
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

 

   วันพุธที่  1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

(1) กระทู้ถาม        (ไม่มี)  
 

(2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   
       2.1 รั บ ท ร าบ เรื่ อ งก า ร สิ้ น สุ ด ส ม าชิ ก ภ าพ ข อ งส ม าชิ ก ส ภ าผู้ แ ท น ร าษ ฎ ร 
   โดยได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
   1. นายสุพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมพลัง ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 
27 มกราคม 2566  
   2. นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย 
ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 
   3. นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือชาติ ขอลาออก
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 
   4. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือชาติ ขอลาออก
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 
   5. นายองอาจ วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย ขอลาออก 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  
   จึงเป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 5 คนสิ้นสุดลงตามมาตรา 
101 (3) ของรัฐธรรมนูญ จึงแจ้งที่ประชุมได้รับทราบ 
     2.2 รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผู้มีชื่ออยู่ล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 
   ตามที่ นางสาวเบญญา นันทขว้าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรครวมพลัง ล าดับที่ 12 ได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับผู้มีรายชื่อล าดับที่  13 
และล าดับที่  14 สิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกพรรครวมพลัง ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึง มีประกาศ 
สภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญ ประกาศให้ผู้มีชื่อล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ 
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พรรครวมพลัง ล าดับที่ 15 ขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอก  
จอมเดช ตรีเมฆ จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
     2.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา 115 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 115 ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภา  
ที่ตนเป็นสมาชิกก่อนเข้ารับหน้าที่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอก จอมเดช ตรีเมฆ กล่าวปฏิญาณตน 
  จากนั้น ประธานฯ แจ้งจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้
เป็น 425 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งจึงเป็น 213 คน 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ให้ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรหารือ 
กับปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมโรคโควิด - 19 ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่ อวันที่  30 มกราคม 2566 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนะน าว่า  ถึงตอนนี้ สามารถให้สมาชิกฯ  
ที่อยู่ในห้องประชุมถอดหน้ากากอนามัยโดยสมัครใจได้แล้ว ภายใต้เงื่อนไขว่าสมาชิกฯ ต้องได้รับวัคซีน  
อย่างน้อย 4 เข็ม อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1 ครั้งเทียบเท่ากับฉีดวัคซีน 1 เข็ม ดังนั้น สมาชิกฯ 
ท่านใดท่ีฉีดวัคซีน 3 เข็ม ถ้าติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว 1 ครั้งเท่ากับรับวัคซีนแล้ว 4 เข็ม สามารถถอดหน้ากากได้
เช่นกัน ทั้งนี้ เป็นความสมัครใจของสมาชิกฯ หากท่านใดที่มีความประสงค์จะสวมหน้ากากอนามัยก็ไม่ขัดข้อง 
ส าหรับตู้อภิปรายจะวางไว้ก่อนระยะหนึ่ง เมื่อหมดความจ าเป็นแล้วจะได้เคลื่อนย้ายออกไป 
  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม สมาชิกฯ ได้หารือว่า เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ 
มีเยาวชนสองคน คือ นางสาวทานตะวัน ตัวตุลานนท์ (ตะวัน) และนางสาวอรวรรณ ภู่พงษ์ (แบม) ก าลังอด
อาหารในระหว่างที่ถูกคุมขัง สิ่งที่ประชาชนตั้งค าถามคือสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
ทั้งหมด สิทธิการประกันตัวของผู้ต้องหาและมีการพูดถึงว่าบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน หากปล่อยให้สถานการณ์เดินไปแบบนี้ย่อมเกิดอันตรายต่อเยาวชนทั้ง 2 คน อีกทั้งย่อมส่งผล
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร  
และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเป็นวงกว้าง  พรรคร่วมฝ่ายค้านได้รับข้อท้วงติง 
และได้รับหนังสือ จึงได้ร่วมกันหารือเพ่ือพิจารณาแล้วมีมติเห็นร่วมกันว่าในวันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566)  
นายชลน่าน ศรีแก้ว ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล  
ขอเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 54 (1) เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา 
เพ่ือขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องสิทธิในการประกันตัวรวมถึงการใช้กฎหมายที่ล้นเกินที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกทางการเมืองเพ่ือให้สภาแห่งนี้ร่วมกันพิจารณาหาทางออกกับ  
