


สารบัญ 
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
----------------- 

                               หนา 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  ไมมี    

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

            - รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสรจ็แลว 

(เปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่แลว)  ๑ 

                       ผูอภิปราย 

    - รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร   ๓, ๑๔ 

    - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย    ๓, ๔, ๔๒, ๔๔, 

           ๔๕, ๗๕, ๑๗๕, 

           ๑๗๖, ๑๗๙, ๑๘๔ 

    - นายอุทิศ ชชูวย      ๕, ๑๘, ๑๙, ๔๘, 

           ๖๘, ๑๗๒, ๑๗๘, 

           ๑๘๖ 

    - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ    ๖, ๗, ๔๑, ๖๗, 

           ๖๘, ๒๒๘, ๒๓๘,  

           ๒๔๕, ๒๕๖, 

           ๒๕๗, ๒๖๙ 

 

 



- ๒ - 
 

         หนา 
  - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  ๘, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๙, ๒๐, ๓๙, 

         ๔๐, ๔๙, ๕๕, ๕๗, ๘๐, ๘๘, 

         ๑๗๓, ๑๗๔, ๑๘๒, ๑๘๔, ๑๘๘, 

         ๑๘๙, ๑๙๐, ๑๙๑, ๒๕๕, ๒๕๘, 

         ๒๖๒, ๒๖๓, ๒๖๖, ๒๗๔, ๒๗๙ 

  - นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร    ๑๕, ๑๗๑, ๑๗๘, ๑๘๒, ๑๘๕, 

         ๒๐๘, ๒๒๐ 

  - นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกลุ    ๑๖, ๑๗, ๑๕๓, ๑๙๑, ๒๐๘, 

         ๒๑๓, ๒๖๐ 

  - นายคมสัน โพธิ์คง    ๑๘, ๑๐๔, ๒๑๕, ๒๑๖, ๒๑๗, 

         ๒๒๖, ๒๓๑, ๒๔๑, ๒๔๔, ๒๔๕,  

         ๒๔๖, ๒๔๘ 

  - นายการุณ ใสงาม     ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๓๐, ๓๓, ๓๗, 

         ๓๘, ๔๐, ๔๑, ๑๑๔, ๑๑๙, ๑๗๔, 

         ๑๗๖, ๑๘๔, ๒๓๓, ๒๓๔ 

  - นายไพโรจน พรหมสาสน    ๓๓, ๑๔๑, ๒๓๕ 

  - นายธวัช บวรวนิชยกูร    ๓๘, ๗๒, ๑๓๓, ๒๓๐ 

  - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย    ๕๐, ๑๔๗ 

   - นายปกรณ ปรียากร     ๕๒, ๕๗, ๒๑๓ 

   - นายเศวต ทินกูล     ๕๔, ๙๗, ๙๘, ๑๘๘, ๒๐๑, 

         ๒๒๖, ๒๓๘, ๒๔๐  

   - นายวัชรา หงสประภัศร    ๕๖, ๗๒, ๗๔, ๑๘๕, ๑๘๗, 

         ๒๐๗, ๒๐๘, ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๕๖, 

         ๒๕๗, ๒๖๘ 

 
 



- ๓ - 
 

          หนา 
   - ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม   ๕๙, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๕, 

          ๖๖, ๑๙๕ 

   - นายมนตรี เพชรขุม      ๖๔, ๑๓๗, ๒๓๕, ๒๓๖ 

   - นายสุรพล พงษทัดศิริกุล     ๗๘, ๑๗๑, ๑๗๓ 

   - นายชาติชาย เจียมศรพีงษ     ๘๑, ๒๔๘, ๒๗๑, ๒๗๒, 

          ๒๗๓ 

   - นายเสรี นมิะยุ      ๘๔ 

   - นายสมชัย ฤชุพันธุ      ๙๓ 

   - นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย    ๑๑๑, ๑๘๐, ๑๘๑ 

   - นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล      ๑๑๒, ๑๘๒, ๒๒๘ 

   - ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา    ๑๑๙, ๒๗๐, ๒๗๑ 

   - นายสวิง ตนัอุด      ๑๒๓, ๒๒๙ 

   - นายวิทยา คชเขื่อน      ๑๒๗, ๑๘๑, ๒๗๐ 

   - นายวิทวัส บุญญสถิตย     ๑๒๗ 

   - นายวีนัส มานมุงศิลป     ๑๒๙, ๒๐๙, ๒๑๒, ๒๔๗ 

   - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์     ๑๔๕, ๑๗๘ 

   - นายประดิษฐ เหลืองอราม     ๑๕๐ 

   - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร     ๑๕๑ 

   - นายชาลี กางอิ่ม      ๑๕๕, ๑๗๗, ๑๘๖, ๒๐๖ 

   - นายประพนัธ นัยโกวิท     ๑๕๕, ๑๙๙, ๒๑๕, ๒๔๒ 

   - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย    ๑๕๙, ๑๘๙, ๑๙๒, ๑๙๕, 

          ๒๐๓, ๒๒๑ 

   - นายอัชพร จารุจินดา     ๑๖๗, ๑๖๘, ๑๗๐, ๒๑๕, 

          ๒๔๖, ๒๕๒, ๒๖๓ 

   - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ     ๑๖๘, ๑๖๙, ๑๗๐ 
 



- ๔ - 
 

         หนา 
   - นายจรัญ ภักดีธนากุล    ๑๗๓, ๑๙๓, ๒๐๔, ๒๑๘ 

   - ศาสตราจารยสมคิด เลศิไพฑูรย   ๑๗๕, ๑๗๖, ๑๘๑, ๑๘๒, ๑๘๔, 

         ๑๘๗, ๑๘๘, ๒๐๕, ๒๑๐, ๒๒๐, 

         ๒๔๗, ๒๕๕, ๒๕๖, ๒๖๐, ๒๖๓, 

         ๒๗๖ 

   - นายชูชัย ศภุวงศ     ๑๘๗, ๑๙๑, ๑๙๘, ๒๐๒, ๒๐๓, 

         ๒๐๔, ๒๐๙, ๒๑๐, ๒๑๑, ๒๓๙ 

   - นายชนินทร บัวประเสรฐิ    ๑๙๑, ๒๐๑ 

   - นายอรรครัตน รัตนจันทร    ๒๐๗ 

   - นายสุนทร จันทรรังสี    ๒๑๐, ๒๒๙, ๒๕๘, ๒๕๙ 

   - นายศิวะ แสงมณี      ๒๑๐, ๒๖๓, ๒๖๔, ๒๗๔, ๒๗๙ 

   - นายปริญญา ศิริสารการ    ๒๑๑, ๒๑๒ 

   - นายนิมิตร ชัยจีระธิกลุ    ๒๑๓ 

   - นายรัฐ ชูกลิ่น     ๒๒๔, ๒๒๖ 

   - นายพิสิฐ ลี้อาธรรม     ๒๒๔ 

   - รองศาสตราจารยนครินทร เมฆไตรรัตน  ๒๓๗ 

   - นางสาวอลสิา พันธุศักดิ์   ๒๕๔, ๒๕๕ 

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











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ) 

วันพฤหัสบดทีี่  ๒๑  มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

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

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๐  นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม ๙๕  คน 

 

   (เนื่องจาก นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ติดราชการ 

นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง จึงปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เรียนทานสมาชิกที่เคารพครับ ขณะนี้มีทานสมาชิกมาลงชื่อประชุมครบองคประชุมแลว

ผมขอเปดการประชุมเพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม ไมมีนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ก็ยังไมมี 

  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว  

   ร า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไ ท ย  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  . . . .                          

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางไดจัดทําเสร็จดังกลาว  

   จึงขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่เลยครับ  

(คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :

วันนี้เปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๐ วันอังคาร

ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาจนถึงหมวดที่ ๖ รัฐสภา แตเนื่องจากใน

หมวดนี้มีความสําคัญ ซึ่งตองใชเวลาในการพิจารณาพอสมควร ประธานในที่ประชุมจึงได

เลื่อนมาพิจารณาตอในวันนี้ ดังนั้น เพื่อประโยชนในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญดังกลาว 

ผมขอดําเนินการตอไปเลยนะครับ ตองเรียนทานสมาชิกครับวา เมื่อวานนี้ก็ไดมีการหารือ

กับทานสมาชิกบางทานนะครับ  ที่จะพิจารณาในหมวดที่  ๖  ดังกลาวนี้  เพื่อหา              

 



 ๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               กมลมาศ ๑/๒ 

 

แนวทางการพิจารณาที่รวดเร็ว ก็เลยตั้งใจกันไวในเบื้องตนนะครับ วา จะกําหนด

พิจารณากันเปนประเด็น ประเด็นที่เห็นวา เปนเรื่องตองหาขอยุติตั้งแตแรกนะครับ        

แตไมวาอยางไรก็ตาม หลังจากที่หารือกับทางกรรมาธิการยกรางสวนหนึ่งกับทานสมาชิก

บางทาน ก็ไดปรึกษากับทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญแลวนะครับ ก็คงเห็นเรื่อง 

ประเด็นที่ตกลงกันไวเปนสําคัญอยู แตขอใหพิจารณายึดโยงกับมาตราในแตละมาตรา   

ที่จะตองพิจารณากันตอไปดวยนะครับ ดังนั้น ในการพิจารณาจึงตองวากันตามขอบังคับ

นะครับ ก็คือ เปนรายมาตราไป แตก็ใหความสําคัญไปที่ประเด็นที่เราไดพูดคุยกันไวดวย

นะครับ เชิญทานเลขาครับ 

  นายวิจักขณ  นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หมวดที่ 

๖ รัฐสภา ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยรุจิราครับ เชิญครับ  

    

 

                                                                                                                         - ๒/๑ 

 

 



 ๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    ศันสนีย ๒/๑ 

 

  รองศาสตราจารยรุจิรา  เตชางกูร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ     

นะคะ และทาน สสร. ทุกทาน อยากจะเสนอเรื่องวิธีการแปรญัตติที่รวดเร็วและได

ประสิทธิภาพ ในกลุมของทานอาจารยวิชัย รูปขําดี ที่ทํามานะคะ ก็คือ ใน ๑๐ คน นั้นจะ

มีการประชุมกันนอกรอบอยูเสมอ แมแตวันเสาร วันอาทิตยก็มาประชุมกัน ในมาตราหนึ่ง

นี่นะคะ ใน ๑๐ คน ก็จะสงตัวแทนใหมาอภิปรายไดเพียงคนเดียวเทานั้น และใน ๑ คน   

ก็จะพูดไมเกิน ๓ นาที สูงสุดก็ไมเกิน ๕ นาที ที่เปนเชนนี้เพราะวา เราไดเสียเวลามาเปน

เวลาอาทิตยหนึ่งแลวนะคะ ในหมวดที่เปนหัวใจของระบบรัฐสภาตองใชเวลามากมาย    

ก็เกรงวา จะเปนการรีบรอนในตอนนั้น จึงอยากถามวาเปนไปไดไหมที่ทานประธานจะใช

วิธีที่เสนอมานี้ ขอบคุณคะ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ก็ตองชวยกันแลวนะครับ ในการพิจารณาทําอยางไรที่ตองใหเร็วที่สุดนะครับ ขอบคุณ

ทานอาจารยรุจิรานะครับ ทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ขอหารือ

ครับวา สืบเนื่องจากที่เมื่อวานเราไดประชุมหารือกัน ทีนี้เมื่อเราจะประชุมพิจารณาราย

มาตรา เพราะวาเมื่อวานเราคุยกันวา เราจะเริ่มที่ประเด็นและหลักการกอน ทีนี้ถาจะ

เปลี่ยนเปนรายมาตรา ผมคงไมขัดของ แตมีขอหารือก็คือวา ถาเราเริ่มรายมาตราแลว 

ประเด็นนั้นกระทบกับมาตราอื่น ผูที่ไมไดขอแปรญัตติในมาตราที่กําลังพิจารณา แตมี

ผลกระทบกับหลักการสําคัญของมาตราอื่นนั้น จะไดรับสิทธิในการอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นดวยหรือเปลาครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาเปนเรื่องเดียวกันนี่นะครับ ก็นาจะพิจารณาเสียในคราวเดียวครับ ตกลงตามนี้นะครับ

ทานประธานอุทิศครับ  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานอาจารยเจิมศักดิ์ฝากผมบอก ขอให

ถามตัวอยางใหชัดเจนเลย อาทิเชน วันนี้เราจะเริ่มมาตรา ๘๗ ซึ่งเปนเรื่องของระบบ       

๒ สภานะครับ ซึ่งมีบางทานขอแปรญัตติเปนเรื่องสภาเดียวนะครับ ซึ่งอันนี้ทานประธาน  

 



 ๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    ศันสนีย ๒/๒ 

 

จะมีหลักการกระทบ  เปนเรื่องของวุฒิสภาทั้งหมวดเลย  ถาเราเหลือสภาเดียว              

นั่นหมายความวา จะไมมีวุฒิสภา ผูที่ขอแปรญัตติในรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวน สว. ก็ดี 

ที่มาของ สว. ก็ดี จะไดรับผลกระทบไปทั้งหมด ก็หารือทานประธานวา กรณีอยางนี้กลุม

อ่ืนซึ่งขอแปรญัตติในเรื่องของ สว. ไว จะไดรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการ

อภิปรายดวยหรือเปลาครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือตองดูประเด็นนะครับ อยางเชน ประเด็นในมาตรา ๘๗ วามี ๒ สภา ใชไหมครับ ถาเกิด

มีสมาชิกทานใดไดมีการแปรญัตติในมาตราตอ ๆ ไปนะครับ วา ใหมีสภาเดียว อยางเชน 

มีผูแปรญัตติในมาตรา ๘๗ นี่นะครับ ผมวาอันนั้นก็สามารถที่จะนํามาพิจารณาได ก็คือ

ตองใหตรงประเด็นกับที่พูดครับ  ถาไปติดอยู ในมาตราใดแลวประเด็นเดียวกัน                

นะครับ ผมวาก็สมควรที่จะพิจารณาในคราวเดียวกันครับ  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทีนี้ถาผูอภิปรายอภิปรายในเรื่องของ    

สภาเดียว ซึ่งก็จะมีผลทําใหวุฒิสภานั้น ตกไปทั้งหมด ผูที่เห็นดวยกับการมี ๒ สภา มีสิทธิ

ที่จะอภิปรายไหมครับ เพราะเปนไปไมไดที่เขาเห็นดวยกับการมี ๒ สภา เขาจะไป       

แปรญัตติในมาตรา ๘๗ ซึ่ง ๒ สภาอยูแลว มันเปนไปไมได ทานประธาน ในกรณีอยางนี้

จะมีสิทธิแสดงความคิดเห็นคัดคานผูที่ขอแปรใหเหลือสภาเดียวไหมครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                 

มีสิทธิไหมหรือครับ ถาแปรอยูในมาตรานั้น ๆ นะครับ แลวก็อางอิงวา ไดมีการแปรญัตติ

อยูในมาตรานั้น และเกี่ยวของกับประเด็นที่กําลังพูดถึงนี่นะครับ ผมวาอยางนั้น                          

ก็อภิปรายได แตถาไปเรื่องอื่น มันก็คงจะคนละเรื่องกัน 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  อยางนี้ชัดเจนครับ ขอบคุณครับ                         

ทานประธานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานประธานอุทิศครับ 

 

