
สำนัณลขาธิก'^คณะรัฐมนตรี

เ/&

สำนักงานเลขาชิกาวสภาผู้แทนราษฎร 

ถนนอู่ทองไน กท ๑0000

มกราคม ๒๕๔0

เรือง ปัญหาราคาทิชผลทางการเกษดรคกค่ำ

เรียน เลขาชิการคณะรัฐมนตรี

สิงที่สํงมาด้วย ห้เดดีที่ เกียวจ้อง รวม ๑01 ฉบบ

ด้วยไนคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒0 ปืที่ ๔ คร์งที่ ๑๕ 

(สมัยสามัญที่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑0 มกราคม ๒๕๔0 คริ้งที่ ๑01 (สมัยสามัญที่วไป)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔0 และครังที่ ๑๙ (สมัยสามัญที่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒01 

มกราคม ๒๕๔0 ที่ประชุมได้พิจารณาญัตดิตามปัญข็จ้างท้ายแด็วลงมดีไห้ล่งเรืองด้งกล่าว  

.ต่อคณะรัฐมนตรีเพึอพิจารณาดำเนินการ

จีงเรียนมาเทิอทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถึอ

(X/,

(นางกิรีดีกษฌ์ ปันบำรุงกิจ) 

เ ลขาชิการสภาผู้แทนราษฎร

กองการประชุม 

ไทร. ๒๔๔๑๑00
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ปัณวิเ ญั ตติ

๑. ญัตติด่วน เรือง ราคาจ้าวเปสือกตกต่ำ

(นายสุนัย จุลหงตธร นับคณะ เป็นผู้เสนอ)

๒. ญัตติด่วน เรือง ขอไท้รัฐบาลแก็ไขปัญหาราคาจ้าวตกด่ำ 

(นายวิร้ย ซ็ยจีตวรชกุล นับคณะ เป็นผู้เสนอ)

๓. ญัตติด่วน เรือง ขอไท้สภาๆ คงคณะกรรมาธิการวิสามีญเทิอพิจารณาแก้ไขปัญหา 

ทิชผลเกษตรราคาตกค่ำ

(นายเปรมนักคิ เทิยกุระ นับคณะ เป็นผู้เสนอ)

๔. ญัตติด่วน เรือง การแก็ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกด่ำ 

(นายจำลอง ครุฑขุนทด กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

๕. ญัตติด่วน เรือง การแก้ไขปัญหาราคาทิชผลทางการเกษตรตกด่ำ 

(นายวราเทพ รัตนากร นับคณะ เป็นผู้เสนอ)

๖. ญัตติ เรือง ราคาก้อยส์วนแบ่ง ๗0/๓0 ปี ๒๕๓๘/๒๕๓๔ และราคาเปีองด้นฤดูเป็ดทึบ 

๒๕๓๙/๒๕๔0 ทีจะกำหนดจ่ายเงินเบีองด้นไห้ชาวไร่ก้อย 

(นายนิยม วรปัญญา และนายประกุทธ กิริพานิชย์ เป็นผู้เสนอ)

๓!. ญัตติ เรือง ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

(นายวิเซียร นันฉ่อง นับคณะ เป็นผู้เสนอ)

๘. ญัตติ เรือง พิจารณาหามาตรการไนการแก้ไขราคาผลไมีฅกด่ำไนปี ๒๕๔0

และปีด่อ ๆ ไป ขอไท้สภาๆ ร่วมกันพิจารณาเทิอสํงญัคติไท้คณะกรรมาธิการการเกษตร

และสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณา

(นายเสริมนักติ การุญ นับคณะ เป็นผู้ เสนอ)

๔. ญัตติ เรือง ขอไท้สภาๆ ร่วมนันทิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาจ้าวเปลึอกตกด่ำ 

(นายวิรัตน์ ตยางคนนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
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๑0. ซิตดี เรึอง ปัญหาวิกฤตการณ์ของเกษตรกร

(นายชิงร้ย มงคลธรรม กับคณะ เป็นผุเสนอ)

๑๑. <5ตคิ เรือง ขอไห้ยกระดับราคาด้อยและข้าวเปลือก จ้าวโพด ข้าวฟ่าง 

มันสำปะหลิง ส่าฟ่าง ๆ ตกต่ำ ชิวยเกษตรกร 

(นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นสูเสนอ)

๑1อ. ญัตคิ เรือง ปัญหาความเดีอดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ออย 

(นายเรว้ต สีรึนุกุล เป็นสูเสนอ)

๑ต. ณ์ตคิ เรือง ขอไห้รัฐบาลจ้ดหาทางชิวยเหลือเกษตรกรไห้ขายข้าวโพดได้กังละ ๙0 บาท 

ข้าวเปลือกกังละ ๘0 บาท

(นายนิยม วรปัญญา และนายเรวิต สืรึนุกุล เป็นสูเสนอ)

๑๔. ญัตดิต่วน เรือง ราคาผลิตผลทางการเกษดรดกต่ำเพิอไห้สมาชิกสภาสูแทนราษฎรร่วมกัน 

พิจารณา มีมดิส่งไท้รัฐบาลรับไปแก้ไข 

(นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นสูเสนอ)

๑๔. ญ้ตสต่วน เรือง ราคาผลผลิตการเกษตรดกต่ำ 

(นายเงิน ไชยกิวามงคล เป็นสูเสนอ)

๑๖. ญ้ฅดิต่วน เรือง ขอไห้สภาๆ ร่วมกันพิจารณาเพิอหาแนวทางแก้ไขปัญหาพิชผล 

ทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ

(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัตเน์ กับคณะ เป็นสูเสนอ)

๑๗. ญัตดิต่วน เรือง ขอไท้สภาๆ ร่วมกันพิจารณาเพิอหาแนวทางแก้ไขปัญหาพิชผล 

การเกษตรดกต่ำ

(นายจุดิ ไกรฤกษ์ กับคณะ เป็นสูเสนอ)
"V



(สำเนา)
เลา]รึบ ซิ๓!/to๕๔๒ รีนล่ ๒๔ พ.ย.to£๔1อ

สำนิกงานเลขาชิการสภาคูแทนราษฎร

สภาคูแทน'ราษฎร

too พฤศจีกายน ๒๕๔๒

เรีอง ขอเสนอสิ(คดีด้วน เรีอง ราคาจ้าวเปลอกศกด้ำ 

กราบเรียน ประธานสภาคูแทนราษฎร

ด้วยขณะนิประ เทศ!ทยประสบค้บบ๊ญหาสภาวะ เศรษ5กิจดกด้ำ ลนค้าทุกอปาง 

มีราคาสูงซ้นแด้ผลผลคทางการเกษตร !คยเฉพาะอปางบึงจ้าวเปลอกรึงสอเป็นสิชเศรษฐกิจ 

ล่สำด้ญของ!ทยกต็บมีราคาดกด้ำลงอปางมาก เกษตรกรรึง!ด้รึบความเดีอครึอนจากภาวะ 

สินค้าอุป!ภค - บริ!ภคล่แพงรึนอ^แสิวด้อง!ด้รึบความเสอดรึอนเป็นทรีคูณ เพราะ!นขณะล่ 

ด้นทุนกาวผลดซ่งด้องนำเรึาจากด้างประเทศ เชิน ร่3ย ยาปาแมลง อุปกรส์แเละ เครีองมึอ 

ด้าง ๆ มีราคาเล่มสูงซ้นตามด้าเงินบาทล่ปอนด้วลง แด้ราคารึาวเปลอกกสิบด้ำลงเป็นราคา 

เดียวค้นค้บเมีอประมาณ ๓0 ปืล่แล้ว และเมีอด้าเงินบาทแรึงรึน ราคาร่3ย ยาปาแมลง 

กิบึงคงด้วอ^ แด้ราคาจ้าวเปลอกกสิบดกด้ำลง!ปรก ขณะนีการรึอขายด้อเกรียนอ^ระหว่าง 

๒,๘oo-๓,000บาทเศษเด้านิน ความชิวยเหสอล่รึฐบาลดำเนินการแทรกแซงราคาจ้าวเปลอก 

!นขณะนิบึง!ปสํงผลดีด้อเกษตรกร

นอกจากชญหาราคาจ้าวเปลอกตกด้ำแสิว เกษตรกรบึงด้องเผชิชุ!ค้บนิฤ!หา 

ค้ยธรรมซาส รึง!นบีนืเกษตรกวด้องประสบค้บปัชุ!หาของอุทกค้ข สํงผล!สิเกิดความเดีอครึอน 

เป็นอปางมาก

ด้ายเหตุด้งกส่าว จ้าพเจ้าจีงขอเสนอสิ!ตดีด้วนนีมาตามจ้อป็งด้บการประชุม 

สภาคูแทนราษฎร รึอ ๓๕ เล่อ!สิสภาคูแทนราษฎรรึวมค้นสิจารณาเรีองราคาจ้าวเปลอกตกด้ำ 

แล้วส่งผลการสิจารณา!ท้ว้ฐบาลรึบ!ปดำเนินการ!คยเรึงด้วนส่วนเหตุผล และวายละเซียด 

จ้าพเจ้าจะ!ด้ซ้แจง!นล่ประชุมสภาคูแทนราษฎรด้อ!ป

ขอแสคงความนิบสออปางบึง 

(ลงรึอ) สุนิย จุลพงศธร คูเสนอ

(นายสุนิย จุลพงศธร)

สมาชิกสภาคูแทนราษฎร จ้งหรีดนครสวรวค้

(ลงรึอ) พงศกร อรรณนพพร คูเสนอ (ลงรึอ) ประซาชิป!ตย คำลงสินอก คูเสนอ 

(นายพงศกว อรรณนพพร) (นายประชาชิป!ตย คำลงสินอก)
สมาชิกสภาคูแทนราษฎร จ้งหรีดขอนแค้น สมาชิกสภาคูแทนราษฎร จ้งหรีดนครราซสมา

(!ปรดพลก)



(ลงชิอ) ธวิชชิย อนานพงน์ สูเสน© 

(นาบธวิชชิย อนามพงน์) 

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดรึนทบุรี 

(ลงชิอ) ถวิล ฤกน์ห'!าย สูเสนอ 

(นายถวิล ฤกน์ห'!าบ)

(ลงชิอ) รีอยโท ฎเทพ โสกวะรึาง สูเสนอ 

(คุเทพ โสกวะรึาง)

สมาชิกสภาสูนทนราษฎร รึงหวิดศรีสะเกษ 

(ลงชิอ) วิเชษi เกษมทองศรี สูเสนอ 

(นายวิเชษi เกษมทองสรี)

สมาชิกสภาสูนทนราษฎร รึงหวิดกำแพงเพชร สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดราชบุรี

(ลงชิอ) วิด)นา เมืองสุข สูเสนอ (ลงชิอ) พงน์อุดม ครีสุรี สูเสนอ

(นายวิดเนา เมืองสุข) (นายพงน์อุดม ดรีสุรี)

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดปวาซีนบุรี สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดพระนดวดรีอยุธยา 

(ลงชิอ) วิวะ ป้ทมสริวิดเน์ สูเสนอ (ลงชิอ) วิลลภ สุปริยก็ลย์ สูเสนอ

(นายวิวะ ป้ทมสิริวิตเน์) (นายวิลลภ สุปริยศลน์)

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดศษญโลก สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดนำน

(ลงชิอ) ท้นตำรวจโท โวพจน์ อาภรณ์ริตน์ สูเสนอ (ลงชิอ) บุญชิวย นาท้น!( สูเสนอ

(โวพจน์ อาภรณ์รีตน์) (นายบุญชิวย ^ขีนาท้น!$)

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดกำแพงเพชร สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดเรียงโหนํ

(ลงรึอ) ชิย ชิดชอบ สูเสนอ (ลงชิอ) ปัญญา รึนตะเวช สูเสนอ

(นายปัญญา ขินดะเวช)

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดอุบลราชธานี 

(ลงชิอ) สุพล ฟองงาม สูเสนอ 

(นายสุพล ฟองงาม)

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดอุบลราชธานี 

(ลงรีอ) ชีวท้นรี วิระบุทธวิดเนะ สูเสนอ 

(นาย!!รท้นรี วิวะยุทธวิฌ1นะ)

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดอุท้ยธานี

(นายชิย ชิดชอบ)

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดบุรีรีมน์ 

(ลงชิอ) รีอยดรี วิดเนา แก็วศริ สูเสนอ 

(วิด!นา แก็วก็ริ)

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดชิยภูมิ 

(ลงชิอ) ธนเทพ ทิมสุวรรณ สูเสนอ 

(นายธนเทพ ทิมสุวรรณ)

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดเลย

(ลงชิอ) ทศพร มูลศาสดวสาทว สูเสนอ (ลงชิอ) อำนวย คลึงผา สูเสนอ

(นาบทศพร มูลศาสดรสาทว) 

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดสุรินทรี 

(ลงชิอ) สุรชาศ ชำนาญกิลน์ สูเสนอ 

(นาบสุวชาศ ชำนาญศลน์) 

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดอุดรธานี 

(ลงชิอ) เสกสรร แสนภูมิ สูเสนอ 

(นายเสกสรร แสนภูมิ)

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดสุรินทร์

(นายอำนวย คลึงผา)

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดลพบุรี 

(ลงรีอ) มุกดา พงน์สมปัศ สูเสนอ 

(นางมุกดา พงน์สมปัศ)

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดขอนแนํน 

(ลงซอ) {&รคุสเ ประเสริรสุวรรณ สูเสนอ 

(นายลึเชๅสเ ประเสรึรสุวรรณ) 

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร รึงหวิดสุพรรณบุรี
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(ลงรึ!อ) ท้นจ่าอากาศเอก เดีคดวงดอกรีก สุมชนะ สุเสนอ (ลงรึ!อ) สุรสทรึ! นิดีๅftววรีกย์ สุเสนอ

(เดีดดวงคอกรีก สุมชนะ) (นายสุวสทรึ! นิดีๅดีเวรรีกย์)

สมารี!กสภาสุแทนราษฎร จ่งหรีดชิยนาท สมารึ!กสภาสุแทนราษฎร จ่งหรีดชลบุรี

(ลงรี!อ) ประเดีอง วิจารณ์ปรีชา สุเสนอ 

(นายประ เดีอง วิจารณ์ปรีชา)

สมาชิกสภาสุแทนราษฎร จ่งหรีดลงท้บุรี 

(ลงรี!อ) สุรเชษi มาศดีตด์ สุเสนอ 

(นายสุรเชษสุ มาศดีคน้)

สมาชิกสภาสุแทนราษฎร จ่งหรีดนครศรีธรรมราช 

(ลงรี!อ) รีระรี!ย เดียวเจรีญไสภา สุเสนอ 

(นายรึ!วะชิย เดียวเจริฤเ‘โสภา)

สมาชิกสภาสุแทนราษฎร จ่งหรีดสุรีนทร์’

(ลงรี!อ) สุว1โรช พะสง สุเสนอ 

(นายสุว'โรช พะสง)

สมาชิกสภาสุแทนราษฎร จ่งหรีดชุมพร 

(ลงรี!อ) เจะอามิง 'โดะตาหยง สุเสนอ 

(นายเจะอามิง ไคะดาหยง)

สมาชิกสภาสุแทนราษฎร จ่งหวิคนวารีวาส 

(ลงรี!อ) พรงก่เลศ สุรพล สุเสนอ

(นายพรงก่เลศ สุวพล)

สมาชิกสภาสุแทนราษฎร จ่งหรีดขอนแก่น

สุรีบรอง น้เตดีก่วน (เรีอง ราคารี!าวเปลอกตกก่ำ)

ซิ. นายกนก ล่มตระภูล

ต. นางปวิพา หงสๆล

๕. นางสาวธารทอง ทองสรีสดี

ตเ. นายเกษม ^งธนเกียวดี

๙. นายสุวเชษสุ แวอาแช

ซิซิ. นายทวิดีกดี สุภาศรี

ซิต. นายประดีป กรีฑาเวช

ซิ๕. นายอดีศร เท้ยงเกษ

ซิ๗. นายวฌฤทชิชิย คานเขต

1ธ. นายรีกซ์ ก่านคุล

๔. นายสทุล 'ศรีพรหม

๖. นายสมาน ฎมมะกาญจนะ

๘. นายสมดีกดี ท้น4เกษม

๑0. นายวิทยา แดีวภราดีย

ซิ!อ. นายประทวน เขียวฤทรี

ซิ๔. นวยพรดีกดี เจรีฤเประเสรีชิ

ซิ๖. นวยไพชิต ศรีวรขาน

ซิ๘. นายกรีช กง เพชร

สำเนาถูกด้อง

dmJ]

(นายประบุทธ สกษรมีด)

ท้วหน้าฝ่ายวะ เบียบวาระ กองกาวประชุม ประดีป ท้มณ์ 
Jfn/. ตรวจ



(สำเนา)

เลขรบ ๑๔/๒£๔๒ วันที่ ๒๔พ.ย. ๒£'๔๒

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สภาผู้แทนราษฎร

กน กท ๑๐๓00

๒๔ พฤศจิกายน ๒£๔๒
เรื่อง ขอเสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้รัฐบาลแก็ไขปัญหาราคาข้าวตกตํ่า 

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ขณะนี้ราคาข้าวเปลอกทั้งข้าวหอมมะล ข้าวเหนียว ข้าวขาว ซึ่งพี่น้องเกษตรกร

เก็บเกี่ยวราคาตกตํ่าอย่างมาก เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนทั้งค่าแรง ค่าใ!]ย และค่าดำเนินการ 

ต่าง ๆ ซึ่งสํงผลกระทบต่อเสถียรภาพและความเชื่อมั่นของเกษตรก?ต่อรัฐบาล และจะนำไปลุ 

วิกฤตการณ์ภาคเกษตรครั้งใหญ่ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน 

มีความจำเป็นรีบด่วนทางเศรษฐกิจ จึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่าวมาเพี่อให้สภาผู้แทนราษฎร 

พิจารณาดำเนินการ และส่งผลการพิจารณาไปให้รัฐบาลรับไปพิจารณาตำเนินการต่อไป จึงอาศัย 

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ ๓๔ ส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะได้ชื้แจงในที่ 

ประชุมสภาต่อไป

(ลงชื่อ) วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง

(นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง)

ขอ แสดงความนับถีออย่างยง 

(ลงชื่อ) วิชัย ชัยจิตวณิชกด ผู้เสนอ

(นายวิชัย ชัยจิตวณิชทุล)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังหวัดอุดรธานี 

ผู้เสนอ (ลงชื่อ) ลุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ผู้เสนอ

(นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังหวัดกาฬสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังหวัดชัยภูมิ

(ลงชื่อ) นิรันดร นาเมึองรักษ์ ผู้เสนอ

(นายนิรันดร นาเมืองรักษ์) 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังหวัดรัอยเอ็ด

(โปรดพลก)



มู้ร้บฬง (ญ้ตลิด่วน เรึ่อง ขอให้รัฐบาลเน*เไขปัญหาราคาข้าวตกตํ่า)

๑. นายเจ'รีญจรรย์ใกมล ๒. นายเอกภาพ พลชี่อ

๓. นายสฤษด ประค้บศรี

๕. นายพูนลวัลด มูลศาลดรสา1m
๗. นายเจี่ย กกผด

๙. นายกํ่าชุง ประภากรน1*£วรัตน์

๑๑. นายขจรธน จุดโด

๑๓. นายดน้ยฤทธิ้ วัชราภรณ์

๑๕. นายเปรมศักดิ้ เพียยุระ 

«๗. นางมยุรา อุรเคนทร์ 

«๙. นายอดิศร เพียงเกษ

๔. นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงษ์

๖. นายพีชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์

๙ นายธระชัย เดียวเจ'รีญโสภา 

«๐. นายลัาเภา ประจวบเหมาะ 

«๒. นายสุรษ์กดิ้ เทียมประเสริฐ 

«๔. นายทรงษ์กดี้ ทองศรี

«๖. นายอำนวย คลังผา

«Gร. ร้อยตรี วัฒนา แห้วสร

๒๐. นายทวัวัฒน์ ฤทธิฤาชัย

ลัาเนาถูกด้อง (1
Jicfwr <4m>n

(นายประยุทธ อกษรม้ต)

ห้วหน้าฝ่ายระเบียบวาระ กองการประชุม

พรประภา พิมพ์

ตรวจ



(ล่าเนา)

เลข?บ๑๙/๒*๙๒ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๙๒ 

ล่านักงานเลขาธิการสภาคูแทนราษฎร

สภาคูแทนราษฎร 

๒๙ พฤศจิกายน ๒*๙๒
เรื่อง ขอเสนอryตดิต่วน เรื่อง ขอให้สภาฯ ดั้งคณะกรรมาธิการกิสามัญเพื่อพิจารณาแย้ไขปัญหา 

พืชผลเกษตรราคาดกดํ่า 

กราบเรียน ประธานสภาคูแทน'ราษฎร

ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แด่ปัญหาราคาผลตผลทางการเกษตร 

ดกดํ่าเกิดขึ้นเสมอมาทุกปี และทุกประเภทพืชผล ไม่ว่าจะเป็นราคามันล่าปะหลังราคาคกดํ่า การ 

จ่าเป็นต้องขายข้าวดํ่ากว่าด้นทุน ยางพาราถูกกตราคา การไม่ได้$บความเป็นธรรมจากการขาย 

ช้อย ขึ้งปัญหาเหล่านี้เกษตรกรได้?บผลกระทบเดือดรอนโดยตรงจากเรื่องราคา และปรมาณที่ไม่ 

สมดุลกับความต้องการทั้งภายไนประเทศและด่างประเทศ ทำไห้มีปัญหาหนี้สนไม่ดั้นชุด มีการ 

เดินขบวนเรียกรองให้รัฐบาลจ่วยเหลึอทุกปึ เกิดปัญหาความขัดแย้งไม่เข้าใจกันระหว่างเกษตรกร 

