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เรือง กระ■ดีถาม

สำนิกงานเ ลขาชิการสภาดูแทฺนราษฎร 
ถนนทู้ทองใน กท ©0๓00

jcria ตุลาคม ๒£๔๒

เรียน เลขาชิการคณะรีฐมนตรี

สิงทีส่งมาด้วย สำเนากระทู้ถาม ๖© เรีอง กระ■ดีถามละ ๔ สำเนา (^fOy

สำ'นกงานเลขาธิการสภาดูแทนราษฎรขอส์งสำเนากระทู้ถามชี่งประธาน 

สภาดูแทนราษฎรอนุญาตให้ถามได้แล้วตามบัญข็ทาย,หนิงสือนื พรือมด้นนืได้ขีคส์งไปยัง 

รีฐมนตรี?รเกียวข็องเฟิอตำเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษาด้วยแล้ว
ขอแสคงความนิบสอ

/>/*- น2

(นางสิรีล้กษณ์ ข้นบำรุงกิจ) 

เ ลขาชิการสภาดูแทนราษฎร

กองการประชุม 
ไทร. ๖๔๔©©๖๖-๗
ไทรสาร ๖๔๔©©๖๓!
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(ตามหนิงสือ ที่ สผ ๐๐0d/rtWsif ลงวินที่ lat? ตุลาคม teficite)

๑. กระด้ถามที่ ๖๔๑ ร. เรือง

to. กระfถามที่ ๖๔ไร ร■ เรือง

ต. กระท้ถามที่ ๖๔ต ร. เรือง

การล่งทหารไทยไปรักษาส้นสภาพไนสมอว์ตะวินออก 

(นาบกๆ)
ของนายเปรมศึกส เทึยบุ'ระ สมาชิกสภาดูแทนราษฎร 

วิงหวิดขอนแก่น
■ไครงการท่อกีาซไทย - มาเลเซีย (นายกๆ)
ของนาย เปรมศึกดี เพืยบุวะ สมาชิกสภาดูแทนราษฎร 

วิงหวิดขอนแก่น
การ เสีอกสรรดูบริหารสถานศึกษาจากควูดูสอน

(ศึกษาธิการ)
ของนาย เปรมศึกส เพึขบุระ สมาชิกสภาดูแทนราษฎร 

วิงหวิดขอนแก่น

๔. กระ,jรถามที่ ๖๔๔ ร. เรือง ผลกระทบท่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาส ไนกาวล่งเสริม
การท่องเที่ยว (นายกๆ)

ของนายเปรมศึกส เพึยบุระ สมาชิกสภาดูแทนราษฎร 

วิงหวิดขอนแก่น
๕. กระด้ถามที่ ๖๔๔ ร. เรือง ความไม่ปลอดศึยไนซีวิคและทรัพย์สินของราษฎรวิงหวิด

ขอนแก่น ไนภาวะวิกฤตเสรษฐกิจ (นายกๆ)
ของนายเปรมศึกคิ เพึยยุระ สมาชิกสภาดูแทนราษฎร 

วิงหวิดขอนแก่น
๖. กระด้ถามที่ ๖๔๖ ร. เรือง การอพยพราษฎรออกจากป่า (นายกๆ)

ของนายนิยม ววปัฤเญา สมาชิกสภาดูแทนราษฎร 

วิงหวิดลพบุรื
ตเ. กระฑุ้ถามที่ ๖๔ฅเ ร. เรือง เหตุการณ์แผ่นสนไหวที่ได้หวิน (นายกๆ)

ของนายเปรมศึกดิ เฟิยบุระ สมาชิกสภาดูแทนราษฎร 

วิงหวิดขอนแก่น
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๘. ก?ะดูถามที ๖๔๘ ร. เรือง