 



 ๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     ศันสนีย ๒/๓ 

 

   นายอุทิศ  ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ                          

ผม อุทิศ ชูชวย ครับ ขออนุญาตหารือทานประธานนะครับ กอนที่เราจะพิจารณา                          

เ ร่ืองสําคัญในวาระตอไปน้ีนะครับ เรามาถึงมาตรา  ๘๗ นะครับ วาดวย ๒ สภา                          

ทานประธานครับ ผมหารืออยางนี้ครับวา ในสวนของกลุมกระผมเองนั้นนะครับ ไมไดยื่น

แปรญัตติไวในมาตรานี้ เพราะอะไรครับ เพราะผมเห็นพองกับของกรรมาธิการยกราง    

นะครับ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                        - ๓/๑  

   



 ๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        นิวรา ๓/๑ 

 

แตถาผมหรือกลุมของผมนี่นะครับ ไมสามารถที่จะอภิปรายในมาตรานี้ไดนี่นะครับ มันก็

จะกระทบตอการแปรญัตติของพวกกระผมในมาตรา ๑๐๖ ก็ดี มาตรา ๙๑ ก็ดีนะครับ  

มันตองกระทบ เพราะฉะนั้นผมหารือประธานอยางนี้ไดไหมครับ ในประเด็นที่สําคัญ 

อยางนี้ เราไลเรียงมาจากกลุม เพราะเชื่อวา ทุกกลุมครับ มีผลกระทบตอมาตรา ๘๗ 

ทั้งนั้นเลยนะครับ ไลเรียงมาตั้งแตกลุม ๑ กลุม ๒ กลุม ๓ จนถึงกลุมที่ ๗ แตเรามา       

ตั้งกรอบ ตั้งเกณฑกันวา เราจะอภิปรายกันในกรอบเวลาเทาไร และในแตละกลุมนั้น    

เราจะใหผูมีสิทธิอภิปรายสักกี่คน ในความเห็นเบื้องตนผมนี่นะครับ นอกจากหัวหนากลุม

แลวนะครับ จะตองมีผูสนับสนุนอยางนอย ๆ ๓ หรือ ๕ ทาน แตใหเวลาจํากัดครับ ๓ หรือ 

๕ นาที ก็ไดครับ สวนผูนํากลุมทานประธานจะพิจารณาใหกี่นาทีนะครับ มันตองขึ้นอยูกับ

ประเด็น หรือมาตรานั้น ๆ วามันเกี่ยวของ เกี่ยวโยงกับเร่ืองใดบาง ที่จะตองอภิปราย       

ที่จะตองแถลงเหตุผลกันนี่นะครับ ไมอยางนั้น สภาแหงนี้ก็ไมสามารถที่จะแลกเปลี่ยน

ขอคิด ความเห็น ขอมูลกันไดอยางครบถวนครับ ทานประธานครับ ผมขอหารือครับ 

ขอบคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ก็ใหคําหารือนะครับวา ถาหากที่มีการพิจารณาในมาตรา ๘๗ ในสวนใด ถาไปกระทบกับ

มาตราของทานที่แปรญัตติในมาตราอื่นนะครับ ในประเด็นที่กําลังหารือกัน ผมวาชอบ    

ที่จะอภิปราย แตถาเอาหลักของทานอุทิศมาตั้งนี่นะครับ ไป ๆ มา ๆ แลว หลัก ก็คือ        

๑. ทุกคนอภิปรายทั้งสภา อันที่ ๒ สิ่งที่สมาชิกไมไดขอแปรญัตติไว บางทานก็จะบอกวา

ในเมื่อคนนั้นไมไดแปรไว ทําไมถึงใหสิทธิอภิปราย หลักมันก็ไมมีนะครับ เอาเปนวา                   

เอาเปนหลักมาตราที่เรากําหนดประเด็นไว แลวก็ใชสิทธิของแตละทานตามที่มีอยูนะครับ 

ขอเปนอยางนี้แลวกันครับ อยางนั้นมันไมเดินแนนอน หารือกันเรียบรอยแลว แตถา

กระทบปบ ทานพูดเลยนะครับ ยกมือเลยวา ของทานก็แปรไวในเรื่องนี้เชนเดียวกัน แตอยู

มาตรานี้  ขออภิปรายไปพรอม ๆ กันนะครับ เอาเขาเรื่องเลยนะครับ เราเสียเวลาหารือไป

จะครึ่งชั่วโมงแลว  

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  : ทานประธานครับ ผมยกมือนานแลว  

ขออนุญาตสั้น ๆ นิดเดียวครับทานประธาน 



 ๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       นิวรา ๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ก็ไดหลักนี้ละครับ ทานพิเชียรจะเปนอยางอื่นอีกหรือครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : ทานประธานครับ ผม พิเชียร         

อํานาจวรประเสริฐ นะครับ ในฐานะผูแปรญัตติของกลุม ๑ นะครับ คือเนื่องจากวา                          

ทางกลุมของกระผมไดแปรญัตติไวตั้งแตมาตรา ๘๗ และเรื่อยไปนะครับ ซึ่งในกลุมของ

กระผมนี้ มี ๑๐ คน แลวก็ในประเด็นเรื่องของสภานี้ที่ประชุมของกลุมเราไดมีมตินะครับ

วา เราไดหลีกทางนะครับ คือ แบบวา เราเปดใหกับทานการุณ ใสงาม ขออนุญาต          

ที่เอยนามนะครับ คือ ทานก็ไดเสนอเปนสภาเดี่ยวเขามา แตวาอยางไรก็ตามนะครับ คือ 

ผมเองกับเพื่อน ๆ แลวก็หลายคนในกลุม ก็ไดรับคํามาจากพี่นองประชาชนนะครับ        

วา ก็อยากจะใหมีการอภิปรายในประเด็นนี้อยางกวางขวาง แลวก็เห็นดวยกับทานอุทิศ   

ชูชวย นะครับวา ถามีกรณีใดที่เราไดแปรญัตติไว แลวอาจจะไปกระทบกับมาตราอื่น ๆ 

ของทานอื่น ๆ  ก็นาที่จะเปดโอกาสให สสร. ทานอื่นไดมีโอกาสอภิปรายดวย เพราะวา

เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญมากที่พี่นองประชาชนทั่วทั้งประเทศรอคอยอยูครับ ทานประธานครับ 

ผมก็ขออนุญาต  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานพิเชียรครับ ผมวินิจฉัยไปแลวครับ ยุติแลวครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : ครับ ขอขอบพระคุณทานประธาน                    

มากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

แลวของทานนี่ก็เปนตัวอยางนะครับ เพราะวามาตราที่แปรของทานการุณเขา พอทาน  

ขอพูด คนอื่นก็เปนแบบนี้ มันก็ไมรูจักจบนะครับ ขออภัยทานจริง ๆ เอา ใครเจาภาพ    

คนนั้นอภิปรายแลวกัน เดี๋ยวขออนุญาตเขาเลยของอาจารยเจิมศักดิ์มีอยูแลวครับ 

อาจารยครับ  ทานเลขาเมื่อกี้อานในหมวด ๖ ใชไหมครับ เชิญตอเลยครับ  

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : สวนที่๑

บททั่วไป ไมมีการแกไข  มาตรา ๘๗ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติ                    - ๔/๑ 



 ๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๔/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ก็มี ๒ กลุมนะครับ กอนที่ทานจะอภิปรายนะครับ ผมขอเรียนใหทานทราบนะครับ 

เจาหนาที่แจงมา วาชวงนี้ไมมีการถายทอด ชอง ๑๑ นะครับ ของทานการุณนี่ มีลําดับชื่อ

ตนกอน ทานการุณจะกอน หรือใหอาจารยเจิมศักดิ์กอนครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์        

ยกมือแลว ทานเจิมศักดิ์กอนนะครับ เชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ สิ่งที่ผมจะอภิปรายนี่จะสอดคลองกับ      

มาตรา ๘๗ วา จะมีสภาเดียว หรือจะมี ๒ สภา ซึ่งมีความหมายวา เราควรจะมีวุฒิสภา          

อีกตอไปหรือไม สําหรับประเทศไทยที่จะเดินหนาตอไป ทานประธานครับ กอนที่ผมจะ     

เขาสูเนื้อหาตรงนี้นี่ ผมอยากจะกราบเรียนวา ไมวากฎเกณฑการเลือกตั้งที่เรากําลัง

พิจารณากันอยูนี้นี่นะครับ จะออกมาอยางไร ผมมีความมั่นใจวาพรรคการเมือง 

นักการเมืองของเรานี่มีความสามารถ แลวก็มีความสามารถสูงในการที่จะปรับตัว                    

ไดตลอดทั้งทุกอยาง เพราะฉะนั้นในความเห็นของผมนี่ ผมคิดวา ผมไมคอยหวง

นักการเมือง  ผมคิดวา พรรคการเมือง  และนักการเมืองของเรามีความสามารถ                          

ในการปรับตัวสูงมาก ไมวาจะมาเงื่อนไขใด กฎเกณฑใด ทานสามารถทํางานไดหมด 

เพราะฉะนั้นอยาเครียดนะครับ  ผมกราบเรียนวา  พวกเราไมควรจะเครียดเลย                          

ในการพิจารณาเรื่องวุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎร หรือหมวดรัฐสภา แตวา ประการที่ ๒ 

ผมอยากจะกราบเรียนวา สิ่งที่เราควรจะพิจารณา ก็คือวา กฎเกณฑที่เรากําลังพิจารณานี่ 

เราดูภาพองครวมของ สส. และ สว. ใหสอดรับกัน  ใหเหมาะสม อยาเอียงกระเทเร ผมวา

เราควรจะดูองครวม นั่นเปนประการที่ ๑ ประการที่ ๒ เราควรจะพิจารณากฎเกณฑ

ทั้ งหลายให เปนธรรมกับทุกฝาย  ที่ ไม เอื้ อประโยชน ใหกับพรรคการเมืองหนึ่ ง             

พรรคการเมืองใด หรือกลุมบุคคลหนึ่ง กลุมบุคคลใดทางการเมือง ผมคิดวา นี่ควรจะเปน

หลักการที่พวกเรายึด และประการที่ ๓  ผมคิดวา ตองคํานึงถึงความจริงในสังคมไทย                          

เพราะสังคมไทยนั้น มีความเหลื่อมล้ํา มีความแตกตางกันสูงมาก ระหวางคนที่มีวุฒิภาวะ 

มีการศึกษา แลวก็คนที่ทั่วไป ผมเชื่อวา เรามีความเหลื่อมล้ํากันสูงมาก เพราะฉะนั้น     

ถาเราจะกําหนดกฎเกณฑในเรื่องของการเลือกตั้ง  ในเร่ืองของสภาผูแทนราษฎร              



 ๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๔/๒ 

 

หรือวุฒิสภาอาจจะตองคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ดังกลาวดวยนะครับ ในประการที่ ๒ นี่ผม

อยากจะกราบเรียนทานประธาน เพื่อใหเพื่อนสมาชิกไดแยกแยะ คําวา ผูแทน กับคําวา 

สมาชิกสภา ทานประธานครับ  เราไปเอาจากตางประเทศ เร่ืองประชาธิปไตยในระบบ

รัฐสภาในตางประเทศ เขาใชคําวา เมมเบอร ออฟ พารเลียเมนต (Member of 

Parliament) หรือเอ็มพี (MP) เราก็แปลมาเปน สส. ก็คือสมาชิกสภา แลวก็ตอดวยวา      

สภาผูแทนราษฎร ทานประธานครับ ในความหมายนี่ มีความหมายตางกัน นะครับ  

หลายคนไปคิดแตวา เรากําลังเลือกผูแทนเขามาทํางานในสภา ก็ไมผิด แตก็ไมถูกเสีย

ทีเดียว แตเรากําลังเลือกสมาชิกของสภา เพื่อมาทํางานใหกับชาติบานเมืองในสภา       

ซึ่งจะเปนความหมายเฉพาะผูแทนหรือเปลา ผมคิดวา อันนี้เปนประเด็นคําถามที่ผม

อยากจะตั้งคําถาม ขณะเดียวกันเราเรียก สภาสูง ที่ในตางประเทศ แมบท คือ อังกฤษ

เรียกวา เฮาส ออฟ ลอรด (House of Lord)  ในอเมริกาเรียกวา เซเนต (Senate)          

เราก็แปลเปนวา วุฒิสภา ทานเห็นไหมครับ แตพวกเราก็มักจะไปเขาใจผสมผสานเอาเอง

วาเปนผูแทน ซึ่งใชหรือเปลา เพราะวาการที่เขามี ๒ สภานี่ จะดวยเหตุผลแตกตางกันไป

หมดเลย จะเหมือนกับที่เราคิดคาดเดาเอาเองหรือเปลาวา ถือวาเปนผูแทนประเภทหนึ่ง 

หรือวาเขาเปนการประนอมอํานาจระหวางอํานาจเกาของพวกลอรด ที่เรียกวา          

เฮาส ออฟ ลอรด -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                   - ๕/๑ 

 

 



 ๑๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                พรเทพ ๕/๑ 

 

เปนการประนอมอํานาจระหวางขุนนาง กับ เฮาส ออฟ คอมมอน (House of Common) 

ก็คือ สภาของประชาชนธรรมดาทั่วไป จึงจําเปนตองมี ๒ สภา แตเราเห็นเขามี ๒ สภา        

เราก็ทึกทัก แลวเราก็ไปบอกอีกวา เปนผูแทนทั้ง ๒ สภาอีก ทานจับหลักตรงนี้ตามผมไป

นิดเดียวนะครับ ทานก็จะพอมองเห็นอะไรบางอยาง ของสหรัฐอเมริกาที่เรียกวาเซเนต                      

เขาเปนการเลือกตั้ง  ก็จริง แตเขาเปนการเลือกตั้งเหมือนกับสภาผูแทนราษฎรหรือเปลา 

เขามีรัฐตาง ๆ มากมายที่ตองยูไนเต็ด (United) เขาไปดวยกัน ที่ตองรวมเขาไปดวยกัน 

เขาจึงจําเปนที่จะตองมีตัวแทนของรัฐตาง ๆ มาอยูในสภาสูงหรือเปลา แลวประเทศไทย                

มีรัฐอยางนั้นหรือเปลา ที่จะตองมีเหมือนเขา ที่จะตองยูไนเต็ดระหวางหาสิบกวารัฐ                    

ที่มันกวางขวางใหญโต เราเปนระบบอยางนั้นหรือเปลา นี่ผมมาจากพื้นฐานในความคิด

เลยนะครับ ทานประธาน เพราะฉะนั้นดวยพื้นฐานความคิดอยางนี้นี่ ผมคิดวา เราคง

จะตองคิดอะไรใหเยอะเลยวา เราจําเปนไหมวา จะตองมี ๒ สภา แลวจะตองเปนสภาที่

มองเพียงแควา เปนผูแทน แลวตองเปนผูแทนทั้ง ๒ สภา เปนสัดสวนคลาย ๆ กัน         

มาเลือกตั้งเหมือน ๆ กัน แลวถาเลือกตั้งเหมือน ๆ กัน มันคลาย ๆ กัน แลวเราทําไมตองมี 