กรณีดังกล่าว 
  อย่างไรก็ตาม สมาชิกฯ ส่วนหนึ่งเห็นว่าควรพิจารณาตามระเบียบวาระไม่ควรมีการเลื่อน 
ญัตติอ่ืนขึ้นมา เพราะจะท าให้กฎหมายตกไปเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งในนามพรรคภูมิใจไทยคัดค้านการเสนอ
ญัตติด่วนด้วยวาจา ประธานฯ จึงแจ้งว่าไม่ใช่เป็นการเลื่อนระเบียบวาระ ไม่ท าให้กฏหมายที่ค้างอยู่ตกไป  
แต่อาจต้องใช้เวลาในการพิจารณากฎหมายฉบับนั้น จึงอยากขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ทั้งนี้ ยืนยันว่า 
ไม่มีการเปลี่ยนระเบียบวาระเป็นเรื่องของการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
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  นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวันนี้ได้รับการประสานจากสมาชิกหลายคนว่าอยากให้มีการเสนอญัตติด่วนเรื่อง
เกี่ยวกับเยาวชน 2 คนที่ก าลังอยู่ในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงมีความอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต ได้พูดคุยกับ 
สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งความเห็นของทั้งสองฝ่ายยังไม่ตรงกัน อย่างไรก็ดีในฐานะที่เป็นตัวแทนประสานงาน
จากทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล จึงได้ประสานไปยังนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงจึงได้มาร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือนสมาชิกฯ  
ในวันนี้ ส าหรับวันพรุ่งนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566)รัฐมนตรีติดภารกิจที่นัดไว้แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ หากวันนี้ 
จะพิจารณาญัตติด่วนขอให้ใช้เวลาโดยกระชับเพราะเมื่อเสร็จญัตติด่วนจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กัญชา กัญชง พ.ศ. .... ต่อไป 
  นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิไทยไทย ให้ความคิดเห็นว่า 
เข้าใจว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องส าคัญและเร่งด่วน  แต่ในขณะนี้สภาฯ ก าลังพิจารณากฎหมายที่ค้างมานาน 
และร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ก็มีความส าคัญซึ่งสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จเช่นกัน  
การขอเวลาไปพิจารณาญัตติดังกล่าวจะท าให้เวลาเคลื่อนไปอีกจึงอยากเสนอว่า พรรคภูมิใจไทยขอให้ผู้เสนอ
ญัตติด่วนด้วยวาจา ได้เสนอญัตติในวันพรุ่งน้ีแทน เพ่ือให้สามารถพิจารณาไดโ้ดยไม่จ ากัดเวลา 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่าญัตติด่วนด้วย
วาจาในวันนี้มีการประสานไปยังวิปรัฐบาล และรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาถึงสภาฯ เพ่ือร่วมพิจารณาญัตติที่ก าลัง 
จะเสนอ ขอความกรุณาเพ่ือนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยว่า แม้จะเป็นเวลาเพียงแค่ 1 วันก็ไม่สามารถเลื่อนได้
เพราะเป็นเวลาแห่งชีวิต  สถานการณ์ที่ติดตามมาเป็นสัปดาห์น้องอาจจะเสียชีวิตได้ทุกวินาที อีกทั้ ง 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ก็ไม่สามารพิจารณาแล้วเสร็จได้ในวันนี้ เนื่องจากมีหลายมาตรา 
พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงขอความร่วมมือไปยังสมาชิกทุกท่านว่าวันนี้ต้องใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด  เพ่ือพิจารณา
ญัตติด่วนและจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ต่อจากญัตติด่วนนี้อย่างแน่นอน 
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  กล่าวว่า มีความเป็นห่วงต่อ
สถานการณ์ที่เกิดกับเยาวชนทั้งสองคนที่อดอาหารอยู่  และทราบว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาญัตติด่วน 
ด้วยวาจาจึงพยายามหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อมูลมาให้  แต่มีเวลา ร่วมประชุมได้ ไม่ เกิน  
12.00 นาฬิกา เนื่องจากมีภารกิจที่จะต้องท าต่อ  
  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์  ชี้แจงว่า  
พรรคฝ่ายค้านขอเวลาในการอภิปรายญัตตินี้ประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นจะร่วมมือกันพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ต่อ ถือว่าเป็นไปด้วยดีตามที่ได้ตกลงกันไว้  
  ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อญัตตินี้ไม่มีผู้คัดค้านและเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขออนุญาตใช้ข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 88 ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเสนอญัตติด่วน โดยจะใช้เวลา  
การพิจารณาภายในกรอบระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
และมาตรการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรม 
ต่อผู้ต้องขังและผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมือง  ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 55 (1) เพ่ือให้สภาฯ  
มีมติเห็นชอบในมาตรการและส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาด าเนินการ 
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  หลักการ คือ เพ่ือให้สภาแห่งนี้หามาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเยาวชนและประชาชนผู้มีความเห็นต่าง
ทางการเมือง จนกระทั่งมีการประท้วงและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพ่ือเรียกร้องความยุติธรรมด้วยการ  
อดอาหารซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ประท้วง 
  เหตุผล ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏทราบโดยทั่วกันว่าขณะนี้มีผู้ที่ถูกคุมขังซึ่งเป็นเยาวชน  
2 คน คือ นางสาวทานตะวัน ตัวตุลานนท์ (ตะวัน) และนางสาวอรวรรณ ภู่พงษ์ (แบม) ได้ถูกจับกุม คุมขัง 
อยู่ในเรือนจ าใช้ชีวิตและร่างกายของตนเองต่อสู้เรียกร้องเพ่ือขอความเป็นธรรมด้วยการอดอาหารนับถึงวันนี้
ร่วม 12 วัน และขอย้ายออกไปอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต เยาวชนทั้ง 2 คนต้องใช้ชีวิตของตัวเอง
เป็นข้อแลกเปลี่ยน เพ่ือให้รับข้อเสนอที่ตนเองได้ยื่นไป และมีกลุ่มผู้สนับสนุนยื่นขอเสนอให้มีการประกันตัว
ผู้ต้องขัง ตามสิทธิมนุษยชนที่ พึงมีที่รัฐธรรมนูญรองรับไว้และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งใน 
ประเทศไทยและสากล ผู้ต้องขังถ้ายังไม่มีค าพิพากษาหรือวินิจฉัยว่าเป็นผู้กระท าผิดต้องเป็นผู้บริสุทธิ์  
แต่สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้น ผู้ต้องขังไม่ได้รับการประกันตัวหรือปล่อยตัวตามที่เรียกร้อง ข้อเรียกร้องที่เยาวชน  
ทั้งสองใช้เป็นข้อต่อสู้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป แม้ข้อเรียกร้องนั้นหลายฝ่ายจะเห็นว่าเป็นไปได้ยากมากกับเรื่องที่
จะต้องแลกด้วยชีวิตแต่ทั้งสองคนก็สู้ ความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของทั้งสองไม่ได้มุ่งหวังว่าชีวิตจะเป็น
อย่างไร แต่มุ่งหวังให้มีอนาคตที่ดี มุ่งหวังให้เพ่ือน ๆ มีอนาคตที่ดี รวมถึงเพ่ือให้ลูกหลานเยาวชนคนไทย 
และประชาชนคนไทยมีอนาคตที่ดีในเรื่องสิทธิของตนเองที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสันติและสงบ 
  ข้อเรียกร้องข้อที่หนึ่ง คือ เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ซึ่งต้องอาศัย
เวลาและการพูดคุยอย่างสันติและสร้างสรรค์ และข้อเรียกร้องนี้ไม่ได้เกินหน้าที่และอ านาจของคณะรัฐมนตรี 
และในวันนี้เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาร่วมรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง เป็นสัญญาณที่บอกกับ 
เยาวชนว่าข้อเรียกร้องของตนเองบรรลุผล ต้องมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า
จะเริ่มต้นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ก็จะเป็นผลดีกับเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนรับทราบว่า 
ข้อเรียกร้องของเขาเริ่มต้นแล้ว 
  ข้อเรียกร้องที่สอง คือ ข้อเรียกร้องที่ไม่ต้องอาศัยกลไกอะไรเลย คือขอให้ยุติการด าเนินคดีกับ
พ่ีน้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมและแสดงออกทางการเมือง  
ขอให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังทางการเมืองหมายถึงสิทธิในการประกันตนของผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ ในขณะนี้  
แม้เยาวชนทั้งสองคนได้รับสิทธิในการประกันตน แต่การประกันตนภายใต้เงื่อนไขที่มีการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ 
ที่เกินขอบเขตที่มนุษย์พึงจะได้รับเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ การติดก าไล EM การจ ากัดพ้ืนที่ภายใน 24 ชั่วโมง  
เป็นการกระท าที่เกินกว่าเหตุ การประกันตนภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ ควรได้รับการพิจารณาว่าสมควรหรือไม่  
การใช้ดุลยพินิจของศาลและผู้พิพากษาต้องเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมต่อเพ่ือนมนุษย์
ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม การติดก าไล EM ท าได้ แต่การจ ากัดพ้ืนที่เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าท าได้หรือไม่ 
ผู้ต้องขังหลายคนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จะอ้างเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นข้อจ ากัดเป็นเหตุเป็นผลให้
ปล่อยหรือถอดก าไล EM เป็นเรื่องที่ ไม่มีมาตรฐานหรือเกณฑ์ชี้วัดที่ เหมาะสม จึงควรมีเกณฑ์ในเรื่องนี้ 
อย่างชัดเจน แต่ข้อเรียกร้องข้อนี้สามารถท าได้ทันทีและหากท าได้เยาวชนทั้งสองน่าจะพอใจ 
  ข้อเรียกร้องข้อที่สาม คือ ขอให้พรรคการเมืองประกาศนโยบายเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
พ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะในคดีทางการเมือง ให้ยกเลิกบทบัญญัติมาตราที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประมวล
กฎ หมายอาญ า มาตรา 112 หรือ  116 ซึ่ งป ระ เด็ นนี้ เป็ น อ าน าจของสภ าผู้ แทน ราษฎ รแห่ งนี้  
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขและปรับปรุง ไม่ให้เกิดการใช้กฎหมายเพ่ือเป็นเครื่องมือ  
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ทางการเมืองเพ่ือก าจัดคู่แข่งทางการเมืองและใช้กฎหมายอย่างล้นเกิน ขัดหลักนิติธรรม ขาดดุลยพินิจที่ 
พึงมีพึงชอบ ซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะเกิดกับประชาชนและสถาบัน 
  กฎหมายฉบับใดเมื่อมีปัญหาก็จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องใช้เวที
ของสภาผู้แทนราษฎรพูดคุยหารือกัน ชีวิตของเยาวชนทั้งสองคนมีความส าคัญแม้แต่วินาทีเดียวก็จะท าให้ เกิด
อันตรายถึงชีวิตได้ การพูดคุยกันในวันนี้เป็นการส่งสัญญาณให้เยาวชนมีพลังยอมที่จะกินน้ าและรับการรักษา  
เพราะชีวิตเป็นเรื่องส าคัญ เยาวชนทั้งสองเรียกร้องการรักษาตัวภายนอก อาจจะเป็นเพราะว่าโรงพยาบาล  
