
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 

   วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25     
ปีที่  4 ครั้ งที่  28 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่ สอง) เป็นพิ เศษ โดยมี  นายสุชาติ   ตันเจริญ รองประธาน               
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนการท า
หน้าทีป่ระธานการประชุม 

 (1) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 

 (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     
      เรื่องท่ีไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน 2 เรื่อง 
      1. รับทราบการการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

                        ด้วยนางแพงศรี พิจารณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  พรรค
ประชาธิปไตยใหม่ และนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 8 
พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2566 จึงมีผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางแพงศรี พิจารณ์ และนางสาวพิมพ์ภัทรา         
วิช ัยกุล สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังนั้น        
จึงท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และปฎิบัติหน้าที่ ได้ จ านวน 418 คน องค์ประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งคือ 209 คน 

     2. รับทราบการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
          การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือซักถาม

ข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ จ านวน 135 คน เป็นผู้เสนอ)   
ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สามารถรับชมการประชุม            
สภาผู้แทนราษฎรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 และสถานีวิทยุโทรทัศน์           
แห่งประเทศไทย ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถรับฟังได้โดยทั่วถึงและให้มีล่ามภาษามือ ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่า
จะเสร็จสิ้นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 18 วรรคสอง สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา      
ช่อง 10 จะงดการถ่ายทอดสดการประชุมชั่วคราวในเวลา 20.00 – 20.30 นาฬิกา ทุกวัน เพ่ือเสนอข่าว            
ในพระราชส านัก ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จะงดการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาภาคหลักของสถานีคือ
ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 นาฬิกา และเวลา 17.00 – 20.30 นาฬิกา ในช่วงที่งดการถ่ายทอดสดในแต่ละ
ช่วงเวลาดังกล่าวจะได้มีการบันทึกไว้เพ่ือน าเผยแพร่ภายหลังการปิดประชุม  

        ที่ประชุมรับทราบ 
                        จากนั้น ประธานฯ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายทั่วไปว่า        
ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดออกอากาศตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หากสมาชิกฝ่าฝืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา อาจถูกระงับ 
การออกอากาศทันที หรืออาจถูกพักใช้ หรือถูกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ           
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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(3) รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 

(4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
             เรื่องด่วน 

- ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี       
(นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ จ านวน 135 คน เป็นผู้เสนอ) 

  นายชลน่าน ศรีแก้ว ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  แถลงญัตติต่อที่ประชุมว่า           
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี    
ตลอดระยะเวลากว่าสามปีที่ผ่านมา มิได้ปฏิบัติหรือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรั ฐสภา 
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 12 ประการ ที่รัฐบาลประกาศว่าจะเร่งด าเนินการก็มิได้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม        
แต่อย่างใด ดังเช่น การแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน พบว่าประชาชนระดับฐานรากยังมีคุณภาพชีวิต   
ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน มีความเหลื่อมล้ าระหว่างคนในสังคมสูงมากขึ้น เกิดภาวะรวยกระจุกจนกระจาย คนไร้ที่อยู่
อาศัยมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ปัญหาประมงพ้ืนบ้านยังไม่ได้รับการแก้ไข ขณะที่ประมงระดับชาติได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงจากการตราพระราชก าหนดของรัฐบาล กลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดยังไม่ได้รับสวัสดิการ         
การยกระดับราคาสินค้าเกษตรก็ไม่บรรลุผล ราคาสินค้าเกษตรก็ยังตกต่ ามากขึ้นตลอดมา ปัญหาการทุจริตและ   
ยาเสพติดก็เพ่ิมมากขึ้น การด าเนินการเพ่ือให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก็ไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย           
ที่แถลงไว้ โดยขาดความจริงใจ ปล่อยให้พรรคการเมืองด าเนินการกันไปและแก้ปัญหาอุปสรรคกันเอาเอง เป็นต้น 
การบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีมิได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกโดยรวม           
ของประชาชนเป็นที่ตั้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณและการก่อหนี้สาธารณะจ านวนมหาศาลส่งผลให้หนี้สิน           
ต่อครัวเรือนและต่อหัวประชากรสูงขึ้นเป็นล าดับ แต่กลับไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความเดือดร้อน       
ของพ่ีน้องประชาชนได้ ท าให้การบริหารงานด้านเศรษฐกิจล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ขณะเดียวกันก็มุ่งใช้เงิน              
เพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง ทั้งเพ่ือสร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาล และเพ่ื อความมั่นคงและความอยู่รอด        
ของตนเองท าให้การปฏิรูปการเมืองล้มเหลวจนท าให้ระบบการเมืองกลายเป็นธนกิจการเมือง (Money Politics)   