และ?ฐบาล เกิดปัญหาละทิ้งที่ดินทำกิน การอพยพแรงงาน ทำให้ระบบครอบค?วเกิดการล่ม 

สลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อให้เกิดปัญหาลังคมและปัญหาขึ้นตามมามากมาย เห็นได้ว่าปัญหา 

เกษตรกรรมเป็นปัญหาที่หมักหมม ขับช้อน ไม่ได้?บการดูแลจดการจาก?ฐบาลอย่างมีระบบและ 

จรง1จง กระผมจึงเห็นว่าสภาฯ สมควรที่จะดั้งคณะกรรมาธิการกิสามัญเพื่อร่วมกันพิจารณาหา 

แนวทางวิเวยเหลอเกษตรกร โดยมีวขีปฎบัดเนการแย้ไชปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นJปธรรม เพื่อ 

บรรเทาปัญหาเดือด!fอนของเกษตรกร และยุดปัญหาขึ้นขึ้งอาจตามมาได้

จากเหตุผลดามทกล่าว กระผมจึงเสนอญตดิด่วนมาตามข้อบังลับการประชุม 

สภาคูแทนราษฎร ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๙ และข้อ ๓* ขอให้สภาคูแทนราษฎรมีมดิดั้งคณะกรรมาธิการ 

วสามัญเพื่อพิจารณาแย้ไขปัญหาพืชผลเกษตรราคาตกตํ่า ล่วนเหตุผลและรายละเขียด กระผมจะ 

ได้ขึ้แจงในที่ประชุมสภาฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถึออย่างยิ่ง 

(ลงขึ้อ) เปรมลักดึ้ เพืยยุระ คูเสนอ

(นายเปรมลักดั้ เพืยยุระ)

สมาซิกสภาคูแทนราษฎร ขังหวัดขอนแก่น

(โปรดพสก)



- ๒

(ดงชื่อ) ภูมินทรี ลึธิระประเสริฐ §เสนอ 

(นายภูมินทรี ลึธระประเสริฐ)

สมาริกสภา§แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ 

(ลงชื่อ) เฉลมชัย เอยสภูด §เสนอ 

(นายเฉลิมชัย เซียสภูล)

สมาริกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ} สุร่วิทย์ คนสมบูรณ์ ผู้เสนอ 

(นายสุรวิทย์' คนสมบูรณ์)

สมาริกสภา§แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ 
(ลงชื่อ) วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง ผู้เสนอ 

(นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง)

สมาริกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬลินธุ 
(ลงชื่อ) เฉลิมพล สนิทวงด้ชัย ผู้เสนอ 

(นายเฉลิมพล สนิท'วงด้ชัย)

สมาริกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี

ผู้รบรอง <qjตตค่วน เรื่อง ขอให้สภาฯ ด้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาแจ้ไขปัญหา

พ็ชผลเกษตรราคาดกดํ่า) 

๑. นายอดิคร เพึยงเกษ 

๓. ร้อยโท ภูเทพ ใสกระจ่าง 

* นายอารีเพ็ญ อุดรสินf 

๗. นางมยุรา อุรเคนทรี 

๙. นายเวิยง วรเขษ]f 

ร)®). นาย'วิรีตน์ ตยางคนนท์ 

ร)๓. นายขจรธน จุดโต 

๑*. นายล่าเภา ประจวบเหมาะ 

๑๗. นายดนัยฤทธ วัชราภรณ์ 

๑๙. นายทรงด้กดี ทองศรี

๒. นายชจิดร ชัยนิคม 

or. นายปัญญา จินดะเวช 

๖. นายทวิวัฒน์ ฤท#ฤาชัย 

๗, ร้อยตรี วัฒนา แจ้วคิรี 

๑๐. นายอ่านวย คดังผา 

«๒. นายพิชาญ พิบูลย์วฒนวงใรี 

๑or. นายสุรด้กดี เทียมประเสริฐ 

๑๖. นายวิชัย ชัยจิตวณิชภูล 

๑**. นายสฤษด ประดับศรี 

๒๐. นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงฅ์

ล่าเนาถูกต้อง

(นายประยุทธ อกษรมัด)

หวหน้าฝ่ายระเปียบวาระ กองการประชุม มาดี พิมท์

พวจ



(สำเนา)

เลขรีบ ๒๒/1ร๕๔๒ รีนที to£ พ.ย. ๒๕๔to 

สำนิกงานเลขาธิการสภาดูแทนราษฎร

สภาดูแทนราษฎร 

๒๕ พฤตจิกายน to๕๔ไ9

เรึอง ขอเสนอข็ตดิต่วน เรีอง การแค้ไขปัญหาผลผสิคทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ

กราบเรียน ประธานสภาดูแทนราษฎร

เนืองจากปัจจุบันสินค้าทางกาวเกษตร เชินท้าว ช้อย มีนสำปะหสิง ๆลๆ 

มีราคาคกสิ่ำอย่างอ่ง เกษตรกรอยู่ไนภาวะขาดทุนเนืองจากด้นทุนไนกาวผสิด 

เชิน เมลีดสินท้ จ้ย ยาปราบสิตรุสิช ยามีาแมลง สิวนแสิ่มีราคาสูงสิงสิน นอกจากนี 

ไนเกษตรกรบางวายบังด้องดูหนีอมสน สิงไนระบบและนอกระบบมาลงทุนไนกาวทำ 

การเกษตร สิงนีนเมีอปวะสบภาวะผลผสิคทางการเกษตรมีวาคาดกต่ำ จึงย่อไท้เกิด 

ความเสอดรีอนสิ่อเหย่าเกษตรกรเป็นอย่างอง ไนวายทีด้องดูหนีอมสนไดยไท้ทีดินทำกิน 
ค้ำประก็นทีดินเหย่า,นนก็จะตกไปสูเหย่านายทุน จาก เหตุผลสิงกล่าวจึงสมควรทีรีชบาล 

จะได้เร่งแค้ไขปัญหาราคาผลผสิตทางการเกษตรตกต่ำอย่างเร่งต่วนทีสุด มิฉะนืนปัคุ(หา 

เตวษขิกิจของเหล่าเกษตรกรจะมีผลกระทบต่อสภาพเตรษรกิจไดยส์วนรวมต่อไป

กวะผมจึงขอเสนอท้เดดิต่วนเรีองการแค้ไขปัญหาผลผสิตทางการเกษตร 

มีราคาตกสิ่ำมาตามท้อปังสิบกาวประจุมสภาดูแทนราษฎร ท้อ ต๕ เสิอ1ไท้สภาๆ สิจาวณา 

และส์งผลการสิจารนิทไปไท้รีรบาลรีบไปสิจารถทตำเนินกาวต่อไปส์วนเหตุผล 

และรายละ เอียดกระผมจะได้ซีแจงไนทีประชุมๆ ต่อไป

ขอแสดงความนิบสออย่างอง 
(ลงท้อ) จำลอง ครุทจุนทด ดูเสนอ

(นายจำลอง ครุฑจุนทด)

สมาชิกสภาดูแทนราษฎร จึงหรีดนครราชสีมา

(ลงท้อ) สุนิย จุลพงตธร ดูเสนอ (ลงท้อ) ประชาธิปไตย คำสงท้นอก ดูเสนอ 

(นายสุนิย จุลพงตธร) (นายประชาธิปไตย คำสิงท้นอก)

สมาชิกสภาดูแทนราษฎร จึงหรีดนครสวรรค้ สมาชิกสภาดูแทนราษฎร จึงหรีดนครราชสีมา

(ไปวคพสิก)



to —

เรุเรับรอง (ซีคดีสิ่วน เรีองการแน้'โขปัญหาผลผลิตทางกาวเกษตรมีราคาตกด่ำ)

©. นายรักษ์ ด่านกุล to. นายวิๅฐรย์ นามบุตร

ต. นาย'ซีย รีดชอบ ๔. นายนิทิฎซ์ ธินทรสมปัคิ

๕. นายประบุทษ์ สริพานิชย์

สำเนาถูกด้อง

^ล' Jwh

(นายประบุทธ ชิกษรหัต)

หัวหน้าฝ่ายระเปัยบวาระ กองการประชุม

มธ! ฟิมพ
}%1ร ครวจ

TTESira®



'ท
%3

(สำเนา)

เดขร้บ ๒๓/๒*<£•๒ วันที่ ๒* พ.ย. ๒*'or๒

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สภา5แทนราษฎร

๒๓ พฤศจีกายน ๒**๒

เรึ๋อง ขอเสนอญัตติด่วน เรอง การแก่ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า 

กราบเรียน ประธานสภา1$แทนราษฎร

ด้วยปรากฎว่าขณะนี้ผลผลิตทางการเกษตรเข่น ข้าว, ข้อย, นันสำปะหลัง ฯลฯ มีราคาตกตํ่า 

อย่างมากอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน เกษตรกรต้องเดึอด!?อนอย่างยิ่ง เนี่องจากด้นทุนการผลิตมีราคาดูง 

ขึ้นตลอดเวลา เข่น นํ้ามันเขึ้อเพลิง, เมล็ดพันธุพืช, ป้ย และยาปราบต้'ตรูพืชเป็นต้น อกทั้ง ต้องประสบกับ 

ปัญหาภัยธรรมชาติชํ้าเติม จนทำให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาการขาดทุน ไม่มีเงินชำระหนี  ้หรอเพียงพอ 

แก่การใข้จ่ายในครอบควัว
และขณะนี้วัฐบาดยังไม่สามารถแก่ไขปัญหา หรือยังไม่มีการดำเนินการแก่ไขปัญหาดงกล่าว 

เพื่อบรรเทาและป้องกันในการข่วยเหลอเกษตรกรได้จึงทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงของเกษตรกรหลาย 

แห่งและวัฐบาดยังใข้ว๊ชิการแก่ไขปัญหาโดยการเผชิญหน้ากันอย่างรูนแรงจนทำให้เกษตรกรได้ร้บ 

ความเดึอดรัอนเพึ่มมากขึ้น

พวกกระผมผู้มีรายนามท้ายนี  ้จึงขอเดนอญัตติด่วนเรอง ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร 

ตกตํ่า มาตามข้อบังคบการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรจุในระเบยบวาระการประชุมฯ ส่วนเหตุผล 

และรายดะเอยดจะได้ขึ้แจงในที่ประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถึออย่างยิ่ง 

(ลงชื่อ) วราเทพ วัตนากร ผู้เสนอ 

(นายวราเทพ วัตนากร)

สมาขิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร

(ลงชื่อ) อำนวย คลังผา ผู้เสนอ 

(นายอำนวย คลังผา)

(ลงชื่อ) เรือง'วทย์ ลิกค์ ผู้เสนอ 

(นายเรืองวทย์ ลิกค์)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี

(โปรดพลิก)



J4i
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บ-รอง (ฤ1ตดิด่วน เรื่อง การแชัพเปัญหาราคาพืชผดทางการเกษตรตกตํ่า)

๑. นายเกษม ^งธนเกียรดิ ๒. นายธนเทพ ทิมสุวรรณ

๓. $อยโท ฤเทพ ใสกระจ่าง

4r. พลตรี ศรชัย มนตรีวัต

ft. นายทววัฒน์ ฤทธี้ฤาชัย

๖. นายกวึ สุภธืระ

สำเนาถูกด้อง

(นายประยุทธ ชักษรมัต)

ห้วหน้าฝ่ายระเบยบวาระ กองการประชุม

ft.

