอญัตติ ดังนี้  

1. นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคเพ่ือไทย และผู้น า 
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 2 ญัตติ คือ  

(1) ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง 
(2) โศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

2. นายสุทัศน์ เงินหมื่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 
และคณะ เป็นผู้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากโดยเฉพาะในจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดอ านาจเจริญ 
และจังหวัดยโสธร อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

3. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรค 
ภูมิใจไทย เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาน้ าท่วมในจังหวัดศรีสะเกษ และขอให้ส่งให้รัฐบาลแก้ไข
ปัญหานี้โดยเร่งด่วน  

4. นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย 
เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ภาคกลางในช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพ้ืนที่ของจังหวัดอ่างทอง 

5. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล 
เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาน้ าท่วมและมาตรการการเยียวยาในพ้ืนที่ 59 จังหวัดทั่วประเทศ  

6. นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
เสนอญัตติด่วนดว้ยวาจา เรื่อง การป้องกันและปฏิรปูต ารวจและระบบราชการเพื่อป้องกันการกราดยิงที่
เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวล าภ ู 

7. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี 
พรรคชาติไทยพัฒนา เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ทุ่งรับน้ าลุ่มต่ าเจ้าพระยา  
ซึ่งประกอบไปด้วยทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งโพธิ์พระยา และแม่น้ าท่าจีน ท าให้เกิดปัญหาอุทกภัยซ้ าซาก 
ในพ้ืนที่ 

8. นายบัญญัต ิเจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ 
เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาถอดบทเรียนจากเหตุกราดยิง  
ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวล าภู โดยการแก้ปัญหาการบ าบัดสารเสพติดสุ ขภาพจิตให้มี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร ครอบคลุมทุกท้องถิ่นทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ 
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เพ่ือลดอันตรายแบบองค์รวมให้แก่สังคมไทย ปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติดเป็นภัยอันตรายใกล้ตัว
ของทุกคนในสังคม เปรียบได้กับระเบิดเวลาปัญหาสารเสพติดสุขภาพจิตที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศพร้อมจะระเบิดท าอันตรายแก่ผู้คนในสังคมได้ตลอดเวลา เมื่อมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากระตุ้น
จ าเป็นที่สภาผู้แทนราษฎรจะต้องช่วยสังคมถอดบทเรียนเพ่ือค้นหากลไกปลดชนวนระเบิดเวลาปัญหา
สารเสพติดสุขภาพจิตโดยด่วน เพื่อลดอันตรายแบบองค์รวมให้แก่สังคมไทย  

 

นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคเพ่ือ ไทย  
และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา  

1. ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง  
ปัญหาอุทกภัยถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ในปี 2565  

จากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
จากน้ าท่วมทั้งหมด 59 จังหวัด ประชาชนจ านวน 400,000 กว่าครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ แม้ว่า
ปริมาณน้ าจะลดลงแต่ยังมีอีก 29 จังหวัด ที่มีน้ าท่วมขังและส่งผลกระทบกับชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ ประชาชนมีความทุกข์ยาก สมาชิกฯ ทุกคนที่ได้ลงพ้ืนที่และพบกับปัญหาที่แท้จริงได้สะท้อน
สภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือให้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน 
เพ่ือให้มีแนวทางในการปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ตลอดจนหากลไก 
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม หรือด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับ 
น้ าท่วมได้โดยไม่เกิดความทุกข์ สามารถรับสภาพได้หรือเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด นอกจากนี้  
สิ่งท่ีส าคัญคือระบบการเตือนภัยน้ าท่วมยังมีข้อบกพร่องอยู่ ขาดความรวดเร็ว มีปัญหาเรื่อง 
การสื่อสารการเตือนภัยจนท าให้ประชาชนไม่สามารถเก็บของได้ทัน รวมถึงแนวทางในการช่วยเหลือ
ประชาชนยังไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอ ตลอดจนกฎหมายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดท าให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ การเยียวยาต้องรวมไปถึงการชดเชย
พ้ืนที่การเกษตรให้กับประชาชนด้วย  

รัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังกับการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย มาตรการการแก้ไข
ปัญหายังคงเหมือนเดิม มีแต่นโยบายขายฝัน แต่จริง ๆ แล้วประชาชนต้องการให้มีศูนย์ปฏิบัติการ 
ติดตามสถานการณ์ และแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์ งบประมาณหลายแสนล้าน 
ที่รัฐบาลอ้างว่าแก้ปัญหาน้ าท่วม แต่กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการน้ าที่ไร้ประสิทธิภาพ 
เหตุการณ์น้ าท่วมที่เกดิขึน้ทุกภาค โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นจากความผิดพลาด
ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ที่บริหารจัดการน้ าในเขื่อนไม่ดี รัฐบาลต้องปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการน้ า และทุกวันนี้หลายพ้ืนที่น้ ายังไม่ลด รัฐบาลต้องเข้าไปดูแลพ้ืนที่การเกษตร  
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ซึ่งต้องได้รับการเยียวยาโดยด่วน ทั้งภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ ราคาอาหารสัตว์ก็ต้องควบคุม 
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องค่าด ารงชีพที่รัฐบาลจะชดเชยให้ ต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพ่ิมจ านวนเงิน 
และที่ส าคัญต้องเร่งจ่ายเงินโดยเร็ว เพราะประชาชนต้องการปรับปรุงบ้านเรือนและที่ดินท ากิน
โดยเร็วที่สุด ตลอดจนการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า น้ าประปา และถนน  
กต็้องเร่งด าเนินการซ่อมแซมทันทีเช่นกัน  

2. โศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วนที่สภาแห่งนี้จะท าหน้าที่ 

ในการพิจารณาปัญหาเพ่ือมีข้อเสนอไปยังรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจึงจ าเป็นต้องเสนอเป็นญัตติด่วน 
ด้วยวาจา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เกิดเหตุการณ์สูญเสียอย่างใหญ่หลวง เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น  
ได้อย่างไร อะไรคือแรงจูงใจ ของเหตุโศกนาฏกรรมและใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น จากเวที
รับฟังความคิดเห็นที่ผู้น าฝ่ายค้านพบประชาชนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการถอดบทเรียน
เหตุการณ์ แรงจูงใจที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นว่า เป็นเพราะความเคียดแค้นชิงชังตัวเอง รังเกียจ
สังคมเกินเหตุ เป็นจุดที่ท าให้ตัดสินใจท าแบบนั้น และโครงสร้างของสังคมไทยท าให้เกิดเหตุเช่นขึ้น  
เรื่องของยาเสพติด ปัญหาทางจิต และกระบวนการขัดเกลาเลี้ยงดู ล้วนเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
โศกนาฏกรรมที่หนองบัวล าภู  รวมทั้ งปัญหาการควบคุ มอาวุ ธปืนก็ เป็นมูล เหตุหนึ่ งด้ วย  
สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะได้ถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งไปยังรัฐบาล 

ปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติดเป็นภัยอันตรายใกล้ตัวของทุกคนในสังคมเปรียบ
ได้กับระเบิดเวลาปัญหาสารเสพติดสุขภาพจิตที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกพ้ืนที่ของประเทศพร้อมจะระเบิด  
ท าอันตรายแก่ผู้คนในสังคมได้ตลอดเวลาเมื่อมเีหตปุัจจัยที่เกี่ยวขอ้งมากระตุน้จ าเป็นที่สภาผู้แทนราษฎร
จะต้องช่วยสังคมถอดบทเรียนเพ่ือค้นหากลไกปลดชนวนระเบิดเวลาปัญหาสารเสพติดสุขภาพจิต 
โดยด่วนเพ่ือลดอันตรายแบบองค์รวมให้แก่สังคมไทย  

เมื่อสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติเสนอหลักการและเหตุผลทั้ง 9 ญัตติครบถ้วนแล้ว 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น 
ต่าง ๆ ดังนี้  

1. เหตุการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวล าภู  
สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น ดังนี้  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องตื่นตัวในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการปิดล้อมคนร้ายและระงับเหตุให้เร็วที่สุด 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมในประเด็นที่น่าจะเป็นแรงจูงใจ  
ในการก่อเหตุ รัฐบาลต้องให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องการป้องกัน 
และแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเร่งด่วน โดยด าเนินมาตรการให้มีการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
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อย่างครบถ้วน และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติ สามารถมีงานท า
และใช้ชีวิตต่อในสังคมได้ โดยรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินมาตรการในเรื่องนี้ 
นอกจากนี้ ควรมีการปราบปรามปืนเถื่อนและผู้ที่ท าปืนเถื่อนอย่างจริงจัง รวมทั้งซื้อปืนจากผู้ที่
ครอบครองปืนจ านวนมากกลับคืนมายังภาครัฐ เพ่ือน ามาให้เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้ในการป้องกันตนเอง  
และต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเพ่ือไม่ให้ก่อเหตุขึ้นอีก ตลอดจนแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางสังคมที่เป็น
แรงจูงใจในการก่อเหตุ การถอดบทเรียนของทุกหน่วยงานควรมีการด าเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือให้
สามารถมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ข้างต้นขึ้นอีกในอนาคต การใช้มาตรการที่เข้มข้น  
ในการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการปลดออกจากราชการ ต้องมีการติดตามพฤติกรรมของผู้ที่ถูก
ลงโทษอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่มีการประเมินว่ามีความเสี่ยงว่าอาจจะก่อปัญหาอาชญากรรมและ
ความรุนแรง รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมความแข็งแรงของจิตใจด้วยการผสมผสานร่วมกันระหว่างบ้าน 
วดั และโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหา สร้างจิตส านึกที่ดี ความรับผิดชอบ และสติปัญญา เพื่อให้เยาวชนและ
ผู้คนในสังคมมีภูมิต้านทานมีความเข้มแข็งในจิตใจ  

ควรมีการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในกองทัพ องค์กรต ารวจ ปฏิรูประบบราชการ 
และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการครอบครองปนืใหร้ัดกุมมากยิ่งขึน้ เนื่องจากปัญหาเชงิโครงสร้าง
ของหน่วยงานดงักล่าวอยู่ในจุดวกิฤต มีปัจจัย 4 อย่าง คือ 1.ปืน 2.ยาเสพติด 3.โครงสร้างระบบราชการ
ภายในของต ารวจที่ท าให้คนเครียด และ 4. ปัญหาสุขภาวะทางจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความเครียดสะสม 
ทั้ง 4 ข้อต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาใหญ่ที่เป็นรากฐานของปัญหาทั้งหมด 
คือ เรื่องระบบตั๋ว นี่คือกระดุมเม็ดแรกในการแก้ปัญหา เมื่อไหร่ก็ตามที่มีตั๋ว ก็ต้องมีการจ่ายเงินซื้อ  
เมื่อต้องซื้อในราคาสูงมาก เงินเดือนข้าราชการปกติไม่มีทางเพียงพอ เมื่อล าดับชั้นสูงขึ้น การประกอบ
อาชีพสุจริตจึงเป็นไปไม่ได้ และเป็นการผลักให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจ านวนมากต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจ
สีเทา จนปล่อยให้มีบ่อนการพนนัเตม็บา้นเต็มเมือง มีผับเปิดเกินเวลาได้ ยาเสพติดราคาถูก หาซื้อได้ง่าย 
ถ้าทลายระบบตั๋วไม่ได้ ธุรกิจผิดกฎหมายจะยังคงอยู่ ดังนั้น การแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุให้ตรงจุด 
จึงจะสามารถท าลายระบบเหล่านี้ได้ สมาชิกฯ เสนอแนะให้น าระบบเทคโนโลยี เช่น Cell Broadcast  
มาใช้ในระบบการเตือนภัยและเฝ้าระวังบริเวณพ้ืนที่เกิดเหตุ และบริเวณใกล้เคียง รัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อน ามาพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน  

นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังได้เสนอแนะให้ภาครัฐต้องค านึงถึงครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต 
ซึ่งควรได้รับการเยียวทางจิตใจ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมสุขภาพจิต เข้ามาดูแล
และเยียวยาสภาพจิตใจของคนกลุ่มนี้ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน  
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2. ปัญหาอุทกภัย  
สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น ดังนี้ 

รัฐบาลต้องหาวิธีการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน เมื่อมีปริมาณน้ าจ านวนมาก
ต้องหาทางผันน้ าหรือระบายน้ า รวมทั้งต้องหาแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในหน้าแล้งด้วยเช่นกัน   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องท างานอย่างบูรณาการร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน ควรผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถบริจาคและแจกของ
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ เพราะงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน ส่วนพ้ืนที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ า ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้อง
ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ต้องมีการสื่อสารให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและเตรียมรับมือกับ 
น้ าท่วม โดยการให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อท าความเข้าใจว่า จะต้องใช้ระยะเวลากี่วันในการเตรียมพร้อม
และเตรียมตัวรับน้ า และมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลิตผลได้ทัน ก่อนจะถึงช่วงฤดูน้ าหลาก  
เพ่ือบรรเทาไม่ให้เกิดความเสียหายมาก นอกจากนี้ การก่อสร้างถนนในบางพ้ืนที่ยังไม่มีการดูผังเมือง 
ให้ดีจนท าให้ทับเส้นทางการไหลของน้ า และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดน้ าท่วม รัฐบาลต้องร่วมกับ
หน่วยงานในท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการลอกท่อ หรือปัญหาเรื่องท่อระบายน้ าให้มี
ขนาดเหมาะสม การก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ควรขวางทางน้ า และเมื่อเกิดน้ าท่วมขึ้นแล้ว สิ่งที่รัฐบาลต้อง
ด าเนินการหลังน้ าลดคือ การฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ ซ่อมแซมระบบคมนาคม ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพแก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว และเพียงพอกับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น 

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ให้น าญัตตินี้ไปพิจารณา
ในคราวถัดไป จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา 19.47 นาฬิกา  
   
ปิดประชุมเวลา 19.47 นาฬิกา 
 
     ************************  
 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