ที่มีการใช้เงินเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งอ านาจทางการเมือง โดยมิได้ค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม และ      
ภาระด้านงบประมาณของประเทศ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม            
เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวาง ทั้งจากโครงการขนาดใหญ่จนถึงระดับท้องถิ่นจนดัชนีชี้วัดด้านทุจริต
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและพวกพ้องตนเองให้เกิดการผูกขาดและการแสวงหา
ผลประโยชน์จากโครงการของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปิดตัวเองลงจ านวนมาก 
ขณะที่การแก้ปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม ปัญหายาเสพติด       
ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่กระทบต่อความมั่นคงและสุขภาพอนามัยรวมถึงชีวิตความปลอดภัยของประชาชนก็ไม่ได้รับ
การแก้ไข กลับปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างแพร่หลายกระจายไปตามชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ     
ท าให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งพักยาเสพติดของผู้ค้าก่อนส่งไปยังต่างประเทศ ขณะเดียวกันปัญหาเรื่องบ่อน
การพนันก็เกิดขึ้นทั่วไปภายใต้การรู้เห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง 
ปล่อยปละละเลยให้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งหากินและบ่มเพาะอาชญากรรมต่อเนื่อง
และฟอกเงินจนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ล้มเหล ว              
ในการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจนสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน          
ทั่วประเทศ ขณะที่การแก้ปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณ
จ านวนมาก แต่กลับไม่สามารถท าให้ปัญหาเบาบางลงได้ปัญหาส าคัญที่กระทบต่อพ่ีน้องเกษตรกรโดยเฉพาะ
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ราคาพืชผลทางการเกษตรก็มีราคาตกต่ าและปล่อยให้กลุ่มทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบและสร้างอ านาจต่อรอง
เหนือเกษตรกร ขณะที่ค่าครองชีพและราคาสินค้าก็สูงขึ้นจนยากที่จะควบคุม สร้างความทุกข์ยากให้แก่          
ผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาด้านสังคมและอาชญากรรมมีแนวโน้มที่รุนแรง และมีสถิติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
ดังเช่นการเกิดเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวล าภูทั้งที่ก่อนหน้าก็เกิดเหตุกราดยิงที่จั งหวัดนครราชสีมาแล้ว 
รัฐบาลกลับมิได้ด าเนินมาตรการใด ๆ เพ่ือป้องกันเหตุในลักษณะดังกล่าว การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย     
ก็เป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ ปล่อยให้เกิดน้ าท่วมขังในปริมาณสูงในหลายพ้ืนที่ ทั้งที่รัฐมีเครื่องมือที่สามารถ
ค านวณปริมาณน้ าฝนได้ล่วงหน้าจนกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างมาก 
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังไม่ส่งเสริมให้มีการปฏิรูประบบราชการและการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเลย     
ปัญหาต่าง ๆ ดังที่ได้กราบเรียนข้างต้น ท าให้เห็นได้ว่าระยะเวลาสามปีกว่าของการบริหารราชการแผ่นดิน      
ของคณะรัฐมนตรีเป็นเวลาที่ท าให้ประเทศชาติสูญเสียโอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า      
และแทนที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่กลับท าให้ประเทศมีการพัฒนาที่ถดถอยและชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนล าบากยากแค้นยิ่งขึ้น ปัญหาของประเทศด้านต่าง ๆ ก็มีความทับถมและซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งนี้        
ก็สืบเนื่องมาจากการขาดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกต้องของคณะรัฐมนตรี   
ขาดความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการก าหนด
นโยบายและการด าเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 164 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ            
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ สภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย          
จะได้ร่วมกันซักถามข้อเท็จจริงและปัญหาต่าง ๆ เพ่ือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือให้ระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินที่เหลืออยู่เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนต่อไป 

สมาชิกฯ อภิปรายทัว่ไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ การไม่ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน  ความรุนแรงจากเหตุที่จังหวัดหนองบัวล าภู น้ าท่วมปี 
2565  การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรม การทุจริตคอร์รัปชัน การบริหารเศรษฐกิจล้มเหลว การกระจายอ านาจ 
ปัญหาที่ดิน และการเอ้ือประโยชน์ว่า เกือบทศวรรษที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้งบประมาณไปแล้ว จ านวน 28 ล้านล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบให้เห็นภาพ
ง่ายๆ คือ สามารถซื้อทองแท่งได้ประมาณ 1 พันล้านแท่ง และทองจ านวนนี้มันเยอะมากขนาดที่สามารถเอาไป
ปูถนนทั่วประเทศทั้งไปและกลับได้ถึง 2 รอบ  นอกจากนี้  การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย             
ไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร หากเปรียบเทียบในระดับอาเซียนแล้ว ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 7 และขณะนี้
ยังไม่ฟ้ืนตัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ผ่านมาประเทศไทย       
แพ้คู่แข่งภาคเกษตรนับตั้งแต่ปี 2557 โดยเฉพาะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง พบว่าในปี 2557 มีพ้ืนที่ภัยแล้ง 
จ านวน  4 ล้านไร่ แต่ในขณะที่ปี 2565 มีพ้ืนที่ภัยแล้งซ้ าซากเพ่ิมขึ้นเป็น 14 ล้านไร่ ซึ่งรัฐบาลไม่มีความจริงใจ            
ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน นอกจากนี้ รัฐบาลยังเลื่อนการปฏิรูปต ารวจ ท าให้เสียภาพลักษณ์         