ในราชทัณฑ์ ไม่สามารถสร้างความม่ันใจในการรักษาให้กับเยาวชนทั้งสองคน ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมที่จะต้องหามาตรการที่จับต้องได้  สัมผัสได้ เพ่ือให้ผู้ถูกคุมขังทุกคนมั่นใจในการรักษา  
เยาวชนทั้งสองประกาศอดข้าวอดน้ าและไม่รับการรักษาเป็นความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว แต่แพทย์สามารถ 
ท าการรักษาได้และต้องเยียวยาไม่ให้เป็นอันตราย หากไม่ท าถือว่ามีความผิด  ดังนั้น แพทย์ต้องเด็ดเดี่ยว 
เมื่อตรวจพบว่ามีสิ่งบ่งชี้ที่ไม่ดีและสุ่มเสี่ยงที่จะท าให้เสียชีวิตแพทย์ต้องตัดสินใจท าการรักษา เราต้องเคารพ
เจตนารมณ์ของเยาวชนทั้งสองบนพ้ืนฐานความเหมาะสม ข้อเรียกร้องและสิ่งส าคัญคือต้องรักษาชีวิต  
สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคือข้อเท็จจริงเป็นเหตุผลที่มีความจ าเป็นที่ต้องเสนอญัตตินี้และตนได้เสนอมาตรการ  
ไปตามข้อเรียกร้องตามแนวทางที่สภาแห่งนี้ควรจะต้องไปด าเนินการและหวังว่ามาตรการที่ เสนอไป  
จะถูกส่งไปยังคณะรัฐมนตรี และรัฐบาลเพ่ือรับไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือรักษาชีวิตของเยาวชนทั้งสองและท าตามข้อเสนอที่เป็นไปได้ในอนาคตต่อไป 
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา 
เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาในฐาน
ความผิดจากการแสดงออกทางการเมืองเพ่ือส่งให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไป  
ตามหลักนิติรัฐและความยุติธรรม ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 55 (1) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ 
การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนเป็นสิทธิที่ ได้รับการรับรองตามหลักการระหว่างประเทศ 
และรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยในทุกฉบับ การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกนั้ น 
อาจมีข้ อจ ากัดทางกฎหมายอันน ามาสู่ การด าเนิ นคดี และผู้ แสดงความคิด เห็ นหรือผู้ แสดงออก  
หากแต่ประชาชนทุกคนที่ถูกด าเนินคดีไม่ว่าจะถูกกล่าวหาผู้ต้องหาหรือจ าเลยย่อมมีสิทธิในการต่อสู้คดี 
และการได้รับการประกันตัวตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอีกครั้ง  หน่วยงานรัฐ กระบวนการยุติธรรมต้อง
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้ นั้ น เป็นผู้ บ ริสุทธิ์  อย่ างไรก็ตาม  ในรอบหลายปีที่ ผ่ านมาประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเยาวชนกลับเข้าไม่ถึงสิทธิในการประกันตัว  อันอาจเป็นปัญหามาจากบทบัญญัติ 
แห่ งกฎ หมายการบั งคั บ ใช้ กฎ หมายห รือดุ ล ย พิ นิ จ รายกรณี จนถู กตั้ งค าถ ามจากนั ก วิ ช าการ  
นักกฎหมาย ทนายความ ภาคประชาสังคม และประชาชนเป็นจ านวนมาก อันน ามาซึ่งการแสดงออก 
ด้วยอารยขัดขืนของเยาวชนทั้ง 2 คน ที่ได้แสดงออกด้วยการอดอาหารระหว่างถูกคุมขังเมื่อเรียกร้องสิทธิ 
ในการประกันตัวของผู้ ต้องหาและจ าเลยในคดีที่ เกิดจากการแสดงออกทางการเมืองและรวมถึง  
การแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นการแทรกแซงการใช้อ านาจของตุลาการในการพิจารณา
อรรถคดีใด ทั้งสองคนเรียกร้องเพ่ือกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรม เป็นอิสระ เที่ยงตรง เป็นที่พักพิงของ
ประชาชนได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐท าให้ประชาชนได้ ทั้ง 2 คนเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวโดยไม่มีเงื่อนไข 
รัฐบาล ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา รัฐบาลต้องไม่ใช้ความรุนแรงทางกายภาพกดขี่ 
ผู้ที่ เห็นต่างทางการเมือง ฝ่ายตุลาการต้องไม่ใช้ความรุนแรงทางกฎหมายกับผู้ เห็นต่างทางการเมือง  
รัฐสภาต้องไม่เพิกเฉยต่อการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของผู้ต่อสู้ทางการเมือง ทั้งนี้ ตนขอเสนอ
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บันได 3 ขั้นเพ่ือเป็นทางรอดของปัญหานี้  บันไดขั้นที่  1 คือ คืนสิทธิในการประกันตัวให้กับผู้ต้องขัง 
โดยไม่มีเงื่อนไข บันไดขั้นที่ 2 คือการนิรโทษกรรมผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองผู้ที่เป็นนักโทษคดีทางการเมือง 
ที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และบันไดสุดท้ายเมื่อช าระเรื่องในอดีตไปตาม 2 ข้อแรก เพ่ือป้องกันไม่ให้ 
เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคตคือน ากฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เรื่องโทษที่ไม่ได้สัดส่วน ขอบเขตในการพิจารณา  
เกินเหตุ ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือ 116 ต้องแก้ไขกฎหมายการฟ้องปิดปากและต้องมี 
การรับผิดชอบในการใช้กฎหมายในทางที่ไม่ชอบ ต้องมีการรับโทษ หากสามารถท าตามบันไดทั้ง 3 ขั้นนี้ได้ 
เยาวชนทั้ง 2 คนมีโอกาสที่จะมีชีวิตต่อไปและฉลองชัยชนะของประชาชนไปด้วยกัน 
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เรื่องของเยาวชน 
ทั้งสองคนเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจอย่างเต็มที่และต้องขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นแพทย์ 
และเป็นบุคคลที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรที่คอยให้ข้อมูลกับตนตลอด โดย นายเรวัต วิศรุตเวช ได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังในการที่จะอดอาหารและแพทย์ก็จะด าเนินการได้แค่ไหนเพียงใดและในเรื่องของสิทธิ
