(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๒ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นําเรื่อง ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร
เพื่ อ พิ จ ารณาคดี อ าญาร้ อ ยตํ า รวจเอก ปุ ร ะชั ย เปี่ ย มสมบู ร ณ์ สมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎร ในระหว่างสมัยประชุมออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ
ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง
ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ
ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ
เกี่ย วกับ การแก้ไ ขปัญ หาและมาตรการในการให้ค วามช่ว ยเหลือ ประชาชนที่ไ ด้รับ
ความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
คือ
๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากอุทกภัย ซึ่ง นายสุชาย ศรีสุรพล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)

-๒๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน
ซึ่ง นายพิษ ณุ หัต ถสงเคราะห์ สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร จัง หวัด หนองบัว ลํา ภู
พรรคเพื่อ ไทย กับ คณะ เป็น ผู้เ สนอ (ในระเบีย บวาระเรื่อ งที่ที่ป ระชุม เห็น ชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาวิกฤตภัยพิบัติ
น้ําท่วมดินถล่มครั้งใหญ่ในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรงเพื่อหาแนวทาง
มาตรการป้องกันแก้ไขและให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ซึ่ง นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)
๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหา
น้ําท่วม และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในบริเวณพื้นที่จังหวัด
ลพบุรีและหลายจังหวัดในบริเวณภาคกลาง ซึ่ง นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากน้ําท่วมฉับพลันและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในจังหวัด
ลพบุรี ขอนแก่น นครพนม สกลนคร สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อยุธยา นครสวรรค์
และทุก ๆ จังหวัดที่น้ําท่วม ซึ่ง นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๕)
๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบฝั่งหนองหาร และการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางน้ําอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ซึ่ง นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย และนายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๖)

-๓๗. ญัต ติ เรื่อ ง ขอให้ส ภาผู้แ ทนราษฎรพิจ ารณาการแก้ไ ขปัญ หา
น้ํากัดเซาะริมตลิ่งแม่น้ํายมและการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมตลิ่งแม่น้ํายมเพื่อแก้ไขปัญหา
คันดินแม่น้ํายมพังทลายก่อให้เกิดน้ําท่วมไร่นา ซึ่ง นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่อง
ที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๗)
๘. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหาแนวทาง
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาสภาพแวดล้ อ มริ ม ฝั่ ง ทะเลสาบหนองหาร และบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ําเป็นระบบอย่างบูรณาการ ซึ่ง นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย และนายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๘)
๙. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสนับสนุนการพัฒนา
ฟื้นฟูหนองหารจังหวัดสกลนครและเส้นทางการท่องเที่ยวรอบหนองหาร ซึ่ง นายนิยม
เวชกามา สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร จัง หวัด สกลนคร พรรคเพื่อ ไทย กับ คณะ
เป็น ผู้เ สนอ (ในระเบีย บวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๙)
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาญั ต ติ ดั ง กล่ า ว มี ส มาชิ ก ฯ อภิ ป ราย โดยมี
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มตอบชี้แ จงจนได้เ วลาพอสมควรแล้ว
ที่ประชุมได้ลงมติให้ปิดอภิปราย เมื่อผู้เสนอได้อภิปรายสรุปแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติ
ให้ส่ง ญัต ติลําดับ ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, และ ๙ ให้ค ณะรัฐ มนตรีรับ ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป และลงมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ญัตติในลําดับที่ ๖

-๔ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป นายสุกิจ อัถโถปกรณ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ
ข้อ ๔๖ (๑) เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาราคายางพารา
ตกต่ํา เพื่อให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ ที่ประชุมได้ลงมติไม่รับญัตติดังกล่าว
ขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
ต่อ มา ได้มีส มาชิก ฯ เสนอญัต ติข อเปลี่ย นระเบีย บวาระการประชุม
โดยขอให้นําญัตติด่ว น เรื่อ ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ซึ่ง พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคมาตุภูมิ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๕) ขึ้นมาพิจารณาก่อน จากนั้นมีผู้รับรองญัตติได้ขอถอนการรับรองญัตติ
ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติไม่ยินยอมให้ถอน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๓
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้นําญัตติ
ดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาก่อน
ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม จึง ได้เ สนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณา
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ซึ่ง พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคมาตุภูมิ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕)
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําญัตติทํานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป
คือ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทาง
การสร้างความปรองดองของคนในชาติ ซึ่ง นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล สมาชิกสภา
ผู้แ ทนราษฎร แบบบัญ ชีร ายชื่อ พรรคภูมิใ จไทย เป็น ผู้เ สนอ (ซึ่ง ยัง มิไ ด้บ รรจุ
ระเบียบวาระ)

-๕เมื่อ ผู้เ สนอได้แ ถลงเหตุผ ล ตามลําดับ มีส มาชิก ฯ อภิป ราย โดยมี
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกัน
ดําเนินการประชุม ภายหลังสมาชิกฯ อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้
มีมติให้ปิดอภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่ง เลื่อ นการลงมติญัตติดังกล่าวไป
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๒๓.๕๒ นาฬิกา
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