ของต ารวจโดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนสีเทาที่มีระดับนายต ารวจเข้าไปเกี่ยวข้องในคดี การตั้งด่านตรวจรีดไถ
นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นดาราของไต้หวัน รวมถึงปัญหาส่วย อีกทั้งความสูญเสียของทหารชั้นผู้น้อยกรณี             
เรือหลวงสุโขทัยล่ม รวมทั้งกรณีความผิดปกติการใช้เครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศบินในพิธีลอยอังคาร   
ของอดีตผู้บัญชาการกองทัพอากาศท่านหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การทุจริตภายในรัฐบาลคือ กองทัพประกาศ       
กฎอัยการศึกผ่านมา 40 ปี ยังมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ท าการเช่าที่ดินจากกรมป่าไม้ ครอบคลุมพ้ืนที่ตลอดชายแดนไทยกัมพูชา มีความยาว 165 กิโลเมตร ท าให้
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ชาวบ้านต้องไปเช่าที่ข้างนอกท ากิน แต่พอต ารวจตระเวนชายแดนของกัมพูชาลุกล้ าชายแดนมาข่มขู่คนไทย 
กลับท าอะไรไม่ได้ เพราะกลัวกระทบขบวนการขนของเถื่อน 
    ส่วนการต่อสัญญาโครงการทางด่วนนั้น สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2563 ปรับแก้ร่างสัญญาโครงการระบบทางด่วน  ขั้นที่  2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D)           
และสัญญาโครงการทางด่วนบางปะอิน - ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) เพ่ือระงับข้อพิพาทสัมปทานทางด่วน 
ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) อยู่ระหว่าง
ฟ้องร้องในประเด็นการต่อสัญญาต้องขยายสัญญาออกไปอีก 15 ปี 8 เดือน ถือว่าส่งผลกระทบโดยตรง        
ต่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นการผลักภาระให้ประชาชนที่ต้องจ่ายค่าทางด่วนแพงกว่าปกติ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้
เป็นการกระท าท่ีสมคบคิดสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ 
   ด้านการบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ส่งผล
เสียทางด้านเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 1. การบริหารเศรษฐกิจพัง ประชาชนเป็นหนี้ไร้อนาคต
บริหารประเทศมา 8 ปี  มีหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ท าให้ประชาชนมีหนี้ต่อหัวที่สู งถึง         
140,000 บาท  2. ปล่อยยาเสพติดทุกประเภทเต็มเมือง ดังนั้น ยาเสพติดไม่มีทางหมดจากประเทศไทยเพราะมี
อัตราการจ่ายสินบนรางวัลน าจับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 1. จับแล้ว     
ได้สินบนและผลงาน 2. ยึดเงินยาเสพติดเอาไว้ใช้เองและแบ่งกันน าส่งรัฐพอเป็นพิธี  3. ยาเสพติดบางส่วน     
ส่งเข้ารัฐท าลายทิ้ง อีกส่วนหนึ่งน าไปจ าหน่าย ซึ่งยาเสพติดเหล่านี้มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐ  
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งสิน 3. การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e - bidding โดยที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ก ากับกรมบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้างระบบ      
e-bidding เริ่มใช้ในปี 2559 โดยกรมบัญชีกลางได้ซื้อระบบ e-bidding มาจากบริษัทหนึ่ง ดังนั้น คนที่จะได้
รหัสระบบ e-bidding จะเป็นกรมบัญชีกลางและบริษัทที่จ าหน่ายระบบ ท าให้เป็นการทุจริตแบบรวมศูนย์   
โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมแห่งหนึ่งขายรหัส  4. การจัดสรรที่ดินให้กับต่างชาติ  สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2565 มีมติคณะรัฐมนตรีให้ต่างชาติซื้อที่ดิน จ านวน 1 ไร่ แลกกับการลงทุนไม่ต่ ากว่า              
40 ล้านบาท แต่ภาคประชาชนเกิดการต่อต้านท าให้เรื่องดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ ยังท าให้   
คนไทยมีหนี ้สินเพิ่มขึ ้น อีกทั ้งปีที ่ผ ่านมาอัตราเงินเฟ้อพุ ่งสูงในรอบ 24 ปี ท าให้รายรับไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ราคาพลังงานที่สูงขึ้น เพิ่มค่าไฟฟ้า ราคาอาหารแพงขึ้น และยังเป็นรัฐบาล       
ที่ก่อหนี้มากกว่ารัฐบาลอ่ืนๆ หลายเท่า รวมทั้งท าให้ประเทศเสียดุลการค้าไปเป็นจ านวนมากมายมหาศาล 
รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง พร้อมยกราคาบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ ามันพืช ที่พุ่งแบบ
ก้าวกระโดด เพราะของเจ้าสัวแพงทุกอย่างแต่สินค้าเกษตรถูก ส่วนราคาพริกก็ตกต่ า เจ้าของสวนได้ราคา
แค่ 5 บาท จึงขอเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรียุติบทบาทเพราะสร้างความเสียหายให้กับประเทศ 
  ส่วนประเด็นหลานชายของพล เอก  ป ระย ุท ธ ์ จ ันท ร ์โอชา  นายกร ัฐมนตร ีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดธุรกิจส่วนตัวในค่ายทหารเพื่อรับเหมาก่อสร้างว่า หลานชาย    
ท าธุรกิจก่อสร้างกับกองทัพตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งนับว่าเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งรับงานประมูล
ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมีสิ ่งที ่น่าสงสัยอยู่หลายประการ จากการตรวจสอบในปี 2555 - 2556      
มีผลประกอบการต่อเนื ่อง แต่ในปี 2557 รับโครงการภาครัฐที ่มีมูลค่าสูงซึ่งเป็นโครงการของกองทัพ
ทั้งหมดและยังได้งานของภาครัฐต่อเนื ่องตลอด 8 ปีที ่ผ่านมา ต่อมาในปี 2557 บริษัทได้ประมูลงาน
ภาครัฐโดยรวมมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ตรวจสอบพบว่ามีเครื ่องม ือเครื ่องใช ้ก ่อสร้า งส่วนใหญ่         
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เป็นเครื่องมือด้านช่างทั่วไป ไม่มีรายการที่จะสามารถรับงานขนาดใหญ่ได้ ดังนั้น พฤติกรรมของบริษัท 
จึงเป็นบริษัทที่ประมูลงานได้แล้วไปขายงานต่อมากกว่าที่จะด าเนินกิจการเอง  
      ส่ วนประเด็ นการไร้ ธรรมาภิ บ าล ในการบริห ารราชการแผ่ นดิ น กรณี น ายกสภ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กรรมการสภา มสธ. และคณะกรรมการ บริหารเงินรายได้และ
ทรัพย์สิน มสธ. มีมติเห็นชอบให้น าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 5,500 ล้านบาท ไปลงทุนกับบริษัท 
จ านวน 3 บริษัท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้ด าเนินการ         
กับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการ เร่งรัดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน มสธ.      