๒ สภา มันก็เปนโจทยที่หลักการที่เราตองคิด ผมฝากทานประธานในประเด็นหลักการ

ใหญไวกอนนะครับ หลักการเดียวกันนี้นี่ ผมเคยกราบเรียนถามทานอาจารยพุทธทาส 

แลวก็อยูในบันทึกเทป (Tape) แลวเคยออกอากาศหลายตอหลายครั้งแลว ผมถามวา 

อาจารยพุทธทาสครับ แลวก็ถอดอยูในหนังสือเลมนี้ดวย มีผู เอาไปทําหนังสือแลว      

ถอดเทป ผมถามวา ในความหมายของคําวา ประชาธิปไตย นี่ ทานอาจารยพุทธทาส

หมายความวาอยางไร ทานอาจารยพุทธทาสตอบวา ประโยชนของประชาชนเปนใหญ 

ไมใชประชาชนเปนใหญ ประโยชนของประชาชนเปนใหญ ทานตอบ ลองคิดดูนะครับ 

ไมใชประชาชนเปนใหญ แตประโยชนของประชาชนเปนใหญ  ผมซักคานทาน เพราะผม

ไมเขาใจ ผมจะมีความรูสึกวา ประชาธิปไตยมันตองประชาชนเปนใหญ ทุกอยางตอง   

มาจากประชาชน ประชาชนตองใหญสุด แลวก็เพื่อประโยชนประชาชนตองมาจาก

ประชาชนเทานั้น ผมซักคานอยูอีกสามสี่บรรทัด สามสี่ครั้ง แลวทานตอบผมอยูคําหนึ่งวา 

ใหประชาชนไดรับประโยชนจริง อยางนี้จึงจะเปนประชาธิปไตย ประชาชนเปนใหญ    

แลวมันไมแน ประชาชนบาบอก็ได ของประชาชน โดยประชาชน ถาประชาชนเห็นแกตัว 



 ๑๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                พรเทพ ๕/๒ 

 

แลวฉิบหายหมด ทานประธานครับ นี่คือคํายืนยัน ถอดเทปอยูในนี้ ผมรูวาทานประธาน

ไมยอมใหเอาซีดี (CD – Compact Disc) มาเปด กลัววาผมจะเอาทานพุทธทาสมา

อภิปรายดวย ผมก็เลยไปเอาหนังสือมาใหดูวา ไดมีการพิมพหนังสือ โดยทานอาจารย

สุลักษณ ศิวรักษ ที่ผมซักถามทานอาจารยพุทธทาส ตกลงทานอาจารยพุทธทาสสรุปวา 

ประโยชนของประชาชนเปนใหญ ไมใชประชาชนเปนใหญ นั่นคือ ประชาธิปไตย ถาทาน

อยากจะรูวา เนื้อหาขางในตอไปเปนอยางไรอีก ประโยชนของประชาชนเปนใหญทํา

อยางไร ลองหาอานดู  ผมจะนํามาใหสภาแหงนี้ก็ไดในวันหลัง ทั้งเลม ทานประธานครับ 

ดวยเหตุผลดังกลาว คือ หลักการ ปรัชญา และแนวคิดของประชาธิปไตย และแนวคิดที่

เราจะมีสภา เราตองเปนผูแทนหรือไม หรือเราเรียกวา สมาชิกสภา แลวอะไรคือความจริง 

นั่นคือ ประการที่ ๑ ผมจะมาพูดถึงวุฒิสภาโดยเฉพาะนะครับ ทานประธานครับ   

ประเทศไทยเคยมีวุฒิสภามาโดยตลอด เคยจะมีพฤฒิสภาอยูครั้งหนึ่ง ก็ไมสําเร็จ แลวเรา

มีวุฒิสภาจากการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดตั้งแตอดีตมา เพิ่งมีอยูครั้งเดียว

ที่มีวุฒิสภาจากการเลือกตั้ง ครั้งเดียว -------------------------------------------------------------- 

 

                  - ๖/๑ 



 ๑๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             อุทัยวรรณ ๖/๑ 

 

ทํางานได ๖ ป ครั้งที่ ๒ ก็ไมสําเร็จ เพราะยังไมครบ ตกลงเรามีวุฒิสภา ใหเราพิสูจนจาก

การเลือกตั้งเพียงแคครั้งเดียว  ทานประธานครับ  ครั้งเดียวนี่ทํางานเปนอยางไร              

ผมในฐานะที่เปนสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนั้น มีประสบการณตรง พรอม ๆ กับคุณการุณ   

ใสงาม พรอม ๆ กับคุณเสรี สุวรรณภานนท พรอม ๆ กับ พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ      

เราอยูในหองนี้ เราเปนสภารางรัฐธรรมนูญ มีอยู ๔ ทาน พวกเรารูดีครับ ทานประธาน

ครับวา พวกเรานี่  

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธาน          

สภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเดโช สวนานนท                         

รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :     

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ หมดเวลาของการอภิปรายของทานแลวนะครับ ครบ ๑๐ นาที 

แลวครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมยังไมได       

เขาเรื่องเลยนะครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ก็หมดเวลาแลวครับ ไมไดเขาเรื่อง ก็หมดเวลาแลวครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ เราไดตกลงกัน

แลววา เร่ืองใหญนี่นะครับ ทานประธานกรุณาเถอะครับ ผมไมไดไปประชุมดวย  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :     

ไมไดตกลงเรื่องเวลาเลยนะครับ เวลายังคงเปน ๑๐ นาที ตามเคยนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  : เราไดตกลงกันแลวนะครับวา     

เ ร่ืองใหญอยางนี้จะตองพิจารณา  แลวตกลงตั้ งแตแรกกับทานอาจารยนรนิติ                  

ก็บอก ๑๐ นาที ผมเห็นดวยทุกอยาง ยกเวนเรื่องใหญ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ไมมียกเวนหรอกครับ ทานอาจารยครับ 

 



 ๑๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             อุทัยวรรณ ๖/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : มีครับ แลวเมื่อวานนี้ก็ตกลงกันอีก 

ทานประธานอยาใหเสียบรรยากาศเลยครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ไมไดครับ ผมวาไปตามกฎเกณฑ กติกาที่ตกลงกันไวนะครับ ถาปลอยมันเกิน ๑๐ นาที      

ทุกคนก็จะ ๑๐ นาที ก็เราจะเกินกันหมดนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  : ทานประธานครับ ผมยังไมได         

พูดเลยเรื่องวุฒิสภา เพราะเราตกลงกันอยางนั้น ผมก็ทําตามกฎเกณฑ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ไมทราบไปตกลงกันที่ไหน อยางไรนะครับ ผมไมทราบนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธาน เมื่อวานนี้คุณเสรี        

ไปประชุมกับกรรมาธิการยกรางและพวกผม  เราตกลงกันแลว  แลวหลังจากนั้น              

ยังรูเลยวาคุณเสรีไปคุยกับทานประธาน ไปคุยกับอาจารยนรนิติดวย แลวจึงออกมา     

เปนรายมาตรา ผมนี่ยอมนะ ทั้ง ๆ ที่ตกลงกันไมใชอยางนี้นะ ทานจะใหผมพูดมากกวานี้       

อีกไหม  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ไมใชครับ แตนี่วาไปตามกฎเกณฑนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธาน ทานอยาเลมเกม 

(Game) ในสภากับผมนะ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ไมใชเลนเกมครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ กรุณาอยาพูดอยางนั้นนะครับ ไมไดมีการ

เลมเกมใด ๆ ทั้งสิ้น แตวาไปตามกฎเกณฑ กติกาที่ตกลงกันไวนะครับ เพราะฉะนั้น      

เมื่อหมด ๑๐ นาที ก็คือ หมด ๑๐ นาที ครับ ไมมีเปนอยางอื่นครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง   : ทานประธานครับ เราตกลง           

ไมใชอยางนี้นะครับ ลองถามเพื่อนสมาชิกดูก็ได 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

มิไดครับ ตกลงที่ไหน อยางไร  



 ๑๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             อุทัยวรรณ ๖/๓ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ตกลงในหองนี้ครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

คือมติของสภา มิไดครับ มติของสภา ๑๐ นาที ผูแปรญัตติ คือ ๑๐ นาที นี่คือ ขอเท็จจริง

ที่วาครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  : มติของสภาก็บอกวา ยกเวน        

เร่ืองใหญ จะตองเปดโอกาสใหเต็มที่ แลวครั้งนี้ก็มีคนอภิปรายเพียงแคผมกับคุณการุณ

เทานั้น แลวก็มีเสียงขางนอยอยูคนหนึ่งเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นทานกรุณาเถอะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ผมไมสามารถจะยกเวนกฎเกณฑที่วางไวไดนะครับ ก็ครบ ๑๐ นาที คือ ๑๐ นาที ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  : ทานประธานครับ กฎเกณฑ        

ไมใชอยางทานประธานพูดนะครับ กฎเกณฑไมไดเปนอยางทานประธานพูด เราบอก   

แลววาเรื่องใหญนั้น เราเปนอีกเรื่องหนึ่ง มันไมเหมือนกันครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :           

ก็ขอใหยุติไดแลวครับ ขอเชิญคุณรุจิราครับ  

  รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :  ขอบพระคุณคะ ดวยความเคารพ     

ในทานประธาน แลวก็ทานอาจารยเจิมศักดิ์ นะคะ ใน สสร. ๑๑๐ คน ก็มี ๑๑๐ ความรู 

ทุกคนมีความสามารถ แลวก็มีเหตุผลสวนตัว ขอเสนอทางออกอยางนี้ไดไหมคะวา          

ที่ทานใหเวลา ๑๐ นาที นี้ ผูที่จะอภิปรายก็จะตองรวบรวมคําพูดใหสั้น ไดใจความ ไมตอง

อารัมภบทมากมาย สามารถพูดใหเหลือภายใน ๑๐ นาที ก็นาจะทําได เพราะการพูด  

นาน ๆ นั้น ก็เปนการรบกวน สสร. คนอื่น ที่เขาจะตองทนฟงมาตลอด และนอกจากนี้

อยากจะกราบวิงวอนขอรองเพื่อน สสร. หลาย ๆ ทานวา ในการพูดนั้นขอทานไดเห็นอก

เห็นใจเพื่อน สสร. คนอื่นดวย ที่บางครั้งเขาจําเปนตองทนรับฟงในเรื่องที่เขาคิดวา         

ไมจําเปนตองพูดก็ไดนะคะ ดวยความเคารพในความคิดของทุกทานนะคะ เพราะฉะนั้น

ใน ๑๐ นาทีนั้น ถาเราจะพูดแตเนื้อ ๆ โดยรางไวกอน แลวมาพูดก็ไดนะคะ ไมจําเปนตอง

อารัมภบทอีกแลว เพราะวาทุกทานก็มีอยูในใจแลววา อยากไดสภาเดียว หรืออยากได   

๒ สภา เพียงแตวานําเหตุผลที่ตนเองอยากได ๒ สภา หรือสภาเดียวมากลาวเทานั้น 



 ๑๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             อุทัยวรรณ ๖/๔ 

 

ดวยความเคารพ และขอโทษ ถาหากวาเปนการพูดในสิ่งที่สรางความไมพอใจใหบางทาน 

ขอบพระคุณคะ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ ก็คงจะยุตินะ คุณวุฒิชาติครับ เชิญครับ  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ          

กระผม วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ทานประธานครับ ผมใครขอความกรุณาทานประธาน   

อยางนี้ครับวา --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                           - ๗/๑ 



 ๑๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     นัชชา ๗/๑ 

 

เร่ืองที่อาจารยเจิมศักดิ์กําลังพูดอยูนี่ครับ มันเปนประเด็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งถาวันนี้                          

มันตกผลึก แลวสังเคราะหกันไดในเร่ืองของสภาเดียว หรือ ๒ สภา นี่นะครับ ประเด็นของ

อาจารยเจิมศักดิ์นี่ก็จะหายไป ของทานสมาชิกอีกหลาย ๆ ทานในเรื่องของสภาเดียว                     

ก็จะหายไป ผมวาเรื่องนี้นะครับ ทานยืดหยุนสักนิดไดไหมครับเกี่ยวกับเร่ืองเวลานะครับ 

แลวก็ขอความกรุณาทานประธาน คือใหเขาในเรื่องของประเด็น แตวาทานอยาไปกําหนด

ในเรื่องของ ๑๐ นาที เลยครับ เพราะบางทีสาระสําคัญในเรื่องของการที่วา จะทําให                        

คนเขารู มันตองใชเวลาพอสมควรนะครับ ทานประธานครับ กรุณาพิจารณาดวยครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบพระคุณครับ ผมวาในเรื่องนี้ขอใหยุติไดแลวครับ ไมมีการอภิปรายแลวนะครับ       

เพราะมันเสียเวลา ยิ่งอภิปราย ยิ่งเสียเวลามากขึ้นนะครับ ผมดําเนินการไปตามขอตกลง   

ที่ตกลงกันไวแลวในสภานี้นะครับ คงพอแลวครับคุณอุทิศครับ ถาเปนเรื่องเดียวกัน        

คงพอครับ ทานศักดิ์ชัยครับ ถาเรื่องเดียวกัน ขออนุญาตตอไปเลยนะครับ เรียนเชิญ        

ผูเจาของอภิปรายตอไปนะครับ คือ ทานการุณ ใสงาม ครับ  

  (นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ ใชสิทธิประทวงครับ            

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ทานจะประทวงหรือเปลาครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ประทวงครับทานประธาน 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ถาประทวง กรุณาบอก ผิดขอบังคับขอไหนครับ กรุณาบอกกอนครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกลุ  :  ทานประธานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                        

มิไดบอกขอบังคับ ประทวงใคร และขอบังคับขอไหนครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาตประทวง          

ทานประธานครับ 

 



 ๑๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     นัชชา ๗/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ประทวงผมเรื่องอะไรครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  เร่ืองขอตกลงในการอภิปรายครับ ทานประธาน

ครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  มิได

ครับ ไมมีครับ ไมมีอนุญาตใหประทวงในเรื่องนั้นเลยครับ กรุณาอางขอนะครับ ประทวง

ในขอไหน วาอยางไร 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาตประทวง     

ทานประธาน ในขอบังคับเรื่องการอภิปราย ขอที่ ๔๘ ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

วาอยางไรครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  วาผูมีสิทธิอภิปรายกอน คือ ผูเสนอญัตติ แตถา 

ผูเสนอญัตติมีหลายคน ใหประธานอนุญาตใชสิทธิอภิปรายเพียงคนเดียว 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

เดี๋ยวครับ หยุดตรงนั้น แลวผมผิดตรงไหนครับ          

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ ผมหารืออยางนี้ครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ไมได

ครับ ไมใชหารือครับ นี่ขณะนี้อยูในวาระประทวงครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ ที่ประทวง ก็คือวา ที่ผานมา 

เราไดมีการพูดคุยในที่ประชุม ก็คือวา ขอมาตราใดที่มีเร่ืองสําคัญ ผมวา สสร. ทุกคนรับรู

ครับ บางประเด็นเรายอมครับ ๑ นาที  ๒ นาที เราก็ยอม  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ทานศักดิ์ชัยครับ ผมขอประทานโทษจริง ๆ ครับ เพราะนั่นไมอยูในเรื่องของการประทวง

ครับ ถาทานอางมาตราไมได กรุณานั่งลงเลยนะครับ ไมสามารถมีสิทธิประทวงไดเลย        

นะครับ เชิญคุณการุณเลยครับ ไมมีทางเปนอยางอื่นนะครับ เชิญคุณการุณครับ 

 



