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

วันที่สอง 
   วันพฤหั สบดีที่  16 กุ มภาพันธ์  2566  เวลา 09.00 นาฬิกา ณ  ห้ องประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันที่สอง 
โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนการท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ก่อนเข้าสู่การอภิปรายญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะ
ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ จ านวน 135 คน เป็นผู้เสนอ) ต่อจากการประชุม 
เมื่อวานนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2566) ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอสรุปเวลาอภิปรายฯ ดังนี้ พรรคร่วม
ฝ่ายค้าน เวลาที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 12 ชั่วโมง ใช้เวลาไป 12 ชั่วโมง 58 วินาที พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล  
ใช้เวลาไป 19 นาที 40 วินาที คณะรัฐมนตรี ใช้เวลาไป 2 ชั่วโมง 3 นาที 33 วินาที ระยะเวลาอภิปรายที่ใช้
ไปทั้งหมด 14 ชั่วโมง 24 นาที 11 วินาที และขอแจ้งเวลาที่ใช้ในวันนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ เริ่มประชุม
เวลา 09.00 นาฬิกา รวมเวลาทั้งหมด 15 ชั่วโมง พรรคร่วมฝ่ายค้านจะใช้เวลาในการอภิปรายทั้งหมด  
12 ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล จะใช้เวลาชี้แจงและอภิปรายจ านวน 3 ชั่วโมง จึงขอแจ้ง 
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  นายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า เวลาเป็นไป 
ตามที่ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบซึ่งเมื่อวานก็ได้ด าเนินการมาด้วยดี และในวันนี้เป็นข้อตกลงเดิม ซึ่งวิป  
3 ฝ่ายได้พูดคุยตกลงกันโดยฝ่ายค้านได้เวลา 12 ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล ได้เวลา  
3 ชั่วโมง ทั้งนี้ จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามกรอบเวลาที่ประธานฯ แจ้ง  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

           เรื่องด่วน 
- ญั ตติขอเปิ ดอภิปรายทั่ วไปเพ่ื อซั กถามข้ อเท็ จจริ งหรือเสนอแนะปัญหา 

ต่อคณะรัฐมนตรี (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ จ านวน 135 คน เป็นผู้เสนอ) 
  โดยเป็นการอภิปรายต่อจากการประชุมเมื่อวานนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2566) สมาชิกฯ 
อภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
  รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด ความล้มเหลวในการปราบปรามยาเสพติด 
ปล่อยปละละเลยให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั่วประเทศ จนท าให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่ง 
พักยาของผู้ค้ายาก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศ ภายใต้การบริหารงานของรฐับาลมีบอ่นการพนันก็เกดิขึน้
ทั่วประเทศโดยไม่มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง ผลของการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่  
มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมี ส่วนรู้เห็นและเข้ามาเกี่ยวข้อง  
สิ่งเหล่านี้ส่งกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน รัฐบาลพลเอก 
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ประยุทธ์ จันทร์โอชา นอกจากจะไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้ว ยังบังคับใช้กฎหมาย  
ที่ไร้ประสิทธิภาพ เพราะคณะรัฐมนตรีมาจากระบบธนกิจการเมือง มีการใช้ต าแหน่งอ านาจหน้าที่ 
ในการแต่งตั้งโยกย้าย ซื้อสมาชิกฯ เพ่ือชนะผลโหวตในสภา บีบบังคับให้คนที่มีคดีไปอยู่ในฝ่าย  
พวกตัวเอง ใช้สภาเพ่ือรักษาฐานอ านาจของตนเอง ธุรกิจการขนย้ายยาเสพติดเติบโตอย่างรวดเร็ว 
มีการจับกุมยาบ้าได้จ านวนมาก ท าให้ราคาขายส่งขายปลีกยาบ้าในหมู่บ้านลดเหลือเพียงเม็ดละ 7 บาท
นั่นหมายถึงว่าราคายาบ้า 1 เม็ดเท่ากับราคาบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 1 ซอง เด็กเยาวชน ประชาชนสามารถ
หาซื้อยาบ้าได้อย่างง่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จ าหน่าย นโยบายการหาเสียงของรัฐบาลและ  
พรรคร่วมรัฐบาล คือการปราบปรามยาบ้าแต่ไม่สามารถป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดได้ 
ปล่อยให้มียาบ้าเต็มบ้านเตม็เมอืง ลูกหลานติดกันงอมแงม ปัญหายาบ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่กลับ
มีการน านโยบายกัญชาเสรีขึ้นมาอีก เป็นการซ้ าเติมปัญหายาเสพติดให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น ส่งเสริม 
ให้มีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการเพิ่มภาระในการบ าบัดและเพ่ิมจ านวนผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด
สถิติการจับกุมและตรวจยึดของกลางในการผลิตยาเสพติดมากขึ้นกว่าปี 2563 ชี้ให้เห็นว่าท าไมยาบ้าถึง
มีราคาถูกลงเพราะไม่มีต้นทุนการผลิต มีการน าของกลางที่ต ารวจยึดไว้และน าออกมาจ าหน่าย 
นายกรัฐมนตรีทราบหรือไม่ว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ท่านก ากับดูแล มีวงการตั๋วช้างในการขึ้นสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยใช้ยาเสพติดเป็นสารตั้งต้นในการซื้อขายต าแหน่งต ารวจ ในระยะเวลา 4 ปี  
ที่นายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินมีการซื้อขายต าแหน่งต ารวจสูงขึ้นหลายเท่าตัว จ านวนผู้ต้องหา
ยาเสพติดในปี 2564 จ านวนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ผิดพลาด   
และมาจากผลพวงของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 24 ฉบับ ที่ไม่เน้นการยึดทรัพย์  
แต่มีการปรับโทษให้ผู้ต้องหายาเสพติดโดยดูปริมาณการถือครองยาบ้า ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้มเหลว เห็นได้ชัดเจนจากการจัดสรรงบประมาณ
ปราบปรามยาเสพติดมีงบประมาณน้อยมาก งบประมาณเพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชลดลงทุกป ีมาตรการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ มีผู้คลุ้มคลั่งจากการเสพ 
ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นจนปรากฎเป็นข่าวให้เห็นทุกวัน ปัญหายาเสพติดร้ายแรงและเป็นต้นตอของปัญหา
อาชญกรรมจ านวนมาก มีการท าร้ายกันในครอบครัวเพราะปัญหายาเสพติด  เมื่อไม่สามารถบริหาร
ราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศได้ 
ประชาชนท้อแท้สิ้นหวังกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ท าให้เกิดเหตุอาชญากรรม 
และเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เช่น การกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวล าภู สะท้อนให้เห็น
ถึงการไม่ดูแลความปลอดภัยของประชาชน นายกรัฐมนตรีควรคืนอ านาจให้กับประชาชนคนไทย 
เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งใหม่  

  นโยบายเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันล้มเหลว มีการเอื้อ
ผลประโยชน์ให้พวกพ้องและนายทุน แต่งตั้งพวกพ้องให้ได้รับการด ารงต าแหน่งส าคัญ มีการแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการระดับสูงอย่างไม่เป็นธรรม ใช้อ านาจแทรกแซงการแต่งตั้งในต าแห น่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  
มีความผิดปกติ ไม่โปร่งใส จงใจไม่ให้คนภายนอกหน่วยงานเข้าร่วมการคัดเลือก เพราะต้องการให้บุคคล
ในเครือข่ายของตนเองให้ด ารงต าแหน่งดงักล่าว มีการใช้ค าสั่งมาตรา 44 โดยมิชอบ เกิดกลุ่มทุนจีนสีเทา 
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นายกรัฐมนตรีในฐานะก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท าไมจึงปล่อยให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น 
ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มทุนสีเทา กรณีนายตู้ห่าว เหตุใดจึงไม่มีการตรวจสอบว่าใครอยู่เบื้องหลัง  
และไม่ปราบปราม เพียงเพราะว่าคนเหล่านี้ท าธุรกิจกับญาติของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายกรัฐมนตรี
ต้องตอบค าถามนี้กับประชาชน รัฐบาลไม่สามารถการปราบปรามการทุจริตได้ มีการทุจริตในหลาย
โครงการและหลายกระทรวง เช่น การทุจริตในอุทยาน มีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับประชาชนได ้ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพกับประชาชน บั่นทอนชีวิต
ประชาชน รวมถึงไปการทุจริตในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ในกองทัพที่จัดซื้อมาโดยไม่มีประสิทธิภาพ  
ไม่สามารถใช้งานได้จริง แต่จัดซื้อในราคาที่แพง เช่น กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ที่อาจจะมีสาเหตุ  
มาจากการซ่อมบ ารุง และการติดตั้งเครื่องจักรที่มีการทุจริต มีการตรวจรับงานทั้งที่การซ่อมไม่มี 
ความสมบูรณ์ จุดที่จ าเป็นที่ต้องได้รับการซ่อมแซมกลับไม่ได้รับการซ่อมแซม เรือไม่อยู่ในสภาพพร้อมรบ 
และขาดก าลังคน จนน ามาสู่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของกองทัพเรือ จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัย
เกิดข้อสังเกต 3 ข้อ 1. ความผิดพลาดของมนุษย์ 2. สภาพอากาศ และ 3 .สภาพความพร้อมรบของเรือ 
เรือจมเพราะคนบนเรือหรือผู้ปฎิบัติงานบนชายฝั่ง โดยเรือได้ออกปฎบัติหน้าที่จากท่าเรือสัตหีบ  
เมื่อไปถึงหาดทรายรี จังหวัดชุมพร เกิดคลื่นลมแรงและไม่สามารถทอดสมอเรือได้ จึงจ าเป็นต้องเข้า
เทียบท่าที่ท่าเรือจุดใกล้สุดคอืท่าเรอืบางสะพาน จังหวัดประจวบครีีขนัธ ์ค าถามคือท าไมเรอืหลวงสุโขทัย
ถึงไม่ทอดสมอที่ท่าเรือบางสะพาน ใครเป็นคนสั่งให้เรือหลวงสุโขทัยกลับท่าเรือสัตหีบ ในขณะที่เรือ  
กระบุรีเองก็เข้าเทียบท่าเรือบางสะพาน ส่วนที่สองเรือล่มเพราะมีคลื่นสูง อดีตข้าราชการทหารเรือหลาย
คนบอกว่า เป็นไปไม่ได้ที่เรือจะล่ม เพราะทนคลื่นได้ถึง 6 เมตร เหลือเพียงแต่เรือจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน เช่น ประตูผนึกน้ าใช้การไม่ได้ จึงน ามาสู่ข้อที่สามคือ เรืออยู่ในสภาพพร้อมรบหรือไม่ จึงขอ
กล่าวหาพลเอกประยุทธ์ว่าปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตในกระบวนจัดซื้อจัดจ้างและเรือไม่ได้ 
อยู่ในสภาพพร้อมใช้ท าศึกสงครามจนเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้  

  การทุจริตในกองทัพบกเกีย่วกบัการกูบ้้านพักทหาร จนเกิดเหตุโศกนาฎกรรมกราดยงิ
ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยย้อนไปถึงเรื่องกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เพราะโกรธแค้นเรื่องการกู้เงิน
ซื้อบ้านพักทหาร ผู้ประกอบการยักยอกเงินก าลังพล และเมื่อเกิดการสอบสวนในระดับหัวหน้าพบว่า 
มีการเรียกรับสินบนถึง 9.2 ล้านบาท แต่กลับถูกท าโทษโดยการกักตัว 7 วัน และงดเงินบ าเหน็จเท่านั้น 
จึงขอตั้งค าถามว่าเหมาะสมหรือไม่ เรื่องดังกล่าวผู้บัญชาการทหารบกทราบเรื่อง อีกทั้งยังบ่งชี้ว่า
วัฒนธรรมการกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดจากการทุจริตในกองทัพที่หากินกับก าลังพล  
โดยกองทัพบกทราบเรือ่งนี้ดีอยู่แล้ว นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชา ต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้  

  สมาชิกฯ อภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง ประเด็นความไม่โปร่งใสของโครงการบริหารระบบท่อส่งน้ าสายหลักในโครงการ
ภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของ
กรมธนารักษ์ โครงการดังกล่าวผู้ที่รับผิดชอบคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขาดความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานในปกครอง ไร้ความจริงใจใน
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การแก้ปัญหาของประเทศและประชาชน มิได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาแต่อย่างใด การ
คัดเลือกเอกชนในการบริหารระบบท่อส่งน้ าสายหลักในภาคตะวันออก มีการคัดเลือกบริษัทเอกชน ท่ีไม่
โปร่งใส มีการทุจริต เพ่ือเอื้อประโยชน์ให้เอกชน  ได้บริษัทเอกชนที่ไม่มีศักยภาพมาบริหารโครงการ ท า
ให้ประชาชนเดือดร้อน จ่ายค่าน้ าแพง และเป็นการท าลายและลดทอนศักยภาพการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมใน EEC ผู้รับจ้างที่คัดเลือกมา ไม่สามารถท างานได้ และจะมีการขายช่วงงาน ซึ่งเป็น
การท าผิดสัญญา ท าให้ประชาชนเดือดร้อน เพราะต้องจ่ายค่าน้ าในราคาที่แพงขึ้น แต่บริษัทวงษ์สยาม
ก่อสร้างได้ก าไรเพ่ิมขึ้น 4,300 ล้านบาท  