อย่างเร่งด่วนต่อไป 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โฮชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม       
ตอบชี้แจงว่า ด้านเศรษฐกิจที่สมาชิกฯ น ามาอภิปรายนั้น รัฐบาลได้ท ามาหมดแล้ว แต่ยังไม่บังเกิดผล ส าหรับ
การดูแลประชาชนทุกภาคส่วน ตั้งแต่ในระดับฐานราก SME วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน 
ประชาชนที่มีรายได้น้อย มีการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งไปที่เป้าหมาย ด้านทุจริตผิดกฎหมายยืนยันว่า     
มิเคยเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ใด หลายประเด็นเป็นปัญหาในเชิงบริหาร เชิงกฎหมาย ซึ่งทุกอย่างมีหลักการและ
หลักเกณฑ์ สามารถตรวจสอบได้  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการปฏิรูปต ารวจตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด       
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการบริหารบุคคล    
ของข้าราชการต ารวจต่าง ๆ ซึ่งสภาได้มีการพิจารณาออกพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565           
ซึ่งการประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ส าหรับกรณีอ่ืน ๆ ที่เป็ นเรื่องส่วนบุคคลผู้บังคับบัญชา       
ต้องก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด หากมีการกระท าผิดมีการเรียกสอบสวนทุกราย หากมีการร้องทุกข์
กล่าวโทษก็ด าเนินคดีอาญาตามบทบัญญัติทุกราย 
   นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงในประเด็นน้ าท่วมและน้ าแล้ง รัฐบาลแก้ปัญหาดังกล่าว
มาโดยตลอด ในปี 2555 ถึงปี 2565 หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหาน้ าท่วม        
ก็ใช้งบประมาณในการจัดการลดลงเช่นกัน นอกจากแก้ปัญหานี้ ยังเน้นย้ าในการหาน้ าส ารอง และน้ าต้นทุน     
ไปพร้อมกันด้วย เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ได้มีการฟ้ืนฟู   
ป่าต้นน้ า กว่าแสนไร่ ลดการชะล้างการพังทลายของดิน 3 แสนกว่าไร่ มีการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก แหล่งเก็บน้ าใหม่ น้ าบาดาล ธนาคารน้ าใต้ดิน ประปาหมู่บ้าน ซึ่งลดปัญหาภัยแล้งได้  1.5 ล้านไร่ 
ครัวเรือนรับประโยชน์ 350,525 ครัวเรือน  
     อีกทั้งได้ตอบชี้แจง ปัญหาบัญชีม้าได้มีการเห็นชอบพระราชก าหนดป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นกฎหมายส าคัญ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาให้ทันเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
ได้มีการติดตามและอายัดบัญชีเพียง 65,872 บัญชี หากมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะสามารถจัดการได้
ทันทีเพ่ือให้เกิดการบูรณาการและป้องกันความเสี่ยงลดความเสียหายและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจพฤติกรรมน่าสงสัย จากบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โทรศัพท์       
การโอนเงินเข้าออกบัญชีบ่อยครั้ง และไม่สามารถแจ้งท่ีมาของจ านวนเงินนั้นได้ 
   อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีตอบชี้แจงเกี่ยวกับการเลื่อนการออกค าชี้ขาดและเจรจากับ 
บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด โดยเอาทรัพยากรของประเทศไปแลกกับการประนีประนอมยอมความ 
เช่น การอนุญาตให้ส ารวจแร่ เป็นต้น เรื่องดังกล่าวชี้แจงแล้วว่า เหมืองทองอัคราได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 
จนถึงปี 2557 ถูกร้องเรียนเรื่องผลกระทบ จึงมีค าสั่ง ระงับการท าเหมืองแร่ทองค าทั่วประเทศมิใช่เฉพาะ      
เมืองทองอัครา จนกว่าจะมีการศึกษาและพิสูจน์ถึงผลกระทบการท าเหมืองและต้องปรับปรุงกฎหมาย   
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ในขณะนั้นเพ่ือให้เกิดความทันสมัย ให้สามารถสร้างความมั่นใจปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น       
ซึ่งบริษัท คิงส์เกตได้ยอมรับว่าขณะนั้นไม่มีความเข้าใจที่ประกาศระงับ จึงได้น าเรื่องไปร้องต่ออนุญาโตตุลาการ 
โดยขณะนี้ได้มีการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติแร่ และออกนโยบายในการบริหารจัดการแร่ทองค า          
ที่ก าหนดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพมีกองทุนต่าง ๆ เข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้มากยิ่งขึ้น จึงสามารถด าเนินการต่อได้ โดยระหว่างนี้มีการเจรจา      
ในอนุญาโตตุลาการมีแนวโน้มที่ดี ส่วนการอนุญาตให้ส ารวจแร่นั้นเป็นการให้สิทธิ์ ในพ้ืนที่ที่ ก าหนดเท่านั้น 
ไม่ได้เป็นการอนุญาตให้สิทธิ์ในการครอบครองพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ยังอยู่กับรัฐ กับเจ้าของที่ดินทุกประการการเข้า
พ้ืนที่ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ก่อน เมื่อออกกฎหมายไปแล้ว ต้องถลุงในประเทศไทยก่อนส่งออก
ไปต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากค่าภาคหลวงแร่ ในอัตราก้าวหน้าตามราคาทองค า ที่สามารถ
จะน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ในอัตราร้อยละ 60 ซึ่งจะถูกจัดสรรให้กับท้องถิ่นโดยตรง 
ขณะเดียวกันเหมืองทองอัคราต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดใหม่ ซึ่งบริษัท คิงส์เกต ยินดีที่จะเจรจากับ    
ฝ่ายไทย เพ่ือผลประโยชน์ของชาติ  ส าหรับในปี 2558 - 2562 มีการลงทุนจริงในโครงสร้างโครงการ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยการลงทุนของภาครัฐถึงร้อยละ 7.9 ต่อปี      