 ๑๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     นัชชา ๗/๓ 

 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 

ทานประธานครับ  ผมเปนกรรมาธิการเสียงขางนอยที่สงวนไวครับ  ขออนุญาต            

ทานประธานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ขออนุญาตเรื่องอะไรครับ 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตครับทานประธาน คือ        

จริง ๆ ผมมีเวลาในการที่จะอภิปราย 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ไมได

ครับ เร่ืองนั้นจบแลวครับ ทานอาจารยคมสันครับ ไมมี ขอเลื่อนเวลาใด ๆ  

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ผมยังไมไดอภิปรายเลยครับ        

ทานประธานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ไมใช

ครับ ทานอาจารยไมไดมีการแปรญัตติไว 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ผมสงวนความเห็นในเรื่องของการมี

สภาเดียวหรือไมไวครับ ทานประธานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

สงวนความเห็น อันนี้ก็ขอใหอาจารยการุณ เจาของญตัติเขาวาไปกอนนะครับ 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ผมกําลังจะขอเสนอทานประธาน

อยางนี้ครับวา ผมจะไมอภิปราย แตผมจะยกเวลาการอภิปรายใหทานอาจารยเจิมศักดิ์

อภิปรายตอครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ไดครับ ๑๐ นาที ไดครับ อนุญาต แตวาถาอยางนั้นอาจารยเจิมศักดิ์เชิญนะครับ ถาจะใช

สิทธิอันนี้อีก ๑๐ นาที ครับ 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  อาจารยครับ ขออนุญาตครับ ทานประธานครับ         

ผม อุทิศ ชูชวย ครับ 

 



 ๑๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     นัชชา ๗/๔ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ทานอุทิศครับ ยืนยกมือประทวง ยืนขึ้นแลวยกมืออยางนั้น ประทวงใชไหมครับ 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  ไมครับ ผมขอหารือนิดเดียว 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ถาหารือ ผมไมอนุญาตใหหารือครับ  

   นายอุทิศ ชูชวย  :  ทานประธานครับ เมื่อวานนี้เรามาประชุมนอกรอบกัน 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ไมไดครับ ยุติแลวเรื่องนั้นนะครับ จบแลวครับ 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  ก็แสดงวา ตอไปนี้การประชุมนอกรอบไมมีความหมาย

นะครับ อยาเรียกนัดประชุมเด็ดขาดนะครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

เมื่อวานมิไดมีการประชุมนอกรอบครับ หมดแลวนะครับ เชิญ ทานอาจารยเจิมศักดิ์                     

จะใชสิทธิก็ไดนะครับ ไมอยางนั้นก็ตองเปนคุณการุณครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  อยาเพิ่งจับเวลานะครับ ผมคิดวา 

ผมขอบคุณทางกรรมาธิการเสียงขางนอยที่ใหผมไดมีโอกาสพูดตอนะครับ โดยยกสิทธ ิ                         

นั้นให และผมก็อยากจะเรียนทานประธานนะครับ สิ่งที่เราตกลงกันไวเมื่อวานนี้แสดงวา

ขอตกลงดังกลาวเราไมเอากันตามนั้นใชไหมครับ สภาแหงนี้ สมาชิกจะไดรู หลังจากนั้น 

ผมพยายามไปประชุมกันตอ แลวก็บอกสมาชิกทุกคนวา จะใหเดินตามขั้นตอนอยางไร  

ถาอยางนั้นพวกผมก็จะเห็นตามสมควรนะครับ ที่ผมจะโหวต (Vote) ไปตามสมควรวา          

แตละเรื่องจะเดินไปอยางไรนะครับ เดี๋ยวพวกเราก็คงจะตองทําตามความสมควรของ 

พวกเราก็แลวกัน 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบพระคุณครับ เชิญครับ 

    

           - ๘/๑ 

 



 ๒๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               สุพิชชาย ๘/๑ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เร่ืองวุฒิสภานี่  

ผมเคยมีประสบการณตรงที่อยูในวุฒิสภา แลวในการที่เราไปรับฟงความเห็น ผมเปน

ประธานกรรมาธิการที่ประสานการมีสวนรวม ในรอบแรก กอนที่กรรมาธิการยกราง

ทั้งหมด เมื่อไปถามประชาชน ประชาชนยอมมีตัวตั้งเพียงแค ๒ อยาง ก็คือ เร่ืองการ

แตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี กับเร่ืองของการเลือกตั้ง เพราะวาในประเทศไทยเคยมีอยู        

๒ ประเภท ประชาชนเขาก็บอกมาวา แตงตั้งนะไมเอาแนนอน เพราะฉะนั้นอันนี้ยืนยันวา

ไมเอาแตงตั้งโดยนายก แตวาการเลือกตั้ง เขาชอบการเลือกตั้ง แตพอกรรมาธิการไป

ประดิษฐของใหมขึ้นมา บอกวาใชระบบสรรหาจากเขต และสรรหาโดยอาชีพ ปรากฏวา

ประชาชนหันกลับมาชอบการสรรหา ซึ่งก็เปนสิ่งที่แปลก ผมซักถามตอหนา สสร. จํานวน

มากวา ทําไมถึงไมชอบการเลือกตั้งอีกตอไปละ ทานบอกวา ทานเกรงวา การเลือกตั้งจะ

ไดแตผูที่มีอิทธิพลในทองถิ่น แลวก็ถูกพรรคการเมืองแทรก แลวก็มีการทุจริตซื้อเสียง   

โกงซ้ําซากเหมือนเกา แลวก็ประการสุดทาย ทานกลัววา จะไดคนไมแตกตางอะไรกับ สส. 

เปนคนประเภทเดียวกัน ดีหรือเลวประเภทเดียวกัน ทานประธานครับ ตอมาเมื่อ

กรรมาธิการรับฟงความเห็นรอบที่ ๒ มีการวิพากษวิจารณกันมากวา กรรมการสรรหาก็ถูก

วิ่งเตนได ไมวาจะเปน ๑๐ คน ๕ คน กี่คนก็ตาม ก็ถูกวิ่งเตนได แลวในสังคมไทยระบบ

อุปถัมภก็มีการวิ่งเตน ตกลงที่กรรมาธิการยกรางยกมาใหมีกรรมการสรรหา อาจจะมี

ปญหา กรรมการยกรางก็เปลี่ยนใหม เปนเลือก ๗๖ แลวก็ผสมกับสรรหาโดยอาชีพ       

อีก ๘๔ ตกลงทานก็ใชระบบผสม ทานประธานครับ จากประสบการณที่ผมนี่มาจากการ

เลือกตั้งของ สว. วันที่ ๔ มีนา ๒๕๔๓ พวกเรามี ๒๐๐ คน ครับ เราสมมุติวา จะตองเปนผู

ที่เปนอิสระจากพรรคการเมือง อิสระ เปนผูทรงคุณวุฒิ มีวุฒิภาวะ เปนอิสระในการดูแล

บานเมือง ทานประธานครับ ๖ เดือนแรก คอนขางใชได เพราะวาเราเปนอิสระและมีความ

เปนอิสระพอสมควร ยกเวนบุคคลที่มีพอเปน สส. มีสามีเปน สส. หรือมีภรรยาเปน สส. 

หรือไปพันกับพรรคการเมือง ซึ่งมีสามสิบสี่สิบคนก็พอจะใชได ถัดออกมา เราเสียไปอีก    

กลุมหนึ่ง คนที่มีญาติ มีลูก มีนอง มีพี่รับราชการ กําลังจะเปนผูวา กําลังจะเปนผูกํากับ 

กําลังจะไปเปนตําแหนงแมทัพ  ตกลงคนพวกนี้ก็จะตองเอาใจรัฐบาล  คอย  ๆ        

 



 ๒๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  สุพิชชาย ๘/๒ 

 

แปร เปลี ่ยน ไป เอา ใจ รัฐบาล  ถัดมา มีกา รจาย เ ง ิน เดือน ใหก ับ  สว .  บางคน     

เดือนละหาหมื่น แลวมีการจายเฉพาะกิจในการสรรหาองคกรอิสระอีก ทานประธานคง    

รูวา ผมนี่เปนคนเอาจริงเอาจังเรื่องนี้ ตรวจสอบ แลวก็แฉ ทานประธานครับ ถัดมา เราเจอ 

สว. ที่อยากใหลูกนี่ไปลง สส. หรือคิดถึงตัวเองวา ใกลเวลาจะหมด อยากจะลง สส.    

แลวตองสังกัดพรรคการเมืองบางพรรคในบางภาค จึงจะไดรับการเลือกตั้ง ก็เร่ิมที่จะ     

ไมเปนอิสระตามไปตามลําดับ ทานประธานครับ ในที่สุด สว. ที่เปนอิสระอยูในสภา   

๒๐๐ คน เหลือแคสี่สิบหาสิบคน ยิ่งกวานั้น การเลือกประธานวุฒิสภาชัดเจนมาก       

เมื่อครั้งประธาน พลตรี มนูญกฤต รูปขจร ที่หมดวาระลงใน ๒ ป ในการเลือกในครั้งถัดไป 

วุฒิสภาถูกแทรกแซง  มีการใหปากคําในศาลรัฐธรรมนูญที่ผานมา  โดยผูที่ เปน             

รองประธานวุฒิสภา คือ คุณนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ไดใหการกับศาลรัฐธรรมนูญ

ชัดเจนวา ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๙/๑ 



 ๒๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    สายชล ๙/๑ 

 

เพื่อน สว. อีกคนหนึ่งถูกเรียกไปที่บานพิษณุโลก มีนายกทักษิณนั่งหัวโตะเปนประธาน    

มีคุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ มีเลขาพรรค ก็คือ คุณสุริยะ แลวก็บอกวาใหไปเจรจา            

ใหคุณนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ถอนตัวซะ แลวก็บอกกับเพื่อนสมาชิก สว. วา คนทํา

ธุรกิจนี่เขาไมตองการขัดแยงกับฝายบริหารบานเมืองไมใชหรือ เพราะ สว. คนที่นํา       

เขาไปเขาทําภูเก็ตแอร (Phuket Air) แลวเขาทําธุรกิจเยอะแยะ ทานประธานครับ         

อีกเหตุการณหนึ่ง พลตรี มนูญกฤต เลาใหผมฟง แลวบอกวา ใหไปพูดที่ไหนจะยืนยัน      

ใหทั้งหมด ทานประธานมนูญกฤตลงจากบัลลังกเหมือนทานประธานนี่ เดินออกไป    

ผานหองน้ําผูชายตรงนี้ ผานไปถึงเกือบจะถึงหนาหองนายกรัฐมนตรี บังเอิญเดินเจอกับ

นายกรัฐมนตรี ชื่อ ทักษิณ ขาวคราวตอนนั้น พลตรี มนูญกฤต ถูกเบียดแทรกแนนอน     

ไมมีทางได พลตรี มนูญกฤต ถามคุณทักษิณวา ตกลงทานนายกจะไมยอมใหผม         

เปนประธานใชไหม คุณทักษิณตอบวา ผมตองการคนที่สั่งได ทานประธานครับ           

พลตรี มนูญกฤต ยืนยันไดตลอด และในการเลือกองคกรอิสระทั้งหลาย ทานประธาน

เปนไปไดไหมครับวา บัตร ๘๐ ใบ เหมือนซีร็อกซ (Xerox) กันเลย เลือกคน ๙ คน ๓ ๕ ๗ 

๙ ๑๑ ๑๓ เลือกใจตรงกันหมดแปดสิบกวาคน ในที่สุดองคกรอิสระก็มีปญหาอยางที่เรา                  

รูกัน  ทั้ง  ปปช .  ผมตองตามไปเช็กบิลทั้งศาลรัฐธรรมนูญ  ทั้งผูตรวจการแผนดิน       

รัฐสภา  กกต .  ซึ่ งอีกไมนาน  ปปช .  ก็กํ าลั งจะจัดการเรื่ องขึ้ น เงิน เดือนตัว เอง                          

ทานประธานครับ เรารูวามันมีความเจ็บปวดอยางไรบาง ในที่สุดทานประธาน โดยสรุป 

บุคคลที่เปน สว. ในสมัยผมก็คือ สส. ที่ไมสังกัดพรรคการเมือง ทานบอกวา สส. ถาไม

สังกัดพรรคการเมืองแลวจะมีปญหา  เขายกตัวอยางกันวา นั่งรถไฟมาจากบาน                          

จะมาประชุมสภา ขายตัวไปแลว ๓ ครั้ง แลวขายตัวครั้งสุดทายในหองน้ําขางหลังบัลลังก 

ตกลงเราหวังจะได สว. ที่เปนอิสระ เราหวังจะได สว. ที่เปนผูมีวุฒิภาวะ แตวาเมื่อเราไป

ของแทจริงแลวมันเปนอยางนี้ เมื่อการสรรหาก็มีปญหา เพราะวามันมีการวิ่งเตน        

การแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรีก็มีปญหา มีการใหเงิน ใหทอง เพื่อจะเปน สว. ทานประธาน

ครับ แลว สว. ที่มานี่ ใชงบประมาณปละประมาณเกือบพันลานนะครับ คนเขาใจผิด                          

แคเงินเดือน สว. เฉย ๆ ไมใช เขาแอบอยูที่ผูชวยอีก ๕ คน ผูเชี่ยวชาญประจําตัวอีก ๑ 

  



 ๒๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สายชล ๙/๒ 

 

เงินเดือนรวมกัน เทากับ สว. อีก ๑ คน และมีขาราชการ มีงาน มีอะไรตออะไรที่จะตอง    

รับใช รับรอง บินไปที่ไหน ๆ ไดอีก รวมกันแลว ปหนึ่งเกือบพันลาน ทานคิดวา คุมไหม     

ถาเชนนั้น เราไดคนเหมือนกันไมมีผิดกับการที่เปน สส. ถาเชนนั้นเรามีเสียสภาเดียว        

ดีไหมครับ ในเมื่อก็เปนอยางนั้น แลวเรื่องของการกลั่นกรองกฎหมายเราก็สามารถจะตั้ง

กรรมาธิการวิสามัญ ให สส. ที่มีอยูสวนหนึ่ง ไปรวมกับผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมาธิการ

วิสามัญ เพื่อที่จะดําเนินการกลั่นกรองกฎหมายแทนได เร่ืองการควบคุมตรวจสอบรัฐบาล

ทําไดอยูแลว เร่ืองขององคกรอิสระ ปจจุบันนี้รัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกรางก็ยกมาใหมี

หนาที่เพียงแครับรอง หรือไมรับรองเทานั้น ซึ่งไปได สส. ก็ทําไดอยางนี้ เหลือแตเพียงแค

ถอดถอนเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นทานประธานครับ ถาเราดูกันใหดีตรงนี้ เรามีไป   ทําไม

ครับ ๒ สภา เราหาทางออกไมได ทานจะแตงตั้ง ทานจะสรรหา หรือทานจะเลือกตั้ง ตางมี

ปญหา แลวเราก็ไดคนประเภทเดียวกันหมด ก็มี ผมไมไดบอกวา ประเภทไมดีนะครับ   

แตเราก็มีเสียประเภทเดียว คือ สส. ประเภทเดียว แลวเราทุมแรงกาย แรงใจ ในการทําให 

สส. ประเภทเดียวนั้นดีที่สุดเทาที่จะทําได ขอบพระคุณมากครับ  

   