ของผู้ต้องขัง ซึ่งมีประกาศส าคัญโดยแพทยสมาคมโลก ได้ก าหนดคู่มือส าหรับแพทย์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการอด
อาหารประท้วงอย่างน้อย 2 ครั้ง ได้แก่ ค าประกาศโตเกียว 1975 และ ค าประกาศมอลตา 1991 โดย
สาระส าคัญของค าประกาศโตเกียวคือ ห้ามแทรกแซงทางการแพทย์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่า จะ 
เพ่ือทรมาน หรือลดทอนการรักษา โดยระบุว่า แพทย์ไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับให้อาหารแก่ผู้ถูกคุมขัง 
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่เราจะไปบังคับบัญชาหรือท าให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ าท าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรือท าได้
เพียงใดแค่ไหน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่เราได้ตระหนักและสิ่งส าคัญที่สุด ในตอนแรกได้มีการพิจารณาและ
ปรึกษาหารือร่วมกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์และได้ให้น้องทั้งสองไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่อ่ืนมิใช่ว่าโรงพยาบาลของ
ราชทัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีความสามารถใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ในความจริงแล้วผู้อ านวยการของโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์เป็นคนเก่งมากและเป็นคนตรงมาก แต่ว่าเรามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวน้องทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในทางการแพทย์ ซึ่ งแม้ว่าตนจะไม่ใช่แพทย์แต่ได้มีความพยายามที่จะท าความเข้าใจในการตรวจ 
เช่น การตรวจคีโตนในปัสสาวะ (Urine ketone) โดยปกติคนทั่วไปจะมีค่าประมาณ 2 แต่ของน้องทั้งสอง 
ค่าคีโตนสูงถึง 5 แสดงออกให้เห็นว่าเมื่อน้องทั้งสองอดอาหารร่างกายก็จะต้องไปดึงเอาพลังงานจากตับ  
ไขมันจากตับซึ่งมีสารไกลโคเจนและหลังจากที่ตับหมด ก็ต้องไปสู่กล้ามเนื้อจะท าให้ผอมแห้งแรงน้อย 
และตนได้ไปเยี่ยมดูแล้วเมื่อวานนี้ พบว่าน้องน้ าหนักลด 10 กว่ากิโลทั้งสองคน โดยลดลงประมาณร้อยละ 20 
ในกฎส าคัญทางการแพทย์บอกว่าถ้าเราอดอาหารถึง 14 วัน จะเป็นอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้ นี่คือสิ่งที่เรา
ภาคภูมิใจว่าเราได้ส่งน้องทั้งสองไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  แต่ไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ไม่ดีจึงไม่ส่งไป 
เราได้ประสานงานไปยังหลายโรงพยาบาลแต่ส่วนใหญ่เต็มไม่สามารถรับได้หรือไม่ได้ตอบค าถามกลับมา  
มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตอบรับเป็นที่น่ายินดีและมีความลงตัว เพราะผู้ต้องขังก็มีความต้องการที่จะไปรักษา
ที่นั่นด้วยเช่นกันจึงขอขอบคุณทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อวานนี้ตนได้มีโอกาส 
ได้ไปเยี่ยมเยียนน้องทั้ งสอง ภายหลังจากที่ ได้ส่ งตัวน้องทั้ งสองไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้ว   
ก็ได้มีการพยายามพูดคุย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีโอกาสหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 
2566 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยมี ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ซึ่งได้มีการพูดคุยกันเป็นการเข้าใจอย่างดีและตนได้แจ้งกับผู้ที่ได้มาหารือร่วมกันว่าไม่ต้องการให้เป็นข่าว 
เพราะตนต้องการแก้ปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลในทิศทางแนวทางของตนได้ แต่ท้ายที่สุดไม่ สามารถปิดเป็น 
ความลับได้ เพราะมีในส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมขึ้นมาอีกมากมายและมีการพูดคุยกันในเรื่องของประเด็น 
ที่กระทรวงสามารถรับมาท าได้ ในเรื่องของการปฏิรูปในหลักการของการปฏิรูปในบางอย่าง ในเรื่องของคดี
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ส าคัญที่พูดคุยกันอยู่นี้ไม่สามารถที่จะไปเกี่ยวข้องหรือน ามาพูดคุยกันได้แต่ในข้อเท็จจริงแล้วในช่องทาง 
ตามรัฐธรรมนูญก็สามารถด าเนินการได้  ซึ่งมีคณะกรรมการที่ เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมาย 
ปฏิรูปยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปยุทธศาสตร์ 20 ปีก็สามารถกระท าได้ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก็มีการปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีอดีตอัยการสูงสุด เป็นประธานในการด าเนินการ
ทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้รับมาว่าจะขอเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นการพูดคุยและร่วมท างานด้วยกันก็ได้  
ขอเรียนว่าก่อนที่จะมีญัตติด่วนนี้ เรามีความต้องการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาและมีโอกาสประชุมหารือร่วมกัน 
โดยเมื่อช่วงเช้าเวลา 08.45 นาฬิกา มีกรรมการสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ นายสุชาติ
เศรษฐมาลินี นางสาวสุพัตรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนทั้ง 3 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา 
เทวานฤมิตรกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิของกรรมการสิทธิมนุษยชนและนายภาณุวัฒน์  ทองสุข ผู้อ านวยการ 
ส านักกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มาร่วมพูดคุยท าความเข้าใจและจะท างาน