มอเตอร์เวย์สร้างเพ่ิมข้ึน 3 เส้นทาง ในปี 2557 เส้นทางรางมีระยะทาง 4,073 กิโลเมตร ครอบคลุม 47 จังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นทางเดี่ยว มีทางคู่ 357 กิโลเมตร ปัจจุบันมีการสร้างเพ่ิมในระยะเวลา 120 ปี จะมีระยะทางคู่
ทั้งหมด 8,900 กิโลเมตร ครอบคลุม 62 จังหวัด โครงการรถไฟรางคู่ขอนแก่น - หนองคาย อยู่ระหว่าง       
การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2569 ส าหรับรถไฟความเร็วสูงในสายอีสาน
ไทย-จีน กรุงเทพฯ - หนองคาย สายตะวันออกเชื่อม 3 สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา และในอนาคต
ได้แก่ สายกรุงเทพ - พิษณุโลก สายใต้ กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ มีการเริ่มต้นศึกษา ออกแบบ วางแผน จัดหา     
ผู้ลงทุนร่วม เพ่ือก่อสร้างทางรถไฟให้เป็นทางคู่และทางสาม จะมีทางรถไฟพร้อมใช้งานมากกว่าเดิม 4 เท่า 
ระบบรถไฟฟ้า กรุงเทพฯ ปริมณฑล ตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการสร้างเพ่ิมเติม 7 เส้นทาง รวม 212 กิโลเมตร ซึ่งจะ
ก่อสร้างครบ 14 เส้นทาง รวม 554 กิโลเมตร  
   ทั้งนี้ ผลประเมินจากต่างประเทศในด้านสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลก ประเทศไทยได้อันดับ 8 
ประเทศไทย สามารถป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เปรียบเทียบกับ
ประเทศที่เป็นผู้ผลิตวัคซีน และยารักษาโรคโควิด-19 ประเทศไทยได้รับรางวัลอีกมากมาย ชื่อรางวัลความง่าย
ในการติดต่อธุรกิจรางวัลท่องเที่ยวเชิงผจญภัยรางวัลประเทศที่น่าท่องเที่ยวและมาท างาน vacation รางวัล
กรุงเทพเมืองน่าอยู่ และรางวัลประเทศที่น่ามาใช้ชีวิตอยู่หลังเกษียณในระดับต้น ๆ ของโลก นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังได้รับรางวัลประเทศที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมอันดับ 7 ของโลก และได้เป็นอันดับ 5 ของโลก  
ในความมั่นคงด้านสุขภาพ รางวัลอินเตอร์เน็ตบ้านที่มีความเร็วในระดับต้นๆของโลก เป็นอันดับ 1 ของโลก     
ที่ทุกข์ทรมานน้อยที่สุด และรางวัลอ่ืน ๆ อีกมากมาย ประเทศไทยไม่ได้ล้มเหลวในด้านการบริหารเศรษฐกิจ
โดยมีตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่การันตีได้ ในประเทศไทยได้มีการลงทุนทั้งรายเก่าและรายใหม่ เป็นประเทศที่เป็นฐาน
การผลิตของต่างชาติ เมื่อรวมมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 จาก 97,582 ล้านบาท      
เป็น 433,971 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31 ต่อปี ในเรื่องของการดึงดูดเป้าหมายการลงทุน    
เปลี่ยนจากการดึงดูดที่ใช้แรงงานเป็นหลัก มาเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดึงดูดแทน  
    ประเทศไทยที่เข้มแข็งอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจากความส าเร็จ ในการสร้างความเชื่อมั่นและ    
การยอมรับในระดับสากลทั้งเรื่องการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ระบบสาธารณสุข การบริการ การบริหาร
ความเสี่ยง ในสถานการณ์วิกฤตการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีการบริหารจัดการที่ดี มีวินัยการเงิน     
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การคลังมีความต่อเนื่องในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ซึ่งเป็นการบริหารที่ยั่งยืนของประเทศ      
ในปัจจุบัน 
    ส าหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีการทยอยลงทุนจริง ได้มีการด าเนินการ    
ขอออกบัตรส่งเสริมไปกว่า 5,976 โครงการ ได้เริ่มลงทุนตามโครงการแล้ว 4,925 โครงการ ซึ่งการลงทุน       
ใน EEC จะผลิดอกออกผลในปีหน้าเป็นต้นไป เนื่องจากต้องให้เวลาในการสร้างโรงงาน ติดตั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ  
     ด้านนโยบายส่งเสริมการลงทุน เปิดกว้างให้กลับผู้ประกอบการทุกชาติ ทุกระดับ ทุกขนาด     
ในแต่ละปี นักลงทุนในไทยจะได้รับสิทธิ์ไม่แตกต่างกับต่างชาติ ไม่เอ้ือผลประโยชน์นายทุนใหญ่เพียงอย่างเดียว 
    การกู้เงินและการสร้างหนี้สาธารณะ ในช่วงรัฐบาล 8 ปีที่ผ่านมา มีการกู้เงินมาลงทุนภาครัฐ
ได้มากที่สุดและมีการช าระหนี้ในอดีตได้สูงที่สุด นับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้มีการช า ระหนี้
สาธารณะไปแล้วกว่า 2.6 ล้านล้านบาท การลงทุนเพ่ืออนาคตถือว่ามากที่สุดเพ่ือด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญในด้านต่าง ๆ  
    การฟ้ืนตัวเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เกิดจากความส าเร็จของคนไทยทั้งประเทศ 
สามารถฟ้ืนตัวได้เป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย มีการบริหารจัดการโรคระบาดดีที่สุด     
เป็นอันดับ 5 ของโลกที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพ องค์การอนามัยโลกได้เลือกให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 4 
ประเทศจากทั่วโลก ในการด าเนินโครงการกลไกทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉิน               
ทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้าและถอดบทเรียนจากการรับมือสถานการณ์โควิด -19 ส่งเสริมโอกาส     
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข และสามารถสร้างให้เป็นตลาดการท่องเที่ยว      
เชิงสุขภาพในอนาคต 