  สมาชิกฯ อภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี 
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นแต่งตั้ง
ข้าราชการที่ไม่มีคุณสมบัติมาบริหารราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ กรณี กรมอุตุนิยมวิทยา ที่
พยากรณ์เตือนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยผิดพลาด จนเป็นเหตุให้เรือหลวงสุโขทัยอับปาง สร้างความสูญเสีย
อย่างใหญ่หลวง เพราะเป็นการพยากรณ์คลื่นลมอย่างกว้าง ไม่มีการระบุต าแหน่งต าบล ไม่ระบุบริเวณที่
มีคลื่นสูงว่าห่างจากฝั่งเท่าใด และไม่มีการแจ้งเตือนบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2565  เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัล แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้
ความสามารถมาเป็นอธิบดี จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย ทางศีลธรรมอันดี ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
  การแก้ ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ผิ ดพลาด  สิ่ งที่ เกิดขึ้ นตลอด  4 ปี  
ในการบริหารของรัฐบาลชดุนีป้ัญหาใหญ่คือ การคอร์รัปชันโดยเฉพาะการคอร์รัปชั่นทางอ านาจ วันนี้เรา 
คอร์รัปชันทางอ านาจเยอะกว่ าคอร์รัปชันทางภ าษี  สร้ างความ เสียหายต่อชาติม ากที่ สุ ด  
แม้แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองยังมีสองมาตรฐาน ในพ้ืนที่ได้รับการปฏิบัติไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่  2 อย่าง คือ 1. เรียกผลประโยชน์ 
จากราชการ 2.กลั่นแกล้ง ผลงานตลอด 4 ปี มีการใช้ภาษีอย่างมหาศาลในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
แต่ประชาชนไม่ได้อะไรเลย คุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษาต่ าสุด มีการด้อยค่าคนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ด้อยค่าสถาบันปอเนาะ ด้อยค่าศูนย์การเรียนรู้ตาดีกา ที่ เป็นศูนย์ เรียนรู้วัฒนธรรม  
ไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม ด้อยค่าประชาชน ส่งเสริมอบายมุขข้าราชการ 
ในสามจังหวัดชายแดนใต้ตกอยู่ภายในอ านาจของนักการเมือง  
  ความล้มเหลวนโยบายด้านความมั่นคง  การท างานของกองอ านวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) โครงสร้างของ กอ.รมน. เป็นการบริหารราชการแผ่นดิน
แบบรัฐซ้อนรัฐเต็มรูปแบบ กองทัพใช้ กอ.รมน. เป็นเครื่องมือในการควบคุมประชาชนและสังคม 
นายกรัฐมนตรีใช้อ านาจ กอ.รมน. เกินอ านาจหน้าที่ มีบัญชีผีเต็มโครงสร้างของ กอ.รมน. ที่มีแต่ชื่อแต่  
ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัตงิาน กอ.รมน. สร้างความแตกแยกในสังคมให้เพ่ิมมากขึ้น มุ่งกวาดล้างผู้ที่เห็นต่าง 
เพ่ือรักษาฐานอ านาจของตนเอง ด าเนินนโยบายความมั่นคงด้วยวิธีคิดแบบ ใช้วิธีแก้ไขแบบทหาร  
เป็นการแก้ไขที่ผิดและไม่เกิดประโยชน์ ต้องด าเนินนโยบายด้านความมั่นคงแบบใหม่ แก้ไขด้วยวิถีทาง
ทางการเมือง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความมั่นคงของประชาชนคือความมั่นคงของชาติ  
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  ประเด็นการฉ้อโกงทรัพย์สินศาสนสมบัติกลางตลาดเฉลิมโลก สี่แยกประตูน้ า   
เป็นการท าลายพระพุทธศาสนา ไม่มียุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนพระพุทธศาสนา และพระสงฆ์ ที่น าไปสู ่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะปัญหาขาวไทยพุทธในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้ 
ดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณ เงินค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม  
4 ปีแล้ว ที่พระยังไม่ได้รับเงิน นายกรัฐมนตรีมีเจตนาร้ายบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาจนท าให้เกิด  
สังฆเภท ใช้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวบอ านาจสงฆ์ กดขี่ย่ ายีพระสงฆ์ ใส่ ข้อหาท าร้าย  
โดยไม่ย าเกรงคณะสงฆ์ เจตนาให้ประชาชนไม่เคารพเลื่อมใสพระสงฆ์  เช่น คดีปลดเจ้าคณะจังหวัด  
พระเถระชั้นสูง คดีไล่พระสงฆ์จากป่า  
  ประเด็นงบประมาณการจัดซื้ อจัดจ้างระบบให้บริการผู้ โดยสารขึ้น เครื่อง  
(ระบบ CUPPS) ของบริษัทการท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  ติดตั้งที่ท่าอากาศยาน 
สุวรรรณภูมิ มูลค่า  8,000 กว่าล้านบาท และท่าอากาศยานดอนเมือง หาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงใหม่  
และเชียงราย มูลค่า 7,000 กว่าล้านบาท ทั้งสองโครงการมูลค่ารวม 1,600 กว่าล้านบาท การพัฒนา
ศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบินเพ่ือที่จะให้ประเทศไทยเป็นประตูเปิด ประตูประเทศสู่นานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลเกทเวย์ 
มีเป้าหมายในการพัฒนาสนามบินไปสู่ศูนย์การบินของอาเซียนและยังต้องการเป็นทางเลือกแรกของ
ผู้โดยสารที่จะใช้ฐานของสุวรรณภูมิเป็นฐานในการเปลี่ ยนเครื่องไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสนามบินเพ่ือให้มีความพร้อมเป็นการเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศเป็นการเชื่อมพ้ืนที่เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ิมมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ระบบดังกล่าวมี ความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการอ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารขึ้นเครื่องที่สามารถ
ด าเนินการไดด้ว้ยตวัผู้โดยสารเองมีระบบย่อย 6 ระบบคือ ระบบตรวจบตัรผู้โดยสารขึ้นเครื่องการเช็คอิน
อัตโนมัติการโหลดสัมภาระอัตโนมัติระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่องอัตโนมัติระบบตรวจสอบและ 
คัดแยกผู้ โดยสารและระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ บุ คคลระบบใหม่นี้ เป็ นการเพ่ิมศักยภาพ 
และขีดความสามารถของการให้บริการผู้โดยสารให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับจ านวน
ผู้โดยสารที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตสัญญานี้มีระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2573 แบ่งระยะเวลา 
การด าเนินการเป็นสามระยะ ระยะที่หนึ่ง ติดตั้งระบบดังกล่าวในอาคารผู้โดยสารหลักและติดตั้งระบบ
ใหม่ในระยะเริ่มแรกผู้ประกอบการจะต้องเชื่อมระบบใหม่กับระบบเดิมไม่ให้มีการสะดุดให้มีความ
ต่อเนื่อง ระยะที่หนึ่งด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งด าเนินการไปแล้ว ระยะที่สอง  
เป็นการติดตั้งระบบเช็คอินอัตโนมัติและระบบโหลดสัมภาระเองอัตโนมัติเพ่ือลดการคับคั่งของผู้โดยสาร
ในอาคารผู้โดยสารหลัก พร้อมกับการเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 เพื่อรองรับผู้โดยสาร
ที่เพ่ิมขึ้น ในอนาคต ซึ่งอาคารดังกล่าวนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่มีเคาน์เตอร์เช็คอิน  จะเปิด
ให้บริการเฉพาะทางออกขึ้นเครื่องเท่านั้น และในระยะที่สองนี้ต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อน 1 ตุลาคม 
2564 ระยะที่สาม ระยะติดตั้งอุปกรณ์ที่อาคารส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 
2567 และติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จก่อน 1 ตุลาคม 2568 ดังนั้น การติดตั้งระบบดังกล่าวนี้เป็นการ
อ านวยความสะดวกผู้โดยสารขึ้นเครื่องจึงมีความจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วสะดวกสบายแก่
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ผู้โดยสารเป็นการยกระดับฐานะของสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็น 1 ใน 10 ของโลกเพราะระบบดังกล่าว 
มีซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมระบบของทุกสายการบินทุกสนามบินทั่วโลก ซึ่งประชาชนไม่ต้องจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมผู้ที่รับผลประโยชน์คือสายการบิน ดังนั้น สายการบินไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม ไม่ต้องมี
เคาน์เตอร์เช็คอินเพ่ิม สายการบินเป็นคนจ่ายให้กับบริษัทการท่าอากาศยาน และการท่าฯ มีหน้าที่ 
หาคนมารับสัมปทานไปด าเนินการระบบ โดยมีกรมการบินพลเรือนเป็นคนดูแลควบคุมและก าหนดราคา
ค่าโดยสารเพ่ือไม่ให้ เกิดผลกระทบกับประชาชน  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมี พิรุธ ดังนี้  
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก การท าสัญญาจ้างเป็นสัญญาที่ขาดความรอบคอบ รายละเอียด 
และเงื่อนไขในสัญญาบ่งชี้ให้เห็นชัดว่าเสียเปรียบเอกชนอย่างเห็นได้ชัด เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ
เอกชนก่อความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริษัทการท่าอากาศยาน จ ากัด (มหาชน) และกระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐที่ควรจะได้รับอย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย เพราะรัฐถือหุ้นร้อยละ 75 การเปิดประมูลโครงการนี้เริ่มด าเนินการเมื่อปี 2562 ซึ่งเป็น 
ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การลงนามในสัญญาเริ่มต้นในปี 2564 ข้อแตกต่างคือข้อระบบ
เก่าสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ระบบเดิมเป็นระบบการจ้างเหมาเอกชนดูแลและรักษาระบบ การท่าฯ
จ่ายค่าจ้าง fixed cost ส่วนระบบใหม่เป็นระบบการจ้างให้บริการผู้โดยสารขึ้นเครื่องมีระยะเวลา 10 ปี
ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2573 เอกชนจะเป็นผู้ลงทุนเองและเป็นผู้ด าเนินการให้บริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง 
การท่าฯ เป็นผู้ว่าจ้างและจ่ายค่าช่างด าเนินการภายใต้สัญญาข้อที่ผิดสังเกตที่อาจจะก่อให้เกิด  
ความเสียหายคือ เป็นการค้ าประกันรายได้ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้โดยสารที่มาขึ้นเครื่องในแต่ละปี  
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมาย ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องคือ
พระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบของ
กระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสด ุพ.ศ. 2560 การด าเนินการครั้งนี้ การท่าฯ 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจั ดจ้าง มาตรา 56 (1) (ข)  
ที่ระบุไว้ว่า เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่พัสดุที่ต้องการนั้นมีคุณภาพมีคุณสมบัติเฉพาะพิเศษหรือ
ซับซ้อนหรือต้องผลิตจ าหน่ายก่อสร้างหรือผู้ให้บริการนั้นเป็นผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  
หรือมีความช านาญพิเศษมีทักษะสูง มีการก าหนดราคากลางโดยกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางยืนยันว่า
การคิดราคากลางค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวนี้เป็นไปตามฝ่ายกลยุทธ์ขององค์กรของการท่าฯ เป็นผู้เสนอ
ให้กับกรมบัญชีกลางในการออกประกาศเชิญชวนให้ผู้เสนอราคาเข้ามาแข่งขันราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
2563 หลังจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 7 วัน เกิดการล็อคดาวน์ทั้งประเทศ มีการปิดการจราจร 
ทางอากาศ ดังนั้น การท่าฯ ย่อมรู้ดีกว่าที่อื่นว่าสนามบินจะถูกปิด จะไม่มีผู้โดยสารเดินทาง แต่การท่าฯ 
กลับไปเซ็นสัญญาค้ าประกันรายได้ให้เอกชน นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศอย่างใหญ่หลวง
ตัวเลขประมาณการจ านวนผู้โดยสารในแต่ละปีกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ก ากับการระบบจะซื้อจะจ้าง
ภาครัฐให้เหตุผลว่าเป็นการเสนอของการท่าฯ และมีการคิดประมาณการภายใต้เงื่อนไขที่มีข้อจ ากัด 
หมายความว่าปริมาณจ านวนผู้โดยสารที่เกิดขึ้นคิดภายใต้การเปิดใช้อาคารส่วนต่อขยายทางด้าน  
ทิศเหนืออย่างเต็มรูปแบบในปี 2567 ซึ่งขณะนี้อาคารส่วนต่อขยายทางทิศเหนือยังไม่ได้ด าเนินการ
ก่อสร้าง และการท่าฯ ทราบอยู่แล้วว่าจะมีการปิดประเทศ เหตุใดจึงยอมเซ็นสัญญาค้ าประกันหลังจาก 
ที่ล็อคดาวน์ไม่มีการเดินทางเข้าออกในประเทศ ด้วยการการันตีร้อยละ 90 ของผู้โดยสารในแต่ละปี 
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ในสองปีแรกคือ 2564 และ 2565 ไม่มีผู้โดยสารเดินทางเลย แต่การท่าฯ ต้องจ่ายค่าจ้างให้เอกชน 
1,300 ล้านบาท เท่ากับว่าเอกชนได้เงินไปฟรี ๆ ใน 2 ปีที่ผ่านมา เรียกว่าเสียค่าโง่ กระทรวงการคลังใน
ฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่สูญเสียรายได้ที่เป็นจริงในรูปแบบของเงินปันผล เม็ดเงินเหล่ านี้หายไปจากระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ท าไมการท่าฯ จึงไม่ใช้วิธีการให้สัมปทานเอกชน ท าไมต้องเลือกวิธีการคัดเลือก
แล้วใช้ระบบการจ้างบริการโดยให้เอกชนลงทุน และเป็นการค้ าประกันรายได้ให้กับเอกชนร้อยละ 90  
ในปี 2564 มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ โดยสารเข้ามา 32 ล้านคน นั่นคือเหตุการณ์หลังโควิด -19  
แต่ที่จริงแล้วเข้ามา 5 ล้านคน ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2565 ถึงแม้จะมีผู้โดยสารมา 5 ล้านคนก็ตาม การท่าฯ 
ต้องจ่ายให้กับบริษัทเอกชนในปี 2564 จ านวน 607 ล้านบาท ปี 2565 จ านวน 662 ล้านบาท ปี 2566 
คาดการณ์ว่าจะมา 55 ล้านคน ถ้ามาต่ ากว่าจ านวนที่คาดการณ์ไว้ การท่าฯ ต้องจ่ายเงินให้เอกชน 1,040 
ล้านบาท ตามเอกสารที่ลงนามในสัญญา แล้วในปี 2567 คาดการณ์ว่าผู้โดยสารจะมา 78 ล้านคน 
โดยการเปิดการใช้งานอาคารเต็มรูปแบบของอาคารส่วนต่อขยายทางทิศเหนือ แต่ปัจจุบันยังไม่มี 
การสร้าง เนื่องจากเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 เราต้องศึกษาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและ 
ไม่อยู่ในแผนแม่บทเดิมที่เขียนไว้ และต้องหรือระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดินทั้งหมดทั้งไฟฟ้าประปา 
ท่อน้ ามัน และจะต้องเชื่อมระบบใหม่กับระบบเก่าให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ และยังไม่มีแผนรองรับ
ดังกล่าวจะมีการค้ าประกันเอกชนร้อยละ 90 และต้องแบกรับความเสี่ยงจากภาวะความผันผวน 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในสถานการณ์ที่ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคใหม่  
ภาวะสงคราม การค้ าประกันรายได้ท าให้เอกชนไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงในการขาดทุน การท าสัญญา
ค้ าประกันส่งผลท าให้รายได้ของการท่าฯ ต่ ากว่าความเป็นจริง ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลที่
กระทรวงการคลังจะได้รับต่ ากว่าความเป็นจริง การค้ าประกันเช่นนี้เป็นการยกพ้ืนที่ให้เอกชนใช้ฟรี
แทนที่การท่าฯ จะได้รับประโยชน์ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ การจัดซื้อจัดจ้าง 
มีปฏิบัติการลับลวงพรางเพ่ือเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชน โดยคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีการ
คัดเลือกส่งหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเพียง 3 ราย แต่มีผู้มาเสนอาคาเพียงรายเดียว จึงเป็น
อ านาจของคณะกรรมการจัดจ้างที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกการด าเนินการครั้งนี้เป็นการจัดหาด้วย  
ความเร่งด่วนและความจ าเป็นท าให้ได้ผู้ชนะที่มีการคาดการณ์และเป็นไปตามโผที่มีการวางไว้  
และมีการค้ าประกันให้กับภาคเอกชนทั้งที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นการท าสัญญา 
ที่เอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนท าให้เกิดความเสียหายต่อรายได้ของรัฐ ไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ
เป็นการกระท าความผิดฐานการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้ ทางออกส าหรับเรื่องนี้คือ 
เจรจากับเอกชนขอแก้ไขสัญญาให้เกิดความเป็นธรรมอาจจะอยู่ในรูปของคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือ
หาทางแก้ไขเพ่ือให้สัญญามีความรัดกุมมากขึ้นหรือจะส่งสัญญาฉบับนี้ให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
แก้ไขเนื่องจากสัญญาดังกล่าวยังไม่ผ่านความเห็นชอบของอัยการสูงสุด  ดังนั้นในสัญญาข้อ 16  
ยังเปิดโอกาสให้สามารถแก้ไขสัญญาได้ และต้องยอมรับความผิดพลาดและยอมรับความผิดทางแพ่ง  
และขอเคลมประกันกับบริษัทประกันภัย หรือสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยที่เอกชนไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ได้ หากไม่ท าอะไรเลยจะก่อให้ เกิดความเสียหายกับประเทศอย่างใหญ่หลวง  
และจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ 