C3- พิมพ์ 

^~ ตรวจ

พ' พf
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(สำเนา)

เลขวับ ๔/togต๔ ว้นที่ 1อร พ.ย. ๒๔0๔

สำน้กงานเลขาชิกาวสภาคูแทนราษฎร

สภาคูแทนราษฎร

๒๔ พฤศจิกายน ๒๔ต๙

เร่อง ขอเสนอห้เตดีท้วน เร่อง ราคาช้อยส่วนแบ่ง ๗0/00 ปี ๒๔ต๘/๒๔ต๔ และราคา 

เปีองด้นฤดูเป็ดหีบ ๒๔0๔/๒๔๔0 ที่จะกำหนดจ่ายเงินเปีองด้นไห้ชาวไร่ช้อย

กราบเรียน ประธานสภาคูแทนราษฎร

ด้วยจ้าพเช้าได้วับการร้องเรียนจากราษฎรคูปลูกรอยจำนวนมากว่า ขอไห้ 

รีรบาลเวังไห้กระทรวงอุคสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพารชย์ รึงเป็น 

กรรมการทิจารททวาคาเร่องแบ่งปันผลประไยชน์กาวปลูกช้อยของเกษตรกร และกาวปันผลของ 

ไรงงานไนชิตวาสีดส์วนกำไรสุทชิชาวไร่ช้อยได้ ๗0% ไรงงานหีบช้อยได้ 00% คือชาวไร่สอง 

ส่วนเศษ ไรงงานได้ ๑ ส่วนเศษ

ซี). ราษฎรร้องเรียนไม่ได้วับการแบ่งสีนปันส่วน ๗0/00 ด้งกส์าว ขอไห้ 

กวะทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาฉิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และไรงงานน้ำตาล 

จ่วยเร่งดีจารถทจ่ายเงินด้งกสำวไท้ชาวไร่ช้อย

๒. เร่องกำหนดราคาเบีองด้น ไดยหีบปี ๒๔0๙ ปี ๒๔๔0 ก็ป็งไม่ได้กำหนด 

ขอไท้รีบเร่งกำหนดราคา ปัจจุปันหมดฤดูผ่นแส้ว จะได้ตัดช้อยเจ้าไรงงานได้

o. ตามปกดีจะ เป็ดหีบช้อยไนเดีอนพฤศจิกายน ปีนืป็งมิได้ปีกาวประกาศเป็ด 

ไรงงานหีบช้อย ราษฎรจีงมาขอร้องเรียนขอไห้เร่งเป็ดไรงงานสบช้อยไนปีฤดูหีบ ๒๔0๔ นิ้น 

ส่งช้อยเจ้าไวงงานไม่หมด ด้องด้คทิงจำนวนมาก และช้อยถูกไฟไหน้ดีงก็จำนวนมาก 

เพราะฤดูแส้งไบช้อยแห้งดีดไฟง่าย

จิงขอไท้วัรบาลเร่งเป็ดไรงงานไห้ไดยเร็ว ส้าปสํอยส่าจ้าไปจะ เกิดความ 

เสียหายจากไฟไหม และตัดช้อยไม่หมด ปีที่ผ่านมานึคาดว่าเสียหายจำนวนหลายร้อยส้านบาท

(ไปรดพสิก)

"เสรนิ!



๒

จีงเรียนมาเท้อขอได้โปวคท้จารพาบรรจุเจ้าไนวาระประชุมสภาดูแทนราษฎร 

เป็นเรึองด้วน เพึอได้สมาซิกสภาดูแทนราษฎรมีมดิท้จารพาส่งไท้ร้ฐบาลร้บไปเร่งคำเนินการ 

แกไขปัญหาความเดีอดร้อนของราษฎร และ เท้อป้องด้นการสูญเสียทางเศวษรกิจของราษฎร 

และประ เทศซาส รายละ เอียดจ้าพเจ้าและคพะจะขอซ้แจงเท้มเดิมในท้ประชุมสภาดูแทนราษฎร

ขอแสดงความนับสอ

(ลงชี่อ) นิยม วรปัญญา ดูเสนอ

(นายนิยม วรปัญญา)

สมาซิกสภาดูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี 

(ลงชี่อ) ประยุทธ์ คิริพานิซย์ ดูเสนอ

(นายประยุทธ์ คิรีพานิซบ)

สมาซิกสภาดูแทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม

ดูร้บรอง (ด้เคดิด้วน เรีอง ราคาอีอยส่วนแบง ๗0/๓0 บี ๒ร๓๘/๒๕๓๙ และราคา

เป็องด้นฤดูเบิดหีบ ๒๔๓๙/๒๕๔๐ ทีจะกำหนดจ่ายเงินเบีองด้นไหซาวไร่ด้อย)

ซิ. นายเจรีญ จรรย์โกมล ๒. นายขจรคิกดิ ศรีสวาสดิ

๒. นายซีระซิบ คิริขันธ์ ๔. นายเกษม รุ่งธนเกียรดิ

๔. นายบิยะ อังกินันทน์

(นายประยุทธ อักษรนัด)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบวาระ กองการประชุม มาดี ท้มท์

' รุ*;พ~ ตรวจโ



(สำเนา)
เลขรับ ๔๔/toff๔๐ วันที่ to กรกฎาคม 19๔๔0

สำนักงานเลขาชิการสภาผู้แทนราษฎร

^/43i

สภาผู้แทนราษฎร

to กรกฎาคม 19๔๔๐

เรีอง ขอเสนอข็ตดีท้วน เรีอง ปัญหาราคายางพาราตกค่ำ 

กราบเรียน ๆพฌๆ ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยปรากฎว่าขณะนิราคายางพาราคกท้ำที่สุค กล่าวดีอเส่อเศึอนมิลุนายน 

19๔๔๐ ราคายางพาราตกท้ำลงมาเหลึอเพึยงกิโลกรีมละ ๑๖-๑๘ บาท เท้านิน ปัญหา 

ราคายางพาราตกท้ำ'ได้สรีางความเดีอดรีอนไห้แล่วิราวสวนยางพาราเป็นอย่างส่ง หาก 

ปัญหานีไย่ได้รับการแส้ไขไดยรีบท้วนแส้ว จะเกิดปัญหาอย่างรุนแรงตามมารึงจะล่งผลกระทบ 

ท้อสิงคมไนเรึองการแส้ไขปัญหาหนืสิน ปัญหาอาวิรญากรรม ปัญหาค่าครองรึพของประชาวิรน 

และปัญหาร่น ๆ ซีก

ด้ายเหตุผลด้งที่ได้กล่าวมาแส้วจิงขอเสนอฃึเคดีท้วนนิ ดามซีอปังด้บการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 19๔๓๕ ข็อ ๓๓ เที่อไท้สภาร่วมส้นดีจาวฌาแส้ไขปัญหาด้งกล่าว 

ไดยท้วนที่สุค ส์วนเหตุผลและวายละเอียด ซีาพเจีาจะได้ซีแจงไนที่ประชุมท้อไป

ขอแสดงความนับถีออย่างส่ง 

(ลงรึอ) วัเขียว ด้นล่อง ผู้เสนอ

(นายวิเซียร ด้นล่อง)

สมารึกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง

(ลงรึอ) ดีริด้กดี ล่อนละนัย ผู้เสนอ

(นายดีรีด้กดิ ล่อนละนับ)

สมารึกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร 

(ลงรึอ) สุดีพน์ ธรรมเพชร ผู้เสนอ

(นาบสุดีตเน์ ธรรมเพชร)

สมารึกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดดีทลุง

สาดีตย์ วงดีหนองเตย ผู้เสนอ

(นาบสาทิตบ์ วงดีหนองเตย)

สมารึกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง

สุวไรช พะส้ง ผู้เสนอ

(นาบสุวไรช พะส้ง)

สมารึกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร 

(ลงรึอ) มาไนชญ์ วิรึยกุล ผู้เสนอ

(นายมาไนชเii วิซียกุล)

สมารึกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ไปรดพลิก)

(ลงรึอ) ตรีพล เจาะจีดดี ผู้เสนอ (ลงรึอ) 

(นายตรีพล เจาะจิตดี)

สมารึกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงรึอ)

าท-r ■T M*. .1:.’. >11 ’พนแฒเพร* T7rrmn
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(ลงชี่อ) คมคาย พลบุด'J ดูเสนอ (ลงชี่อ) นิภา พรีงสุลกะ ดูเสนอ

(นางคมคาย พลบุฅว) (นางนิภา พรีงสุลกะ)

สมาชิกสภาดูแทนราษฎร จังหวิดจันทบุรี สมาชิกสภาดูแทนราษฎร จังหวิดสุราษฎร์ธานี

(ลงชี่อ) สุวเชษรู มาศดิดย์ ดูเสนอ (ลงชี่อ) วิซิย ค้นสรี ดูเสนอ

(นายสุรเชษรู มาศติดถ) (นายวิซิย ค้นสร)

สมาซิกสภาดูแทนราษฎร จังหวิดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาดูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

(ลงชี่อ) ซินววณ์ บุฌยเกียรติ ดูเสนอ 

(นายซินวร{& บุฌยเกียรติ)

สมาซิกสภาดูแทนราษฎร จังหวิดนครศรีธรรมราช

ดูรีบรอง (น้}ตคิค้วน เรีอง ปัญหาราคายางพาราดกค้ำ)

๑. นาบจักรพันธุ ยมจันดา to. นายสปัย เจรีญชิาง

๓. นายประติษรู ภัทรประสีทธิ ๕. นายยงยุทธ ติยะไพรัช

๕. นาบไพฑูรย์ แกีวทอง ๖ , นายวิทยา แกีวภราค้บ

๓!. นายประกอบ จีรกิติ ๘. นายปรีชา สุวรรณพัด

๙. นางสาวรีดนา อน้นค้นาคินฑร์ ๑๐. นายธารินทร์ นิมมานเหนินค้

©๑. นางสาวชรีนรีตน์ พุทธปวน ©to. นายสีบแสง พรหมบุญ

๑๓. นายถวิล ไพรสณฑ ๑๔. นายสมชาย สุนทรวิดเน์

๑๕. นางสริวววณ ปราศจากสครู ๑๖. พลเอก วิฒนซิบ วซิเสร

๑๓!. นายเซียว มไนหวพัด

สำเนาถกค้อง

(นายป่ระบุทธ ช้กษวปัด)

พัวหน้าฝ่ายระเบียบวาระ กองกาวประชุม ลาวิณย์ ทิมพั

[k/ ตรวจ



4

(สำเนา)