     และในปี 2564 หลังจากมีการเปิดประเทศอย่างเป็นระบบ  นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามา
ได้ตามเป้าหมาย 10 ล้านคน มีรายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ 1.2 ล้านล้านบาท ในปี 2566 คาดการณ์ว่า           
จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากว่า 23.5 ล้านคน ส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยว บริการ อาหาร เติบโตขึ้น 

  ทั้งนี้ สมาชิกฯ อภิปรายซักถามข้อเท็จจริงประเด็นรัฐบาลเน้นการแจกเงินให้กับประชาชน    
แต่ไม่เน้นสร้างงานหรือสวัสดิการในระยะยาว อีกทั้งไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาในการลดหนี้สิน        
ลดความยากจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลผิดพลาด ล้มเหลว รัฐบาลมีทางเลือกส าหรับ
อนาคตให้กับประชาชนหรือไม่ หรือมีแต่การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นเงินกู้สร้างภาระหนี้สินให้กับ      
คนรุ่นใหม่ จึงเรียนถามนายกรัฐมนตรีว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการคลังมากน้อยเพียงใด ในเมื่อรัฐบาล
น าเงินในอนาคตมาใช้หมดแล้ว  
                    นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก    
ที่รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศว่าจะด าเนินการโครงการ
ดังกล่าว เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือ Very Small Power Producer (VSPP) ท าในชุมชนเพ่ือให้ชุมชน
เป็นเจ้าของ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. กังหันลม 2. โซล่าเซลล์ และ 3. โรงไฟฟ้าขยะและชีวมวล 
แต่ในขณะที่เป็นผู้น ารัฐบาลโรงไฟฟ้าขนาดเล็กไม่ได้เกิดขึ้นแม้แต่โรงเดียว โครงการดังกล่าวมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่คาดว่าเป็นด่านเก็บสินบน วิสาหกิจชุมชนไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะมีเงินทุนลงทุนขนาดใหญ่ 
ขณะเดียวกันเป็นโครงการที่เอ้ือประโยชน์ให้กับนายทุนรายใหญ่ หากนายทุนขนาดเล็กไม่สามารถด าเนินกิจการ
ได้ รัฐบาลตั้งเงื่อนไขไว้มากมาย โดยให้นายทุนถือหุ้นร้อยละ 90 แต่ในทางกลับกันให้ชุมชนถือหุ้นเพียงร้อยละ 
10 โอกาสฟ้ืนฟูชุมชนก็ไม่มี เป็นเพราะเหตุใดที่ไม่ให้ชุมชนถือหุ้นร้อยละ 51 หรือมากกว่านั้น อีกทั้งต้องมีเงิน
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ประกันสัญญา 500 ล้านบาท และที่ผ่านมาได้มีการฮ้ัวประมูล ท าให้เรื่องดังกล่าวเกิดการฟ้องร้องขึ้นไม่
สามารถด าเนินการอะไรได้ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)  

  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลมิเคยเอ้ือประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรม นโยบายเรื่องแก๊สในอ่าวไทยมิได้ระบุว่า             
ให้ประชาชนรับภาระ Liquefied Natural Gas (LMT) แล้วอุตสาหกรรมได้รับของถูกไป โครงสร้างราคา
ดังกล่าวมิได้เป็นเช่นนี้ ซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรืออุตสาหกรรมจะได้รับราคาเดียวกัน       
ทั้งผลิตไฟฟ้าส าหรับครัวเรือน อุตสาหกรรม ที่จะน ามาสร้างสรรผลประโยชน์ให้กับประเทศ เศรษฐกิจ
เจริญเติบโต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี  เป็นจุดขายของประเทศในการดึงดูด       
นักลงทุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยให้ได้รับขนานนามว่า เอาใจใส่และดูแลสิ่งแวดล้อมทางด้านพลังงาน
สะอาดในการใช้แก๊สธรรมชาติ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตจ าเป็นต้องน าเข้าก๊าซธรรมชาติส่งผลให้ราคาแพง      
มีการก ากับดูแล โดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ในการจัดสรรแก๊สธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน       
ส่วนเรื่องก าลังการผลิตไฟฟ้าเกินร้อยละ 60 เป็นการค านวณผิด เอาก าลังการผลิตไปรวมๆ กัน เพราะ         
ลม แสงแดด ไม่ได้ผลิตได้ทั้งวัน น้ าก็ไม่ได้ตลอดปี จะให้เท่ากับเป็นร้อยละ 100 ของ 1 วันคงไม่ได้ ต้องลดทอน
กันไปต้องเป็นก าลังการผลิตที่พ่ึงพาได้และใช้งานได้เต็ม ๆ ใน 1 วัน ออกมาประมาณร้อยละ 36 ปีนี้น่าจะ
ลดลงอีก และแนวโน้มจะลดลงเรื่อย ๆ เพราะก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าที่ท่านบอกว่าไม่ได้ใช้หลายโรงงานมันเก่า 
ก็จะลดลงไป ถ้าสังเกตได้จะพบว่าไม่มีก าลังการผลิตเพ่ิมใหม่ในรัฐบาลนี้ มีเพียงบางหน่วยที่ผลิตแต่น้อยมาก 
ประมาณ 1,900 เมกะวัตต์ ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา 
  จากนั้น ยังมีการอภิปรายในประเด็น การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ระดับอธิบดี และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า ในปี 2562 เริ่มท าโครงการ สร้างถนนยางพารา หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งกิโลเมตร หรือ
โครงการพาราซอยล์ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ชอบมาพากล มีการผูกขาดบริษัทสารเคมีเพ่ือผสมน้ ายางในการท า
ถนน เพียง 3 บริษัทเท่านั้น โดยมีข้าราชการแบ่งรับผลประโยชน์ตามล าดับชั้น โดยใช้เส้นสายข้าราชการของ
กระทรวงแห่งหนึ่งในการด าเนินการ ซ่ึงเรื่องดังกล่าวทีเ่กิดข้ีนไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เมื่อเกิดปัญหาแล้ว กระบวนการ
ตรวจสอบภายในกระทรวงเป็นการตรวจสอบกันเอง มีการระบุในหนังสือชี้แจงผลการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องท่ีไม่