8 

 

  นโยบายทวงคืนผืนป่า ท าให้ประชาชนถูกไล่ที่  ทั้งที่อยู่มาก่อนและมีเอกสารสิทธิ 
ประชาชนสูญเสียที่ดินท ากินและต้องติดคุก บางพ้ืนที่มีการฟ้องร้องคดีประชาชนบุกรุกพ้ืนที่ของรัฐ  
ซึ่งเป็นที่เสื่อมโทรมที่ประชาชนเข้าไปอยู่ตั้งแต่ปี 2518 มีการประกาศพ้ืนที่ทับซ้อนกับที่ดินของโครงการ
รัฐ การบริหารจัดการที่ดินของรัฐล้มเหลว แนวทางการจัดสรรที่ดินไม่สอดคล้องเงื่อนไขทางนิเวศ  
และวิถีชีวิตของพ่ีน้องชาติพันธุ์ ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือประชาชน แต่เป็นการท าให้ประชาชนไม่มีที่ดิน 
ท ากิน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่ยกระดับสิทธิให้กับพ่ีน้องประชาชน การจัดสรรที่ดินล้มเหลว 7 ปี จัดคนเข้าสู่
พ้ืนที่ได้เพียงร้อยละ 23 นับว่าแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนไม่ส าเร็จ อีกทั้งบริหารที่ดินล้มเหลว 
ไม่มีการจัดสรรที่ดิน แต่ด าเนินคดีกับประชาชนเพ่ือให้ประชาชนคืนที่ดิน ไม่มีการพิสูจน์เพ่ือคืน 
ความเป็นธรรมให้กับพ่ีน้องประชาชน นโยบายทวงคืนพ้ืนป่าและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องต้องได้รับ 
การปรับปรุงแก้ ไข ประชาชนต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างแท้จริง ยืนยันสิทธิในที่ดินท ากิน  
ให้กับประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ดินทั้งระบบ 
  รัฐบาลบริหารจัดการการศึกษาล้มเหลว มีการน าเงินกองทุนครูไปใช้อย่างไม่ชอบธรรม 
ผิดวัตถุประสงค์  ใช้อ านาจโดยค าสั่ งของคณะรักษาค วามสงบแห่งชาติ  จนท าให้ เกิดปัญหา 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่มีคุณภาพ ไม่ทันสมัย หลักสูตรไม่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของเยาวชน มีนายทุนจากต่างประเทศ เข้ามาซื้อกิจการมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เมื่อเข้ามาซื้อ
กิจการแล้วและเข้ามาบริหารการศึกษา รัฐบาลได้เข้าไปตรวจสอบการจัดการหลักสูตรหรือไม่ว่า  
มีคุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่ ตลอดจนปัญหาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีปัญหาทั้งในเรื่องของการแต่งตั้ง
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ 
นายสุทิน คลังแสง กล่าวสรุปว่าเราได้ท าหน้าที่วันนี้อย่างสมบูรณ์แล้วถึงเป็นครั้งสุดท้ายในการเราเอง
เป็นพรรคฝ่ายค้านก็ท าหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจสอบแล้วว่าจะมีหลายท่านคิดว่าเราตรวจสอบบ่อยเกินไป
ในวันนี้ในรอบสี่ปีถือเป็นการประเมินทั้งหมดในรอบสี่ปีเพ่ือน าเสนอต่อประชาชน ตัวจะขอกล่าวถึง
นโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ไว้ต่อประชาชน ว่าได้ปฎิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนหรือไม่และถ้า
ล้มเหลวจะมีการรับผิดชอบอย่างไรต่อประชาชนนโยบายของรัฐบาลบ่งบอกถึงว่าคนบริหารประเทศมี
วิสัยทัศน์หรือไม่และมีวิสัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ แต่ท้ายที่สุดจะเป็นตัวชี้วัดว่าท างาน
ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จโดยการใช้นโยบายเป็นเกณฑ์ตรวจสอบ แบ่งออกเป็นนโยบายหลัก 12 ข้อและ
นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ  
  ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ เมื่อถามไปอย่างรัฐบาลก็ได้ตอบเป็นตัวเลข ตัวเลขมีความสวย
หรูแต่สะท้อนความเป็นจริงไม่ได้ เพราะสวนทางกับสภาพความเป็นอยูแ่ละปากท้องของพี่น้องประชาชน
ชีวิตของชาวบ้ าน ท าไมตัวเลขของเศรษฐกิจจึงไม่สะท้อนไปยังความสมบูรณ์ ของประเทศ  
เหตุใดทรัพยากรมีมากมายแต่สวนทางกับความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน ประเทศเราควรจะก้าวข้าม
จากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง ทั่วโลกมองว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศ 
ที่ก้าวไปสู่รายได้สูง รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบอกว่าจะผลักดันให้ประเทศนี้ก้าวไปสู่รายได้สูง  นี่คือเป้าหมาย
ของตั้งค าถามวา่เหตใุดจึงไม่เปน็เชน่นัน้และเหตใุด FTA จึงน้อยกว่าต่างประเทศ และเหตุใดสินค้าเกษตร
จึงไม่ได้ออกไปสู่ต่างประเทศอย่างสมราคา ให้สมกับหยาดเหงื่อของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นผลไม้  ข้าว 
พืชเกษตร มันส าปะหลัง ท าไมเราจึงไม่ได้ไปผงาดอยู่บนเวทีโลก นอกจากนี้ ข้าวหอมมะลิของเรา 
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เคยเป็นที่หนึ่ง แต่วันนี้กลับถูกประเทศอื่นแซงน าหน้า ท าไมคนไทยจึงเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์
เงินเดือน พ่อค้า แม่ค้า คนหาเช้ากินค่ า หนี้ท่วมหัวรุ่นบรรพบุรุษนี่ยังไม่มากเท่านี้ จากปี 2557 จนถึง
ปัจจุบันหนี้สินเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดท า ไมแรงงานไทยจึงท างานมากแต่ยากจนกระทั่งต้องเร่ร่อนไปขาย
แรงงานที่ต่างประเทศและถูกหลอก ท าไม SME จึงขาดทุนและถูกนายทุนใหญ่ไล่บี้ตามหมู่บ้าน 
ตามชนบทล้มตายหมด ท าไมประเทศเราที่บอกว่าระบบสาธารณสุขดีมากเมื่อพบกับโควิด-19 และ
ภายหลังจากพบผ่านวิกฤติโควิด-19 ทั่วโลกฟ้ืนตัวแล้ว ตั้งหลักได้แล้ว แต่ท าไมประเทศไทยยังคงช้ากว่า
ประเทศอื่น และมีท่าว่าจะล้มอีกครั้งเมื่อโควิด-19 ผ่านไปหลายหลายประเทศฟ้ืนตัวเร็ว ตนเคยได้ให้
ข้อสังเกตไปยังรัฐบาลแล้วว่าให้ เฝ้าระวั งว่าเศรษฐกิจอาจไม่ ฟ้ืนตัวภายหลังโควิด -19 ผ่านไป  
รัฐบาลกระตุ้นการบริโภคมากกว่ากระตุ้นการผลิต ด้วยการแจกเงินให้ชาวบ้านไปใช้จ่าย ซึ่งในความ 
เป็นจริงแล้วควรเน้นกระตุ้นการผลิตให้เกิดการผลิตใหม่ สร้างรายได้ไหม่ สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  
ค าตอบของผู้น าประเทศสะท้อนให้เห็นอนาคตของประเทศ นอกจากนี้ การบริหารประเทศด้วยการใช้
เงินจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ วันนี้ประเทศไทยมีคนจนเรื้อรัง ซึ่งจะน าไปสู่ 
คนจนถาวรในอนาคตตอ่ไป หากเศรษฐกิจฟื้น คนก็จะไม่ฟื้นตาม นโยบายเร่งด่วนนีท้ี่บอกว่าจะช่วยเหลือ
ประชาชน แต่เป็นนโยบายที่ไม่ถูกต้อง ควรลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ ขยายโอกาสและขยายโอกาส
ให้แก่ประชาชน วิกฤติโควิด-19 ท าให้ประชาชนล าบาก แต่รัฐกลับขึ้นค่าน้ า ค่าไฟ ซ้ าเติมประชาชน 
นายกรัฐมนตรีคือบิดาแห่งความเหลื่อมล้ า วันนี้คนจนจนลงหนี้สินเพ่ิมขึ้น นโยบายการสร้างความั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศ และการแก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน ซึ่งแท้จริงแล้วรัฐเป็น
คนท าลายความมั่นคงของประชาชน มีทหารต่างชาติมารบและมาบุก จึงซื้อเรือรบ เครื่องบินรบ  
เรือด าน้ า นี่คือแนวทางการรักษาความมั่นคงของทหารยุคเก่า ๆ ในครม. ความมั่นคงของประชาชน 
ท่ีแท้จริงคือความมัน่คงในชีวติ ขีดความสามารถและคุณภาพของคนในประเทศ ความมั่นคงในบริบทใหม่
คือความมั่นคงในเศรษฐกิจและทุนมนุษย์ รวมถึงความมั่นคงทางวัฒนธรรม หากคนไทยขาดอัตลักษณ์
ของคนไทยก็จะไม่แตกต่างจากคนชาติอื่น จากกรณีตู้ห่าวสะท้อนให้เห็นถึงสภาพและการบริหารจัดการ
ประเทศ เหตุใดผู้น าประเทศจึงนิ่ง สุขุมนุ่มลึกกับอาชญากรกลุ่มนี้ แต่กับผู้กระท าผิดคนไทยท าไมถึง 
เอาจริงเอาจริงเสียมากกว่า  
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม       
ตอบชี้แจงประเด็นนายตู้ห่าวว่า พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นมานานพอสมควรตั้งแต่ก่อนปี 2557 นายตู้ห่าว 
เข้ามาตั้งแต่ปี 2554 มีการอนุมัติเรื่องสัญชาติตั้งแต่ปี 2554 เป็นการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ขณะนี้มีการฟ้องร้องเพ่ือให้สืบสวนสอบสวนความจริง มีการให้สอบสวนเงินจ านวนที่กล่าวถึง โดยทราบ
ว่ามีการใช้ซื้อในกิจการอสัง 
หาริมทรัพย์ยกหมู่บ้านและให้สัญชาติในรัฐบาลที่ผ่านมา และภรรยาของนายตู้ห่าวมีความเกี่ยวข้องกับ
อดีตรัฐมนตรีบางคนในบางพรรค การด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
บางประเด็นอาจเปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ การออกหมายเรียกสมาชิกวุฒิสภา พนักงานสอบสวน 
ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ต า ร ว จ น ค ร บ า ล  แ ล ะ ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ต า ร ว จ ป ร า บ ป ร า ม 
ยาเสพติด ได้มีการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันและสามารถขยายผลได้หลาย ราย  
และมีบางรายหลบหนีไปซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับและติดตามจับกุมบางรายที่หลบหนีอยู่  
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มีการสืบสวนเพ่ือที่จะจับกุมมาให้ได้  ส่วนที่สมาชิกอภิปรายว่ามีสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปเกี่ยวข้องนั้น
เจ้าหน้าที่ต ารวจก าลังสืบสวนและสอบสวนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และตามกฎหมาย การเพิกถอน
หมายจับเป็นดุลยพินิจของฝ่ายตุลาการมีความเห็นให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกก่อน ในฐานะ
นายกรัฐมนตรีไม่ขอเข้าไปก้าวก่ายและไม่ได้ช่วยเหลือใครทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม เรื่องนี้เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรที่พนักงานสอบสวนต้องท างานร่วมกับ
พนักงานอัยการที่ส านักงานอัยการสูงสุดมอบหมายตามกฎหมายให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย
เข้ามาท างานร่วมกัน เพ่ือให้คดีสิ้นสุดโดยเร็ว ต้องมีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้  
อย่างรอบคอบและรัดกุมก่อนออกหมายเรียก ซึ่งทั้งหมดเป็นดุลยพินิจและการปฏิบัติของพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา ซึ่งขณะนี้คดีก าลังอยู่ในระหว่างการสอบสวน 
และยังไม่หมดอายุความ หากกออกหมายเรียกแล้วไม่มาพบพนักงานสอบสวนก็สามารถออกหมายจับได้ 
ไม่มีการเอื้อประโยชน์หรือช่วยเหลือกันซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ส่วนประเด็นเรื่องกลุ่มธุรกิจจีนสีเทา รัฐบาลได้มีการตรวจสอบจับกุมขยายผล 
ได้ผู้ต้องหาหลายสิบราย บางรายหลบหนีจับอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมด าเนินการตามกฎหมาย 
การที่มีเจ้าหน้าที่ เข้าไปเกี่ยวข้องมีการสอบสวนและให้ออกจากราชการไว้ก่อน รายใดมีความผิด 
ทางอาญา ก็ต้องด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ประเด็นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นการด าเนินการ
ภ าย ใต้ ห น้ าที่ ข อ งส า นั ก งาน ต า รวจแ ห่ งช าติ ซึ่ ง เป็ น ไป ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ละก ฎ เก ณ ฑ์   
ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน  
  ประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่สมาชิกกล่าวอ้างนั้นตั้งแต่มีรัฐบาลปี 2557 
 ยังไม่มีรัฐมนตรีท่านใดถูกจ าคุกสักราย 
  ส่วนเรื่องกองอ านวยการรักษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
 เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายใต้กฎหมายมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ านวยการ เป็นกลไกและเป็นศูนย์
ประสานงานต่อต้านภัยคุกคามทุกรูปแบบ เป็นการท างานบูรณาการร่วมกันระหว่างพลเรือนและต ารวจ
ทหาร โดยหลายประเทศก็มีหน่วยงานลักษณะนี้เช่นกัน หากไม่มีปัญหาต่าง ๆ แล้ว ในอนาคตข้างหน้า 
ก็สามารถยกเลิกได้ ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการรักษาอ านาจของรัฐบาล 
  นอกจากนี้  ป ระเด็ น เรื่ อ งการนิ รโทษกรรมมี เรื่ อ งของการอภั ย โทษอยู่ แล้ ว 
และการนิ รโทษกรรมเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎร แต่ หากถามความเห็นส่วนตัวของตน  
ตนมีความเห็นว่าไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ การกล่าวถึงสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องกล่าวถึง
ด้วยความระมัดระวังเพราะมีความเกี่ยวพันกับหลายประเทศ การแก้ปัญหาจ าเป็นที่จะต้องมีกลไก
เพ่ิมเติมในการแก้ไขปัญหา เมื่อยุติแล้วก็จะสามารถถอนก าลังกลับมาได้  และการส่งก าลังไปนั้น  
ไม่ได้ไปควบคุม แต่เป็นการดูแลบังคับบัญชาตามหน้าที่ การแก้ไขปัญหาภาคใต้ด าเนินการไปได้มาก
พอสมควรด้วยความร่วมมือจากภายนอกประเทศด้วย หากเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสนา ประวัติศาสตร์
ชาติพันธุ์ การกล่าวถึงควรท าด้วยความระมัดระวังเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
  ประเด็นเรื่องยาเสพติด รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาแต่ผู้ค้ายาเสพติดก็มีการปรับกลยุทธ์
ต่าง ๆ ซึ่งต้องแก้ไขไปตามสถานการณ์ การปราบปรามยาเสพติดไม่ใช่การฆ่าคนทิ้ง ปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ก าหนดให้เป็นวาระ
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แห่งชาติเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลตราบใดที่มีคนไม่ดีต้องมีคดีเกิดขึ้น เราต้องรักษากฎหมายและ
ประพฤติตนตามกฏหมายให้ดีที่สุดเพ่ือไม่ท าให้สถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแล้วต้องถูกด าเนินการ 
ตามกฏหมายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเริ่มต้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพของกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จาก 24 ฉบับเหลือหนึ่งฉบับเพ่ือให้ท างานได้ง่ายขึ้น
รวดเร็วขึ้นเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้ 9 ธันวาคม 2564 ท าให้การปฎิบัติการของ
หน้าที่ท าได้ดีมากขึ้น มาตรการด้านการปราบปรามจับกุมขยายผลรวมถึงยึดอายัดทรัพย์สินได้มากขึ้น 
แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติที่เกี่ยวข้องคือมิติในการป้องกัน ให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย
ความรู้และหลักคิดที่ถูกต้องให้กับเยาวชนสร้างกลไกเฝ้าระวังยาเสพติดป้องกันสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่
ปลอดภัยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวสนับสนุน
การบ าบัดรักษาโดยชุมชนมิติในเรื่องของการสกัดกั้นกองทัพเข้มข้นในการเฝ้าระวังมากขึ้นทั้งทางบก
ทางน้ าทางอากาศทุกหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเคลื่อนย้ายวิธีการส่งออกซึ่ง
เราต้องปรับตัวให้ทันกับผู้ที่ท าผิดกฏหมายและประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้ว ย มิติการ
ปราบปรามตรวจสอบแนวชายแดนมีการประทะกันตามแนวชายแดนบ้าง ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องและ
ระงับการน าเข้าสารตั้งต้นยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลได้สั่งการไปแล้ว และมีการตรวจสอบแล้วว่ามีการน าเข้า
สารตั้งต้นลดลง น าเข้าเฉพาะความจ าเป็นในการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยมีกลไก
ความร่วมมือระหว่างประเทศช่วยเหลืออยู่แล้ว มีการปราบปรามเชิงรุกส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จับกุมขยายผลเพิ่มเติม สิ่งส าคัญคือต้องเตือนเยาวชนว่าอย่า
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การยึดทรัพย์สิน ป.ป.ส. ได้ด าเนินการอย่างใกล้ชิดร่วมกับส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสรรพากรเพ่ือขยายผลยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติด ตลอดจนการ
ฟอกเงินต่าง ๆ โดยการเร่งรัดกระบวนการทางคดีอาญาให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม  
การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครั ฐและภาคเอกชน หากมีเบาะแส 
รัฐบาลได้เปิดสายด่วนให้มีการรับแจ้งเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป และมีการจัดตั้งสถานที่ 
เพ่ือบ าบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติด ซึ่งปัญหาคือผู้ที่ติดยายังไม่หยุดยาแล้วมีการหนีออกจากสถานบ าบัด 
ต้องใช้การแก้ไขปัญหาทั้งระบบโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยติดตามดูแล 