         - ๑๐/๑ 



 ๒๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๑๐/๑ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ เชิญทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธาน อยาเพิ่งจับเวลานะ ผมขอหารือ       

นิดเดียวครับ ขอที่ ๑ คือ ไมทราบวา ทานผูใดจะเมตตา ผมขอเวลาแบงมาใหเหมือนกับ

อาจารยเจิมศักดิ์ไดไป ๑๐ นาที อีกหรือเปลา มีไหมครับ มีทานผูใดจะเมตตาผมไหม    

สัก ๑๐ นาที ๕ นาที เงียบ แสดงวา ไมมี ทานประธาน ขอที่ ๒ ขอเรียนทานประธานวา    

ขอใชสิทธิอยางนี้ดีไหม เนื่องจากประเด็นนี้เปนประเด็นใหญ ถาประเด็นสภาเดียว       

หรือ ๒ สภา ไดไปทางใดทางหนึ่ง เชน ฝายสภาเดียวนี่แพตกไป เปน ๒ สภา ประเด็น  

ของผมนะครับ ๑๓๘ ประเด็น ประมาณ ๗๒ มาตราก็จะหลุดไปประมาณไมนอยกวา   

๕๐ ประเด็น ประมาณเกือบสามสี่สิบมาตราที่เกี่ยวของกับประเด็นที่วานี้  จึงขอวา        

ถาอยางนั้นขอรวมประเด็น ทุกประเด็นประมาณ ๕๐ ประเด็น ประเด็นละ ๑๐ นาที   

๕๐๐ นาที ไดไหม ผมพูดทีเดียวเลย 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

คําตอบ คือ ไมไดครับ ชัดเจนครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  โอโห ทําอยางไร ถาอยางนั้น ถาอยางนั้นแสดงวา   

ผมตองพูดทุกประเด็น  ๕๐  ประเด็นนี้ ไมวาประเด็นนั้นจะหลุดบาง  ไมหลุดบาง     

ประเด็นละ ๑๐ นาที  ๑๐ นาที  ๑๐ นาที  ๕๐ ประเด็น ก็คือ ๕๐๐ นาที แตวา ๕๐ ครั้ง 

แตถาทานประธานเมตตานะครับ ผมคงไมตองถึง ๕๐๐ นาที 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

คงเอาตามกฎเกณฑ กติกา ก็แลวกันครับ ไมมีปรับเปลี่ยนก็แลวกันนะครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  คือ บางทีถาทําความเขาใจใหดีตรงสวนนี้นะครับ  

จะประหยัดเวลามหาศาล ทานประธาน  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  คือ 

ถาไมตอลอตอเถียงตรงนี้ ก็ประหยัดเวลาไปไดอีกเยอะนะครับ กรุณาเริ่มตนไดเลยนะครับ 

   

 



 ๒๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        วีรุทัย ๑๐/๒ 

 

   นายการุณ ใสงาม  :  ผมฟงอาการแลว ดูหลายคนกําลังจะปรึกษาหารือ

กัน ทานประธาน ถาเกิดเขาขออนุญาตไปปรึกษาหารือขางนอกทั้งหมดหองนี้ ทาน

ประธานจะเหลือนั่งอยูคนเดียวนะ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ก็ไมเปนไรครับ ถาเปนอยางนั้น มันเปนตามวาระอยางนั้น ก็เปนไปตามวาระอยางนั้น                  

ละครับ คุณการุณ เชิญครับ 

   นายการุณ ใสงาม  : เอา ผมจะลองพยายามดูนะครับ ทานประธานครับ 

อาว เร่ิมจับเวลาไดครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ ผมไมมี

สมาธิ ทานประธาน ผมขออนุญาตใหพวกเราทั้งหมดทุกคนไปปรึกษาหารือกันใหจบกอน

ดีไหม  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ผมคิดวา ทานสมาชิกครับ ถาจะประชุมอะไร ก็ไมใชประชุมหองนี้ ซอนประชุมนะครับ    

ผมเรียนกรุณาหนอยนะครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ผมก็อยากไปประชุมกับเขาเหมือนกันนะตอนนี้ รูสึก

ทางโนนจะสนุกกวาแลวละตอนนี้ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ไมไดครับ  ไมไดครับ  คือ  ทานสมาชิกครับ  ทานสมาชิกครับ  เดี๋ยวทานเจิมศักดิ์             

ทานทั้งหมด ทานการุณไปไหนครับ ไมใชครับ คือ ทานจะไมใชสิทธิหรือครับ ถาใชก็กรุณา

มาใชสิทธิของทานครับ ไมตองเดือดรอนเขาครับ ไมตองเดือดรอนเขาครับ เวลาเดินแลว

นะครับ ทานการุณครับ ทานการุณครับ ขณะนี้เวลาของทานหมดไปแลว ๑ นาที ๘ วินาที 

นะครับ ขอบคุณทานสมาชิกครับ ที่ปฏิบัติตามระเบียบวาระ 

 

           - ๑๑/๑  



 ๒๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๑๑/๑ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ 

คือ ทานประธาน เพื่อนสมาชิกเขาก็บอกวา ที่จริงประเด็นนี้ คนที่อาจจําเปนจะตองพูด

ยาวนิดหนอยนี่นะครับ ก็คงมีอยูเพียงแคสองสามคน อยางเชน ของทีมอาจารยเจิมศักดิ์                   

ก็อาจจะมีอาจารยเจิมศักดิ์คนเดียว หรืออาจจะมีทานอื่นนิดหนอย หรืออยางของผม                      

นี่นะครับ สงสัยจะมีของผมคนเดียว ตัวเดียว อันเดียว หัวเดียวกระเทียมลีบอยูนี่ ก็อาจจะ 

๑๕ นาที ๑๗ นาที สมมุตินะครับ ถาทานประธานจะเมตตาอะลุมอลวยสวนนี้ แตทานอื่น

ก็คงจะไมมีใครมาเสนอบอก คุณการุณ ๑๗ นาที คุณเจิมศักดิ์ ๒๐ นาที ผมก็ขอบาง                   

คงไมมีใครถึงขนาดนั้นนะ แตผมวาเพื่อนสมาชิกเราไมใจไมไสระกํากันขนาดนั้น ขอที่ ๑ 

นะครับ  

ขอที่ ๒ เพื่อนสมาชิกเขาบอกวา หนังสือเชิญประชุมนะครับ ดวยรองเสรี 

ยอ ๆ นะครับ มีดําริใหเรียนเชิญทานรวมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณา                          

รางรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๒๐ คือ เมื่อวานนี้นะครับ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม     

ฝายคาน อะไรตาง ๆ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑ ทานสมาชิกเขาบอกวา ถาอยางนั้นการเชิญ

ประชุม และขอตกลงที่เชิญประชุมมานี้จะไมมีความหมายใชไหม อันนี้เขาทวงมานะครับ 

ผมก็เลยถือโอกาสมาทวงแทนเพื่อนสมาชิกเขา เอาละ เร่ิมเลยนะครับ ทานประธาน                   

ของผม  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

เจาหนาที่กดเวลาใหม 

  นายการุณ ใสงาม  :  เวลาเริ่มใหมครับ ขออนุญาตเริ่มเวลาใหมนะครับ 

แลวก็เวลาก็อะลุมอลวยกันนะ ก็เขาใจ บางทีเกิน ๆ ไปบาง กดเบรก (Break)  กดเวลา

เบรกไปบางเปนระยะ ๆ นะครับ ทานประธานอยาเครียดนะครับ ผมก็จะเริ่มไมเครียดแลว                          

เพื่อนสมาชิกครับ นี่มันเสียสมาธิ ทานประธานครับ ผมอยากไปรวมทางโนนมากกวา

อภิปรายเสียแลวนะ  
   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                          

กรุณาเริ่มเถอะครับคุณการุณ  กรุณาเถอะครับ กรุณาเถอะครับ  

 



 ๒๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๑๑/๒ 

 
  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ 

ผมจะพยายามรวบรัด ผมขออนุญาตทานประธาน ขออนุญาตใชแผนนะครับ มีอยู                       

๓ แผน  
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 
อนุญาตครับ  
  นายการุณ ใสงาม  :  ซึ่งผมไดแจงใหทางฝายเจาหนาที่ทางโนนเขาฉายให 

มันอาจจะงายตอการอภิปรายของผมนะครับ และก็ทําใหการอภิปรายของผมสั้นลง                  

ท านประธานที่ เ คา รพครั บ  ตอ งขออนุญาต เ รื่ อ งสภา เดี ยว เสี ยก อนนะครั บ                          

วันนั้นนะครับ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน เปนวันที่มีการประชุมของคณะกรรมาธิการยกราง 

รวมกันกับพวกเราที่แปรญัตติ ในเรื่องนี้ครับ ผมจับใจความ แลวก็สําคัญมาก มีอยู         

๒ ทาน ซึ่งทั้ง ๒ ทาน นี้ ไมจําเปนที่ทานจะเห็นดวยกับผม แตผมไดประเด็นของทานมา

ทั้งหมด ๒ ทาน มีประเด็นสั้น ๆ อยู ๓ ใจความ  
ประเด็นที่ ๑ นะครับ ขอเชิญแผนที่ ๑ นะครับ ทานที่ใหคําพูดในวันนั้น คือ 

ศาสตราจารย ดอกเตอร เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ทานพูดในวันที่ ๖ มิถุนา ทานบอก

วา ระบบการเลือกตั้งเปนหัวใจสําคัญ และอีกทานหนึ่งครับ คือ ทานรองศาสตราจารย        

ศรีราชา เจริญพานิช ทานบอกวา ทานอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง และทานบอก           

อีกคําหนึ่งบอกวา ทานอยากลองของใหม ๒ ทานนี้นะครับ ตองขออนุญาตทานนะครับ   

ที่ขออนุญาตใชชื่อทานมาเปนคําขวัญขึ้น แลวก็ทานไมจําเปนจะตองเห็นดวยกับผม   

หรืออาจจะเห็นดวยกับผม ก็ขอบพระคุณนะครับ จากประเด็นนี้ละครับ คือ ระบบการ

เลือกตั้งเปนหัวใจสําคัญ ผมก็มาอยูที่สภานี้นะครับ ทั้งได ทั้งตก ทั้งเปนผูแทนราษฎร    

ทั้งเปน สว. ทั้งตอนนี้มาจากสรรหา  มาเปน สสร.  ผมผานการเลือกตั้งประมาณ           

สิบกวาครั้ง --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
          - ๑๒/๑ 



 ๒๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๑๒/๑ 

 

ในจํานวนสิบกวาครั้งของ ๒๔ ป นะครับ ก็ผานมาทุกระบบ ทุกแบบ แบบเขตละ ๓ คน 

เรียงเบอร ก็ผานแลว แบบทั้งจังหวัด เปนพวง ซึ่งตอนนั้น เปนการเลือกตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับเมื่อตอนป ๒๕๒๖ ซึ่งเปนการใชฉบับเต็มแลว ยังมีการเลือกตั้งเปนพวงอยู               

แลวก็การเลือกตั้งเปนพวงนั้น บังเอิญวา เปนการเลือกตั้งซอมแทนคนที่ตายที่บุรีรัมยนั้น   

ก็คือ คุณบุญเยี่ยม โสภณ เสียชีวิต ผานการเลือกตั้งทั้งจังหวัด เปนพวง ก็ผานแลว         

ผานการเลือกตั้งแบบเขตละคน เบอรเดียว เรียงเบอร อะไรตาง ๆ ก็ผานแลว ปารตีลิสต        

(Party list) ที่ทานชื่นชมกันก็ผานแลว การเลือกตั้ง สว. แบบทั้งจังหวัด เขตใหญ           

แลวก็กาไดเบอรเดียว แลวเอาคะแนนมาเรียงกันก็ผานแลว เรียกวา ผมไดเจอ ไดพบ    

ผานการเลือกตั้งในประเทศไทยที่มีอยูทั้งหมดทุกแบบ วันนี้ในรางรัฐธรรมนูญของ

กรรมาธิการยกรางก็ยังหนีไมพนเกี่ยวกับเร่ืองแบบตาง ๆ ที่ เคยผานมาแลวทั้งสิ้น        

และในของเพื่อนสมาชิกที่แปรญัตติ โดยเฉพาะ ๒ สภา ก็เคยมีการเลือกตั้งผานมาแลว

ทั้งสิ้น นั่นคือเขตละคน เรียงเบอร เขตละ ๓ คน ปารตีลิสต สว. มาจากการเลือกตั้ง   

อยางนี้เปนตน ผมเห็นหมดแลวละ ทานผูมีเกียรติที่เคารพก็เห็นเหมือนกันกับผมนั่นแหละ 

แมแตของทางกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์ที่สภาเดียว ก็เปนปารตีลิสต สวนหนึ่ง แลวก็มา

จากการเลือกตั้งอีกสวนหนึ่ง ก็เหมือนกับที่เคยมีมา ถามวา ที่เคยมีมานั้นมีปญหา

อะไรบาง ผมเอาเฉพาะปญหาใหญ ๆ เอาเฉพาะปญหาใหญ ๆ ไมเอาปญหาปลีกยอย

เล็กนอย ผมเห็นวา ๔ ปญหานี้มีปญหาจากการเลือกตั้งที่ผานมาในระบบที่ทานบอกวา

เรียงเบอร เขตละคน เขตละ ๓ คน ปารตีลิสตมาแลวทั้งสิ้น นี่คือผลิตผลสวนหนึ่ง                      

หรือดอกผลสวนหนึ่งของระบบการเลือกตั้งที่ทานเคยใชและเคยทํามาทั้งสิ้น ปญหาหลัก

จากการเลือกตั้งที่วานั้น คือ ๑. มีการซื้อเสียงอยางถลมทลาย ซื้อเสียงแบบวาลืมหูลืมตา

ไมขึ้น และมีการทุจริตการเลือกตั้งทุกวิธีการ ทุกระบบ ทุกแบบ มากมาย หลายวิธีการ                     

ใชทั้งขาราชการที่เปนเจาหนาที่ของรัฐมาเปนสวนรวมในการทุจริต ใชทั้ง กกต. ระดับเขต 

ระดับจังหวัดมาเปนทุจริต ใชทั้งกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมาทําการทุจริตชวย                          

ใชทั้งหัวคะแนน อิทธิพล อันธพาล นักเลงหัวไม ผูมีฤทธิ์มีเดชประจําหมูบาน ประจําตําบล 

ประจําอําเภอ ประจําจังหวัด มารวมทําการทุจริต ผูชนะการเลือกตั้งเปนผูที่ผานขอ ๑    

มาทั้งสิ้นโดยสวนใหญ  กลายมาเปนผูทรงเกียรติในสภาแหงนี้เต็มสภา  ที่ผานมา           



 ๒๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๑๒/๒ 

 

โดยสวนใหญลวนแตผานขอ ๑ คือ การซื้อเสียง และการทุจริตทั้งสิ้น เขาเปนตัวแทน

ประชาชนแบบเนา ๆ เพราะมันของเก คะแนนที่ชี้ขาดในการเลือกตั้งที่ชนะการเลือกตั้งคือ

คะแนนที่ชี้ขาดเปนเสียงขางมากใหเกิดการชนะการเลือกตั้ง คือ คะแนนที่มาจากขอ ๑  

คือการซื้อเสียงและการทุจริต และเปนคะแนนที่กฎหมายบอกวา นี่คือ การกระทํา

ความผิดทางกฎหมายเลือกตั้งอันเปนการทุจริต ทั้งตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง           