ชอบมาพากล จึงต้องมาซักถามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าบทลงโทษ
ของกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการเช่นไร รู้เห็นเป็นใจกับโครงการทุจริตครั้งนี้หรือไม่  
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ตอบชี้แจงว่า โครงการ        
ของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐเมื่อปี 2560 มีการร้องเรียนว่าปลัดเทศบาล            
มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ จากการตรวจสอบพบมีความผิดจริงและมีการตั้งสอบวินัย
ร้ายแรงเรียบร้อยแล้ว ส่วนการแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทย ยืนยันเป็นไปตามระเบียบและขณะนั้นก็ไม่ได้มี
ความผิดแต่อย่างใด หากมีข้อมูลความผิดขอให้ส่งมา 
  นายธนกร ว ังบ ุญคงชนะ ร ัฐมนตร ีประจ  าส  าน ักนายกร ัฐมนตร ี ตอบชี ้แจงว ่า               
การด าเนินการในบางประเด็นตามที่สมาชิกได้อภิปรายนั ้น นายกรัฐมนตรีได้สั ่งการมาตั้งแต่ต้นที ่ผ่านมา       
มีหลายคดีที ่เข ้าสู ่กระบวนการยุต ิธรรมเป ็นที ่เร ียบร้อยแล้ว ส ่วนกรณีที ่สมาช ิกได้อภ ิปราย เกี ่ยวกับ         
ความล้มเหลวด้านการท่องเที่ยวนั้น รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาจนทั่วโลกชื่นชม โดยในปี 2565 มีนักท่องเที่ยว  
เข้ามาถึง 11 ล้านคน และในปี 66 ตั้งเป้าไว้ที่ 21 ล้านคน โดยเฉพาะในต่างจังหวัดได้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยว
เข ้ามาเป ็นจ านวนมาก ด ังนั ้น  จ ึงขอความเป ็นธรรมให ้ก ับรัฐบาล ส ่วนเรื ่องบ ัตรสว ัสด ิการแห ่งร ัฐ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายในลักษณะดูหมิ่นดูแคลน ซึ่งในปี 2559 นายกรัฐมนตรีได้ออกแบบบัตร
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การแห่งรัฐซึ ่งมีการลงทะเบียนมาแล้วเป็นจ านวนมาก เป็นการช่วยเหลือคนจน ตนได้มีโอกาสลงพื้นที่      
พร้อมกับนายกรัฐมนตรี ซึ ่งเป็นการช่วยเหลือพี ่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม โครงการต่าง ๆ รัฐบาล         
จะด าเนินการต่ออย่างแน่นอน โดยเฉพาะในเรื่องที่สมาชิกกล่าวหาว่าใน 8 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไม่มีอะไรดีขึ้น  
ความเป็นจริงแล้วรัฐบาลได้ด าเนินการสร้างถนนเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้     
โดยนายกรัฐมนตรีมิได้มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเที ่ยงธรรม ประชาชน       
ได้ร ับโอกาสจากการท างานของรัฐบาลหลายสิ ่งหลายอย่างได้เกิดขึ ้นอย่างมากมาย สิ ่งที ่ร ัฐบาลชุดนี้          
ได้ด าเนินการมาเป็นประโยชน์และถูกต้องตามยุทธศาสตร์ของชาติ ตนเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศทราบดีว่า
รัฐบาลได้ด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ 
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์     
ตอบชี้แจงว่า ภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยดีขึ้นตามล าดับ ปัจจุบันลดลงมาเหลือร้อยละ 5 ซึ่งการคาดการณ์
เงินเฟ้อปี 2566 ของ IMF ประเทศไทยจะมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที ่ร้อยละ 2.8 ส าหรับสถานการณ์ราคาสินค้า  
แพงนั ้น แท้จริงแล้วมีสินค้าหลายชนิดที ่ถูกปรับลดลงมากว่า 58 รายการ อาทิ ราคาหมูเนื ้อแดง ผักชี 
ผักกวางตุ้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ หน้ากากอนามัย ปุ ๋ยเคมี นอกจากนี ้ ราคาพืชเกษตรก็ดีขึ ้น    
เกือบทุกชนิด ซึ่งมีการประกันรายได้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากกว่า 8 ล้านครัวเรือน ด้านราคาผลไม้
ก็ปรับตัวสูงขึ้น ช่วยชาวสวนได้กว่า 1 ล้านครัวเรือน มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขราคาล าไย 
ผลักดันให้มีการส่งออก ถึงแม้ว่าราคายางพารามีการปรับตัวลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมทั้ง
สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น การใช้ถุงมือยางลดลง ความต้องการยางจึงลดลงไปด้วย แต่รัฐบาลมีนโยบาย
ประกันรายได้ส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางมาตลอด 3 ปี ทั้งนี ้ ขอยืนยันว่าการส่งออกของประเทศ     
มิได้ถดถอย ในปี 2565 มีตัวเลขการส่งออกเป็นบวกอยู่ที่ร้อยละ 5.5 มีรายได้เข้าประเทศกว่า 9.9 ล้านบาท 
ซึ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์ และในปี 2566 มีเป้าหมายให้การส่งออกขยายตัวร้อยละ 1 – 2 โดยเปิดตลาด
ตะวันออกกลาง ตลาดเอเชียใต้ และตลาด CLMV ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าจากแผนปกติได้กว่า 3 แสนล้านบาท 
ด้วยเหตุนี ้ จึงเดินทางพร้อมกับเอกชนไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเซ็นสัญญาจัดตั้งสภาธุรกิจระหว่าง
ประเทศไทยกับดูไบ ให้เอกชนสามารถค้าขายได้ พร้อมทั้งเซ็น MOU กับ DP World บริษัทขนส่งขนาดใหญ่ 
ที่มีเครือข่ายท่าเรืออยู่ทั่วโลก เครือข่ายสนามบินด้วยอีกเช่นกัน ส าหรับปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรี 
(FTA) ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศคู่ FTA จึงได้เดินทางไปยังประเทศเบลเยียมเพ่ือต้องการ
เจรจาท า FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งมีสมาชิก 27 ประเทศ หากบรรลุข้อตกลง จะส่งผลให้