โดยใช้ชุมชนเป็นด่านแรกในการป้องกันเฝ้าระวังและรักษา รวมทั้งใช้กลไกการสร้างอาชีพให้ผู้ที่เข้ารับ
การบ าบัดเมื่อออกมาแล้วมีงานท าและสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ไม่สร้างปัญหาใหม่ต่อไป 
  ประเด็นการแก้ ไขปัญหาที่ ดิน  รัฐบาลพยายามท าอย่างยิ่ งยวดเพ่ือให้ เป็นไป 
อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมายไม่ต้องการรังแกประชาชน การจะให้ทุกอย่างออกเป็นโฉนด
ทั้งหมดเป็นไปได้ยาก แต่จะท าอย่างไรให้ เป็นไปด้วยความถูกต้องให้ทุกคนมีที่อยู่ที่อาศัยที่ท ากิน 
ส่งต่อให้ทายาทได้ ถ้ามีการออกโฉนดไว้ก็จะท าให้ที่ดินหมดไปเรื่อย ๆ อย่างไรก็คงไม่เพียงพอ 
ในอดีตพยายามเร่งรัดการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจส่ งผลให้มีการเข้ าใช้ประโยชน์ ในที่ ดิน  
อย่างไม่เหมาะสมเกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับภาครัฐเกิดความเหลื่อมล้ า  ความไม่เป็นธรรม 
ในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน การกระจุกตัวของการถือของที่ดิน การไร้ที่ดินท ากิน การบุกรุกที่ดินของรัฐ
ใช้ประโยชน์ไม่ตรงศักยภาพของที่ดิน ตลอดจนทิ้งร้างไม่เกิดประโยชน์จึงมีนโยบายบริหารจัดการที่ดิน
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดินปี 2566 - 2580 เพ่ือจัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐ 
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ให้มีความชัดเจน เพิ่มและรักษาพ้ืนที่ป่าธรรมชาติและป่าเศรษฐกิจ ใช้ประโยชน์ให้มีสัดส่วนร้อยละ 50 
ของพ้ืนที่ป่าของประเทศ ใช้ทรัพยากรท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระจายการถือครองที่ดินของ
ประเทศให้มีการกระจายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ เป้าหมาย 5 ปี คือ 2566 - 2570 จะปรับปรุงแนวเขต
ที่ดินให้เป็นมาตรา 1 : 4000 หรือที่เรียกว่า One Map ซึ่งขณะนี้ด าเนินการเสร็จแล้ว เป้าหมายระยะ 
10 ปี คือ 2571 - 2575 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน 
และเป้ าหมาย 15 ปี  คือ 2576 - 2580 เพ่ิมพ้ืนที่ป่ าสัดส่วนร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ทั่ วประเทศ  
ขณะนี้มีพ้ืนที่ป่าร้อยละ 30 การปรับปรุงพ้ืนที่แนวเขตที่ดิน ปรับปรุงแผนที่ให้พ้ืนที่ให้ที่ดินมีแนวเขต
ที่ดินที่ถูกต้องทันสมัย ไม่ต้องการให้แต่ละพ้ืนที่มี เจ้าของหลายที่  เพราะแผนที่แนบท้ายของ 
แต่ละกระทรวง แต่ละหน่วยงานทับซ้อนกันอยู่ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ 11 จังหวัด การด าเนินการ
ดังกล่าวไม่ได้เป็นการยกเลิกเพิกถอนสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินของประชาชนแต่อย่างใด   
หากประชาชนได้รับผลกระทบในการด าเนินการดังกล่าวหน่วยงานที่มีที่ดินของรัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการท างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดข้อยุติอย่างรวดเร็ว เช่น การตรวจสอบข้อเท็จจริง
เปิดให้ประชาชนโต้แย้งเพ่ือพิสูจน์สิทธิ์ตามกฏหมายและจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2558 ถึง 2565 มีการจัดสรรไปแล้วโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ เนื่องจากมีพ้ืนที่จ ากัดจึงให้ใช้ท าประโยชน์  
ให้เป็นที่อยู่อาศัย ส่งต่อให้ลูกหลานได้ เป็นที่ดินของรัฐแต่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้ เป้าหมาย 1,491 
พ้ืนที่ 70 จังหวัด เนื้อที่ 5,700,000 กว่าไร่ ขณะนี้ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 1.3 ล้านไร่ จัดให้คนเข้าใช้
ป ระ โยชน์ แล้ ว  78,109 ราย  96,536 แปลง  พ้ื นที่ เป้ าหมายที่ จั ด ให้ มี ทั้ งป่ าสงวนแห่ งชาติ 
ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ป่าไม้ถาวรป่าชายเลนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุนิคมสหกรณ์ที่ดินสงวนเพ่ือกิจการนิคมสร้างตนเองทั้งหมด  รวมทั้งสิ้น  
1,491 พ้ืนที่ 5,700,000 กว่าไร่ด าเนินการมาเป็นระยะเป็นขั้นตอนได้รับการเห็นชอบขอบเขตแล้ว 
พ้ืนที่เป้าหมายหลักจากการเห็นชอบขอบเขตได้ออกหนังสืออนุญาตแล้วและจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ 
ที่ดินแล้ว นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้วย ทั้งนี้  การท างานทุกอย่างต้องมีหลักการ 
ไม่ใช่ว่าจะท าอย่างไรก็ได้เพราะจะท าให้เกิดความวุ่นวาย 
  การก ากับดู แลศาสนา  มี รั ฐมนตรีป ระจ าส านั กนายกรัฐมนตรีและมีส านั ก
พระพุทธศาสนา ไม่สามารถสั่งการอะไรได้เอง ทุกอย่างต้องปรึกษาและต้องได้รับความเห็นชอบ  
จากกรรมการเถระสมาคมในส่วนของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเลขาเถรสมาคม มีการ
ปรึกษาหารือ ตนให้ความเคารพพระมาโดยตลอด ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไม่เคารพ  เพราะตนเป็น 
คนไทยนับถือศาสนาพุทธอยู่แล้ว แต่ดูแลทุกศาสนาให้เกิดความสุข สามารถอยู่ร่วมกันในพหุสังคมได้ 
รัฐบาลต้องดูแลคนทั้งประเทศ ทุกคนต้องช่วยกันดูแลให้สังคมเกิดความปลอดภัย คนไม่ดีต้องถูกลงโทษ
ตามกฏหมายรัฐบาลพยายามท าให้ดีที่สุดเพ่ือให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณธรรม  
ไม่ขัดแย้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ขอยืนยันในความสุจริตและทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน  
หากมีการกระท าผิดจะไม่มีการยกเว้น ต้องท าให้กฎหมายเป็นกฎหมาย และเคารพในกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศ  ทุกครั้งที่มี เรื่องฟ้องร้องตนเองก็ ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเข้าสู่ 
การตรวจสอบด้วยเช่นกัน  
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  การปฏิรูปประเทศต้องอาศัยเวลาและอาศัยความร่วมมือความรักความสามัคคี 
จึงจะเดินหน้าไปได้ ข้อคิดเห็นที่ดีที่ได้รับจากสมาชิกฯ หากเรื่องใดสามารถท าได้ก็จะน าไปปรับ  
ทุกอย่างต้องท าอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาในการด าเนินการ เพราะปัญหามีการทับซ้อนมาอย่างยาวนาน
มีอุปสรรคเยอะ ต้องมีแผนปฎิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ท่ีส าคัญคือทุกคนต้องอดทนยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือความสงบของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การปฏิรูปกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  
และสร้างความเป็นธรรมให้กับประเทศชาติและประชาชนโดยรวม ได้แก่ พระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ท างานทุกกระบวนงานของหน่วยงานของรัฐอย่างชัดเจน ลดภาระประชาชน ช่วยให้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
ช่วยประหยัดเงิน ลดขั้นตอน สกัดการทุจริตในราชการ ลดการทุจริตคอร์รัปชันเพ่ือความโปร่งใส 
นี่คือกฏหมายเพ่ือคนทุกคน พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 อัพเดทระบบ 
การท างานให้ทันโลกยุคใหม่ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รองรับการท างาน 
ที่บ้าน (WFH) รักษาความลับราชการไม่ให้รั่วไหล พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2565 นั้น เดิมเวลาติดต่อราชการจะต้องไปปรากฏตัวพร้อมบัตรประชาชน แต่วันนี้การติดต่อ
ราชการทุกแห่งสามารถท าได้โดยวิธีออนไลน์ ไม่ต้องไปปรากฏตัวก็ได้ ยกเว้นการจดทะเบียนสมรส  
การจดทะเบียนหย่า การแจ้งรับบุตรบุญธรรม การท าบัตรประชาชน การท าพาสปอร์ต ซึ่งยังคงต้องไป
ปรากฏตัว พระราชก าหนดแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ 
แก้ไขอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระที่และวิธีคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมเป็นการปฏิวัติดอกเบี้ยที่ใช้มานาน
เกือบ 100 ปี เป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การคิดดอกเบี้ยของประเทศไทยแก้ไขปัญหา 
เชิงโครงสร้างให้กับประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างยั่ งยืน โดยให้ช าระดอกเบี้ยลดลง 
จากร้อยละ 7.5 เหลือร้อยละ 3 ต่อปี กรณีผิดนัดช าระหนี้ให้ช าระหนี้ร้อยละ 5 ต่อปี ลดจากเดิมร้อยละ 
7.5 ต่อปี ที่ส าคัญคือการค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ต้องค านวณจากเงินต้นที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระแล้ว
เท่านั้น ไม่คิดจากเงินต้นทั้ งหมดที่ลูกหนี้ยังคงค้างช าระอยู่  สร้างความเป็นธรรมให้กับลูกหนี้ 
ที่ถูกบิดเบือนมานับศตวรรษ หลักการนี้ ได้ถูกขยายผลอย่างกว้างขวางผลักดันให้มีการคิดอัตรา 
ดอกเบี้ยใหม่ในการเช่าซื้อยานพาหนะให้มีความเป็นธรรมมากกว่าเดิม ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี
รถยนต์ใช้แล้วไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี รถจักรยานยนต์ไม่เกินอัตราร้อยละ 23 ต่อปี ถ้าใครบริหาร
หนี้ได้ดีสามารถปิดบัญชีได้ก่อนก าหนดผู้ขายต้องให้ส่วนลดกับผู้เช่าซื้อด้วย คิดดอกเบี้ยแบบลดต้น  
ลดดอกคิดจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดเป็นกฎหมายเพื่อคนจนอย่างแท้จริง ส าหรับพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย คุกไม่ได้มีไว้ส าหรับขังคนจนแต่คุกมีไว้ขังคนท าผิดก าหนดให้รับโทษอาญา
เท่าที่จ าเป็นโทษปรับอาญาส าหรับความผิดเล็กน้อยไม่ร้ายแรงถูกแปลงเป็นโทษปรับเป็นพินัยแทน เช่น
ท างานเพ่ือสังคมแทนการรับโทษทางอาญาไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากรรม เมื่อมีกฎหมายที่ล้าหลัง
ซ้ าซ้อน รัฐบาลพยายามปลดล็อกพันธนาการจากกฎหมายที่ล้าสมัยเร่งขับเคลื่อนประเทศจึงได้คิ ดค้น 
กฎหมายที่ไม่จ าเป็นและทบทวนแก้ไขปลดล็อคไปแล้ว 1,094 กระบวนงาน ภาครัฐน าไปสู่การ 
ลดขั้นตอนลดภาระประชาชนและผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนให้ภาคการผลิตได้ถึง 133,816 
ล้านบาทต่อปี ร้อยละ 0.8 ของ GDP การแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
และฝ่ายนิติบัญญัติ นี่คือหน้าที่ที่เราต้องร่วมมือกันการปฏิรูปกองทัพ ภาพรวมการท างานของกองทัพ
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และผลการท างานของกองทัพด้านโครงสร้างโครงการจัดหน่วย ด้านก าลังพลมีการปรับลดก าลังพล
กระทรวงกลาโหมโดยมีการปรับลดอัตราก าลังพลลงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้กองทัพมีขนาดที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น จากเดิมยอดก าลังพลได้
ก าหนดเป้าหมายปรับลดลงให้ได้ร้อยละ 5 ภายในเดือนกันยายน 2570 ส่งผลให้สามารถลดก าลังคน 
ได้ประมาณ 12,000 นาย และมีการน าระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาใช้เพ่ือลดจ านวนอัตรา
ข้าราชการและแก้ปัญหาความคับคั่ งในแต่ละชั้นยศ โดยเฉพาะในชั้นยศระดับสูงจะมีการบรรจุ
ข้าราชการพลเรือนกลาโหมแต่หน้าที่ที่ต้องใช้ความช านาญเฉพาะทางในกลุ่มลักษณะงานต่าง  ๆ  
การตรวจเลือกทหารประจ าการ ปัจจุบันการตรวจเลือกบุคคลเข้าประจ าการใช้การผสมผสานระหว่าง
ระบบการตรวจเลือกหรือที่ เรียกว่าการเกณฑ์  และระบบการสมัครใจออนไลน์และสมัครใจ 
ที่หน้าหน่วยตรวจเลือกกระทรวงกลาโหมมีแนวคิดพัฒนาระบบการเข้าประจ าการไปสู่เป้าหมาย 
ที่จะท าให้มีผู้สมัครใจเข้ารับราชการในระยะยาววันนี้มีคนสมัครมากขึ้น เพราะมีความก้าวหน้าสามารถ
ขึ้นมาเป็นนายสิบ นายร้อยได้ อย่างไรก็ตาม จ านวนที่เกณฑ์มาไม่ถึงร้อยละ 50 อยู่แล้ว เพราะพ้ืนที่
ความรับผิดชอบมีสัดส่วนจ านวนมากถือว่าเกรดในระดับที่ต่ าสุด การพัฒนาระบบสวัสดิการกองทัพเน้น
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพก าลังพลรวมถึงครอบครัวด้วยการสร้างขวัญและก าลังใจสิทธิก าลังพล
สถานที่ปฏิบัติงานบ้านพักอาศัยสิ่งอ านวยความสะดวกและสิทธิอื่น  ๆ ที่ พึงได้รับอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย จัดสวัสดิการให้หน่วยทหารส่วนราชการมีการขับเคลื่อนดูแลก าลังพล 
ชั้นผู้น้อยอย่างต่อเนื่อง เรื่องที่ได้รับการกล่าวหามาจะได้รับการสอบสวนทุกเรื่อง ในสังคมมีทั้งคนดี  
และคนชั่วเมื่อเกิดเรื่องราวขึ้นมาต้องมีการตรวจสอบ จะได้รับการลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น  
การจัดสวัสดิการเหล่านี้ เป็นเรื่องส าคัญแบ่งการปฎิบัติงานตามประเภ ทการจัดบริการภายใน 
และสวัสดิการด้านธุรกิจให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับระเบียบประกาศและค าสั่งที่ เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ เป็นไปตามกฎกติกาและกฎหมาย  การจัดซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์ยังมีความจ าเป็นหากพบว่ามีการทุจริตก็ต้องตรวจสอบและลงโทษไปตามขั้นตอนอย่าไปคิด
ว่าถ้ามีการโกงแล้วห้ามซื้อยุทโธปกรณ์ เป็นสิ่งที่ท าไม่ได้เพราะยุทโธปกรณ์มีอายุ 40 กว่าปี จ าเป็นต้องมี
การซื้ อแนวคิดในการจัดหายุทโธปกรณ์ ต้องค านึ งถึ งภั ยคุกคามใน 5-10 ปีข้ างหน้ าไปด้วย  
เมื่อถึงเวลาจ าเป็นต้องมีก าลังพล จ าเป็นต้องมีทหารเพราะเมื่อเกิดเหตุจ าเป็นจะให้ ไปเกณฑ์ทหาร 
ในตอนนั้นคงไม่ทันการณ์ การรักษาอธิปไตยและความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อภารกิจที่
ได้รับมอบหมายมุ่งเน้นการซ่อมปรับปรุง ในช่วงที่ประเทศไม่มีสงครามอยู่ในช่วงการเตรียมก าลังเตรียม
อาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมให้พอเพียงเพ่ือเป็นศักยภาพของกองทัพในการระงับความขัดแย้งต่าง  ๆ  
เพื่อป้องกันตนเอง การเป็นรัฐบาลไม่ใช่จะหาเสียงเพื่อด้วยการให้ด้วยการแจกเพียงอย่างเดียวต้องดูทุก
ส่วนเพ่ือให้ได้ความยุติธรรมให้มีการเจริญเติบโตให้มีความเข้มแข็งและแข็งแรง เพราะนี่คือศักยภาพของ
ประเทศ วันนี้ เราพยายามซ่อมยุทโธปกรณ์จนถึงขั้นสุดท้ายเพ่ือให้ ใช้งานได้ แต่อย่าลืมว่าไม่ว่า 
จะเกิดอะไรขึ้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา โดยยุทโธปกรณ์ต้องมีความพร้อม 1 ใน 3 
หรือ 2 ใน 3 เหตุจ าเป็นในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่เพ่ือน ามาชดเชยและทดแทนยุทโธปกรณ์เก่า  
และมีการผลิตเองภายในประเทศและพัฒนาเอง โดยมีความร่วมมือจากต่างประเทศ เพ่ือจะได้ไม่ต้อง
น าเข้า แต่ทุกอย่างต้องอาศัยเวลา  
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  กรณีเรือหลวงสุโขทัยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นมาหลายคณะ  
เพื่อสอบหาสาเหตุที่อับปาง และตรวจสอบการขั้นตอนการช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบผู้ประสบเหตุ 
ทั้ง 2 คณะ ก าลังหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว ก าลังพลที่เสียชีวิตกองทัพช่วยเหลือทุกอย่างตามสิทธิที่ได้รับ 
เสนอเลื่อนชั้นเงิน เดือนเสนอขอพระราชทานยศที่สูงขึ้นพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
บรรจุทายาททดแทน การปฏิรูปต ารวจเป็นเรื่องส าคัญต้องท าทันทีเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่
สร้างปัญหาใหม่องค์กรต ารวจเป็นสถาบันขนาดใหญ่มีการผลักดันพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
ซึ่งเป็นกฎหมายส าคัญของประเทศ แก้ไขข้อบกพร่องเดิม ปิดจุดอ่อนของกฎหมายเดิม แบ่งภาค 
การท างานอย่างชัด เจน  จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอ การแต่งตั้ งโยกย้าย ยึดหลักอาวุ โส  
และมีประสิทธิภาพในการท างาน มีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมรับเรื่องร้องเรียน ไม่เคยมีนโยบาย 
ให้ใครเรียกรับผลประโยชน์หากมีการปล่อยปละละเลย ขอให้มีหลักฐานจะด าเนินการสอบสวน  
และได้สั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน สิ่งส าคัญคืออย่าให้เงินจากคนที่รับ
เรียกเงิน หากมีต้องรีบแจ้งความเพ่ือให้ด าเนินการลงโทษและจับกุม ถ้าไม่ผิดแล้วได้รับการเรียกเงิน  
ควรจะด าเนินการร้องเรียนตามกระบวนการยุติธรรม ขอขอบคุณในค าอภิปรายของสมาชิกฯ และยืนยัน
ในหลักการว่าท าอย่างเต็มที่  ที่ท ามาทั้งหมดท าได้ดีกว่าก่อนหน้านั้นหลายเรื่องด้วยกันมากมายหลาย
เรื่องมากกว่าที่ผ่านมา ขอให้มองดูส่วนดีบ้าง ส่วนที่ไม่ดีก็มีก็ต้องแก้ไขกันต่อไป คนใหม่ที่จะมาเป็น
นายกรัฐมนตรีก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น 
 
