
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันพฤหัสบดีที่  ๑  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๕๕  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์กล่าวเปิดประชุม  
ก่อนที่ท่ีประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้ง
ให้ท่ีประชุมรับทราบเรื่อง  การถ่ายทอดการประชุมนอกจากมีการถ่ายทอดทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาตามปกติแล้ว  
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมในการพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์  
ระหว่างเวลา  ๑๐.๓๐  นาฬิกา  จนเสร็จสิ้นการพิจารณากระทู้ถามสด  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๑  วรรคสอง  จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  
ตามลําดับ  คือ 
 ๑. กระทู้ถาม  ของ  นายขจิตร  ชัยนิคม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  นโยบายการปรับลดราคาน้ํามันและผลกระทบ
จากการปรับราคาน้ํามัน  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เป็นผู้ตอบ 
 ๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสุกิจ  อัถโถปกรณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ผลกระทบจากการงดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิง  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

(สําเนา) 
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 ๓. กระทู้ถาม  ของ  นายศุภชัย  ใจสมุทร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  การคุกคามและแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี
ของสื่อมวลชนและการแสดงออกของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย  ถาม  
นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

 ต่อจากนั้น  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ ่งได้ผลัดเปลี ่ยน
ปฏิบัต ิหน้าที ่  และได้เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามท่ัวไป  
ตามลําดับ  คือ 
 ๑. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความจําเป็นและความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร
ในลําน้ําสงคราม  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 
 ๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสถาพร  มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดลําพูน  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตอําเภอลี้  อําเภอ
บ้านโฮ่ง  อําเภอเวียงหนองล่องและอําเภอป่าซาง  จังหวัดลําพูน  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ๓. กระทู้ถาม  ของ  นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสตูล  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ความคืบหน้าในการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วิทยาเขตสตูล  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญ  จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบใน 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 
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 เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน   
โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  ปีท่ี  ๑  ครั้งที่  ๕  
(สมัยสามัญทั่วไป)  วันพุธท่ี  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔  คือ   

๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ซ้ําซาก  ซึ่ง  นายอํานวย  คลังผา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑) 

๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัย  ในพื้นที่ลุ่มน้ํายมอย่างเป็นระบบ  ซึ่ง  นายจักรวาล  ชัยวิรัตน์นุกูล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสุโขทัย  พรรคภูมิใจไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบ
วาระเรื่องด่วนที่  ๒) 

๓. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ซึ่ง  นายนคร  มาฉิม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปัตย์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่อง
ด่วนที่  ๓) 

๔. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการสร้างเขื่อนป่าสัก  ๒๔  ตอนตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อมต่อ
แม่น้ําโขง  โดยทํากาลักน้ําจากแม่น้ําโขงเชื่อมต่อแม่น้ําป่าสักและแม่น้ําสายอื่น ๆ   
ท่ีเหมาะสม  เพื่อประโยชน์ในการเกษตร  การปศุสัตว์  การประมง  และเป็นแหล่งผลิต
กระแสไฟฟ้า  ซึ่ง  นายนิยม  วรปัญญา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๓) 

๕. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการจัดทําโครงการแก้มลิงในพื้นที่ลุ่มน้ําป่าสักและแม่น้ําสายอื่น ๆ   
ที่เหมาะสม  ซึ่ง  นายนิยม  วรปัญญา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๔) 
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๖. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ซึ่ง  นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๖) 

๗. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเป็นธรรม
และเป็นระบบ  ซึ่ง  นายนิยม  ช่างพินิจ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๘. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษา  เรื่อง  การสํารวจแหล่งน้ํา  อ่าง  และฝายการชลประทานขนาดเล็กเพื่อ
ดําเนินการบูรณะ  ปรับปรุง  และซ่อมแซมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตร  
การอุปโภค  บริโภค  และป้องกันน้ําท่วม  ภัยแล้ง  ซึ่ง  นายนิยม  วรปัญญา  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  และนายพิชัย  เกียรติวินัยสกุล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