ถูกใบแดง และตองดําเนินคดีอาญาใหเขาคุก เขาตะรางอีกดวย แตปรากฏ คนเหลานั้น

เดินเขามาอยูในหองนี้ กลายเปนทานผูทรงเกียรติทั้งสิ้น ----------------------------------------  

 

                  - ๑๓/๑ 

 



 ๓๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๑๓/๑ 

 

และกลายเปนทานผูอยูในโครงสรางของอํานาจรัฐที่ใหญที่สุด นั่นคือโครงสรางอํานาจรัฐ

ที่เรียกวา นิติบัญญัติ ออกกฎหมายใหคนหกสิบกวาลานคนใชทั้งประเทศ กฎหมายตาง ๆ 

เหลานั้นผานคนเนา  ๆ  อยางนั้นโดยสวนใหญมาแลวทั้ งสิ้น  นี่คือความปวดราว                          

ทานประธานยังนั่งนิ่งดูดายอีกหรือ ทานยิ้มอยูไดอยางไรกับเรื่องอยางนี้ทาน ทานประธาน

ที่เคารพครับ อํานาจนิติบัญญัติที่ยิ่งใหญนั้น เมื่อไดมาอยูเปนทานผูทรงเกียรติที่นี่                         

เสียงขางมากของที่นี่แหละ คือ เสียงที่กําลังไปทําการจัดตั้งรัฐบาล ฝายบริหารเรียกวา

รัฐบาลบริหารราชการแผนดิน มีอํานาจในการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ

แผนดินกับคนทั้งประเทศ มีอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารราชการแผนดิน เกี่ยวของ

กับความทุกขความสุขของประชาชนทั้งประเทศ ทานสามารถอนุมัติงบประมาณที่เปนเงิน

ภาษี ของประชาชน  หยาด เหงื่ อแรงงานประชาชนทั้ งสิ้ น เป นล านล านบาท                          

งบในรัฐวิสาหกิจอีกไม รูกี่ลานลานบาท  ซึ่งกระทบกระเทือนกับความอยูดี มีสุข                          

ของประชาชนทั้งสิ้น เสียงขางมากที่เปนเสียงเนา ๆ อยางวานั้น เสียงที่ขางมากที่วานั้น

ผานมือของผูทุจริตการเลือกตั้งมาโดยการซื้อเสียง และการทุจริตทุกวิธีการ เรายอมให

ประเทศนี้อยูอยางนี้กันไดอยางไรครับ  

  เร่ืองที่ ๒ ครับ ปญหาที่เกิดขึ้น ที่ผานมา ๒ สภาของทานที่เคารพครับ 

ยอมรับไหมครับวา เกิดสภาผัว สภาเมีย สภาครอบครัว หรือทานเถียงวาไมจริง เร่ืองที่ 

นายการุณพูดในขณะนี้ ขอที่ ๒ เปนเรื่องเท็จ เปนเรื่องไมจริง ไมเคยเกิดมีเลย ถาอยางนั้น

ผมจะถามวา ทานไปอยูที่ไหนในประเทศนี้ ที่ผานมา ๖ ป ที่ผานมาอีกหลายครั้งหลายป 

หลายสิบปที่ผานมา ที่ ๒ สภา ถาเปนสภาแตงตั้งก็กลายเปนสภาแตงตั้งที่เปนอุปกรณ

เครื่องมือของผูแตงตั้ง ผูมีอํานาจ  

นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                        

ทานการุณครับ ผมมีสิทธิ ๕ นาที นะครับ ในฐานะผูสนับสนุนญัตติอันนี้นะครับ เชิญตอ

ใชสิทธิของผมได ๕ นาที ครับ  

นายการุณ ใสงาม   :  ขอบพระคุณทานประธานครับที่มีเมตตา เร่ืองจริง                          

ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ที่ผานมา ๒ สภาเปนสภาอยางที่วาทั้งสิ้น  ถาสภาแตงตั้ง สภาที่ถูก

แตงตั้งนั้น  ก็จะกลายเปนอุปกรณชนิดหนึ่งของผูมีอํานาจ นั่นคือ ผูแตงตั้ง  คือ 



 ๓๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๑๓/๒ 

 

นายกรัฐมนตรีที่ผานมา ถาเปนสภาเลือกตั้ง ทานจะเลือกอีกกี่ครั้ง สภาที่ ๑ สภาที่ ๒  

สภาที่ ๑ ตัวเองลง  สภาที่ ๒ เมียลง สภาที่ ๓ นองชายลง สภาที่ ๔ พอตาลง ลงกี่สภา

ทานก็จะไดสภาตระกูล สภาครอบครัวทั้งสิ้น โดยสวนใหญ เมื่อมีเสียงจํานวนหนึ่ง      

ทานประธานครับเปนเสียงครอบครัว เครือขาย ญาติมิตร พอแม ผัวเมีย แลวก็จะมีอีก

กลุมหนึ่งที่เปนเสียงเม่ือมีอํานาจ คนเหลานี้ก็จะใชอํานาจทําประโยชนใหกับ ไมใชทํา

ประโยชนนะครับ ใหประโยชนกับกลุมบุคคลเหลานั้น และใหกลุมบุคคลเหลานั้นไดเขามา

เปนอีก ไดเขามาเปนคะแนนเสียงสมทบใหกับตน นี่อาจารยเจิมศักดิ์พูดไปแลว  

ขอที่  ๓  ทานประธานครับ  ตลอดเวลาที่ผานมาทางการเมืองไทย          

ทานยอมรับไหมครับวา ฝายบริหารมีอิทธิพลเหนือกวาฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารในที่นี้

คือ ผูกุมชะตากรรมพรรคการเมือง ที่กําหนดวา คุณไปลงเลือกตั้ง คุณเอาไป ๑๕ ลาน   

คุณไปลงเลือกตั้งคุณเอาไป ๓๐ ลาน คุณไปเลือกตั้ง คุณจะชนะได ผมจะชวยคุณอยางนี้ 

นั่นคือ ฝายบริหารของพรรคการเมือง คนเหลานี้ก็ตองกําหนดบทบาทอิทธิพล มีอิทธิพล

ตอนักการเมือง ตอผูแทนราษฎร ตอ สว. เมื่อมีผูแทน มีนักเลือกตั้งอยูในนั้นนะครับ      

ถาท านให เลือกตั้ ง  สว .  สว .  ก็จะตองพึ่ ง ใบบุญคะแนนเสียงของผู มี อิทธิพล                  

ของนักการเมือง ของพรรคการเมืองเพื่อใหชนะการเลือกตั้ง ไมมีใครลงสมัครรับเลือกตั้ง

เพื่อแพการเลือกตั้ง อยากชนะทั้งสิ้นทุกคน ------------------------------------------------------- 

 

 

                                                                                             - ๑๔/๑ 



 ๓๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๑๔/๑ 

 

อะไรที่จะชนะได ตองทํา นี่เห็นไหม เพราะฉะนั้นฝายบริหารที่เรียกวา เสียงขางมาก                         

เปนรัฐบาล มีบทบาท มีอํานาจ มีอิทธิพลเหนือกวาฝายนิติบัญญัติ นี่คือ ปญหา                          

ขอ ๔ ครับ การถวงดุลอํานาจระหวางนิติบัญญัติกับบริหาร ออนแอ จากออนแอจนกระทั่ง

ลมเหลว ลมเหลวจนกระทั่งเกิดเหตุราย แลวก็ตองใหพวกเรามาเปน สสร. รางรัฐธรรมนูญ 

ซ้ําแลวก็ซ้ําอีก ดวยเหตุหลักใหญ ๆ ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ จึงเกิดขอ ๔ คือการถวงดุล                          

ที่ออนแอและลมเหลว ทานประธานครับ อาจจะมีขอ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ผมเอาเฉพาะ                          

๔ ขอหลัก แลวทําไมผมจึงอยากเห็นสภาเดียว ทานประธาน อยางรวดเร็วครับ ระบบการ

เลือกตั้งเปนเรื่องสําคัญ ระบบการเลือกตั้งเปนหัวใจสําคัญ ขอเสนอของผม คือ                          

การเลือกตั้งเปนแบบสาขาอาชีพ ทานประธานดูครับ ที่ผานมาในระบบครับ ที่ทานเลือก

มาทั้งหมดที่ผานมา ทานใชวิธีการแนวตั้ง กําลังที่เหนือกวา ชนะ ทรัพยากรที่เหนือกวา 

มากกวา ชนะ มีอิทธิพลมากกวา ชนะ ทุจริตไดมากกวา ชนะ นี่คือสิ่งที่ผานมา ทรัพยากร                          

ไมวาหัวคะแนน ไมวาผูคน ไมวาเครื่องไมเครื่องมือ ไมวาอุปกรณ  ไมวาเงิน มากกวา 

เหนือกวา ชนะ ทานเห็นไหมครับ ประชากร คือ สามเหลี่ยมดานลางซายมือ คนใน

ประเทศนี้มีดอยโอกาส ยากจน เปนฐานลาง ซึ่งเปนจํานวนมาก คนระดับปานกลาง และ

คนรวยอยูจํานวนนอย อยูปลายยอด ทานเห็นกลุมคนในสังคมไหมครับ นี่ผมลองตัวอยาง

ยอ ๆ ในจังหวัดทานประธานก็ตาม ในจังหวัดผมก็ตาม ในกรุงเทพก็ตาม ในที่ไหนก็ตาม                         

กลุมสาขาอาชีพของคนจะประกอบดวยอุตสาหกรรม ธุรกิจ ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ                          

คนพิการ อาชีพอิสระ กรรมกร รับจาง เกษตรกร ชาวสวน อยูทั้งหมด ถาทานเลือก                          

แบบของทานจะเปนแบบแทง แบบบนลงลาง แบบลางขึ้นบน รวมกลุมในจังหวัด รวมกัน 

คนดอยโอกาส คนแข็งแรงกวา ทานประธานบอกวา มีสิทธิเทากัน เชิญสมัคร เปนแบบ

แทง ผูชนะคืออะไร ทานประธาน ลูกศรชี้ ผูชนะ คือ กําลังที่เหนือกวา ชนะ ทรัพยากร

มากกวา ชนะ อิทธิพลมากกวา ชนะ ทุจริตมากกวา ชนะ นั่นคือ กลุมผูชนะ ทานประธาน

เห็นไหมครับ สามเหลี่ยมกลับหัวกลับหางแลว นี่คือ ผิดเพี้ยน มันไมเปนไปตามความ  

เปนจริง แตทานประธานดูแนวใหมครับ ขอเสนอของผม คือ สาขาอาชีพ ผมทดลองสาขา

อาชีพอยูเพียงสี่หาสาขาเทานั้น กลุมคนบางกลุมเทานั้น  เชน คนพิการ จะเลือกในกลุม  

 



 ๓๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๑๔/๒ 

 

ของเขาเปนแนวนอนตามสัดสวนจํานวนประชากร ทานประธานครับ เกษตรกร ชาวสวน 

มีมาก ตามมาก กรรมกรมีมาก ตามมาก อาชีพอิสระมีมาก ตามมาก เพราะฉะนั้นผูชนะ                          

อยูฝ งขวามือ  กติกาใหม  ผมเขียนขางบนเลยครับ  กติกาเปลี่ยน  ผูชนะเปลี่ยน                          

ทานประธานดูสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมจาก 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                  

หมดเวลาที่กําหนดแลวนะครับ ขอประทานโทษครับ หมดเวลาแลวครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ที่จริงอยางนี้ทานประธาน ผมขอนิดหนึ่ง คุยกับ               

ทานประธานเฉย ๆ นะครับ นอกเวลาที่ทานให ๑ วินาที เทานั้น ทานประธานครับ บางที

ทานประธานเห็นผมอภิปรายจนเกือบจะสรุปสุดทายแลว  เกือบจบความแลว             

ทานประธานครับ สมมุติวาใหอีกครึ่งนาที เขาก็จะจบ เขาเรียกวา เปนดุลพินิจ ถาเอา   

คือ ใหทานประธานขึ้นไปนั่งตรงนั้น เพราะวาใหทานประธานมีดุลพินิจแหงความ

เหมาะสม เอะ คุณการุณกําลังจะจบแลวนี่ อภิปรายไปสุดทายแลว 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ความจริงเมื่อกี้ ๕ นาที กับ ๕๐ วินาที นะครับ ไป ๖ แลว เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้น                          

ก็ใชดุลพินิจแลวครับ เพราะฉะนั้นก็ตองขอความกรุณาครับ ทานขอความกรุณา         

ทานสมาชิกครับ เนื่องจากวา หมวด ๖ รัฐสภา มาตรา ๘๗ นี้ ไมมีการแกไขนะครับ ดังนั้น                      

การอภิปรายของทั้ง ๒ ฝายก็สิ้นสุดลง คงเหลือแตฝายกรรมาธิการ คงจะตองเชิญ

กรรมาธิการ ใครครับ ทานอัชพร หรือใคร เชิญทานไพโรจนครับ 

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา  

ที่เคารพ กระผม ไพโรจน พรหมสาสน สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการยกราง 

ตอประเด็นเรื่องวา ควรจะมีเพียงสภาเดียว ไมควรมี ๒ สภานั้น กระผมคิดวาเรื่องนี้

คณะกรรมาธิการเราก็ไดพิจารณา ประชุมปรึกษากัน ทั้งที่ไปประชุมตางพื้นที่นะครับ                 

ที่ชะอําก็ดี ที่บางแสนก็ดีนะครับ -------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๕/๑ 

 



 ๓๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๑๕/๑ 

 

ความเห็นสวนใหญก็เห็นวา ควรนาตองจะมี ๒ สภา คือสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพราะวา เรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แลวก็หลาย ๆ ประเทศ                          

เขาก็มี ๒ สภา มีวุฒิสภาเพื่อที่จะเปนสภาที่จะทําหนาที่ในเรื่องของสามสี่ประเด็น       

อยางที่เรารับรู รับทราบกันนะครับ การควบคุมดูแลการทํางานของรัฐบาล การตรวจสอบ 

การกลั่นกรอง การถอดถอน  อะไรก็สุดแลวแต ซึ่งถาเราเห็นวานาจะเปนเชนนั้น              

ในประเด็นนี้ ก็อยางที่ทุกทานไดรับรู รับทราบนะครับวา การรางรัฐธรรมนูญของเรานั้น  

เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่เราจะตองรับฟงความคิดเห็น และพิจารณาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการใหความคิดเห็น ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งกระผมเองมีขอมูล       

สถิติจากการรับฟงความคิดเห็น ทั้ง ๗๖ เวที มี ๓ สวน แลวก็คือยกมาเพียง ๓ เร่ือง     

๗๖ เวทีทั่วประเทศนั้น ทั้ง ๔ ภาคเห็นวา เราไดเสนอความคิดเห็นไปนะครับ ยกรางไปวา 

๓๒๐  ๘๐ ถามี ๒ สภา แลวก็ คือ สภาผูแทน และวุฒิสภา เร่ืองความเห็นเกี่ยวกับ ๓๒๐  

๘๐ นั้น เห็นดวยทั้ง ๔ ภาค คิดเปนรอยละ ๖๑.๘ นะครับ เห็นดวยกับการลดจํานวน สส. 