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ตอบชี้แจงกรณี
สัญชาติของนายตู้ห่าว หรือนายชายณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ ได้ร้องขอแปลงสัญชาติในกรณีเป็นสามี
ของพ.ต.อ.หญิง วันทนารีย์ กรณ์ชายานันท์ เป็นคนสัญชาติไทย โดยตัวนายตู้ห่าวเป็นคนสัญชาติจีน 
ได้ร้องขอเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ต่อกองบัญชาการต ารวจสันติบาล เพราะผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการแปลงสัญชาติ  และผ่านขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองไปยังคณะกรรมการ
กลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ โดยมีการพิจารณาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 สรุปแล้วได้มีการยื่นค าขอ
และได้มีการด าเนินการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ด าเนินการ และน าเข้าคณะกรรมการ
ในขั้ นตอน  ต่อ ไป เป็ นขั้ นตอนการให้ ใบอนุญ าต  ซึ่ งผู้ ให้ ความอนุญ าตคือรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นคือ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ได้ให้อนุญาตนายตู้ห่าวแปลงสัญชาติ 
เป็นคนสัญชาติไทยได้เมื่อปี 2556 สรุปจบสิ้นกระบวนการพิจารณาของนายตู้ห่าว ซึ่งได้รับสัญชาติไทย
เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปต้องท าให้ครบถ้วนคือประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อผ่านขั้นตอน 
เรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยซึ่งตนรับหน้าที่อยู่ ในขณะนั้น ก็ต้องท าประกาศเพ่ือประกาศ 
ลงราชกิจจานุเบกษา จึงปรากฏว่ามีการลงนามโดยตนในประกาศของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือลงใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ตนลงนามเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 หลังจาก 
ที่ขบวนการเสร็จสิ้นหมดแล้ว สรุปว่าได้ใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะที่แต่งงานกับคนไทยสัญชาติไทย
และได้ด าเนินการตามขั้นตอนโดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและผ่านขั้นตอนการพิจารณาทุกอย่าง  
จบสิ้นหมดแล้ว ตนจึงได้ลงนามประกาศเพื่อประกาศในกิจจานุเบกษา 
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  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงในสองประเด็นดังนี้ ประเด็นแรก
ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปง.) จ านวน 5 คนติดต่อกันมาว่าการแต่งตั้ง 5 คนนั้นมีความผิดพลาด
ไม่ถูกต้อง หรือมีการทุจริตหรือมิ เช่นนั้นก็มีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ งที่ ไม่ โปร่งใสเกิดขึ้น 
ขอชี้แจงว่าการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ไม่เหมือนกับการแต่งตั้งบุคลากรอื่นของรัฐ 
เริ่มต้นจะต้องน าชื่อเข้าคณะรัฐมนตรี แต่ก่อนที่จะมาท่ีคณะรัฐมนตรีต้องผ่านคณะกรรมการคัดเลือก
หรือคณะกรรมการสรรหาและมาที่  ครม. เสร็จจาก ครม. แล้ว ถ้าเป็นข้าราชการต าแหน่งอื่นก็น าขึ้น
กราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้เลย แต่เลขาธิการ ปปง. นั้นเป็นต าแหน่งพิเศษที่จะต้องมาที่
วุฒิสภาให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสอบประวัติ  สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
วุฒิสภา เมื่อที่ประชุมใหญ่วุฒิสภามีมติประการใดก็จะเป็นไปตามนั้นคือ จะให้ตั้งก็ตั้ง แต่ถ้าไม่ให้ตั้ง 
ก็ตกไปดังที่เคยตกมาแล้วบางรายในอดีต ท่านสมาชิกฯ ผู้ถามตนไม่คิดว่ามีเจตนาใดเป็นอื่นนอกจาก 
ดูกระบวนการและรู้สึกว่ามีลับลมคมใน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีลับลมคมใน เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้ง
พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอ าพันธ์กุล เป็นเลขาธิการ ปปง. จึงมีการตั้งค าถามว่าเหตุใดจึงไม่ตั้งตามปกติ 
เหตุใดจึงมีการใช้มาตรา 44 ค าตอบคือขณะนั้นกฎหมาย ปปง. ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ิงออกมาใหม่ 
แต่ก็ยังไม่ได้ก าหนดวิธีการในการสรรหาเอาไว้  เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ว่าจะสรรหาโดยวิธีใดที่จะท าให้
ถูกต้องตามกฏหมาย ด้วยเหตุนี้เองขณะนั้นหัวหน้าคสช. ยังอยู่และมาตรา 44 ยังอยู่ จึงใช้อ านาจ 
ตามมาตรา 44 ในการแต่งตั้ง พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอ าพันธ์กุล เป็นเลขาธิการ ปปง. ซึ่งถูกต้องตามกฏหมาย
ตามรัฐธรรมนูญทุกประการ ครั้นเมื่อ พล.ต.อ.ชัยยะ พ้นจากต าแหน่งไป ต่อมาได้มีการพิจารณาให้เลื่อน
พล .ต .ต .รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร ขึ้นมาเตรียมที่จะขึ้น เป็นเลขาธิการ  ปปง. แต่ต่อมาก็ปรากฏว่า 
มีการร้องเรียนกล่าวหามากมาย จึงขอให้ท่านออกจากต าแหน่งมาประจ า ท่ีส านักนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งระหว่างนั้นก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบในทางวินัยกันไป ระหว่างที่มีการสอบวินัยกันอยู่ก็ได้มอบหมาย
หรือแต่งตั้งให้ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ เป็นผู้รักษาการแทน ไม่ใช่เป็นตัวจริงเป็นเพียงผู้
รักษาการแทน เพราะว่าเป็นรองเลขาธิการอยู่  แล้วผลการสอบพล .ต .ต .รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร  
ท่ีเพ่ิงจะออกมาเมื่อเดือนกันยายนก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ พบว่ามีความผิดจริงตามที่ได้ตั้ง
กรรมการสอบวินัย แต่ไม่ใช่วินัยร้ายแรงจึงได้มีการลงโทษตัดเงินเดือน ส่วนพล.ต.ต.ปรีชา นั้นที่ประชุม
ของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะให้เป็นเลขาธิการตัวจริงก็ได้น าเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมาธิการวุฒิสภา
ตรวจสอบประวัติและน าเสนอต่อวุฒิ สภาผลปรากฎจากการประชุมวุฒิ สภาคือ  ไม่ เห็นชอบ 
ให้เป็นเลขาธิการ ปปง. เป็นอันว่าตกไปรายนี้จึงไม่ได้รับต าแหน่ง ต่อมาก็ได้มีการเสนอแต่งตั้ง 
พล .ต .ต .ปิยะพันธ์  ปิ งเมือง ซึ่ งเป็นรองเลขาธิการให้ ขึ้ นมาด ารงต าแหน่ งเลขาธิการ รายนี้ 
ผ่านคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการตรวจสอบประวัติของวุฒิ สภา  และผ่านที่ประชุมวุฒิ สภา  
ก็เลยได้รับต าแหน่งเป็นเลขาธิการส่วนที่ว่ามีกรณีที่มีความพัวพันกับตู้ห่ าวหรือจีนสีเทาหรือได้มี 
การกล่าวหากันนั้น ยังไม่ได้ปรากฏข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นในขณะนั้นและการแต่งตั้งเลขาธิการ ปปง. นั้น 
ต้องมีการตรวจสอบซักประวัติกันเป็นระยะเวลานานในชั้นวุฒิสภา ซึ่งท่านผู้นี้ก็ได้ผ่านการพิจารณา
จนกระทั่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งเลขาธิการไป ก็ได้เสนอให้เป็นกรรมการ ปปง. และที่ประชุมกรรมการ 
ปปง. ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการโดยต าแหน่งอีกจ านวนมาก 
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ก็มีมติเห็นชอบเอกฉันท์ 12 ต่อ 0 ให้เป็นประธาน ส่วนในกรณีที่ต าแหน่งเลขาธิการว่างลง ต่อมาก็ได้มี
การพิจารณาให้ตั้งนายเทพสุ บวรโชติดารา ซึ่งเป็นรองเลขาธิการขึ้นไปเลขาธิการ เสนอเรื่องมายัง
วุฒิสภา วุฒิสภาเพ่ิงให้ความเห็นชอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้เป็นเลขาธิการ ปปง. ได้ ทุกอย่าง 
ก็ด าเนินไปตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติตามปกติ  เว้นแต่ในเวลาพิเศษที่มีการใช้มาตรา 44  
ซึ่งเป็นการใช้โดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ส่วนที่จะมีความผิดไปพัวพันไปเกี่ยวข้องกับอะไรเป็นเรื่องที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องสอบกันต่อไปขณะเดียวกันในชั้นวุฒิสภาก็ได้มีการตั้งข้อสังเกต  
ฝากมายังคณะรัฐบาลหลายข้อ ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่ดีที่รัฐบาลพร้อมที่จะรับไปพิจารณา เช่น ไม่ควรตั้ง
เลขาธิการ ปปง. ไปเป็นกรรมการเลขาธิการ ปปง. ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคต หากเห็นชอบกันก็สามารถ
น าไปแก้ไขได้ต่อไป ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับตนส่วนตัว สืบเนื่องจากเมื่อเวลาสี่ทุ่ม
เมื่อคืนที่ผ่านมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นตั้งประเด็นเรื่องนี้กล่าวหาตน โดยกล่าวหา
ว่าตนในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ก ากับดูแลส านักงาน
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มีพฤติกรรมในการเรียก
รับประโยชน์โดยมิชอบแลกกับการที่ท าหน้าที่ เป็นประธานเปิดประชุมในวันเกิด  วันสถาปนา 
หน่วยงานนั้นแลกกับสูท ซึ่งเมื่อกล่าวต่อไปกลายเป็นชุดไทยพระราชทานคอจีน และมีการแสดงภาพ
ตัวอย่างในที่ประชุมแห่งนี้ ขอชี้แจงว่าตนได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ก ากับดูแลหน่วยงาน 
ที่เรียกว่า ป.ป.ท. และในอดีตเมื่อหลายปีก่อนเมื่อถึงวันเกิด วันสถาปนาในเดือนมกราคมแต่ละปี 
ตนได้ท าหน้าที่ เป็นประธานในการท าพิธีวันคล้ายวั นสถาปนาจริง พร้อมทั้ งได้มอบโล่รางวัล 
แก่ข้าราชการดีเด่นในวันนั้น และมีการกล่าวปาฐกถา ปราศรัยเป็นระยะเวลา 1- 2 ชั่วโมงในวันนั้น 
แต่เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาโดยพฤติการณ์ของโควิด-19 ส านักงานป.ป.ท.งดจัดงานดังกล่าว ตนจึงไม่เคยไปใน
ที่ส านักงานแห่งนั้น และในวันวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันสถาปนาในปีนี้  ตนก็ไม่ได้ไป 
เพียงแต่บันทึกเทปอวยพรส่งไปเพ่ือเปิดในงาน เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้มีเหตุหรือมีพฤติกรรมว่าไปแล้ว 
แลกกับของขวัญ ของช าร่วยไม่ว่าจะเป็นสูทหรือเสื้อชุดไทยพระราชทานใด ๆ ก็ตามหน่วยงานนี้ไม่เคย
มอบให้กับตน แต่จากการที่ได้มีการกล่าวก็มีทั้งความจริงและเรื่องที่ไม่จริงที่อยากชี้แจง เพ่ือเกิดความ
ชัดเจนไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย เมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมามีราชการเดินทางไป
ต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียและได้เกิดป่วยกระทันหันต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล  
แพทย์แจ้งว่าเป็นโรคไตต้องรับการผ่าตัดฉุกเฉินส่งตัวเดินทางกลับมายังประเทศไทย  ต้องผ่าตัด 
ที่หน้าท้องเดินสายส าหรับฟอกไต และเมื่อคืนนี้ขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายตนก็ได้ฟัง
การอภิปรายอยู่ที่บ้านโดยมีสายฟอกไตอยู่ที่ท้องต่อเข้ากับเครื่องเพราะต้องฟอกใช้เวลา 10 ชั่วโมง 
ทุกคืนติดต่อกันมาประมาณ 5 เดือนเศษไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาอธิบายให้ทราบความจริงในตอนสี่ทุ่ม
เมื่อคืนนี้ได้ นี่คือเรื่องส่วนตัวแต่ขอกราบเรียนว่าแพทย์ได้แนะน าว่าเมื่อได้ ฝังสายที่หน้าท้องแล้ว 
ไม่ควรที่จะใส่เสื้อหรือชุดอะไรที่มีการคาดเข็มขัดรัดทับสายนั้น ซึ่งจะท าให้เป็นอันตรายต่อบาดแผลได้
แนะน าว่าควรใส่เสื้อที่ปล่อยชายออกข้างนอก เมื่อมาท างานที่ท าเนียบรัฐบาลจะมาใส่เสื้อปล่อยชายข้าง
นอกก็คงไม่สุภาพจึงมีค าแนะน าให้ใส่ชุดพระราชทาน ตนจึงเป็นรัฐมนตรีที่นิยมใส่ชุดพระราชทาน  
และภรรยาของตนจึงนิยมซื้อผ้าไทยเพ่ือน ามาตัดเป็นชุดไทยพระราชทานไม่ว่าจะเป็นคอไทยหรือคอจีน
ส่วนใหญ่จะติดตะขอเพ่ือให้คับมิเช่นนั้นจะท าให้หลวมและดูไม่สวย ตนจึงได้น าผ้ามามอบให้แก่
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เจ้าหน้าที่ที่ส านักงานให้ช่วยไปหาร้านที่จะตัดชุดไทยให้ตนเพ่ือใส่มาประชุมคณะรัฐมนตรีหรือการ
ประชุมอื่น ๆ ซึ่งในที่สุดก็ได้มีการไปตัดในร้านหนึ่ง เพราะมีผู้รับอาสารู้จักค่าตัดชุดตนได้จ่ายทุกครั้ง 
ไม่เคยมีการจ่ายค่าตัดชุดให้แก่ตน อย่างไรก็ตามเมื่อตัดกันมาเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผู้น ามาอภิปราย
เมื่อคืนว่ามีคนจากส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นตัวกลางวิ่งเชื่อมโยงระหว่างตนกับส านักงาน
และตนเรียกรับผลประโยชน์เป็นเสื้อ ตนเมื่อฟังครั้งแรกก็ยังไม่สามารถจับประเด็นได้ว่ามีการเรียก
สินบนหรืออย่างใดแต่ในที่สุดเริ่มต้นจากสูทกลายเป็นชุดไทยพระราชทานเริ่มจากเรียกรับ กลายเป็นการ
รับของมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท ค่ าตัดสูทหรือชุดไทยพระราชทานนั้ น  2,000-2,500 บาท 
ตัดที่ร้านร้านหนึ่งชื่อขึ้นต้นด้วย ท. และตนก็ไม่เคยไปที่ร้านนี้ด้วยตนเองเพียงแต่เจ้าหน้าที่ที่ท างานอยู่
ด้วยกันรู้จักและฝากกันไปต่อและตนได้จ่ายค่าตัดทุกครั้งเสมอไปไม่ เคยได้รับสูทหรือชุดไทย
พระราชทานฟรี นอกจากเวลาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปประชุมที่จังหวัดต่าง ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็ได้มีการตัดให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะและผู้ติดตาม ซึ่งนั่นเป็นธรรมเนียมปกติที่กระท าแก่บุคคลทั่วไป 
จึงขอยืนยันว่าตนไม่เคยได้รับในสิ่งเหล่านี้  หากจะเรียกรับหรือแลกกับผลประโยชน์ใด ๆ นั้น คงมิใช่ 
ชุดไทยพระราชทานหากจะเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าสูงมากกว่านั้นจะดูคุ้มค่ามากกว่าหรือไม่ ซึ่งควรค่าแก่
การแลกกับชื่อเสียงเกียรติยศมากกว่า โดยตนไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนี้ 
 