๙. ญัตติด่วน  เรื ่อง  ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตลุ่มน้ํายมตอนล่าง  
เนื่องจากเกิดน้ําท่วมซ้ําซาก  ซึ่ง  นายสัมพันธ์  ต้ังเบญจผล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุโขทัย  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๑๐. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตลุ่มน้ําวัง  เนื่องจากเกิดอุทกภัย
ซ้ําซาก  ซึ ่ง  นายธนิตพล  ไชยนันทน์  สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  จังหวัดตาก   
พรรคประชาธิปัตย์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๑๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมหลายพื้นที่ท่ัวประเทศ  ซึ่ง  นายวรงค์  เดชกิจวิกรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
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๑๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาน้ําท่วมเพื่อหาทางป้องกันแก้ไข  ซึ่ง  นายภราดร  ปริศนานันทกุล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดอ่างทอง  พรรคชาติไทยพัฒนา  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยัง
มิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ท่ีประชุมได้มีมติให้ปิดอภิปราย  และลงมติให้ส่งญัตติลําดับท่ี  ๑  และ  ๑๑  
ให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  และลงมติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
จํานวน  ๓๘  คน  เพื่อพิจารณาในญัตติลําดับท่ี  ๒,  ๓,  ๔,  ๕,  ๖,  ๗,  ๘,  ๙,  ๑๐  
และ  ๑๒  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายนิวัติชัย คัมภีร์ ๒. รองศาสตราจารย์เจษฎา  แก้วกัลยา 
 ๓. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ๔. นายชัชวาลย์  บุญเจริญกิจ 
 ๕. นายจําเริญ  ยุติธรรมสกุล ๖. นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล 
 ๗. นายนิยม  วรปัญญา ๘. นางสาวสุณีย์  เหลืองวิจิตร 
 ๙. นายจรูญพงศ์  พันธุ์ศรีนคร  ๑๐. นางนันทนา  ทิมสุวรรณ 
 ๑๑. นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ ๑๒. นายพร้อมพงศ์  นพฤทธิ์ 
 ๑๓. นายชูกัน  กุลวงษา ๑๔. นายองอาจ  วชิรพงศ์ 
 ๑๕. นายสถาพร  มณีรัตน์ ๑๖. นายนิยม  ช่างพินิจ 
 ๑๗. นายสุรศักด์ิ  อนรรฆพันธ์ ๑๘. นายอํานวย  คลังผา 
 ๑๙. พลเอก สมชาย  วิษณุวงศ์ ๒๐. นางดวงแข  อรรณนพพร 
 ๒๑. นายปวีณ  แซ่จึง ๒๒. นายสุทธิชัย  จรูญเนตร 
 ๒๓. นางสาวธีรรัตน์  สําเร็จวาณิชย์ ๒๔. นางสาวบุณย์ธิดา  สมชัย 
 ๒๕. นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู ๒๖. นายสมบัติ  ยะสินธุ์ 
 ๒๗. นายสงกรานต์  จิตสุทธิภากร ๒๘. นายนราพัฒน์  แก้วทอง 
 ๒๙. นายนคร  มาฉิม ๓๐. นายวิรัตน์  วิริยะพงษ์ 
 ๓๑. นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย ๓๒. นายวิรัตน์  กัลยาศิริ 



 
- ๖ -

 ๓๓. นางสาวปานทิพย์  ศุภกิจเจริญ ๓๔. นายจักรวาล  ชัยวิรัตน์นุกูล 
 ๓๕. นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์ ๓๖. นายภราดร  ปริศนานันทกุล 
 ๓๗. นายวัชรพล  โตมรศักด์ิ ๓๘. นายรณเทพ  อนุวัฒน์ 
  ท่ีประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา  ๖๐  วัน 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๔  นาฬิกา 

 
 

(นายพิทูร  พุ่มหิรัญ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม 
โทร.  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒ 
www.parliament.go.th 
 