เลา)วับ ๕๒/๒๕๔0 วันที ต ก.ค. ๒๕๔๐ 

สำนักงานเลาทชิการสภาสแทน■ราษฎร

สภาคูแทนราษฎร

ต กรกฎาคม ๒๕๔0

เรีอง ขอเสนอญัดดีท้วน เรีอง พิจารณาหามาดรการไนกาวแก็ไขราคาผลไท้ดกด่ำไนปี

๒๕๔๐ และปีท้อ ๆ ไป ขอไท้สภา ๆ ร่วมท้นพิจารฌาเส่อล่งข้นคดีไห้คณะกรรมาชิการ 

กาวเกษครและสหกรณ์ สภาคูแทนราษฎร พิจารณา

กราบเรียน ประธานสภาคูแทนราษฎร

ด้วยไนนึ ๒๕๔0 นี ภาคดะวันออก (วังหวัดวะยอง ซีนทบุรี และดราด) และ 

ภาคได้ (วังหวัดสุราษฎร์ธานีและชุมพร) ได้ประสบปัญหาราคาผลไท้ดกด่ำทีสุดกว่าทุก ๆ ปีที 

ฝ่านมา ผลไท้เหล่านี ได้แท้ ทุเรียน เงาะ ท้งคุด ๆลๆ ร้ฐบาลได้ซีวยเหลือส่น้องเกษตรกร 

ฝ่านทางคณะกรรมกาวนไยบายและมาดรการซีวยเหลือเกษตรกร (คชก.) คชก.ได้ดำเนินการ 

ซีวยเหลือ จำนวน ๒ ไครงการคือ ไครงกาววักษาระด้บราคาทุเรียน ปี ๒๕๔๐ และไควง 

การแทรกแชงดลาดเงาะ ปี ๒๕๔๐ ไดยไห้ความซีวยเหลือเฉพาะภาคคะวันออกเท้านัน แท้ 

ภาคไต้ไม่ได้วับความซีวยเหลือได ๆ เลย และปรากฏว่า ไครงการทํ๋งสองไครงกาวด้งกล่าว 

จ้างด้นไม่ได้ผลเท้าทีควร ไนบางมาตรการทีทาง คชก. ดำเนินการไนบางกรรกลืบคูเหมีอน 
เป็นการทำร้ายเกษตรกรมากกว่าเป็นการซีวยเหลือ เซีน ทำไห้กลไกราคาผลไท้เสืยไป 

วังล่งผลไห้ราคาผลไท้ดกด่ำมากไนทีสุด

ด้วยเหตุผลด้งกล่าว กระผมและคณะวังขอเสนอข้เ!ตดีนีมาตามจ้อปังคืบกาวประชุม 

สภาคูแทนราษฎร พ.ค. ๒๕ต๕ จ้อ ต๒ และ ๓ต เส่อขอไห้สภา ๆ ร่วมท้นพิจารณาล่งข้นคดี 

ไห้คณะกรรมาชิการการเกษตรและสหกรณ์,พิจารณาและล่งผลกาวพิจาวณาไห้ร้ร!บาลดำเนิ'น 

การต่อไป ส์วนเหตุผลและรายละเชืยดจะได้ซีแจงไนทีประชุมสภา ๆ

ขอแสดงครามนับสออย่างส่ง 

(ลงซีอ) เสรีมศ้กดี การุญ คูเสนอ

(นายเสรีมคืกดี การุญ)

สมาซีกสภาคูแทนราษฎร จังหวัดวะยอง

(ไปรดพลิก)

—ท-แ ITU " TUI11.1 I I1 TI แพฒแ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r.-rWiffliwi»i4)i;iamgmag-imr~n::7F



๒

(ลงชี่อ) คมคาย พลบุตร §เสนอ (ลงชี่อ) ซีระ สสกเพชร &(เสนอ

(นางคมคาย พลบุตร) (นายซีระ สสกเพชร)

สมาขิกสภาคูแทนราษฎร จ้งหวิดจ้นทบุรี สมาชิกสภาคูแทนราษฎร จิงหวิดตราด

(ลงชี่อ) ชุมพล กาญจนะ คูเสนอ (ลงชี่อ) นิภา พรีง สุ ลกะ §เสนอ

(นายชุมพล กาฤเจนะ) (นางนิภา พรีง t[ลกะ)

สมาชิกสภาคูแทนราษฎร จิงหวิดสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาคูแทนราษฎร จ้งหวิดสุราษฎร์ธานี 

(ลงชี่อ) ตรีพล เจาะจิตต์ คูเสนอ (ลงชี่อ) สุว"เวช พะสง คูเสนอ

(นายตรีพล เจาะจิตต์) (นายสุว'เวช พะสง)

สมาชิกสภาคูแทนราษฎร จิงหวิดนครคิรีธรรมราช สมาชิกสภาคูแทนราษฎร จิงหวิดชุมพร 

(ลงชี่อ) อาคม เซิงน้วน คูเสนอ (ลงชี่อ) คิรีคิกดี ซิอนละนิย คูเสนอ

(นายอาคม เซิงน้วน) (นายคิรีคิกดิ ซิอนละนิย)

สมาชิกสภาคูแทนราษฎร จ้งหวิดกวะบี สมาชิกสภาคูแทนราษฎร จิงหวิดชุมพร

คูรีบรอง (ซีดดีต์วน เรึอง นิจาวฌาหามาตรการไนกาวแส'ไขราคาผล,ไน้คกต์ำไนบี >1๕๔0 

และปืต์อ ๆ 'ใป ขอไห้สภา ๆ ร่วมก็นนิจาวฌาเชี่อส์งซีตดีไห้คณะกรรมาซีกาว 

การเกษตรและสหกร๘! สภาคูแทนราษฎร นิจาวฌา)

©. นายชินวว๘! บุณบเกียวดี ๒. นาย'ไพร นิพ,ไน

ต. นายชำนิ คิกดีเครษร ๔. นาบสืบแสง พรหมบุฤเ

๕. นายธวิช วิชิยดีษร ๖ . นายจุดี ’ไกวฤกษ์

ตเ. นายมาไนชซี วิชิยกุล ๘. นายบุญชุ ไรจนเสถียร

๙. นายเอกพจน์ ปานแย้ม ©๐. นายประกอบ จิวกิดี

©๑. หม่อมราชวงต์ สุชุมนินร์ บรินิดร ©๒. นาย'ไพ■โรจน์ ดีนบรรจง

©ต. นายสมเกียวดี น้นทวานิช ©๔. นายนพดล บีทมะ

©๕. นายธวิชชิย สืจจกุล ©๖ . นาย'ไพ^วน์ แกีวทอง

©๗. พลเอก วิตเนชิย ๅ®คิรี ©๘. นาย'ไกวสร นินทมานพ

©๙. นายถาวร เสนเนียม

«

๒๐. นายสมนินธ์ ทองสนิคร

J,r»
(นายประบุทธ ซิกษ'รนิด)

ห้วหน้าฟ่ายระเบียบวาระ กองการประชุม มาดี นิมษ์

รรจ



(สำเนา)

เลขรีบ ๘ต/!ร«๔๐ ว้นที ต ธ.ค. ๒๔๔๐

สำนีกงานเลขารึกาวสภา§แทนราษฎร

ร
ร

สภาด้แทนราษฎร

๒ ช้น'วาคม ๒๔๔๐

เรีอง ขอเสนอคดีท้วน เรีอง ขอไท้สภาๆ 'ร่วมกินทีจารณาหาแนวทางแกิไขปัญหาราคา 

จ้าวเปลึอกคกท้ำ

กราบเรียน ประธานสภา$แทนราษฎร

ป้จจุปันภาวะเศรษฐกิจกำสิงอยู่ไนจ้นวิกฤตอย่างมาก ประชาชนท้วประเทศไท้ 

รีบความเดีอครีอนอปางธ์ง ไดยเฉพาะเกษตรกรรึงเป็นชาวไว่ชาวนาทีมีวายไท้น้อย ท้องไท้ 

รีบผลกระทบจากภาวะวิกฤดนี จ้ำยังประสบปัญหาราคาจ้าวเปสึอกคกท้ำ ขายผลผสิคไปไท้ราคา 

ทำไท้เกิคการขาคทุน และจากการสำรวจของกรมการท้าภายไน กระทรวงพา&ชป ปรากฏว่า 

ราคาจ้าวเปสิอกนาปีไนจ้วงเดีอนพฤศจิกายน ๒๔๔๐ นื จ้าวเปลึอกนาปีทีมีความรึนไปเกิน ๑๕% 

ทีตลาดจ้าวกำน้นทรง ราคาอยู่ที ๕,ต๐๐ - ๔,๔๐๐ บาท/ด้น และจ้าวเปลึอกหอมมะสิ ทีคลาด 

สกลนครราคาอยู่ที ถเ,๐๐๐ - ต),๒๐๐ บาท/ด้น รึงเมือเปรียบเทียบกิบเดึอนตุลาคม ภายไนปี 

เดียวกินราคาจ้าวทีขายไนซ็งหวิดสกลนครมีราคาถึง ๑๐,๔๐๐ บาท หากราคาจ้าวเปสิอกยัง 

ตกท้ำเจ้นนีหรีอตกท้ำลงไปมากกว่านี จะทำไท้เกษครกรท้วประเทศทีปลูกจ้าวได้รีบความ 

เดีอครีอน และจะท้อไท้เกิดความเสึยหายท้อเกษตรกร รึงส่วนไหณ์มีฐานะยากจนและมีหนีด้าง 

ชำระทีธนาคารเทีอกาวเกษตรและสหกรณ์กาวเกษตร จะทำไท้ไปมีเงินเหลึอเทียงพอร่จะ 

ชำระหนีได้ และท้องแบกรีบภาวะท้าไจ้จ่ายของครอบครีวทีเทีมสูงขีนอปางมาก และยังท้อง 

ภูป็มเงินเทีอนำมาลงทุนไนคราวท้อไป เนีองจากประสบภาวะขาดทุน รึงปัญหาด้งกท้าวเป็น 

ปัญหาทีส่งผลกระทบเสืยหายอย่างมากท้อเกษตรกรทีปลูกจ้าว หากไปได้รีบกาวแด้ไขไดยท้วน 

จะส่งผลไท้เศรษฐกิจของประเทศไท้รีบผลกวะทบเสืยหายอย่างรุนแรง และท้อไท้เกิดปัญหาร่น 

ตามมา

(ไปรดพสิก)



/

- to -

ด้วยเหตุผลด้งกด้าว กระผมจีงขอเสนอท้เทดีด้วนนีมาดามจ้อบีงด้บการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๔๐ จ้อ ต๔ เทีอไห้สภาฯ จ้วมด้นทีจารพาหาแนวทางแด้ไขบีธุเหา 

ราคาจ้าวเปสอกดกด้ำและส์งผลการทีจาวพา ไท้รีจบาลรีบไปดำเนินการด้อไป ส์วนเหตุผลและ 

วายละเอียดกวะผมจะได้ซีแจงไนทีประชุมสภาฯ ด้อไป

ขอแสดงความน้บถีออ!)างป็ง 

(ลงชี่อ) วิรีฅน์ ตยางคนนที ผู้เสนอ

(นายวิรีคน์ คยางคนนที)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขิงหวิดสกลนคร

(ลงชี่อ) จ้อยครี วิดเนา แด้วดีรี ผู้เสนอ (ลงชี่อ) บวร ภูจรีต ผู้เสนอ

(วิดเนา แด้วดีรี) (นายบวร ภูจรีต)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขิงหวิดช้ยภูมิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขิงหวิดกาทสน^

(ลงชี่อ) ขจีดร ชิยนิคม ผู้เสนอ (ลงชี่อ) อำนวย คด้งผา ผู้เสนอ

(นายขจีดร ชิยนิคม) (นายอำนวย คดีงผา)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขิงหวิดอุดรธานี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขิงหวิดลพบุรี

(ลงชี่อ) อรรถลึทชิ ทรีพฺบสิทชิ ผู้เสนอ

(นายอรรถดีทชิ ทจ้พยดีทชิ)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขิงหวิดนครพนม

ผู้รีบรอง (ท้เดดีด้วน เรึอง ขอไท้สภาฯ จ้วมด้นทีจาวพาหาแนวทางแด้ไขบิอุเหาราคา 

จ้าวเปสอกดกด้ำ)

ซิ. นายสรอรรถ กสิ่นประทุม 

ต. นายชุซาด้ หาฤเสวิสดี 

๔. นายชิวะชิย เดียวเจรีจุเไสภา 

ตเ. นายสุพล ษองงาม 

๙. นายทีชาฤเ พิบุลย์วิดเนวงที

to. นายมาไนช เชาวรีคน์ 

๔. นายสมบุรที วินไชยธนวงที 

๖. นายธนเทพ ทีมสุวววพ 

๘. ท้นตำรวจไท ไวพจน์ อาภรทีรีคน์

ซิo. นายสุขุม เลาวิฌย์ดีรี

(นายประบุทธ ช้กษรมิด)

ท้วหน้าฝ่ายระเบียบวาระ กองการประชุม พรประภา ทีมที 

ดววจ



(สำเนา)

เสข?ป ๓!r/๒**๑ วันที่ ๒* พ.ย. ๒**๑ 

สำนักงานเลขาธการสภา§แทนราษฎร

สภา§แทนราษฎร 

๒* พฤศวักายน ๒**๑

เรื่อง ขอเสนอญตลิต่วน ส่อง ปัญหาวักฤตการท!ชองเกษตรกร 

กราบเรียน ประธานสภา$แทนราษฎร

ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม วังมีเกษตรกรอยู่หลายด้านคน 

ข็งลึอว่าเกษตรกรเป็นกระตุกด้นหลังของซาลิ แต่เกษตรกรล่วนไหกลับมีฐานะยากจน 

เพราะเกษตรกรด้องประสบกับปัญหาภาวะการขาตทุน พังชื่ เชื่องมาจากสาเหตุทลาย 

ประการ เข่น ผลผลิตได้?บความเลียหาย ราคาพืชผลตกตํ่า ใ]ยมีราคาแพง เข่นนื้ จึงทำให้ 

เกษตรกรด้องแบกภาระหนื้สนเป็นจำนวนมาก เพราะด้องไป^หข้ขมสนจากแหล่งเงินทุน 

ต่าง ๆ เพื่อนำไปข็อเมลิตพัแยู่พืช ใ]ย ยาฆ่าแมลง และอุปกรณ์เครื่องใข้ทางการเกษตรเพื่อ 

นำไปป?บป^ผสผรดให้มีราคา!เข็น แต่ผลผลิตที่ออกมากลับได้ราคาตํ่ากว่าทุนที่ลงไป 

นอกจากนั้น เกษตรกรยังด้องประสบกับปัญหากัยแด้งและกัยธรรมชาลิ อกทังสภาพ 

เศรษฐกิจที่ดกตํ่าอยู่ในปัจตุบันยังส?างปัญหาในการล่งสนด้าทางการเกษตรออกไปขายยัง 

ต่างประเทศซีกด้วย ด้วยสาเหตุและปัญหาที่กล่าวมาข้างด้นวังทำให้เกษตรกรได้?บความ 

เดีอต?อนอข่างแสนสาฟัส ข็งประการหชื่งที่เห้นได้เตกิลีอ ผลกระทบต่อสภาพรีวัตความ 

เป็นอยู่ของเกษตรกรที่ล่วนไหฤ)มีฐานะยากจนลง ลังนั้น ?ฐบาลควรจะให้ความสำคัญกับ 

ปัญหาวักฤตการณ์ของเกษตรกรและควรหามาตรการหรีอแนวทางไนการให้ความข่วยเหลอ 

เกษตรกรชี่งลึชิว่าเป็นกระตุกด้นหลังของชาลิต่อไป

(โปรดพสก)



ด้งที่ได้กราบเรียนข้างด้น กระผมแสะคณะจึงได้เสนอญดดีด่วน ตามข้อ 

บังคบการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ ๓* มาเพื่อขอใพ้ทำนได้โปรดบรรจุญ'ตตด'วน 

ในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้สภาได้#วมกันพิจารณา และส่งผล 

การพิจารณาให้!ฐบาลไปส่าเนินการแด้ไขปัญหาวักฤตการณ์ของเกษตรกรโดยเ#งด่วน 

ต่อไป

ขอแสดงความน้บลึออฟ่างชิง 

(ลงที่อ) ขิงข้ย มงคลธรรม ผู้เสนอ

(นายขิงชัย มงคลธรรม)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาพ์รนf

(ลงชี่อ) รณฤทธิข้ย คานเขต ผู้เสนอ (ลงชื่อ) ?อยใท คุเทพ ใสกระจ่าง ผู้เสนอ

(นายรณฤทธิข้ย คานเขต) (คุเทพ ใสกระจ่าง)

สมาขิกสภาผู้แทนราษฎร จัพวัดยโสธร สมาขิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดด่?สะเกษ

ผู้!บรอง (ญตดด่วน เรื่อง ปัญาวกฤตการณ์ของเกษตรกร)

๑. นายอรศร เพียงเกษ ๒. นายนิ!นดวั นาเมึอง!กพ์

๓. นายเอกพร วักความสุข 

*. นายด้มพ์นชั เลศนุวัฒน์

or. นายห้างทอง ธรรมวัฒนะ

(ส่าเนาถูกด้อง)

(นายประยุทธ ชักษรมด)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบวาระ กองการประชุม วันนา พิมพ์ 
ซ็2'^*'"



(ข้าเนา)

เลข?บ ๓*/๒**© วันที่ ๒* พ.ย. ๒**©

ข้านักงานเตขา!การสภาซีแทนราษฎร

สภาซีแทนราษฎร 

ถนนคู่ทองใน ดุ!ต กท ©๐01๐0 

๒* พฤค!กายน ๒**©

ส่อง ขอเสนอญตรด่วน ส่อง ขอให้ยกระลับราคาข้อยและข้าวฟตอก ข้าวโพด 

ข้าวฟ่าง มน!?าปะหตง ลัวฟ่าง ๆ คกศํ่า ว}วยเกษตรกร 

กราบเรียน ประธานสภาซีแทนราษฎร

ด้วยข้าพเข้าแตะคณะได้?บการ?องเรียนจากราษฎรชาวไ?ข้อย ลันข้าปะหด้ง 

ข้าวโพด ข้าวเปรอก ถิ่ว ข้าวฟ่าง ว่าราคาดกศํ่ามาก เกษตรกรฟ้เอดเอนขาดทุน
ขอให้เฐบาลโดยกระทรวงเกษตรซีมีหน้าที่ข้งเข้?มการมสดข้วยตดด้นทุน  

การมรด เข่น นํ้า โ!เย ยาปราบลัด!ฟิช และกระทรวงอุดสาหกรรมข่วยในหน้าที่เกี่ยวกับ 

โรงงานอุดสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์'ข่วยส่องราคาแตะตลาด ข้ดหาดตาดแตะทำหน้าที่ 

แลกเปตยน การซ้อขายให้เกษตรกรไทยอยู่รอด กระทรวงต่างประเทศมีหน้าที่ทำความด้นฟ่นด้ 

ระหว่างประเทศ มีหน้าที่แตะมีข้านักงานอยู่ในด่างประเทค รวมกับซีข่วยทุดพาณิชย์ในฐานะ 

ด้วน'ทน,ของประเทศ ท้าหน้าที่แตะโดยเอพาะอฆ่างร่งกรมข้งเสริมการข้งออกแตะกรมการด้า 

ต่างประเทศ กรมการข้าภายในและกระทรวงมหาดไทย ชี่งมีงบข่วยเหลึนิยกระลับราคา

ข้วยเหตอโดยต่วนที่ตุด เพื่อให้ฟ่อข้า ซีข้งออก และฟ่อข้าท้องถิ่น ใด้มีความมันใจ 

ว่าเรามีดลาดจะได้ข้วย?บซ้อจากเกษตรกรในฤดุผลดผลกำลังออก ในราคาที่เกษตรกรอยู่รอด 

มีกำไรพอไปเที่ยงรีพ และมีเงินทุนไปลงทุนทำการเกษดรลังกข้าวในปีฟ่อไป ภาวะเศรษฐกิจดกตํ่า 

ปัจจุบันทางแท้คึอเกษตรฯ ท้าราษฎรซีประกอบอารีพการเกษตรยากจนจะแกัปัญหาเศรษฐกิจมิได้ 

ด้าปลี่อยให้เหตุการถ!หเนนี้เกิดซ้นปอย ๆ ไม่เร่งแกํไข ประเทศไทยอาจจะผรดอาหาร 

ไม่พอบริโภค เข้น ประเทศเอ!โอเปีย เพราะชาวไร่ ชาวนา กระดุกลันหลังของชาดหมดกำตง 

ที่จะทำไร่ ทำนาต่อไป หากปข้อยให้เหตุการถ!เกิดต่อไปจะแท้ปัญหาของประเทศชาด้มิได้

{โปรดพรก)



ฯ#

- ๒ -

จึงขอเสนอฤ5ดตสิ่วน มาเพื่อขอความก^าท,านประธานสภาผู้แทนราษฎร ช่วย 

บรรชุไว้ในระเบียบวาระการประชุมเป็นส่องสิ่วนเพิ่มเดิมสิ่อไป แสะให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

มีมดิสิ่งให้วัฐบาสวับไปสิ่าเนินการช่วยเหรอยกระคบราคา นวัปัญหาความเดอควัขนช่วยราษฎร 

ต่อไป รายสะเข้ยดพวกข้าพเจัาแสะคณะจะขอชี่แจงเพิ่มเดิมในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสิ่อไป

ขอแสคงความนันลึออปางยิ่ง 

(สงชี่อ) นิยม วรปัญญา ฐเสนอ

(นายนิยม วรปัญญา)

สมา?กสภาฐแทนราษฎร จังหวัคลพบุรี 

(สงรีเอ) ฟ่นช่าอากาศเอก เด้ดควงดอกวัก ผู้มชนะ §เสนอ

{เรคดวงคอกวัก (รีมชนะ)