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงประเด็น
นโยบายและการด าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งการด าเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจมีอยู่ 2 ประเด็น 
หลักด้วยกันทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกับเรื่องเสถียรภาพ  
ทางเศรษฐกิจการด าเนินนโยบายในช่วงสามปีที่ ผ่านมาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ โควิด -19 
เป็นระยะเวลาสองปีกว่าตั้งแต่ปี  2563 จนถึง 2565 มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ เงินงบประมาณ 
โดยไม่สามารถใช้เงินงบประมาณปกติได้ แหล่งเงินที่จะน ามาใช้คือต้องกู้เงิน ซึ่งได้ออกพระราชก าหนด 
2 ฉบับออกมา 1.5 ล้านล้านบาท ท าให้หนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้นมาชัดเจน เป็นก้อนที่จ าเป็นต้องเอามา 
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วยเหลือธุรกิจ SMEs 
และออกพระราชก าหนดซอฟท์โลนโดยเฉพาะเพื่อเข้าไปช่วยธุรกิจ SMEs โดยการให้กู้ดอกเบี้ยต่ าและ
กองทุนรักษาเสถียรภาพทางตลาดตราสารหนี้ตลาดทุน ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
อังคารที่ผ่านมา เพราะไม่มีความจ าเป็นและไม่มีการใช้เงินกองทุนตรงนั้นแต่อย่างใด ในช่วงโควิด-19  
มีความจ าเป็นต้องพยุงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของนโยบายการเงินการคลังที่
ต้องใช้เงินเป็นจ านวนมากในภาวะที่ไม่ปกตินโยบายการคลังกับการเงินต้องประสานกันในช่วงสามปี  
ที่ผ่านมานโยบายการเงินผ่อนคลายให้ภาครัฐเป็ นผู้ใช้เงินแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  
เมื่อผลสถานการณ์คลี่คลายแล้วนโยบายการเงินและการคลังต้องปรับการท างานโดยกลับมาในกลไก
ภาวะปกติคือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาสสามและสี่ของปีที่แล้วจะเริ่ม
เห็นการใช้นโยบายการเงินมากขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในระดับมหภาค การสู้รบในรัสเซีย 
และยูเครนเป็นปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและต้องน ามาวิเคราะห์และด าเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจและการคลังนโยบายการเงินเริ่มท างานดูในเรื่องของเสรีภาพเสรีภาพเสถียรภาพของค่าเงิน
และอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือเป้าหมายเงินเฟ้อเมื่อปีที่แล้วเกือบทุกประเทศเกือบทุกประเทศเผชิญ
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ปัญหานี้นโยบายคือลดต้นทุนพลังงานและช่วยเหลือเป็นการเฉพาะกลุ่มและการช่วยเหลือนั้นนโยบาย
การเงินต้องดูแลปัจจัยอื่นไปด้วยเพื่อลดความรุนแรงของการใช้จ่ายเพ่ือลดโอเวอร์ดีมานด์อัตราดอกเบี้ย
ในช่วงขาขึ้นเป็นภาระกับใครบ้างทั้งภาคธุรกิจครัวเรือนและภาครัฐบาลเพราะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นท า
ให้ภาระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ภาระที่เพ่ิมขึ้นจะไปอยู่ในเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะ ปี 
2563 - 2565 ภาระหนี้เพ่ิมขึ้น 1.5 ล้านล้านบาท ยอดหนี้ที่มีทั้งหมด 10.6 ล้านล้านบาทซึ่งครึ่งหนึ่ง
เป็นหนี้สาธารณะที่สะสมมาก่อนหน้านี้ การก่อหนี้สาธารณะร้อยละ 70 เป็นไปเพ่ือการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ นอกเหนือจากการกู้เงินก้อนนี้เพ่ือลงทุนแล้ว งบประมาณ
แผ่นดินยังมีหมวดรายจ่ายงบประมาณลงทุนร้อยละ 20 เช่นกัน เม็ดเงินทั้งหลายส่วนหนึ่งใช้ในการ
ลงทุนมีบางส่วนที่ต้องช าระหนี้ตั้งแต่สมัยปี 2540 ในเรื่องของกองทุนฟ้ืนฟูมีอยู่จ านวนหนึ่งในการ
บริหารหนี้สาธารณะมีวิธีการบริหารไม่ว่าจะเป็นการ Pre- Funding , Rolling การช าระหนี้ก่อนก าหนด 
การปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือยืดอายุหนี้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่เพื่อให้
บริหารหนี้ได้อย่างเหมาะสม หนี้สาธารณะอีกส่วนคือเรื่องการขาดดุลงบประมาณแผ่นดิน นโยบายหลัก
คือการรักษาเสถียรภาพและลดการขาดดุลงบประมาณลงไปให้ ไม่ เกินร้อยละ 2 ของ GDP  
ตามมาตรฐานสากล ปี 2567 ตั้งเป้าว่ารายจ่ายแผ่นดินจะเพ่ิมขึ้นเกินกว่าช่วงก่อนที่จะเกิดโควิด-19 
สิ่งที่ส าคัญคือลดขนาดการขาดดุลเพ่ือป้องกันการกู้เงินเพ่ิมขึ้นการรักษาเสถียรภาพทางการคลัง  
การช่วยเหลือ SME ในช่วงปี 2564 และ 2565 อยู่ที่ประมาณ 700,000 ล้านบาท 
 