๔. กระทีถามที ๖๔๔ ร. เรีอง

๑ง. กวะทูถามที ๗00 ว. เรึอง

๑©. กระทีถามที ๗0๑ ร. เรึอง

๑๒. กระทีถามที ๗o\ร ร ■ เรือง

©๓. กระทีถามที ๗0๓ ร ■ เรีอง

©๔. กระทีถามที ๗0๔ ร. เรีอง

©๔. กระทีถามที ๗0๔ ร. เรือง

-๒-

มาตรการซิวยเหลึอเกษตรกรไนด้านราคาจ้าว (นายกๆ)
ของนาบประชาชิป''เคย คำสีงท้นอก สมาซิกสภาดูแทนราษฎร 

จังหวัดนครราชสีมา

บูรณะปรับปรุงถนนย่านชุมชน (นายกๆ)
ของนายนิยม ววปัญญา สมาซิกสภาดูแทนราษฎร 

จังหวัดลพบุรี
การส่งเสริมเรือสำราญท่องเทียวเจ้อนป่าล้กจาก 
เพชรบูรณ์ - กรุงเทพมหานคร (นายกๆ)
ของนายนิยม วรปัญญา สมาซิกสภาดูแทนราษฎร 

จังหวัดลพบุรี
'โครงการทีฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร (นายกๆ)
ของนายทูวัวิพเน์ ฤทูชิฤาซิย 1 สมาซิกสภาดูแทนราษฎร 

จังหวัดสกลนคร
ขอไท้ลดราคาน้ำปันดีเซลเส่อชึ่วยเหสีอเกษตรกร 
ดูประกอบการขนส่ง และประชาชนทั๋วไป (นายกๆ)

ของนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาดูแทนราษฎร 

จังหวัดลพบุรี
ราคาจ้าวเปสีอกดกด่ำขอไหรัชบาลซิวยเหสีอเกษครกร 

(นายกๆ)
ของนาบนิยม ววปัญญา สมาชิกสภาดูแทนราษฎร 

จังหวัดลพบุรี
การสนิบส,นนกิจการมหาวัทูยาสียมหาจุทีาลงกรณ์ 

วาชวัทูยาข้ย วิทบาเขตหนองคาย (ศึกษาชิการ)
ของนายเปรมศึกคิ เฟิยยุระ สมาซิกสภาดูแทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่น
เงินทีฮมเทีอส่งเสริมอุตสาหกรรมรายย่อย (อุตสาหกรรม) 
ของนายเปรมศึกดิ เพึยบุระ สมาชิกสภาดูแทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่น
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๑๖. กระทู้ถามที ๗0๖ ร. เรีชิง

๑๘. กระทู้ถามที ๗๐๘ ร 1

๑๙. กระทู้ถามที ๗๐ร1 ร- เรีอ'3

teo. กระทู้ถามที ๗๏0 ร- เรึ®ง

18๑. กระทู้ถามที ๗๑๑ ร. เรือง

เงินกิป็มของกรมประชาสงเคราะห์เทีอบรรเทาปัญหา 

กาวว่างงาน (แรงงานร)
ของนาย เปรมศึกดิ เฟิยบุวะ สมาซิกสภาทู้แทนราษฎร 

จังหวัดขอนแว่น
การวางระ เป็ดหน้ารืฐสภาทำ,Iท้มีผลกวะทบ^อเสรษฐกิจ 

และขวัญกำลังใจของประชาชนทีงประ เทส รวมทีง 

ชาวค่างชาคทีมาท่อง เทียวจะร้ลีกโม่ปลอดกิย (นายกๆ) 
ของนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาทู้แทนราษฎร 

จังหวัดลพบุรื
มาตรการค้มครองทรีพย์สินทางปัญญา (นายกร)

ของนาย เปรมศึกดิ เพึขบุระ สมาชิกสภาทู้แทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่น
สินค้าอุปโภค บริโภคปริบศึวชินราคา โดยค้างว่า 

น้ำมันเบนชิน ดีเชล ชินราคาอีกริอยละ ๓0 แค่ราคา 

ผลผสีดทางการเกษตรรงคงตกค่ำ (นายกร)
ของนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาทู้แทนราษฎร 