สมา?กสภา§แทนราษฎร จังหวัดชัยนาท 
(ลงชี่อ) เรวัต สิรีบุทุส ผู้เสนอ

(นายเรวัต สรีบุทุล)

สมา?กสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้ขบรอง (ฤJครสิ่วน ส่อง ขอไห้ ยกระจับราคาข้อยและข้าวเปรอก ข้าวโพด ข้าวฟ่าง

มันสิ่าปะหด้ง วัวต่าง ๆ ตกดิ้า ช่วยเกษตรกร)

๑. นายจาแรงจั เฬงนรฟ่ฒน์ ๒. นายสมขาย สหชัย(ทรึอง

๓. นายเรพ้นชั วระบุทบวัฒนะ 

ง:. นายมณเรี?ขร สงฆ์ประซา 

๗. นายทศพร เสรีวักฆ์

<r. นายว้ระพส อดิเรกสาร 

เ>. นายชาญจักด ชวลิตนิตธรรม 

er. นายไชยยศ สะสมทรีพป’

ด้าเนาถูกด้อง บ
Ji (M'ibm)

(นายบระบุทธ ชักษรมัด)

ห้วหน้าฝ่ายระเบียบวาระ กองการประชุม มนชัย พิมฆ์
tJJp'vi รวจ

I
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(สำเนา)

เลขรีบ ต๗/!Bff๔© รีนที ชิ๖ ธ.ค. to £๔ชิ 

สำนีกงานเลขาชิการสภาสูแทนราษฎร

สภาสูแทนราษฎร

ชิร ชินวาทม toff๔ชิ

เร่อง ขอเสนอfljฅสทีวนเร่อง ซคุ(หาความเสอดรีอนของเกษตรกรชาวไรีรอย 

ทราบ เ รียน ปว ะธานสภาสูแทนราษฎร

เนีองจากเกษตรกรชาวไรีรอยมีความเสอดรีอนจากกาวขายรอยขาดทุนมาดลอด 

ด้นทุนรอยไนบิจจุบินราคาด้นละ ต(ชิo บาท แทีคณะกรรมการรอยและน้ำตาลมีมสกำหนดราคา 

รอยชินด้นฤคูการผสดบี toffff©/ffte ไนชิตราด้นละ ffto® บาท ร่งไม่ตรงตามความจรีง แมีแที 

การที่คณะกรรมการรอบและน้ำตาลทวายขอเงินอุดหนุนจากภาครีรอีกด้นละ ชิ0๙ บาท รวมเบีน 

๖ตo บาท ทีไม่ชิวยไท้เกษครกรชาวไรีอีอบสามารถชำระหนีธนาคารได้ แทีทางรีฐบาทกสบ 

กำหนดลดลงเหสอด้นละ ๔๗0 บาท รนเป็นเหตุไท้ชาวไรีชิอบไม่มีทางออกทำการประทีวงไคย 

ทีอมีอบบิดโรงงานไม่ไท้นำน้ำตาลออกจากโรงงาน ไดยสอรีา น้ำตาลไนโรงงานนีนชาวไรีรอย 
มีส์วนไนน้ำดาล ๗๐% ชินเป็นการสรีางความเสอดรีอนแทีประชาชนที่จะขาดแคลนน้ำดาลบรไภค 

ชินเป็นเร่องรีชบาลจะสองเรีงแทีไขบิอุเหาเร่องข้ไดยเรีงทีวน

ด้วยเหตุด้งกสำว ชิาพเราจึงขอเสนอ$ดด้ทีวน เที่อไท้สภาทีจาวณาและลงมสสํง 

เร่องไท้รีรบาลรีบไปดำเนินการแทีไขโดยเรีงทีวนทีอไป สํวนเหตุผลและวายละเยียด ราพเรา 

จะขอขีแจงไนทีประชุมสภาสูแทนราษฎรทีอไป

ขอแสดงความนีบสออปางซ่ง 

(ลงร่อ) เวรีต สรีนุตุล สูเสนอ

(นายเรรีต สรีนุตุล)

สมาชิกสภาสูแทนราษฎร ชิงหรีดกาอุเจนบุรี

(ไปรดพสก)



jfintN รีพศศาน เ^อง บิธุเหาความเศอครีอนของเกษครกรชาๆ'แอึอย

®. นายดีรศนดี วิระบุทบวิคเนะ 

ต. นายศทดีวิย กคศบเนศาร 

๕. นายประเศอง วิจาร(รปรีชา

1§. นายกมล วิระศนชุวา®ช

๔. ศนวิาอากาศเอก เศคควงคอกรีก ชุมชน*

ส,นนาถูกศอง

&\pmh
(นายประ บุทบ ศกษรมิค)

ศวหช้าฝ่าย่ระเบียบวาว* กองการประชุม ลาวิทฟ้ ศมศ 

ครวจ



(สำเนา)
เลขรีบ ๑๖/๒ร๔๒ รีนที่ Qto ท.ค. ๒๔๔๒

สำนีกงานเลขาชิกาวสภาคูแทนวาษป็ว

สภาคูนทนวาษฎว

ถนน$ทองไน เขดดูสึด กท $๐๓๐๐ 

ซี) เมษายน ๒๔๔>ร

เรีอง ขอเสนอ ชิดดีด้วน เรีอง ขอไท้รีฐฺบาลจึคหาทางรีวยเหสอเกษดวกวไท้ขายจ้าวโพดได้ 

ด้งละ ๙๐บาท จ้าวเบสอกด้งละ ๘๐ บาท

กวาบเรียน ปวะอานสภาคูนทนวาษป็ว

ด้วยจ้าพเจึาได้รีบกาวรีองเรียนจากวาษภูวชาวไรี ชาวนาจำนวนมาก 

รีองเรียนว่าขายผสดผลไม่ได้รีบความเป็นธววมเหมีอนเกษดวกวชาวด้างปวะเทส 

ด้างประ เทฺศจะมีกาวกำหนดวาคาวิรวยเกษตวกวได้มีกำไว เกษควกวอ^วอดดอกเปียก็ช้ตวา 

ด้ำกว่าประ เทดไทยมาก ชาวไรี ชาวนาไทยเสยดอกเปียแพงนละมีกาวปรีบปีงด้บ 

ไท้ด้งไซ็หนีไนฤดู เ ก็บ เ กียวทำไท้สนสาสนคลาดวาคาถูกกดวาคา ด้งที่,จ้าวเ ปสอก จ้าวไพด 

ด้ว มีน มีนสำปะหด้ง จ้าวฟ่าง เพวาะสกเก็บไรีได้ด้องรีบขายไซิหนีเพวาะเกษดวกรไม่มี 

เงินทุนของคนเองด้องคูฮมฟ่อสานายทุนและหรีอธนาคาวเที่อกาวเกษตร จะเด้นได้ว่า 

รีวงฤคูผสดผลออก^คลาดจ้าวเบสอก จ้าวโพด ส่ว มีน มีนสำปะหลึง จ้าวฟ่าง จะถูก 

พ่อสากดวาคาซ้อวาคาด้ำมาก สาเก็บไรีด้ก ต- ๔ เดีอนราคาจะสูงซ้นด้างสนเกึอบเด้าด้ว 

ดีอรีวงจ้าวโพดออก^ดลาดราคาบางปัด้นปีวาว ๓๕ บาท แด้พอจ้าวโพดหมด่มีอชาวไรี 

จ้าวโพดจะซ้นไปด้งละ ๓)0 - ๘๐ บาท บางปีด้งละ ๙๐ บาท วาคๅด้างสนเด้าดีวกว่าก็มี 

จ้าวเปลึอกก็เรีนสนผลผสิคกาวเกษศรร่น ๆ ก็เชี่นสนเรีนฤดูมะม่วงหรึอทุเรียนน้อยหน่า 

ด้บปะวศเชื่อฤดูสุกพรีอม ๆ สนวาคาสจะตกด้ำจ้งด้องแสไขโดยแปวสภาพหรีอหมีกดอง 

หรีอเก็บไรีชลอกาวเนำเชื่อยแด้จ้าว จ้าวโพด ด้ว มีน จ้าวฟ่าง ไม่เน่าเชื่อยด้าสกเก็บ 

ไรีได้ก็จะได้วาคาดีจึงขอเสนอชิคดีไท้สมาซิกสภารีวมสนดีจาวพาหาทางป้องสนแสไข 

ทำแผนโครงกาวด้งวะยะด้นระยะยาว สโปและมีมดีพรีอมด้วยจ้อสงเกดด้งไท้ไท้รี$บาล 

รีบไปทิจาวพาดำเนินกาวเป็นกวชิเร่งด้วนเชื่อแสปัญหาเดรษชกิจที่คกด้ำ และแสปัญหา 

ความยากจนรีวยชาวไรีชาวนาโดยด้วนด้อไป

(โปวดพสก)



จึงเสนอมา เส่อขอ*!ท้ปวะซานสภาได้ไปวดซีจารนิทบววชุเจ้าวาระ การประชุม 

เข้นเรึองด่วน*!หฝ่อไป รายละเสยดจ้าพเจ้าจะขอซีแจงเส่มเคิมไนส่ประชุม และพจ้อม 

ด้วยจะขอฝากจ้อด้งเกด*!ด้จ้ชบาลรีบไปเจ้งดำเนินการไดยด่วนต่อไป

ขอแสคงความนิบสออปางส่ง

(ลงชี่อ) เววิด สรีนุกุล 3เสนอ (ลงชี่อ) นิยม ววปัดุเญา คูเสนอ

(นายเรวิด สรีนุกุล) (นาบนิยม วรปัญญา)

สมาซิกสภาคูแทนราษฎร จึงหวิคกาญจนบุรี สมาซิกสภาคูแทนราษฎร จึงหวิคลพบุรี

คูวิบรอง (ข้&คอิด่วน เรีอง ขอ*!ท้รีฐบาลจึคหาทางซิวยเหสอเกษตรกร*!ท้ขาขจ้าวไพค 

ได้ด้งละ ๙0 บาท จ้าวเปลึอกด้งละ ๘0 บาท)

ซิ. นาบสุวสทธิ นิคิๅซิวรรีกซ์ ๖. นายวาสด พปัคมบุคว

ต. พลตำวาจไท วิไรจา! เปาอินทร์ ๔. นายประเซีอง วิจารย์ปรีชา

๔. นายสมพัฒน์ แก็วพิจึดว ๖. นายอนุรีกษ์ จุรีมาค

๗. นายสง่า ธนสงวนวงด่ ๘.นายลีนด้ด้กย์ งามสเชษ^ร

๙. นายมนเซียว สงม์ประชา

(นายประบุทธ อิกษรปัด) 

ปัวหน็าฝ่ายระเบียบวาระ กองกาวปร ะชุม

มเ& ซีมห์

ดววจ
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คภา^เทนทษฎร

๙ นกทAll ๒**«
สํชิง ขชิเคนอ(ยัดสดำนนาก เร์ชิง ราคาผลิดผคทางการเกษดรดกดํ๋าเพึ่อให้คนาริกสภา*![แทนราษฎร 