ร่วมกันในกรอบของงานที่กระทรวงยุติธรรมสามารถรับมาศึกษาได้ โดยทางกระทรวงยุติธรรมจะท าโดยไม่รอช้า
เพราะตนได้แจ้งต่อท่านทั้งหลายว่าตนมีเวลาที่จะด าเนินการในต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ไม่มากนักเพียง 1- 1.5 เดือน แต่จะทุ่มเทเวลาต่าง ๆ เพ่ือกระท าต่อไป แต่ในส่วนของการประกันตัว  
ประกันตนต่าง ๆ นั้น ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้ท าหน้าที่อย่างดี  
อย่างไรก็ตาม ตนมีความสะเทือนใจเป็นอย่างมากที่เห็นผู้คนต้องอดอาหารเด็กอายุ 20 - 22 ปีได้ทุ่มเท 
และท าการอดอาหารอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงแกล้ง แต่สิ่งที่ตนดีใจมากที่สุดคือ เยาวชนทั้งสองเริ่มดื่มน้ าได้บ้าง
เพราะจากการพูดคุย จากการกระท าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายได้ด าเนินการร่วมในกันนั้นนี้ถือเป็น
เรื่องที่ดี เพราะจะเป็นการยืดอายุชีวิตให้แก่น้องน้องเพ่ือให้เกิดการแก้ไข ในส่วนของการประชุมที่มีข้อสรุป
ร่วมกันในเบื้องต้นในวันนี้ ส าหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 
มีอยู่ 4 ประเด็นคือ 1. กระทรวงยุติธรรมพร้อมที่จะด าเนินการปฏิรูปในประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราวเพ่ือให้
การปฎิบัติในปัจจุบันสอดคล้องกับหลักในมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมากยิ่งขึ้น 
กล่าวคือในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิดก่อนจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุด
แสดงว่าบุคคลใดกระท าความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้ กระท าความผิดไม่ได้และการจับกุม 
หรือคุมขังต้องผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ า เป็นเพ่ือป้องกันไม่ให้หลบ 2. กระทรวงยุติธรรม
พร้อมพิจารณาทบทวนระเบียบปฏิบัติที่ใช้บังคับในปัจจุบันเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดีความแตกต่าง
ทางความคิดหรือความเห็นต่างซึ่งไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีและไม่มีการพิพากษาว่า
เป็นผู้กระท าความผิดให้สามารถคุมขังในสถานที่อ่ืนซึ่งไม่ใช่เรือนจ าได้ซึ่งรวมถึงการคุมขังที่บ้าน เพ่ือไม่เป็น 
การปฏิบัติต่อผู้กระท าดังกล่าวเหมือนเป็นผู้กระท าความผิด 3. กระทรวงยุติธรรมพร้อมให้การสนับสนุน
หลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในการในคดีอาญาผ่านกลไกของกองทุนยุติธรรม และ 
4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะให้การสนับสนุนในการจัดท าข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษย์เสียชนไปยังคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น ต่าง ๆ อาทิ  
ควรมีกลไกตรวจสอบการท างานของศาล เพ่ือให้มีความยึดโยงกับประชาชน ไม่เลือกปฏิบัติ ผู้พิพากษา 
ต้องมีความเป็นอิสระ ปราศจากอคติทั้ งปวง องค์กรตุลาการต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน  
ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องรับฟังความคิดเห็นจากเยาวชนและประชาชน และเปิดเวทีเพ่ือให้ มีการพูดคุยเจรจา
หาทางออกร่วมกันเพ่ือไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้น ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 29 ระบุไว้ชัดเจนว่า การจ ากัดสิทธิ
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และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ  
แห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น และจะกระทบกระเทื อนสาระส าคัญ 
แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ ดังนั้น ผู้ต้องหาต้องได้รับสิทธิในการประกันตัว หรือต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติและได้รับรองสิทธิ กระบวนการยุติธรรม กรณีที่เกิดขึ้นถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ทั้งหมด กฎหมายต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม และช่วยเหลือชีวิตของนักต่อสู้ทางการเมืองทั้งสองคน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมควรยื่นประกันตัวทั้งสองคนโดยเร็ว ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาที่ยัง 
ไม่มีค าพิพากษาถึงที่สุด ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ต้องได้รับโอกาสต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ถูกละเมิด
สิทธิความเป็นมนุษย์ ต้องได้รับสิทธิในการประกันตัว เพราะเป็นสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย์ และไม่ใช้กฎหมาย  
มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะน าความเป็นธรรมสู่สังคม ลดปัญหา  
ความขัดแย้งในสังคม รัฐบาลต้องหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็วที่สุด 
  เนื่องจากสมาชิกฯ ได้อภิปรายมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เห็นชอบตามผู้เสนอ
ญัตติ ไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงขออาศัยอ านาจตามข้อบังคับฯ ข้อ 88 ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ส่งญัตติด่วน  
ทั้งสองเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐบาลเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
เรื่องท่ีที่ประชมุเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน 
 1. ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
(พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4  
ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรา 11 
โดยขณะนั้นอยู่ในขั้นตอนของการลงมติ หลังจากที่ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบ 
ประธานฯ จึงสั่งปิดประชุม และลงมติมาตรา 11 ต่อในวันนี้ 
     มาตรา 11     คณะกรรมาธิการตัดออก 
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับที่คณะกรรมาธิการตัดออก ด้วยคะแนน 174  เสียง 

  มาตรา 12     มีการแก้ไข  
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  
  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะว่า ไม่เห็นด้วยกับจ านวน
กรรมการ 26 คนในการผ่านเรื่องท่ีส าคัญต่าง ๆ  
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนน 193 เสียง  

  มาตรา 13     มีการแก้ไข  
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  กรรมาธิการฯ ผู้ ขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต  
และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การที่ให้อ านาจคณะกรรมการในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการนั้น 
ถือเป็นการให้อ านาจเกินความจ าเป็น และวิธีการในการเขียนข้อความเช่นนี้เป็นแนวทางที่น าวิธีการเขียน 
มาจากที่ใด เพราะมีผลผูกพันกับกฎหมายฉบับอื่น ๆ ด้วย 
  กรรมาธิการ ตอบชี้แจงว่า การแก้ไขร่างมาตรา 13 วรรคสองในการตัดค าว่า วรรคต่าง ๆ 
ออกนั้น เนื่องจากในวรรคสองของมาตรา 13 ก าหนดให้เอามาตรา 12 ทุกวรรคมาใช้บังคับ เพราะฉะนั้น  
การตัดดังกล่าวจึงเป็นการตัดที่ถูกต้องแล้ว เพราะเป็นการน ามาตรา 12 มาใช้บังคับ  
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  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนน 192 เสียง และมีมติ
เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 127 เสียง 

  มาตรา 14     คณะกรรมาธิการตัดออก  
  มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การแก้ไข
ค าว่า พาณิชยกรรมนั้น แปลว่าการค้าแบบเสรีใช่หรือไม่ และการตัดออกทั้งมาตรานั้น ผู้อ่านอาจสงสัยว่าจะมี 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ที่ไหน อย่างไร 
  กรรมาธิการ ตอบชี้แจงว่า ที่ตัดมาตรา 14 ออกไปนั้น เพราะเรายกหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ เป็นมาตรา 10/1 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบแล้ว 
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับที่คณะกรรมาธิการตัดออก ด้วยคะแนน 153 เสียง 
 

  หมวด 3 การขออนุญาตและการอนุญาต    ไม่มีการแก้ไข 
   

  มาตรา 15     มีการแก้ไข  
  มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
กฎกระทรวงที่จะออกตามวรรคสอง จะเป็นการกีดกันทางการค้า กีดกันการเพาะปลูกในภาคประชาชนหรือไม่ 
ไมค่วรให้กัญชาท าให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กัญชาในภูมิภาค โดยไม่ประสงค์ให้มีการน าเข้ากัญชา ถ้าจะให้
เกษตรกรปลูกไม่เกิน 15 ต้น ก็ไม่ควรให้ต่างประเทศน ากัญชาเข้ามาในประเทศ ควรผลิตภายในประเทศเท่านั้น  
ควรตัดค าว่าน าเข้าออก ไม่ควรมีการกีดกันและผูกขาดทางการค้า การขอรับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต  
ต้องขอจากใคร พร้อมให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปลูกกัญชงแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม วัฒนธรรมดั้งเดิมของพ่ีน้องกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต้องมาถูกจ ากัด และบีบบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม โดยต้องได้รับการอนุญาต หรือต้องได้รับการยินยอม
ก่อน ท าให้เกิดผลกระทบต่อพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การจ ากัดพ้ืนที่ในการเพาะปลูก
กัญชามีแนวทางในการก าหนดอย่างไร ควรแยกกัญชง ออกจากกัญชา ตลอดจนสนับสนุนให้กัญชาเป็นไป 
เพ่ือทางการแพทย์ มิใช่กัญชาเสรีแบบสุดโต่ง 
  กรรมาธิการตอบชี้แจงว่า มาตรา 15 จะเหมือนกฎหมายทั่วไปที่จะมีการวางหลักในเรื่อง 
การอนุญาตเอาไว้จะเริ่มด้วยการวางหลักว่าสิ่งใดที่จะต้องขออนุญาต ถ้าไม่ได้ขออนุญาตก็จะมีโทษ 
ตามบทก าหนดโทษ ส่วนการที่จะบอกว่าเรื่องใดอนุญาตอย่างไรจะเป็นในเนื้อหาของกฎหมายต่อ  ๆ ไป 
ในประเด็นแรกที่มีการกล่าวกันถึงเรื่องกรณีที่มีการปลูกกัญชาไว้ก่ อนที่กฎหมายฉบับนี้จะใช้บั งคับ 
หากกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับแล้วจะมีผลอย่างไรนั้น  ในส่วนนี้จะมีการก าหนดเป็นบทเฉพาะกาลรองรับ 
คนที่ปลูกเอาไว้ก่อนแล้ว จะอยู่ตามมาตรา 44/1 จดแจ้งก็จะเป็น 44/2 ซึ่งจะมีกระบวนการท าให้ 
บุคคลดังกล่าวเข้ามาสู่กฎหมายนี้จะได้เกิดความราบรื่น ไม่ติดขัด และไม่กลายเป็นผู้ผิดกฎหมาย ประเด็นที่สอง
จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับว่า ท าไมจึงไม่ห้ามน าเข้ากัญชา ในประเด็นนี้ทางกรรมาธิการได้มีการอภิปราย
มากกว่าสองครั้งในเรื่องนี้โดยเฉพาะ มีการเชิญผู้แทนจากกระทรวงต่างประเทศ และทางกระทรวงพาณิชย์ 
เข้ามาร่วมประชุม เนื่องจากมองว่าเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนมาก เนื่องจากการน าเข้า-ส่งออกสินค้า
ต่าง ๆ จะต้องขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ความตกลงระหว่างภาษีศุลกากรการค้า 
และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับ WTO ทางหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือ
กระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีข้อกังวล หากประเทศไทยได้มีการขายสินค้าอะไรในประเทศไม่เป็ นการต้องห้าม 
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สินค้าใดที่มีขายในประเทศไม่ต้องห้ามในประเทศและมีการส่งออกอีก  ถ้าอย่างนั้นเมื่อใดห้ามน าเข้า  
อาจจะเข้าเงื่อนไขการกีดกันทางการค้าได้  และถ้าเกิดเป็นกรณีการกีดกันทางการค้าสิ่งที่ตามมาคือ 
การโดนตอบโต้ หากโดนตอบโต้กลับมาทางคู่ค้าหรือผู้ตอบโต้อาจจะตอบโต้กลับในสินค้าเกษตรอ่ืน ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นข้าว ยางพารา หรือน้ าตาลได้ด้วย ทางกรรมาธิการจึงได้พิจารณาด้วยความรอบคอบอย่างยิ่ง 
จึงได้มีการกล่าวถึงการน าเข้าไว้ในมาตรานี้ด้วย ประเด็นถัดมาคือประเด็นเกี่ยวกับชาติพันธุ์ การน าเส้นใยไปใช้
เพ่ือการต่าง ๆ ในประเด็นนี้จะอยู่ในมาตราหนึ่ง 18/1 เป็นเรื่องของการจดแจ้ง ซึ่งจะเป็นการจดแจ้ง 
การใช้ประโยชน์จากราก ล าต้น และเส้นใย หากถามว่าจดแจ้งต่างจากมาตรา 15 อย่างไรนั้น ขอชี้แจงว่า
มาตรา 15 คือการอนุญาต  ซึ่ งมีความยุ่ งยากที่ต่ างกัน  ในเมื่อมีการใช้ประโยชน์จากกลุ่มดังกล่าว 
หรือมีการใช้ประโยชน์จากเส้นใยท าให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยให้ใช้ระบบการจดแจ้ง เพราะการจดแจ้ง
จะมีขั้นตอนที่ง่ายกว่า ซึ่งทางกรรมาธิการได้มีความกังวลในส่วนนี้เพราะการจดแจ้งไม่ควรมีความยุ่งยาก  
การจดแจ้งต้องจดแจ้งให้เสร็จภายในวันนั้นเลย ซึ่งจะท าให้เกิดความง่ายยิ่งขึ้น ประเด็นต่อมากรณีที่ก าหนดใน
วรรคท้ายว่ากฎกระทรวงตามวรรคสอง ต้องไม่มีผลเป็นการกีดกันหรือการผูกขาดทางการค้า  การออก
กฎกระทรวงจะก าหนดอะไรให้ที่แตกต่างต่างไปจากนั้นไม่ได้ ต่อจากมาตรานี้ ยังมีการระบุรายละเอียดไว้ใน
หมวดถัดไป โดยจะมีเรื่องการก าหนดหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตและผู้จัดแจ้งด้วย เพราะฉะนั้นถึงไม่ใช่ 
เป็นการเสรีอย่างเปิดกว้าง 
  ประธานคณะกรรมาธิการ ตอบชี้แจงว่า การปลูกกัญชา กัญชง แยกเป็นสองส่วน 
สองหมวด หมวดหนึ่งคือ การขออนุญาตและการอนุญาตในมาตรา 15 รวมทั้งมาตรา 15/1 15/2 และ 15/3 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตในหมวด 4 เป็นเรื่องการขอจดแจ้งและการรับจดแจ้ง
กรณีนั้นเป็นการปลูกในครัวเรือน ซึ่งจะมีการพิจารณาในล าดับถัดไป การขออนุญาตคือการขออนุญาต 
เชิงพาณิชย์ หมายความว่าถ้าใครไม่ขออนุญาตถือเป็นการท าผิดกฏหมายมีโทษทางอาญา การไม่เขียน 
ก็อนุญาตไว้ต่างหากคือการเปิดเสรี แต่การที่ใครจะท าอะไรในเรื่องการเพาะปลูก การผลิต การน าเข้า ส่งออก
หรือการขายกัญชา กัญชง หรือสารสกัดต้องขออนุญาต แปลว่ารัฐมีหน้าที่ก ากับดูแลสิ่งนี้ไม่เรียกว่าเสรี 
แต่สิ่งที่เป็นเสรีคือ เวลานี้ที่ยังไม่มีกฎหมายก าหนด สิ่งที่สมาชิกอภิปรายว่ามีการน าเข้าจากต่างประเทศ 
เป็นเรื่องของกระบวนการแอบน าเข้าแต่เราไม่มีกฎหมายในการด าเนินคดี เพราะฉะนั้นกฏหมายฉบับนี้จะท าให้
การก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กฎกระทรวงตามวรรคสอง คือการเป็น
ห่วงเกษตรกรคนตัวเล็ก หากไม่เขียนไว้จะมีผลให้ทุนใหญ่เอาเปรียบกีดกันทางการค้าผูกขาด ซึ่งกฎหมายฉบับนี้
มีความตั้งใจที่จะท าให้พ่ีน้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็ก ตัวใหญ่ หรือนายทุน สามารถด าเนินธุรกิจ
เพาะปลูกและขายได้ภายใต้กติกาที่เป็นธรรมจึงได้เขียนกฎหมายนี้ การไม่เขียนถ้อยค าจะมีผลกระทบต่อการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่ งมีข้อผูกพันกับองค์การการค้าโลกจึงมีถ้อยค าตรงนี้ ไว้  ในช่วง 5 ปี  ห้ามน าเข้า 
จากต่างประเทศตามมาตรา 42 แต่ที่ประชุมเสียงข้างมากให้ตัดมาตรา 42 ออกไป เพ่ือไม่ให้มีการน าเข้ากัญชา
ภายใน 5 ปี เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรภายในประเทศ การพิจารณาอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผล หากดูทั้งหมดแล้ว
จะเห็นว่า การขออนุญาตการปลูกกัญชาหรือกัญชงก็ตามแยกส่วนกับการจดแจ้ง ไม่มีการควบคุมเรื่อง  
เมล็ดพันธุ์ วันนี้พ่ีน้องชาวชาติพันธุ์ก็ยังสามารถปลูกได้เหมือนเดิม มีการเขียนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
เรื่องการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาพันธุ์กัญชาไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน และในมาตรา 4 ผู้อนุญาตไม่ใช่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้อนุญาตคือเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา การออกกฎ 
กระทรวงหนึ่ งเรื่องไม่ ใช่ เรื่องง่ายต้องผ่านกระบวนการการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  



- 11 - 

 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี การเขียนตรงนี้ไว้เพ่ือให้กฎกระทรวงด าเนินการในเรื่องหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องพิจารณา 
อยู่ในขอบเขตตามมาตรา 15/1 15/2 15/3 เป็นไปตามหลักนิติรัฐและนิติธรรม 
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนน  เสียง และมีมติเห็น
ด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน  เสียง 
  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรและกรรมาธิการตอบชี้แจงแล้ว จากนั้น ประธานฯ 
สั่งปิดประชุมเวลา 17.21 นาฬิกา 

 
ปิดประชุมเวลา 17.21 นาฬิกา 
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