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงประเด็นเรื่อง
ระบบท่อส่งน้ าทางภาคตะวันออกของกรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง  ที่ตนได้ก ากับดูแลอยู่ 
มีการกล่าวหาโดยตนได้ตอบชี้แจงไปแล้วในคราวที่ได้ตั้งกระทู้ถามสดในสภาแห่งนี้ สมาชิกได้กล่าวว่า  
ไม่ เปิดให้มีการประมูลแข่งขันท าให้ผิดกฎหมาย ตนขอเรียนชี้แจงว่า กระทรวงการคลัง โดย  
กรมธนารักษ์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างสูงสุด  
ในการด าเนินการโครงการท่อส่งน้ าของภาคตะวันออกคือ EEC ทั้งสามท่อ โดยกรมธนารักษ์ได้จ้างให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท าการศึกษาในความเหมาะสมในวิธีการที่กรมธนารักษ์จะเปิดด าเนินการให้
เอกชนเข้ามาบริหารจัดการท่อส่งน้ า ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาและได้แจ้งกับ 
กรมธนารักษ์ว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือ การคัดเลือกเอกชนไม่น้อยกว่าสามรายเข้ายื่นราคาแข่งขันกัน 
ก็ ปรากฏว่าได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นและท้ายที่สุดก็ได้บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จ ากัด
เข้ามาบริหารจัดการท่อส่งน้ าในภาคตะวันออก ซึ่งในครั้งแรกของการยื่นราคานั้นก็ปรากฏว่ามีหลาย
บริษัทรวมถึงบริษัท East Water ซึ่งเป็นผู้บริหารเดิมมาเกือบ 30 ปีแล้ว ปีนี้เป็นปีสุดท้ายก็เป็นผู้ที่เข้า
ร่วมการแข่งขันด้วย ขอเรียนให้ทราบว่าใน 30 ปีที่ผ่านมาที่บริษัท East Water ได้บริหารจัดการน้ า 
โดยกรมธนารักษ์ได้รับผลตอบแทนมาประมาณ 700-800 ล้านบาทมาตลอดเวลา 30 ปี แต่เมื่อ 
กรมธนารักษ์ได้เปิดคัดเลือกเอกชนตามค าแนะน าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยไม่น้อยกว่าสาม
รายมาแข่งขันราคากันก็ปรากฏว่า กรมธนารักษ์จะได้ผลประโยชน์ขั้นต่ าใน 30 ปีจากนี้ ไปถึง  
25,000 กว่าล้านบาทเป็นขั้นต่ า ถ้าหากว่าทางภาคตะวันออกหรือ EEC นั้นมีการขยายกิจการและใช้น้ า
มากขึ้นเพิ่มขึ้นรายได้ ก็จะเพ่ิมขึ้นตามเพราะว่าในอดีตบริษัท East Water นั้นได้รับสัมปทานและได้รับ
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มอบหมายให้ดูแลท่อส่งน้ าเหล่านี้ในสัญญา 30 ปีที่ผ่านมา คือ บริษัท East Water ได้จ่ายผลประโยชน์
ให้กับรัฐเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นใน 1 ท่อได้รับเพียงร้อยละ 1 ส่วนอีกสองท่อนั้นเนื่องจากว่า 
ติดข้อกฎหมายข้อก าหนดของกฎหมายในอดีตที่ผ่านมาท าให้กรมธนารักษ์ได้มอบให้บริษัท East Water  
บริหารอีกสองท่อไปพลางก่อน โดยให้จ่ายผลประโยชน์ ในอัตราร้อยละ 7 ใน 30 ปีที่ผ่านมา 
แต่ปัจจุบันเมื่อเปิดการแข่งขันราคากันบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จ ากัด  ได้เสนอผลประโยชน์ให้กับรัฐ 
30 ปีเป็นเงินไม่ต่ ากว่า 25,000 ล้านบาท ดังนั้น จากการที่สมาชิกได้กล่าวหาตนว่าปล่อยปะละเลย 
ท าให้รัฐเกิดความเสียหาย ขอแจ้งต่อพ่ีน้องประชาชนและตอบค าถามแก่สมาชิกว่า 30 ปีที่ผ่านมา
รัฐบาลโดยกรมธนารักษ์นั้นได้รับผลประโยชน์เพียง 700-800 ล้านบาทเท่านั้นเองแต่ 30 ปีจากนี้ไป 
เราจะได้ผลประโยชน์ขั้นต่ าถึง 25,000 ล้านบาท 
 
  นายวราว ุธ ศ ิลปอาชา ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจงประเด็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  การที่นายกรัฐมนตรี
ออกค าสั่งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เพราะไม่อยากให้อธิบดีมาวุ่นวายเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลกับ  
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 จึงได้ดึงตัวไปอยู่
ที ่ส านักนายกฯ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแทรกแซงเมื่อครบ 7 วัน ได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงว่ามีความผิดทางวินัยได้ตั ้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง และเมื ่อต้นเดือนที ่ผ่านมา  
ลงนามในค าสั่งโดยปลัดกระทรวงให้ออกจากราชการไว้ก่อน การตั้งอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นการตั้ง 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมไม่ได้ค านึงถึงความเกี่ยวข้องความเกี่ยวดอง แต่ค านึงถึงศักยภาพในการ
ท างานจากการตรวจสอบในขณะนั้นไม่พบว่ามีความบกพร่องหรือคดีติดตัวเช่นใด ประเด็นการปลูกป่า  
ไม่ว่าจะเป็นการเพาะช าหรือการโครงการป้องกันช้างป่า ขณะนี ้ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 
และพันธุ ์พืชได้ชี ้แจงเข้ามา เมื ่อได้ข้อมูลจะชี ้แจงให้สมาชิกฯ ทราบต่อไป ส่วนการท าแนวกันไฟ  
มีแนวทางด าเนินการแต่ละพื้นที ่ โดยส่วนใหญ่จะมีการค านวณที ่แปลงปลูกป่าประมาณ 100 ไร่  
จะท าแนวกันไฟ 1 กิโลเมตร พื้นที่ภาคเหนือมีพื้นที่ที่จะต้องท าแนวกันไฟหลาย 10,000 ไร่ แนวการ 
ท าแนวกันไฟต้องความกว้าง 8 - 10 เมตร มีการตัดไม้เรือนยอดและเป็นการท างานร่วมกับพี่น้อง
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เพราะมีการให้เงินอุดหนุนเครือข่าย 1,200 กว่าชุมชน ชุมชนละ 50,000 บาท 
การท าแนวกันไฟเป็นการความร่วมมือกันระหว่างพ่ีน้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่  
  ประเด็นไฟป่าที่เกิดขึ้นที่เป็นต้นตอของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ขณะนี้ขอให้ 
ทางปลัดกระทรวงฯ มีค าสั่งปิดอุทยานจ านวน 8 อุทยาน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการเผาป่า ในพื้นที่ป่าสงวน ขอให้แม่ทัพภาคที่ 3 ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดในแต่ละจังหวัดเพ่ือพิจารณาปิดพ้ืนที่ป่าที่จ าเป็นในแต่ละพ้ืนที่   
  แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับต่ ามีการส่งไปยัง UNF 
#333 เร ียบร ้อยแล ้วก ่อนการประช ุม COP 27 ที ่ประเทศอ ีย ิปต ์เมื ่อเด ือนพฤศจิกายน 2565  
ส าหรับเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการท าให้ เป็นสถานะความเป็น
กลางทางคาร์บอนในปี 2550 หรือการท าให้เป็นสถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  
ในปี 2065 นั ้น รัฐบาลได้ด าเนินการอย่างเต็มที ่และกระทรวงได้มีการประสานงานกับหน่วยงาน 
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ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะ น้ าเสีย มีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย
โดยตลอดค าว่าฟอกเขียวมีการใช้อย่างมากมายแพร่หลาย แต่ต้องเรียนว่าการที่บริษัทใหญ่ ๆ ได้ใช้เงิน
ของตนเองมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะเมื่อบริษัทเป็นผู้ท าก็ต้องเป็นผู้แก้ไข 
ถ้าบริษัทไม่ท าภาระจะตกมาเป็นภาระของรัฐบาล เพราะปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นเกิดจาก
บริษัทใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ได้ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องไฟป่า
ทางภาคเหนืออย่างเข้มงวดประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก านันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัดและฝ่ายความมั่นคง 
 