$วนกันพิจารณา มีมดิลิงให้ข้;Jบาสฬปแห้ไข 

กราบเรยน ประธานสภายัแทนราษฎร

ด้วยข้าพเข้าแสะคณะพบการข้องเ?ยนจากราษฎรจ่านวนนาก จ่าราคาข้าๆโขด 
ข้าวเปรชิก มันจ่าปะหลัง ห้า ข้ชิย แคะเกษตรกรขายราคาป็จทุบันทิ้ใป^นด่าคงทุน จะทำให้ราษฎรมีหนื้ 

ลินt*Fi ไปสานารถมีทุนผลิตในปีค'ชิใป เกษดรกรรมซีาจจะ,ด้องทิ้งชิารีพใปประกอบชิารีพอย่างอื่น ข้บ 

ข้างห?ชิจ่าความเรอดข้ชินขชิงราษฎรทนไปได้ ห้ชิาจจะด้องไปหากินในทางที่ผิดกฎหมาย เข้น !บข้างขน 

ยาป้า ห?ชิห้ายาป้า ลักเลิกขโมยน้อย ปรน อาจจะถงป้ญหาให(ปอื่น ๆ ดามนากิได้ ห้าข้ฐบาคใปรบแห้!ข 

ราคาผลิตผคทางการเกษตรป้จทุปันห้าเปรฃบเทยบจากปิที่ฝานนาจะถูกกจ่ากันมาก ห้า

ข้ชินหลังใป 3 ปี จะตำงกัณกึชิบเทำฟัว เมึ๋ป็เกษตรกรยากจนผสจะกระทบตํอควานมั่นคงขข้งข้ฐมากกจ่า 

หคายประการ เพราะปัจจุปันสนห้ายังอถูานมึอเกษตรกร ห้า?บข้วยกิเทำกับได้ข้ายเกษตรกร ห้าข้าไปกิเทำ 

กับจ่าไปข้วยนายทุนชิปางเข้นเคยเหมึชินที่ฝานนา อย่างเข้นราคาข้อยทคาด้นคะ 600 บาท ข้าวเปลิชิท 

เกวยนคะ 8,000 ข้าวโพดเกียนคะ 9,000 มันจ่าปะหลังกิโสกข้นคะ 1.20 กข้ม

ข้าพเข้าคณะจึงขอเสนอ(ยัดดิด่วนนากนาเพึ่อให้สมาริกคภารวนกันพิจารณา มีมดิลิงให  ้

ข้5บาคข้วยกันแห้!ข รวมฟังราคาปทุลัดกัด้วย

จึงเรยนมาพอขชิใด้โปรดพิจารณาบรรทุเข้าวาระประจุนเปินเร์องด่วนให้ด้วย  เที่ชิให้

t1^1 สมาริกสภาพๆมกันพิจารณา รายสะเชิยคข้าพเข้ากับคณะจะพวมร้แจงในที่ประจุมตํอไป ขอได้โปรด

พิจารณาบรรทุเป็นเ1องด่วนที่ทุดให้ด้วย

1'*รK.
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สภาผู้แทนราษฎร

1Q มกราคม 2543

เรื่อง ขอเสนอญ้คติด่วน เรื่อง ราคาผลผลิตการเกษตรตกด่า 

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยตกด่าอย่างหนก เกิดผสกระทบอย่างรุนแรง 

ต่อประชาชนทั่วประเทศ บางส่วนรายไต้ลดสง บางส่วนถูกปลดออกจากงาน ทำใต้ประเทศไทยต้อง 

หันมาใหัความส่ากัญกับอาซีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นภาคเศรษฐกิจที่ยิ่งป็นและสอดคต้องกับ 

ลังคมไทย แด่ปรากฎว่าราคาผลผลิตการเกษตรดกด่าลงอย่างต่อเชื่องดสอดเวลา ทำใต้เกษตรกรไต้ท! 

ความเดือดร้อนอย่างหนัก ก่อใหัเกิดการชุมนุมประทํ'วงของเกษตรกรเพื่อขอใหรฐบาลข้วยเหลึออยู่ 

เสมอ ๆ ซึ่งเป็นภาพพจนัที่สวางความเสยหายต่อประเทศชาติและส่งผลเลิยต่อลังคมโดยส่วนรวม 

เหตุการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงต้านเศรษฐกิจและลังคมของประเทศ

กระผมจึงเสนอญัตติต่วนชื่มาตามข้อบังกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2540 

ข้อ 30 และ ข้อ 35 เพื่อเสนอให์ที่ประชุมสภาผู้แทนทษฎวร่วมกันพิจารณาถึงปัญหาราคาผลผลิ 

กาวเกษตรตกด่า และหาแนวทางตลอดจนมาตรกาวแก่ไขอย่างเป็นรปธรรม 4ทนเหตุผลรติรา!!?** 
ละเอียดจะไต้ขึ้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ร4น3

ขอแสดงดาว^นับ๑9อย่างยง

^ idL,., __

ส*กสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาพลิน^

ฝ่ายบริหารงาน)ไวไป กองการประชุม
ร้บที่ ..ft?......

iuที่, วสา?พ/.ติ?..’น.
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I ? มกราคม 2643
เรื่อง ขอเสนอญ่ตติท้วนเรื่อง ขอไท้สภาฯ ร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาพืชผล 

ทางการเกษตรมีราคาดกท้า

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เนื่องจากประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่ ประมาณ 80 % 55อาชีพเกษตวกรรม รายไท้' 

ส่วนใหญ่มาจากพืชผลทางกาวเกษตร ซึ่งปัจจุบันพบว่าราคาพืชผลทางการเกษตร ๗นท้าว ข้าวโพด 

มันส่าปะหลัง มีวาคาท้า แท้เกษตรกรท้องเลิยท้าไท้จ่ายในการตงทุน ปริมาณดูงซ้น เท้น ปุ่ย ยาฆ่าแมลง 

มีราคาแพง รวมที่งการเกิดภัยธรรมชาติ ทำไท้ผลผชิดไม่ไท้ผลเท่าที่ควร หรือบางครั้งปริมาณผลผลิต 

ทางการเกษตรมีมากเกินความท้องการของตลาด ราคาของพืชผลตกท้าลงไปรกเกษตรกรจึงมีวายไท้ 
ลดท้อยตง ไม่ผู้มกับการลงทุนที่ดูงมาก จึงจ่าเป็นท้องรีบแก้ไขปัญหาโดยท้วน โดยเฉพาะไท้องฅ์การ 

ตลาดเพื่อเกษตรกรเท้ามาดูแลและควบคมราคาพืชผล สิ่งเสริมการไท้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เท้ามา1ส่วย11น 

การเพิ่มผลผลิต รวมที่งริ'ฐบาลควรชัดไท้มีกาวควบทุมพื่นที่การปดูกพืชผล ไท้เหมาะสมกับความท้องการ 

ของตลาด

สำนึกงานเทขา!ก;.ร
เทจ1ร่น .........ริ^.........

fat ร ศํii.i.fcK ริท^:::::WK

สภาผู้แแทนราษฎร

ท้วยเหตุผลท้งกรทว กระผมและคณะจึงขอเสนอญตติท้วนนื่ มาตามท้อบังคบการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2540 ท้อ 35 เพื่อไท้สภาฯ ร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาพืชผล 

ทางการเกษตรมีวาคาตกท้า และส่งผลกาวพิจารณาท้าเนินการท้อไป ส่วนเหตุผลแระรายละเชืยตกวะผม 

และคณะจะไท้ซึ่แจงในที่ประชุมสภาฯ ท้อไป

ผายผ่ทท flmmimnium

1
กนท.^??./^./.;/..^เๆสา..?V.:!??.'

ฝ่ายบริหารงานทั๋วไป กองการประชุน

fijyf oof1,,,! ....
วันที่.^ เวลา.^.^น.
ท้งฝ่าย.  .ย์ร 1ิ*$........... ดาเนินการ

ขอแสดงความนับถึออปางยิ่ง

^ ผู้เรนอ^

(นายแพทย ,์จาตุรงฅ์ เพึงนรพัฒนิ)

สมาซิกสภาผู้แทนราษฎร ขังหวัดท้รีสะเกษ

C
ผู้เสนอ

(นายสุรสทธึ้ นิติๅเต)วรวักษ)

สมาซิกสภาผู้แทนราษฎร ขังหวัดชลบรี
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สภาซีแทนราษคูร

๔ มกราคม ๒๕๔๓

สานกงานแตท!/ทรสการุพทไทา, ฎร1”™ฐ!เ&เ.ฐ..!’.

เรื่อง ข©เสนอญัตติต่วน เรื่อง ขอให้สภาฯ รวมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางแค้ใหํ]สุเทา

พืชผลการเกษตรตกท้า

กราบเรียน ประธานสภา§แทนราษฎร

สถานการณ์สนค้าในภาคการเกษตรในขณะนี้ส่วนใหญ่ราคาตกตา 

และมีแนวโน้มว่า ภายหลังข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) มีผลบงค้นใช้ 
ตั้งแต่ว้นที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ จะท้าให้สนค้าเกษตรประเภทนี้ามันปาล์ม ยางพารา 

ข้าวโพด ถั่วเหถอง ข้าว และบันส่าปะหลัง ได้รับผลกระทบค้านราคาอย่างชุนแรง 

ทงนี้ด้วชข้อจ่ากัดด้านประสท?ภาพและตุณภาพบวกกับข้อตกลงการค้าเส่รีอาจท้าให  ้

ประเทศไทยเสยเปรียบการแข่งข้นทางการค้าในตลาดอาเซียนและในตลาดโลก

นอกจากนั้นราคาข้าวและบันส่าปะหลังได้รับผลกระทบจากราคาใน 

ตลาดโลกทึ่ลดลงประกอบกับปริมาณผถผสตข้าว และบันส่าปะหลัง ในประเทศไทย 

มีปริมาณที่ถูงขึ้นจึงเป็นแรงกดค้นในด้านราคาซึ่งมีผลโดยตรงกับรายได้ของเกษตรกร 

ชิงแย้รัฐบาลได้มีมาตรการเสริมเข้ามาช่วยถดค่าใช้จ่ายและเพื่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว 

อาจมีข้อจ่ากัด อุปสรรคโนค้านการปฏิบัติจากกฎกติกาการค้าเสรี และปริมาณผลผลด 

กาวเกษตรที่ล้นตลาดซีกด้วย ท้าให้เกษตรกรเกดความสับสนและขาดความมั่นใจในอนาคต 

จากรายได้ที่ลดลง

ด้วยเหตุผลด้งกล่าว กระผมและคณะ จึงขอเสนอญัตติต่วนนี้มาตามข้อบ้งค้บ 

กาวประชุมสภา$แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔o ข้อ ๓๕ เพื่อขอให้สภาฯ รวมกันพิจารณาเพื่อ 

หาแนวทางแค้ไขป็ญหาราคาพืชผลการเกษตรดกดํ่า แล้วส่งผลการพิจารณาให้รัฐบาล 

ท้าเนินการแค้ไขต่อไป ส่วนเหตุผลและรายละเซียค กระผมและคณะจะได้ขึ้แจงในที่ประชุม 
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