จังหวัดลพบุรี
การสํงเสริมกาวเลียงโค กระป็อ มัา เส่อใจ้แวงงาน 

ในการเกษตร (นายกร)
ของนายนิยม าวปัญญา สมาชิกสภาทู้แทนราษฎร 

จังหวัดลพบุรี
การชำระค้นเงินทู้ป็มเส่อกาวศึกษา (ศึกษาชิกาว)

ของนายเปรมศึกศึ เฟิบบุระ สมาชิกสภาทู้แทนราษฎร 

จังหวัดขอนแว่น



II
ร้บที่ 4rcnb/lo4r<t๒ วันที่ ๒๙ กนยายน ๒**๒ สำนักงานเลขาธิการสภาสู้แทนราษฎร

กระสู้ถาม'ที่ ๗ซิ๐ ร.

สภา§แทนราษฎร

๒๙ กันยายน ๒**๒

เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงโค กระรอ ม้า เพื่อใช้แรงงานในการเกษดร 

กราบเรียน ประธานสภาสู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอด้งกระสู้ถาม ถามนายกรัฐมนครี ด้งต่อไปนี้
ช้าพเจ้าได้รับการรัองเรียนจากราษฎรจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหานํ้าม้'นและ!!3ยมีราคาแพง 

ทำให้ต้นทุนการทำไร่ ทำนาเพิ่มลูงซ็น ผลผลิตที่ได้ก็ดกตํ่า เกษดกรจึงต้องหันมาไข้เครื่องจ้กรทำการเกษตร 

แทน ยิ่งทำให้มีหนี้ดินด้นพันตัวเพราะด้นทุนการผลตสูงกว่าการใช้แรงงานลัตวัประกอบกับรัฐบาลไม่ส่งเสริม 
การเลี้ยงลัควัประ๓ทใช้แรงงานทางการเกษตร เข่น โค กระบอ ม้า แต่กลับไปส่งเสริมสนับสนุนแต่เฉพาะ 
โคนม โคเนี้อ ทำให้โค กระบอ ม้าที่ใช้แรงงานในภาคการเกษตรมีจำนวนลดลงและกำลังจะสูญพันf 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า
ซิ. ขอให้รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลัดวัที่ใช้แรงงานในภาคการเกษตร 

เข่น โค กระบือ ม้าเพื่อข่วยเหลอเกษตรกรให้ด่ารงฉาขีพอยู่ได้ต่อไปจะได้หรีชิไม่ ห้าไม่ได้เพราะเหตุใด 

ขอทราบรายละเอยค
๒. รัฐบาลมีแผนที่จะส่งเสริมการเลี้ยงกระบือพันธุมูล่า สายพันธุจากชินเตย และกระบือ 

ปรักชึ่งใช้งานในด้านการเกษตร มีความทนแดดหรึอที่เรียกตามภาษาลี้นบานว่า ควายสู้ อย่างไร กรมปคุสัตวั 

มีการเร่งดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือพันธุด้งกล่าวนี้หรีอไม  ่ขอทราบรายละเอยด
๓. รัฐบาลมีแผนนโยบายที่จะส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุไทยใหญ่ (ขาวลำพูน) หรึอไม่ อย่างไร 

ห้ายังไม่มีจะขอให้กรมปตุลัตว์เร่งดำเนินการส่งเสริมโคสายพันfu โดยการผสมกับพันธุอเมริกันบาร่มน 
ได้หรีอไม่ ประการใด ขอทราบรายละเอยด

(สำเนา)

(โปรดพดิก)



<r. ในอดีตเคยได้ห้าบรรทุกสินค้าได้ผลดีมาก จึงขอไห้fjบาลเร่งสิงเสริมการเลื้ยง

พน$าแฟงแสะได้งานจะได้หัริอไม  ่ใ]ระการไต ขอทราบรายละเอียด 

ขอไห้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความน้บถึชิอย่างยิ่ง 

(สงชื่อ> นิยม วรปัญญา

(นายนิยม วรปัญญา)
ดมาขิกสภาผู้แทนราษฎร จงหวัดลพบุรื 

พรรคชาติไทย

เสาวนีย์ พิมพ์

หัวหน้าฝ่ายกระ!ฐถาม กองการประชุม