  นายศักดิ ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ตอบชี้แจงว่าตลอด
ระยะเวลา ตั้งแต่เข้ารับต าแหน่ง 30 กรกฎาคม 2562 ทุกครั้งในการปฎิบัติหน้าที่ ได้สั่งการเน้นย้ า
เสมอ ให้ยึดหลักการด าเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและที่ส าคัญต้องยึด
หลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดในส่วนตัวนั ้นจะมีการสั ่งการเฉพาะที ่เป ็นอ านาจของรัฐมนตรี  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ประเด็นการต่อสัญญาทางด่วนและเรื่องการไม่ลงบัญชีของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยในที่ดินเขากระโดง มูลค่าหนี้ตามข้อพิพาททั้งหมดมีมูลค่าเพียง 1.37 แสนล้านบาท 
ซึ่งการทางพิเศษมีการเจรจาต่อรองท าให้มูลค่าหนี้ทั้งหมดเหลือเพียง 7.8 หมื่นล้านบาท ขยายเวลาเป็น 
15 ปี 8 เดือน การขยายระยะเวลาสัญญาทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับนโยบายจาก
กระทรวงคมนาคมให้เจรจาขอเพิ่มเงื่อนไขเพื่อท าให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ทางด่วนฟรีในวันหยุด
นักขัตฤกษ์ประมาณ 19 วันต่อปี หรือ 300 วันต่อช่วงอายุการสัญญาที่ขยายคิดเป็นมูลค่าทางการเงิน
ประมาณ 10,867.50 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาสัมปทานเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กั บพี่น้อง
ประชาชนการรับสภาพหนี้ดังกล่าวท าให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีหนี้เพ่ิมจนท าให้ฐานะทางการ
เงินติดลบเป็นจ านวนมากนั้นตัวเลขขาดทุนจ านวน 65,000 ล้านเป็นตัวเลขขาดทุนทางบัญชีเท่านั้น  
สถานะทางการเงินในภาพรวมที่แท้จริงจะมีผลประกอบการที่เป็นก าไรทุกปีการทางพิเศษสามารถน า
เงินส่งรัฐได้ป ีละประมาณ 3,000 - 4,000 ล้านบาทมาอย่างต่อเนื ่อง การขยายสัญญาตามมติ
คณะรัฐมนตรี คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใดขอยืนยันว่าเรื่องนี้
จะด าเน ินการโดยยึดประโยชน์ส ูงสุดของพี ่น ้องประชาชนและความถูกต้องตามกฏหมายแ ละ 
หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด การบันทึกบัญชีที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยข้อเท็จจริงคือ  
เรื ่องนี ้เป ็นการด าเน ินการในการส ่งให ้ก ับคณะกรรมาธ ิการ ว ิสาม ัญพ ิจารณางบประมาณฯ  
เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื ่องที ่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ บัญชีที ่ลงมีจ านวน 69.19 ไร่ ซึ ่งเป็นเส้นทางเดินรถจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์เข้าไปยังที ่ดิน
บริเวณเขากระโดงไม่มีปัญหาการโต้แย้งกรรมสิทธิ์  จึงได้มีการบันทึกรายการดังกล่าวลงในบัญชี
สินทรัพย์ของการรถไฟเรียบร้อยแล้วและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ท้วงติงโต้แย้งประ เด็นนี้ 
ส าหรับที่ดินที่เหลือประมาณ 5,083 ไร่ที่ยังไม่มีการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์เป็นเพราะที่ดินดังกล่าว  
มีป ัญหาการโต ้แย้งกรรมสิทธิ ์และอยู ่ระหว่างกระบวนการพิส ูจน ์ส ิทธิ ์การรถไฟได้ยื ่นฟ ้องต ่อ  
ศาลปกครองท าให ้ย ังไม ่สามารถลงบ ันท ึกในทะเบ ียนสินทรัพย ์ของการรถไฟได ้ เ รื ่องนี ้จะมี 
การด าเนินการเมื ่อศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาวินิจฉัยออกมาว่าที ่ดินดังกล่าวจะเป็นที่ดินของ  
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การรถไฟหรือประชาชน ส่วนประเด็นเรื่องการเตรียมการรองรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ เรื่องนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งมาตรการการจราจรทางอากาศ
การตรวจสภาพปัญหาในการด าเนินการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหา
โดยให้มีการเตรียมความพร้อมอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในด้านต่าง  ๆ รวมทั้งเปิดให้บริการ
จุดเช็คอินด้วยตัวเองอัตโนมัต ิ และจุด โหลดกระเป๋าอัตโนมัติบริเวณโถงผู ้โดยสารขาออกชั ้น 4  
อาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน  สถานการณ์ 
ในปัจจุบันการบริการสามารถที่จะรองรับการเดินทางได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่าอากาศ
ยานอีก 5 แห่ง คือ ดอนเมือง หาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงใหม่ และเชียงราย ขณะนี้การบริการสามารถ
รองรับการเดินทางได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระล่าช้า
เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้บริษัทผู้ให้บริการภาคพ้ืนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีอยู่จ านวน 
2 รายได้รับผลกระทบจนต้องลดจ านวนบุคลากรลงไปแต่ขณะนี้ ได้มีการเพิ่มจ านวนบุคลากรและ
อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับจ านวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  หลังจากการเปิดประเทศตามนโยบาย
ของรัฐบาล ขณะนี้ทางการท่าฯ ขยายระยะเวลาให้สายการบินบางสายการบินสามารถท าการบริการ
ภาคพ้ืนด้วยตนเองได้เป็นการชั่วคราว 
  โครงการทางหลวงพ ิเศษระหว ่างเม ืองสายบางปะอ ิน  - นครราชส ีมา (M6) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างงานโยธาเพิ่มเติม 4,970 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2566 ซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงิน งานโยธาทั้งโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ในปี 2559 โครงการนี้ 
มีการออกแบบไว้นานแล้วและปรากฏว่าเมื่อด าเนินการก่อสร้างมีการเปลี่ยนสภาพภูมิศาสตร์และ  
ความต้องการของพี่น้องประชาชน มีการแก้ไขจากหน่วยงานต่าง ๆ ที ่อยู่ในพื้นที ่ ท าให้กระทรวง  
มีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย  
และข้อเท็จจริงจึงต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการนานพอสมควรในปลายปี 2566 จะสามารถเปิด
ทดลองวิ ่งช่วงปากช่องถึงปลายทางเลี ่ยงเมืองนครราชสีมา  ระยะทางยาวประมาณ 80 กิโลเมตร  
ขณะนี้เร่งรัดให้มีการติดตั้งระบบบ ารุงรักษาและระบบให้บริการคาดว่าช้าที่สุด  โครงการนี้จะสามารถ
เปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในปี 2568  
  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตก การคัดเลือกเอกชนเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพ.ศ. 2562 มีขั ้นตอนในการด าเนินการ 5 การ 1. ให้อนุมัติ 
ให้มีการด าเนินการโครงการร่วมทุนซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี  2. หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 38 เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอกชน
ตามหลักธรรมาภิบาลและตามขั้นตอนที่ก าหนดในกฏหมายจนได้ผลการคัดเลือกเอกชน 3. มีการส่ง 
ร่างเอกสารต่าง ๆ ให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบตามขั้นตอน จากนั ้น 4. หน่วยงานเจ้าของ
โครงการจะส่งร่างและเงื ่อนไขส าคัญของสัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง  5.น าเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย รัฐมนตรีไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวระหว่างขั้นตอนที่ 1 - 4  
ได้ จึงรอว่าเมื่อไหร่จะมีการเสนอเรื่องจาก รฟม. มาที่กระทรวงฯ ทราบว่าขณะนี้เรื่องโครงการดังกล่าว
อยู่ระหว่างรอค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้ถึงที่สุดก่อนจึงจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไปเรื่องนี้
สมาชิกฯ อย่าได้กังวลว่าจะมีการตัดสินใจอะไรที่ไม่ค านึงถึงหลักกฏหมายและประโยชน์ของพี่น้อง
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ประชาชน จะต ้องท าเรื ่องนี ้ให ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนตามกระบวนการของกฎหมายและเ รื ่องนี้ 
เมื่ออยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วต้องรอให้มีการให้มีค าวินิจฉัยจากศาลปกครองสูงสุดออกมาว่า  
จะให้ด าเนินการอย่างไร 
  สัญญาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องด้วยตนเอง (CUPPS) โครงการนี้เป็นโครงการ
ที่มีประโยชน์ มีการด าเนินการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในโครงการแรกและจะเห็นถึงการด าเนินการ
ว่ามีประโยชน์จึงได้ม ีการขยายโครงการไปยังท่าอากาศยานระหว่างประเทศอีกห้าแห่งที ่อยู ่ใน  
ประเทศไทย คือ ดอนเมือง ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ และเชียงราย โครงการนี้จะมีลักษณะแตกต่าง
จากการด าเน ินการที ่ส ุวรรณภูมิในเฟสแรก เพราะโครงการแรกการท่าฯ เป ็นผู ้ด าเนินการเอง  
แต ่โครงการที ่ขยายการบริการมาเป ็นบริษ ัท เอกชนเข ้ามาร ่วมลงท ุนซึ ่งใช ้งบประมาณสูงถ ึง  
10,000 ก ว ่าล ้าน บ าท ท า ให ้ก ารท ่าฯ  ป ระห ย ัด งบ ป ระม าณ ได ้ 2,000 - 3,000 ล ้าน บ าท  
การท ่าฯ ก าหนดค่าตอบแทนประก ันไว ้ที ่ร ้อยละ 90 เนื ่องจากผลการศ ึกษาที ่ด าเน ินการไว้ 
ก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้เมื ่อรับฟังค าอภิปรายจากสมาชิกฯ เห็นด้วยและรับที่จะไป  
แจ้งต่อการท่าฯ ให้มีการเจรจากับเอกชนว่า ให้รับค่าตอบแทนเท่ากับจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางจริง 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเป็นผู้ที ่ลงทุนเอง คงจะต้องเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื ่องของ 
การที ่ผู ้ป ระกอบการได ้ร ับผลกระทบจากสถานการณ ์โคว ิด -19 ต ่อไป  ช ่วงป ี 2563 -2566  
กระทรวงคมนาคมได้มีการพัฒนาการคมนาคมทั้ง 4 มิติ คือ ทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ 
ท าให้ดัชนี LPI หรือประสิทธิภาพโลจิสติกส์มีการประเมินจากธนาคารโลกจาก 160 ประเทศทั่วโลก 
จากรายงานทุก 2 ปี มีการประเมินเพื่อที่จะเห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ท าให้พี่น้อง
ประชาชนในประเทศมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ขณะนี้ดัชนี LPI ของประเทศไทยดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบจากปี 2559 ซึ ่งอยู ่ในล าดับที ่ 152 ปัจจุบันเราอยู ่ล าดับที ่ 32 แสดงให้เห ็นว่านี ่ค ือ 
สิ่งที่พวกเราร่วมกันท า ท าให้ประเทศไทยถูกต่างประเทศมองว่าเป็นประเทศที่มีโอกาสในการเข้ามา
ลงทุนเพื่อท าให้เกิดสิ ่งต่าง ๆ ที ่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ กระทรวงคมนาคมสนองตอบนโยบาย 
โดยยึดหลักการด าเนินการตามกฏหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด 
เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสร้างการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว  ปลอดภัย ราคาสมเหตุผล 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่สามารถ
เชื่อมโยงการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ กระจายความเจริญ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 
  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา  
ตอบชี ้แจงว ่า ประเด ็นการเก ็บเง ินค ่าธรรมเน ียมน ักท ่องเที ่ยวจ านวน 300 บาท  ซึ ่งการเก ็บ
ค ่าธรรมเน ียมน ักท ่องเที ่ยวจ านวน 300 บาทนี ้ ออกเป ็นพ .ร.บ .เมื ่อ เด ือนพฤษภาคม 2562  
ซึ่งตนได้เข้ามารับหน้าที ่ในกระทรวงการท่องเที ่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม  หลังจากนั้นต้นปี 2563  
ก็เข้าสู่สภาวะของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็เลยไม่ได้น าเข้าสู่
การพิจารณาของครม. แต่สุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้น าเรื่องนี้เข้าสู่ ครม. และได้รับการอนุมัติ  
ขอชี ้แจงว่าการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที ่ยว จัดเก็บใน 2 อัตราคือ มาทางอากาศเก็บท่านละ  
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300 บาท ส่วนทางบกท่านละ 150 บาท เฉพาะผู้ที ่ที ่ถ ือหนังสือเดินทางที ่เป็นพาสปอร์ตเท่านั ้น 
ท่ีผ่านการเดินทางทางบก ส่วนใครที่ถือ Boarding Pass หรือลักษณะบัตรของแรงงานที่เข้ามาเช้าและ
กลับตอนเย็นหรือเป็นข้าราชการอยู่ด่านชายแดน ตรงนั้นยกเว้นไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว
ส่วนรายได้จากการที่เก็บค่าท าเนียมนักท่องเที่ยวโดยประมาณร้อยละ 20 จ านวน 50 บาทจะท าการซื้อ
ประกัน ให้กับนักท่องเที่ยวโดยเป็นการประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตซึ่งถ้าหากเขาท าในเรื่องนี้เสร็จสิ้นก็
สามารถที่จะตอบได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มาเก็บค่าท าเนียมนักท่องเที่ยวแล้วได้ซื้อประกัน
อุบัติเหตุและประกันชีวิตให้กับนักท่องเที ่ยวซึ่งกรณีลักษณะนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในโลกนี้มีเก็บมากกว่า 40 ประเทศแต่ประเทศไทยเราเป็นประเทศแรกที่ได้ซื้อประกัน
ให้กับนักท่องเที ่ยวส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 80 เราจะเอาไปใช้ในภารกิจที่เกี ่ยวกับการดูแล
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และการเป็นการซ่อมสร้างและการพัฒนาโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว จึงอยาก
ชี้แจงให้ทราบว่าการเก็บเงินค่าท าเนียมนั้นมีที่มาที่ไป ส่วนการซักถามว่าประเทศไทยมีการพัฒนาแหล่ง
ท ่องเที ่ยวหร ือ ไม ่เพราะเห ็นว ่าม ีเพ ียงแหล ่งท ่องเที ่ยวเด ิม  ขอชี ้แจงให ้ทราบว ่ากระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การท่องเที่ยวซึ่งเป็นต้นน้ าและกลางน้ า
ตลอดระยะเวลาสามปีกว่าที่ตนด ารงต าแหน่งได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนถึง 272 ชุมชนซึ่ง
แหล่งท่องเที ่ยวชุมชนนั ้นเราเพียงแต่ลงไปเพื ่อจัดการอบรมสัมมนาและแนะน าวิธ ีการต้อนรับ
นักท่องเที ่ยววิธ ีการบริหารจัดการเมื ่อมีน ักท่องเที ่ยวเข้ามาสู ่ช ุมชนของเราแล ะเสริมว่าการที ่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนของเราเราจะท าอย่างไรให้นักท่องเที่ยวพักค้างอยู่กับเรา ให้นานมากขึ้นและ
จะหารายได้เสริมจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนของเราได้อย่างไร นับว่าเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  นายดอน ปรม ัตถ ์ว ิน ัย  รองนายกร ัฐมนตร ีและร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ ตอบชี้แจงประเด็นด้านการต่างประเทศเสื่อมโทรม ว่าปี 2558 นับตั้งแต่รัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ ประเทศไทยเป็นประธานกลุ่ม 77 ซึ ่งดูแล  
134 ประเทศในสหประชาชาติ ต่อมาได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่ม G20 ในฐานะประธานของ 
กลุ่ม 77 ในปี 2559 เป็นผู้ประสานงานของอาเซียนกับสหประชาชาติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระโลก 
คือ SDG เป็นภารกิจของ 193 ประเทศของสหประชาชาติ และในปีเดียวกันได้รับมอบหมายให้เป็น
ประธาน ACD ที ่ม ีประเทศสมาช ิก 35 ประ เทศ ม ีการประช ุมส ุดยอด ACD และในป ี 2560  
สหภาพยุโรปได้ตกลงปรับความสัมพันธ์กับไทยให้เป็นปกติ ระยะเวลาตั ้งแต่เริ ่มต้นของรัฐบาล  
พลเอกประยุทธ์ ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีพัฒนาการด้านการต่างประเทศแสดงให้เห็นถึง
การยอมรับให้ประเทศไทยให้เป็นผู้น าหรือเป็นผู้ประสานงานในเวทีต่าง ๆ ได้รับเชิญไปร่วมการประชุม
ในที ่ต ่างๆ และนานาประเทศก ็ได ้เด ินทางมาร ่วมประช ุมที ่ประเทศไทยเป ็นสิ ่งที ่ย ืนย ันว ่า  
การต่างประเทศไม่เสื่อมโทรมแต่มีการเคลื่อนไหว มีพลวัตอยู่ตลอดเวลา เป็นรัฐบาลที่ให้ความส าคัญ
กับนโยบายต่างประเทศที่สมดุลอย่างมาก เพื่อวางรากฐานให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ 
ในระยะยาว ส่วนประกอบส าคัญของเรื่องการต่างประเทศทั้งหมดในที่สุดแล้วได้มาสะท้อนอยู่ใน  
แผนแม่บทด้านการต่างประเทศและยุทธศาสตร์ชาติที ่เรียกว่าแผน 5S/5มี นับว่าเป็นครั ้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศที่มีแผนและกรอบเวลากรอบการด าเนินงาน แผนดังกล่าว
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มีการพูดถึงความมั่นคง ด้านความปลอดภัย ความมั่งคั่ง ยั่งยืน และความมีมาตรฐานสากล มีสถานะ
และเกียรติภูมิและต้องมีพลังในแง่ของการท างานร่วมกับนานาประเทศทั้งหมดถือว่าเป็นการแสดง
ความพร้อมของประเทศไทยในบทบาทที่เรียกว่าเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 
เป็นผู้เล่นส าคัญในเวทีโลก ในปี 2562 ไทยได้เป็นประธานอาเซียนและเป็นผู้ผลักดันเรื่องความตกลง
การค้าเสรี 18 ประเทศที่ค้างคามานาน 10 ปี ขณะนี้รอประธานคนต่อไปลงนามแต่ความตกลงทั้งหมด
ที่ค้างคากันมาได้รับการเจรจาลุล่วงเป็นตลาดใหญ่ 2,000,000,000 คนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
ในแต่ละช่วงเวลามีเรื่องราวส าคัญที่เกิดขึ้นภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ทั้งอาเซียน
และเอเปค และในปี 2562 เป็นปีที ่นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุม G20 ที ่โอซาก้าและเป็น 
ครั้งแรกที่ได้พูดจากับมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียโดยตรงเพื่อขับเคลื่อนการปรับความสัมพันธ์
ระหว่างทั้งสองประเทศ แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีการเตรียมวางแผนกันมาล่วงหน้า 2-3 ปีแต่จุดส าคัญคือ
จุดที่ได้พบปะกับมกุฎราชกุมารที่โอซาก้าจึงได้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ที่แช่แข็งกันมา 32 ปีลุล่วง
และกลับมาเป็นความสัมพันธ์ปกติ สิ ่งต ่าง ๆ ที ่ปรากฏอยู ่ในเอเปค คือ นานาประเทศได้แสดง 
ความยินดีกับประเทศไทยที่ได้จัดการประชุมส าเร็จมีการกล่าวทั้งในห้องประชุมและเขียนตามมาแสดง 
ความยินดี ด้าน BCG มีการส่งมอบให้กับประธานคนใหม่ของเอเปค เราได้มีการตกลงกันว่าเอเปค
ภายใต้การเป็นประธานของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2023 จะใช้ Theme ที ่เป ็นผลส าเร็จของ 
ประเทศไทยเป็น Theme การด าเนินงาน BCG Implementation เป็นหัวข้อส าคัญในการด าเนินงาน 
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าได้รับการตอบรับและได้รับการสานต่อเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศที่ดูแลเรื ่องโควิดได้ดีที ่สุดประเทศหนึ่ง  
ของโลก ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า และขอยืนยันว่าภายใต้ 8 ปีของการบริหารงาน
ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นโยบายด้านการต่างประเทศไม่ได้เสื่อมโทรมแต่อย่างใด  
และหวังว่าจากนี้ไปใครมาเป็นรัฐบาลจะสานต่อสิ่งที่ได้วางรากฐานไว้เป็นอย่างดี  
   
  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบชี้แจงว่าปีที่แล้วมีการส่ง
แรงงานไปสวีเดนและฟินแลนด์ประมาณ 10,000 คน มีปัญหาที่ฟินแลนด์จ านวน 200 คนและที่สวีเดน 
300 คน ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ก าลังแก้ไขปัญหาอยู่  ส่วนที่มีปัญหาอยู่ 200 - 300 คนเป็นปัญหาที่เกิด 
จากการไปครั้งแรกไม่มีความช านาญ แต่คนที่ได้ประโยชน์มีถึงร้อยละ 90 โดยมีรายได้จากการเก็บ
ผลไม้ป่า การอนุญาตจากกระทรวงแรงงานได้รับการร้องขอจากสถานทูตฟินแลนด์และสวีเดน  
การก าหนดอัตราส่วนแรงงานเกิดขึ ้นจากสถานทูตทั ้งสองแห่ง ไม่ได้เกิดจากที ่กระทรวงแรงงาน 
เป ็นคนก าหนดและออกว ีซ ่า เพื ่อ ไป เก ็บผลไม ้ป ่าระยะสั ้น ให ้นั ้น เงื ่อน ไขทั ้งหมดขึ ้นอยู ่ก ับ 
ประเทศฟ ินแลนด ์และสว ีเดน ผู ้ที ่ถ ูกจ ับก ุมก ็ขอให ้ต ่อสู ้ทางคด ีเพราะย ังไม ่ได ้เป ็นผู ้ต ้องหา  
จากการสอบถามผู้ที่เดินทางมาเก็บผลไม้ป่าทุกปีได้รับข้อมูลว่า จะเดินทางไปช่วงเดือนมิถุนายนถึง
สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที ่รอข้าวตั ้งท้อง จึงไปหารายได้ในช่วงระหว่างรอเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อให้มีรายได้
เพิ่มเติม กระทรวงแรงงานมีหน้าที่สนับสนุนคนท างาน แต่ไม่ได้สนับสนุนให้คนไปถูกรังแกหรือไป 
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ค้ามนุษย์ แต ่ละประเทศต่างมีกฎหมายการค้ามนุษย์ อย่างไรก ็ตาม ข ้อเป็นห่วงของสมาชิกฯ  
ได้มีการประสานงานและพยายามแก้ไขปัญหา ส าหรับผู้ที่มีปัญหาได้มีการถอนค าร้องไปแล้ว 
 

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และคณะรัฐมนตรีตอบชี้แจงเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ท าหน้าที่ของตนเองตามระบบรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ 
จากนั้นได้สั่งปดิการประชุมในเวลา 00.34 นาฬิกา  

 
ปิดการประชุมเวลา 00.34 นาฬิกา 
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                     ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