ลงมา เปนการประหยัด เห็นดวย เขตใหญ ๓ คน ยากแกการซื้อเสียง สส. ควรจะมีสัก 

๔๐๐ คน เห็นวาเหมาะสมแลว เลือกตั้งตรงแบงเขต ผสมกับแบบสัดสวน และก็เลือกให

เพราะเปนการเลือกได ทั้งคน ทั้งพรรค แลวก็แบบสัดสวนนั้น ก็ในเร่ือง ๕ เปอรเซ็นต 

(Percent) ที่จะเปนกําหนดเกณฑอันนั้นก็ตัดออกไป ในเรื่องสมาชิกวุฒิสภานั้น ก็เห็นดวย

กับจํานวนประมาณ ๑๖๐ คน แตไมเห็นดวยกับวิธีการสรรหา ควรจะเปนการเลือกตั้ง

โดยตรง สอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย ไมอาจไววางใจกับระบบสรรหา ระบบสรรหา

ยังไม มีความชัดเจน  คนสวนนอยเปนผูสรรหา  เมื่อความเห็นเปนเชนนี้นะครับ 

คณะกรรมาธิการเราก็ไดมาปรับปรุงวิธีการในการที่จะใหมี สส. อยางไร วุฒิอยางไร      

ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น เราก็ปรับปรุงเปนในเรื่องของการที่ ๓๒๐ คน นั้น มาจาก

แบบแบงเขต เขตละ ๑ คน แทนที่จะเปนเขตใหญ รวมทั้งก็เปนแบบผสมนะครับ ๓๒๐  

มาจากแบงเขตอีก ๘๐ คน   มาจากการที่จะมาแบบสัดสวน ซึ่งก็ไดมีการแบงเขตพื้นที่

เปน ๘ เขต เขตละ ๑๐ คน นะครับ รายละเอียดคงยังไมพูดถึงตอนนี้นะครับ นั่นเปนเรื่อง

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนวุฒิสภานั้น เราก็ไดมีการพิจารณาปรับปรุงใหม 

 



 ๓๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๑๕/๒ 

 

เปนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑ คนเปน ๗๖ คน สวนที่มาจาก

การสรรหานั้น ลดจํานวนลงมาใหนอยกวามาจากการเลือกตั้งคือ ๗๔ ก็รวมกันแลวเปน 

๑๕๐  คน  นั่น เปนส วนที่ คณะกรรมาธิการยกร าง เราไดนํ า เสนอในร างแห งนี้                          

สถิติอันหนึ่งที่ เราไดจากการรับฟงความคิดเห็นจาก ๑๒ องคกร ตามรัฐธรรมนูญ                      

ก็เห็นคอนขางจะสอดคลองตองกันในเรื่องของ สส.  แตในเรื่องสมาชิกวุฒิสภา ก็สวนใหญ

ก็ไมเห็นดวยกับการที่จะมีการสรรหา แตสิ่งหนึ่งที่เปนขอมูลสถิติ ผมคิดวา นาเชื่อถือได

คอนข างมากนะครับ  คือ  รายงานผลการสํารวจความคิด เห็นของประชาชน                          

ตอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  ซึ่งสถาบันพระปกเกลา                         

ไดจัดทํารวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ มีการสํารวจความเห็นของพี่นองประชาชนกอน

ทั่วทั้งประเทศถึง ๓๔,๗๗๙ คน ระหวางวันที่ ๔ ถึง ๑๔ พฤษภาคม เปนชวงที่รางแรก                          

เราเสร็จ แลวก็เผยแพรออกไป เราเสร็จ เราเผยแพร ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐  ความเห็นมี                    

๓ ประเด็น  ดวยกันนะครับ ในประเด็นแรก เร่ืองรัฐสภา จากการสอบถามในเรื่องนี ้                         

เพียงประเด็นเดียว คือรัฐสภาของประเทศไทย เห็นวา ควรมี ๒ สภา คือสภาผูแทนราษฎร

และวุฒิสภา พบวา ระบุเห็นดวยถึงรอยละ ๘๓.๘ สวนเรื่องสภาผูแทนราษฎรนั้น เห็นดวย

กับการมี  สส . ๔๐๐  คน  รอยละ  ๗๐ .๑  นะครับ  ประเด็นสอบถามวา  ๓๒๐   ๘๐                          

เปนอยางไร เห็นดวย ๔๕.๖ ซึ่งเปนเสียงสวนใหญ แลวก็ประเด็นเรื่องการเลือกตั้ง                          

แบบสัดสวน แบงเปนเขตตาง ๆ ๘๐ คน ก็เห็นดวยรอยละ ๔๑.๕ ถึงแมจะต่ํากวาครึ่ง    

แตก็เปนเสียงสวนใหญ สวนวุฒิสภานั้น จากการสอบถามในประเด็นตาง ๆ สวนใหญ                      

ก็เห็นวา ควรจะมีวุฒิสภา แตวาความเห็นก็ยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตสวนใหญ

เห็นวา นาจะมาจากการเลือกตั้ง นั่นเปนขอมูลจาก ๓ แหลงที่กระผมมีอยูในมือนะครับ 

สวนประเด็นที่ควรจะมีการพิจารณาวา ควรจะมีสภาเดียว หรือไมอยางไรนั้น กระผม                          

เห็นวา ทางกรรมาธิการเราก็พิจารณาเชนเดียวกัน วา มันนาจะควรจะตองมี ๒ สภา                   

ถาหากมีเพียงสภาเดียวแลว ทานลองพิจารณาคิดดูวา ----------------------------------- 

 

                                                                                                         - ๑๖/๑ 



 ๓๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                               ดรุณี ๑๖/๑ 

 

ถาสภานั้นมาจากพรรคการเมืองเสียงขางมากเพียงพรรคเดียวเปนสวนใหญ หรือจะเปน

รัฐบาลผสมก็แลวแต แตเสียงขางมากนั้น จะมีโอกาสทั้งตั้งรัฐบาล มีโอกาสทั้งควบคุม

สภา ในเรื่องของการที่เราจะหวังวา ใหสภานั้นไปควบคุมรัฐบาลคงจะเปนไปไดยาก                       

ในเรื่องที่จะควบคุม ตรวจสอบ ในเร่ืองของการจะถอดถอน ในเร่ืองที่จะกลั่นกรอง                        

ในเรื่องที่จะตรวจสอบการเขาสูองคกรอิสระตาง ๆ เราคงจะหวังอะไรไมไดเลย เราคิดวา

ถาเปนเชนนั้น ก็เหมือนกับสภาของประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยม หรืออํานาจ

เบ็ดเสร็จ ทานลองคิดดูก็แลวกันนะครับ มีพรรคเดียว คนของพรรคเทานั้นสมัครได                     

แลวสมาชิกพรรคเปนผูเลือก เราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองของเราเปนแบบนั้นหรือ                          

ผมคิดวา ประเทศชาติไมใชเครื่องมือที่แนวความคิดของใครคนใดคนหนึ่งจะมาเปนเครื่อง

ทดลอง แลวเราไดทําเรื่องนี้กันมาตั้งแต ๒๔๗๖ แลวก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมา มีการเลือกตั้ง

เมื่อคราวที่แลว และจากการอภิปรายของทั้ง ๒ ทาน ก็เห็นไดชัดเจนนะครับ ประทานโทษ

ที่ขอเอยนาม ไมวาจะเปนทานเจิมศักดิ์ ทานการุณ ก็เห็นแลววา ระบบลมเหลวเปน

อยางไร ถาหากวาเราปลอยใหมีการเลือกตั้งแบบเกา คือหมายถึงแบบวุฒิสภาที่วาจะตอง

มาอะไรตาง ๆ ซึ่งถาหากเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการที่ตองการไดมาซึ่งวุฒิสภา หรือสภา

ผูแทนราษฎร  ก็ดีครับ เราก็หวังวา มันนาจะไดสภาที่ดีขึ้นกวาเดิม แตทั้งนี้ทั้งนั้น                          

อยูที่ความรู ความเขาใจของพี่นองประชาชนทั่วทั้งประเทศ วามีความมีจิตสํานึก                          

ของความเปนประชาธิปไตย การที่จะใชสิทธิ ใชเสียงอยางตรงไปตรงมา ไมเห็นแก                         

อามิสสินจาง รางวัล ไดคนดี มีความรู ความสามารถเปนผูแทนของเรา ไมวาจะเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาก็ตาม ถาเปนเชนนั้นได ความเปลี่ยนแปลง

เร่ิมจะเห็นขึ้นในการเลือกตั้งที่จะมาถึงเร็ว ๆ นี้ ภายหลังการที่ เรามีการออกเสียง

ประชามติรับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หรือมีการเลือกตั้งในเร็ววันขึ้นนั้น ผมก็คิดวา         

มันนาจะมีการเปลี่ยนแปลงบาง ถาหากวา เห็นวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ตามรางที่เราราง

ออกไป มีขอบกพรองอะไร อยางไร เมื่อเปดการไดมาซึ่งผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจากการ

เลือกตั้งของพี่นองประชาชน  หรือจากการที่ เราไดมาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้แลว                          

ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญนั้นไดนะครับ เพียงเสียง ๒ สภารวมกัน                     

เกินกวาครึ่งหนึ่งนะครับ  เกินกวาครึ่งหนึ่งเทานั้นเอง  หรือประชาชนประมาณ ๑ แสนคน   



 ๓๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                               ดรุณี ๑๖/๒ 

 

ก็สามารถที่จะเขาชื่อกันมาแกไขรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไดนะครับ นั่นเปนสวนหนึ่งที่         

ผมคิดวา ทางกรรมาธิการที่เราพิจารณานั้นนะครับ ความจริงเราก็ยืนยันในหลักการที่วา 

นาจะตองมี ๒ สภา สภาผูแทนนั้น ก็ยืนยันในตรงหลักตัวเลขที่วา ๓๒๐ ๘๐ สวนวา        

ที่ประชุมจะเห็นเปนสวนใหญ จะเพิ่มจํานวน จะลดอะไร อยางไร ก็เปนเรื่องที่เราพิจารณา

กันได วุฒิสภาก็จะใชแบบที่เราเสนอ หรือจะมีการปรับเปลี่ยนอะไร อยางไร ก็สุดแต       

ที่ประชุมแหงนี้ เสียงสวนใหญจะเห็นเปนอยางไรครับ กระผมก็ขออนุญาตชี้แจง           

โดยหลักการสั้น ๆ เพียงเทานี้กอนครับ ขอบพระคุณครับ   

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณมากครับ  

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)            

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                         

ก็ เปนอันวา  มาตรา๘๗  คงจะตองโหวตกันนะครับ  เ ร่ืองความขัดแยงระหวาง                          

ขออภิปราย ระหวางกรรมาธิการกับผูเสนอแปรญัตติ ตกลงกันไมได เพราะฉะนั้นก็ตอง

โหวตนะครับ ทานผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการ ก็โปรดกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับ                          

ผูแปรญัตติ ก็โปรดกด ไมเห็นดวย ขอเชิญลงคะแนนไดครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                          

มีใครยังไมไดลงครับ เชิญครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ขออนุญาตครับ ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ          

ผมเกรงวา ทานประธานจะตั้งประเด็นถามไมถูกครับ วา ใครเห็นดวยกับ ๒ สภา หรือใคร

เห็นดวยกับสภาเดียว อันนี้เพิ่งเกริ่นเรื่องสภาเดียว หรือ ๒ สภา เทานั้น ทานบอกวา

พิจารณาเรียงมาตรา ทานดู ตอนนี้มาตราอะไรครับทาน 



 ๓๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                               ดรุณี ๑๖/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

๘๗ ครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ๘๗ ไมใชเร่ืองสภาเดียว หรือ ๒ สภา นะทานนะ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ผมตั้งคําถามวา  ผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการ  โปรดกด  เห็นดวย  ถาไม เห็นดวย               

กับกรรมาธิการ โปรดกด ไมเห็นดวย เทานั้นละครับ ประเด็นถูกตอง ชัดเจนครับ                          

มีใครยังไมไดลงมติไหมครับ  

  นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ครับผม 

  นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  ขออนุญาตนะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

  นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  คือ จริง ๆ แลวนี่นะครับ ผม ธวัช บวรวนิชยกูร 

สสร. นะครับ วันนี้ในการนําเสนอประเด็นนี่นะครับ มีการนําเสนอประเด็นโดยกลุม      

ทานเจิมศักดิ์ ขออนุญาตที่เอยนาม และทานการุณนี่นะครับ ---------------------------------- 

 

                                                                                        - ๑๗/๑ 

   

 

 



 ๓๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๑๗/๑ 

 

ซึ่งเสนอประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเร่ืองควรจะมีแคเพียงสภาเดียว และทานกรรมาธิการ                          

ก็ไดชี้แจงวา ทําไมทานจึงออกมามี ๒ สภา ในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายกลุมนะครับ                      

ที่มีความเห็นวา ควรมี ๒ สภาเชนกัน แตผมยังไมมีโอกาสไดอภิปรายเลยครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

สายไปแลวครับ ขณะนี้ เพราะวาผมขอปดการอภิปรายแลว ไมมีการคัดคานนะครับ 

ขณะนี้อยูระหวางการลงคะแนนนะครับ แลวก็โปรดกรุณาลงคะแนน ทานสมาชิกทานใด         

ยังไมลงคะแนนนะครับ เชิญครับ ถาไมลงคะแนนก็ลงคะแนนเสียครับ ปดการลงคะแนน

นะครับ ถาอยางนั้น ขอเชิญรวมผลคะแนนลงมาครับ 

  (รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอความกรุณา

ทานประธานชวยพิจารณากันนิดหนึ่งนะครับ คือ พวกผมก็ไปหารือกันหลายอยางนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

อันนั้นไวทีหลังครับ ขอประกาศผลคะแนนกอนครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เดี๋ยวสิครับ ทานประธาน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ขออนุญาตประกาศผลคะแนนนะครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๔๔ ไมเห็นดวย ๗         

งดออกเสียง ๘ ไมลงคะแนนเสียง ๑ ผูเขาประชุมทั้งหมด ๖๐ เสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๑๗/๒ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธาน ทานจะรวบรัดขนาดนั้นเลยหรือ ผมเอง

ก็ยังไมลงคะแนนดวยซ้ําไป  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานผมก็ยังไมไดลงคะแนน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ผมถามซ้ําแลวซ้ําอีกนะครับ วา ผูใดยังไมลงคะแนน แลวก็ใหเวลาการลงคะแนนแลว  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือทานประธานครับ ทานประธาน      

มีปญหาแลวละครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

คงไมใชครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานมีปญหาแน ๆ         

แลวละครับ ทานฟงนิดสิครับ บางทีบางคนไมรูตัวเอง ก็ตองฟงคนอื่นบาง ขอใหผมพูด        

๒ นาที 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ผมไมยินยอมใหพูดนะครับ ก็เทานั้นละครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานจะพูดเรื่องอะไร ไมอยูในวาระ ไมอยูในระเบียบ ถาจะคัดคาน ถาจะยกมือ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ตกลงทานไมฟงใครเลยใชไหมครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ไมใช

ไมฟงใครเลยครับ ผมกําลังดําเนินการประชุมสภาตามระเบียบขอบังคับที่มีอยู แลวก็     

ไม มี เ ร่ืองที่จะตองมาปรึกษาหารือ  เทานั้น เองครับ  ทานอาจารย เจิมศักดิ์ครับ                          

กรุณาเถอะครับ ตอไป ขอเชิญตอครับ ทานเลขาครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      