ไทยมี FTA ทั้งหมด 15 ฉบับ 45 ประเทศ ขณะนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ 
ยังมีแผนการด าเนินการท า FTA ในอีกหลายประเทศ ในปี 2567 จะท าให้บรรลุผลจนส าเร็จได้ 
  ต่อมา ยังมีการอภิปรายในประเด็นกลุ่มทุนจีนสีเทาว่า การฮ้ัวประมูลโครงการภายในพ้ืนที่      
ของค่ายทหารในสังกัดของกองทัพภาคที่ 3 และการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีทุนจีนสีเทา พร้อมเรียกร้องให้
ตรวจสอบหลานชายของนายกรัฐมนตรี  อย่างไรก็ตาม คดีกลุ่มจีนเทาตู้ห่ าวเหมือนจะไปได้ด้วยดี               
แต่ได้มีการทิ้งของกลางไว้ ไม่ยอมตรวจค้นให้ทั่ว ปล่อยผู้ต้องหาหลบหนี เอารถของกลางแลกเงิน จ านวน        
6 แสนบาท ออกหมายจับล่าช้าและไม่รีบแจ้งข้อหาฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติ เปิดช่องให้ย้ายทรัพยสิน 
นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายภาพร่วมกับบุคคลส าคัญเพ่ือน าไปแอบอ้าง อย่างไรก็ตาม เป็นเพราะสาเหตุใดรัฐบาล
กลับนิ่งเฉยไม่ได้มีการเรียกหลานชายมาตรวจสอบตามเคยประกาศนโยบายปราบปรามทุจริตซึ่งเป็นนโยบาย
เร่งด่วนต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 อีกทั้งยังประกาศเป็นวาระแห่งชาติเมื่อปี 2564 ถ้าหากบุคคล
ในเครือญาติของตัวเองและจะใช้อ านาจตามกฎหมายด าเนินการขั้นเด็ดขาดหรือไม่ นอกจากนี้ เมื่อ 4 ปีก่อน 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยแถลงนโยบายว่า จะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบด้วยการบังคับ
ใช้กฎหมาย ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างเด็ดขาด จึงจ าเป็นต้องถามหาความรับผิดชอบของรัฐบาลว่า เหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น           
ได้ด าเนินการอย่างไร ทั้งนี้  สมาชิกฯ ยังอภิปรายประเด็นของรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งรับของก านัล          
ซึ ่งเป ็น เสื ้อส ูท  โดยราคารวมค่าต ัดไม ่ต่ ากว ่า 15,000 - 100,000 บาท โดยที ่เสื ้อส ูทที ่กล ่าวถ ึงนั ้น           
ไซส์ หน้าอก คอ แขน เป็นของรองนายกรัฐมนตรีและถ้าหากใส่พอดีตัว ถือว่าเป็นการรับของอื่นใดที่เกิน 
3,000 บาท ถือว่ามีความผิด 
   นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า ยืนยันว่าไม่ได้รู้จัก
บุคคลที ่กล ่าวอ้างถึง กรณีที ่ม ีภาพถ่ายเนื ่องจากขณะนั ้นได้รับหน้าที ่ เป ็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์           
การประชุม APEC ผู้ที่ถูกกล่าวถึงเป็นชาวจีนที่มาอาสาดูแลรถรับ – ส่งให้กับผู้น าประเทศที่เข้าร่วมประชุม 
และขอถ่ายภาพร่วมเพียงเท่านั้น มิได้รู้จักเป็นการส่วนตัว 
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบชี้แจงว่า การแก้ปัญหา      
ยาเสพติดต้องใช้เวลา ยืนยันว่าเรื่องสินบนรางวัล ไม่มีการเวียนเทียนยาเสพติด ยาเสพติดที่ผลิตในประเทศ
เพื่อนบ้านแถบชายแดน เป็น 6 กลุ่มชนกลุ่มน้อย เครื่องผลิตยาเสพติด 1 เครื่อง แต่เดิมก าลังผลิ ต 65,000 
เม็ดต่อวัน แต่ปัจจุบ ันสามารถผลิตได้ 4 ล้านเม็ดต่อวัน ซึ ่งขณะนี ้ยาเสพติดต้นทุนถูกมาก ยาเสพติด             
จึงมีจ านวนมาก หากยังใช้การปราบปรามแบบเดิมอาจไม่ทันท่วงที คือ ป้องกัน ปราบปราม ฟ้ืนฟู บูรณาการ 
และแนวทางต่างประเทศ จึงมีการเพิ่มมาตรการจากเดิม ทั้งนี้ ยาเสพติดผลิตจากสารเคมีตั้งต้นที่ห้ามน าเข้า
และส่งออก รัฐบาลได้ด าเนินการแนวทางที ่สอดคล้องกับสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นในจังหวัดหนองบัวล าภู         
และเน ้นก าจัดโรงงานผลิตยาเสพติด แต่การด าเน ินการตามกฎหมายยังท าได้เพ ียงเล ็กน้อย ส าหรับ            
การยึดทรัพย์ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด สามารถประเมินย้อนหลังได้ 10 ปี ได้มีการตั้งคณะท างาน
พิเศษชุดพาลีปราบยา ที ่ประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด สรรพ ากร ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อติดตามดูธุรกรรมขยายผลทางการเงิน สืบทรัพย์ในคดี     
ยาเสพติด การพนันและยึดทรัพย์ตามแนวทางของประมวลกฎหมายยาเสพติด เมื่อมีชุดพาลีปราบยาสามารถ
ยึดทรัพย์ได้มากขึ ้น  นอกจากนี ้ ได้จัดท าโครงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี ่ยวกับ         
ยาเสพติด และทรัพย์สิน โดยไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อลดความกลัว กังวล เรื่องความปลอดภัย อีกทั้ง สามารถ
ได้รับรางวัลจากการแจ้งเบาะแส เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการปราบยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ส าหรับคดี       
กลุ ่มจ ีนส ีเทา ส าน ักงานคณะกรรมการป ้องก ันและปราบปรามยาเสพต ิด ได ้ด าเน ินการย ึดทรัพย์             
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ ในประเด็นจ านวนนักโทษล้นเรือนจ าเนื่องจากการใช้กฎหมายยังไม่สัมฤทธิ์ผล   
อย่างเต็มที่ มีแนวคิดในการสร้างงานให้กับผู้ต้องขังโดยการท านิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขัง
กลับไปค้าหรือเสพยาเสพติดอีก คณะรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว  

เมื่อสมาชิกได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งพักการประชุมเวลา 01.30 นาฬิกา   
และจะมีการประชุมต่อในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา 
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