มาตรา ๘๘ ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผูแปรญัตติขอสงวน   

คําแปรญัตต ิ 



 ๔๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๑๗/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรานี้ไม มีการแกไขนะครับ มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ เ ร่ิมตั้งแตของ          

ทานพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ เชิญครับ ทานพิเชียรครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : เชิญทานการุณ เพราะวาทานอยู         

ในกลุมผม 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ดูทาทางการประชุมวันนี้คงจะมีอุปสรรคและปญหา

เสียแลว ทานประธานที่ เคารพครับ ขางหลังผมกําลังจะเดินออกจากหองประชุม           

คือ การประชุมจะสําเร็จไดดวยความรวมมือของสมาชิกทุกทาน ถาทานประธาน           

ทําจนกระทั่งไมไดรับความรวมมือจากสมาชิกนี่นะครับ ทานประธานนั่งคนเดียว ไมได

เปนประธานนะครับ การที่จะเปนประธาน ไดคือ ตองมีสมาชิกรวมประชุมนะครับ            

ผมก็กระทบกระเทือนจิตใจอยูไมนอยทีเดียว แมแตเมื่อกี้ ผมก็ไมไดลงมติ ผมก็เรียน    

ทานประธานแลววา ถาพิจารณาอยางนี้ อุปสรรคจะเยอะ เพราะวาผมไวทั้งหมด        

๑๓๘ ประเด็น ผมบอกทานประธานตั้งแตตอนตนแลว ถาผมพูดทุกประเด็นนะครับ 

ประเด็นละ ๑๐ นาท ี๑๐ นาที ๑๐ นาที เพราะผมยังมีสิทธิพูดนี่ เพราะผมแปรญัตติเอาไว  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

เชิญเลยครับ ไดเลยครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ไมนาเลยครับ มาตรา ๘๘ นะครับ ผมแปรญัตติไววา 

ใหตัดคําวา ประธานสภาผูแทนราษฎรเปน ออก บอกวา ในการประชุมรัฐสภา ใหมี

ประธานรัฐสภา ๑ คน และมีรองประธานรัฐสภา จํานวน ๒ คน ทานประธานครับ       

ดวยเหตุที่ จํ า เปนจะตองมี รัฐสภานี่ แหละ  ตองมี รัฐสภานี่ แหละ  ก็ควรจะให มี         

ประธานรัฐสภา ๑ คน เทานั้น หรือทานจะเห็นวา ควรตองมีประธานรัฐสภา ๒ คน --------- 

 

- ๑๘/๑ 

   



 ๔๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รัตนา ๑๘/๑ 

 

ประเด็นของผมตัดตรงนี้ ตรง ตรงมาก ถาทานไมเห็นดวยกับผม แสดงวา ทานตองการให

มีประธานรัฐสภาเกินกวา ๑ คน ใชไหม ถาทานไมเห็นดวยกับผม แสดงวา ทานตองการ

ใหรองประธานรัฐสภามีเกินกวา ๒ คน ใชไหม ทานตองตอบตรงนี้กันทุกคนกอนทุกทาน

ครับ ถาทานเห็นวา ขอแปรของผมถูก คือ การประชุมรัฐสภาตองมีประธาน ๑ คน เทานั้น        

ทานตองเห็นดวยกับผม ในกรณีที่ไมมีประธานรัฐสภา หรือประธานรัฐสภาไมอยู       

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภาได  ใหรองประธานรัฐสภาทําหนาที่     

ประธานรัฐสภาแทน ทานเห็นดวยกับผมไหม หรือทานเห็นวาจะใหเลขาธิการเปน       

ผูรับทําหนาที่แทน ของผมมีขอผิดไหม ไมผิด ผิดตรงไหน ตอไปครับ ประธานรัฐสภา       

มีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินกิจการของรัฐสภาในกรณี

ประชุม ใหเปนไปตามขอบังคับ เขาตัดไมครบนะครับ เขาตัดไมครบ และดําเนินกิจการ

ของรัฐสภาเทานั้น ในกรณีประชุมไปยาวไปถึงตอนทายนะครับ ใหเอาออก ทานเห็นดวย

ไหมวา ขอเสนอของผมนี้ การเปนประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญนี้  

  (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานการุณครับ ขอประทานโทษ มีผูประทวงครับ เชิญทานสุรชัยครับ ประทวงเรื่องอะไร

ครับ 

    นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมขอประทวงทานประธานครับ เนื่องจาก

ผมสังเกตเห็นวามีผูเดินออกจากหองประชุมจํานวนเยอะ ขอใหทานประธานกรุณา       

นับองคประชุมกอนครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

ไดครับ ขอนับองคประชุม ทานเลขาครับ โปรดดําเนินการครับ ตองกดออดเรียกหรือเปลา 

   (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)           

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

 

 



 ๔๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัตนา ๑๘/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :           

มีกําลังเดินเขามา ๑ คนนะครับ เดี๋ยวนับเลย ขณะนี้ สมาชิกครับ มีผูที่มาอยูในหอง

ประชุมเพียง ๔๒ ทานครับ ไมครบองคประชุมนะครับ ขอพักการประชุมเทานี้กอน  

 

พักประชุมเวลา ๑๑.๐๙ นาฬิกา 

                                                                                                         

                                                                                                          - ๑๙/๑ 

 
 
 



 ๔๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๙/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกที่เคารพทุกทานครับ หลังจากที่ไดมีการนับองคประชุมกันชวงกอนเที่ยงไป

แลวนะครับ เนื่องจากมีทานสมาชิกบางทานอยูนอกหองประชุมดวย ไมไดไปไหน                          

ทําใหองคประชุมเมื่อนับแลวมีอยูไมครบ ซึ่งทําใหทานรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

คือ ทานอาจารยเดโช ไดขอพักการประชุมไป แตเพื่อใหการพิจารณาการรางรัฐธรรมนูญ

ดําเนินการตอไป ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ จึงไดใหมีการประชุมในชวงบายนี้

ตอไป แตกอนจะมีการประชุมตอไป ผมขอตรวจสอบองคประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยขอให                          

ทานสมาชิกกดปุมลงคะแนน เพื่อแสดงตัววามีองคประชุมอยูครบถวนหรือไมนะครับ                 

ผมขออนุญาตตามนี้นะครับ เพื่อจะไดดําเนินการตอไปครับ  

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                      

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกที่อยูนอกหองประชุมนะครับ ชวยเดินมากดปุมแสดงตนกอนที่จะ

พิจารณาดําเนินการตอไปนะครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ กดอะไรครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กดปุมวาแสดงตนนะครับ ทานกดปุมแสดงตนนะครับ แตถาเผลอไปกดปุมเห็นดวย ไมเห็นดวย 

ก็ไมเปนไรนะครับ คะแนนก็ยังอยูครับ ถือวามีตัวมีตนอยูครับ ทานที่อยูดานนอกมาลงคะแนน

ครบถวนหรือยังครับ อยางนั้นไมมีทานใดยังไมลงคะแนนนะครับ ปดการลงคะแนน เจาหนาที่รวมคะแนน

ดวยครับ มีผูเขาประชุมอยูขณะนี้นะครับ และกําลังเดินมาอีกหลายทานนะครับ มีจํานวนที่กดปุม

ไปแลว ๕๘ ทานนะครับ แลวกําลังเดินเขามาอีกนี่นะครับ ก็ถือวามีองคประชุมครบถวนนะครับ  



 ๔๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          เกศราภรณ ๑๙/๒ 

 

   ผมขออนุญาตดําเนินการตอไปนะครับ เมื่อเชาผานมาตรา ๘๗ ไปแลว   

นะครับ กอนจะพิจารณาในมาตรา ๘๘ มีทานสมาชิกยกมืออยูนะครับ ทานอาจารยสุรชัย

ยกมือกอน เชิญครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย  

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ มีเร่ืองจะขออนุญาตกราบเรียนทานประธาน 

แลวก็เพื่อนสมาชิกอยางนี้ครับวา เหตุการณเมื่อเชานี้เปนเหตุการณที่ผมเชื่อวา พวกเรา

ทุกคนไมสบายใจ ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

           - ๒๐/๑ 



 ๔๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รัศมี ๒๐/๑ 

 

รวมถึงกังวลใจดวยวา ทําไมมีเหตุการณที่ไมนาจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นเมื่อเชานี้ ในฐานะที่ผม

เปนผูเสนอใหมีการนับองคประชุม ก็ขออนุญาตกราบเรียนเพื่อนสมาชิกผานทานประธาน

วา ในเมื่อผมเห็นเพื่อนสมาชิกหลายคนเดินออกจากหองประชุมอยางผิดสังเกต    โดย

สัญชาตญาณผมรูแลวละครับวา ตองมีปฏิกริยาบางสิ่งบางอยางเกิดขึ้นในความรูสึกของ

เพื่อนสมาชิก จนเปนเหตุใหเพื่อนสมาชิกตองแสดงออกอยางนั้น  หลังจากที่พัก

รับประทานอาหารเที่ยง ผมไดมีโอกาสหารือ ปรึกษา พูดคุยกับเพื่อนสมาชิก พอทราบ

สาเหตุไดอยางนี้ครับ ทานประธานครับ  

ประการที่ ๑ เพื่อนสมาชิกหลายคนรูสึกอึดอัดใจกับบรรยากาศการประชุม

ในภาคเชา ที่มีบางสิ่งบางอยางเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่ไดหารือนอกรอบไปเมื่อวานนี้    

  ประการที่ ๒ ความเครงครัดตอเวลาที่กําหนดให ที่ใหแตละทานไดใชสิทธิ

อภิปรายคนละ ๑๐ นาทีนั้นนี่ เม่ือเปรียบเทียบกับประเด็นที่พวกเราตองประชุมกันเมื่อเชา

นี้ ก็คือ มาตรา ๘๗ ซึ่งเปนมาตราแรกในหมวดซึ่งวาดวยเรื่องรัฐสภา มีประเด็นใหญ      

ซึ่งอาจจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบอบรัฐสภาในประเทศไทยก็ได ถาผูที่

แปรญัตติไว ๒ ทาน คือ อาจารยเจิมศักดิ์ กับทานการุณ ใสงาม สามารถโหวตชนะ             

นั่นหมายถึงวา ระบบรัฐสภาของประเทศไทยจะเหลือสภาเดียว ประเด็นใหญ ๆ อยางนี้นี่ 

ถาที่ประชุมคงยืนในกฎเกณฑตายตัววา ตอง ๑๐ นาที ผมวา ไมสามารถที่จะทําความ

กระจางใหกับพี่นองประชาชนได ผมเองกังวลวา จะเกิดเหตุการณอยางนี้ เกิดขึ้น              

ถาทานประธานจําได ผมเปนคนขออนุญาตหารือทานประธาน กอนที่จะมีการประชุม           

เมื่อเชาวา ถาเราใชรูปแบบการพิจารณารายมาตราแบบนี้นี่ ผูที่ไมไดยื่นญัตติในการขอ

แปรญัตติในมาตรานั้น ๆ แตจะตองไดรับผลกระทบ เพราะมันเปนมาตราหลัก ในหมวด

ที่วาดวยรัฐสภานั้น จะใชสิทธิอภิปรายไดไหม ทานประธานก็กรุณาเห็นชอบวา นาจะใช

สิทธิอภิปรายได แตเสียดายทานประธานไมไดทําหนาที่ตอ ก็นําไปสูบรรยากาศที่เกิดขึ้น 

เพราะฉะนั้นผมไมอยากใชเวลาที่ประชุมตรงนี้ใหหมดเปลืองไปมาก ก็อยากจะขอความ

กรุณาทานประธานวา เปนอยางนี้ไดไหมครับวา เร่ืองกฎเกณฑ ผมเห็นดวยวา มีความ

จําเปนที่จะตองกําหนดเรื่องระยะเวลาการพูด การอภิปรายของแตละคน แตขอใหดู 

 



 ๔๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รัศมี ๒๐/๒ 

 

เนื้อหาสาระประกอบดวยไดไหมครับวา มันเปนเรื่องเนื้อหาสาระที่สําคัญนะครับ นาจะมี

จุดยืดหยุนได นั่นประการหนึ่ง   

ประการที่ ๒ แมวาเวลานั้น จะหมดไปแลว แตวาผูที่อภิปรายอยูนั้น      

เขากําลังติดพันในประเด็นสําคัญ และผมเชื่อวา ดวยวิจารณญาณของผูที่ทําหนาที่เปน

ประธานในที่ประชุมนั้นนี่ สามารถใชดุลพินิจไดวา สิ่งที่กําลังพูดนั้น กําลังขมวดปม และ

นําไปสูบทสรุปไดในเวลาที่ไมชานักนี่ ก็นาที่จะอนุญาตใหพูดตอจนสิ้นกระแสความได 

การอภิปรายของแตละคน ผมเชื่อวา เปนขอมูลสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหเพื่อนสมาชิก

เอาไปประกอบดุลพินิจในการตัดสินใจ รวมถึงพี่นองประชาชนที่ติดตามรับฟงอยู ก็จะได

ขอมูลขาวสารไปดวย ขอสังเกตที่สังเกตเห็นไดชัด ก็คือ เมื่อเชานี่ ผูที่อภิปราย ก็คือผูที่ขอ

แปรญัตติใหเหลือสภาเดียว เปนผูอภิปรายนําเสนอในประเด็นดานเดียวทั้ง ๒ ทาน ผมเอง

ไมเห็นดวย ผมเปนผูที่เห็นชอบดวยกับระบบ ๒ สภา ผมยังไมมีโอกาสไดพูด และโหวตไป 

ประชาชนฟงแตเร่ืองรูปแบบของสภาเดียว แตผลโหวตมา ๒ สภา ชนะ ผูคนก็จะสงสัย

ครับ วา อยางนี้เปนการโหวตเพราะมีใบสั่งมาหรือเปลา เปนการโหวตตามพิมพเขียวหรือ

เปลา ทั้ง ๆ ที่มันไมใช แตเพราะวา วิธีการนําเสนอ วิธีการอภิปรายนั้นนี่ เราใหอภิปราย

แงมุมเดียวไงครับ สสร.  ที่ไมเห็นดวยกับสภาเดียว ไมเห็นดวยกับอาจารยเจิมศักดิ์นี่

เยอะแยะเลยนะครับ แตไมไดรับสิทธิในการที่จะขึ้นมาอภิปราย ผมไมอยากใหประเด็น

แบบนี้เกิดขึ้นอีก และผูฟงจะสับสนครับ  มีผูอภิปรายมุมเดียวตลอด แตผลออกมานี่    

เมื่อลงมติ อีกมุมหนึ่งซึ่งไมไดนําเสนออะไรเลยชนะ มันเหมือนกับวา เปนการบล็อก 

(Block) กันหรือเปลา ทุกคนมีสิทธิคิดได  --------------------------------------------------------- 

 

          - ๒๑/๑ 

 



 ๔๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     กรรวี ๒๑/๑ 

 

ผมเปนหวงภาพพจนของสภาแหงนี้  ก็ขออนุญาตกราบเรียนที่ประชุมนะครับวา 

โดยเฉพาะทานประธานครับวา เร่ืองของเวลาถาเปนไปไดอยากจะใหทานประธาน        

ใชดุลพินิจในการยืดหยุนใหผูอภิปรายดวย ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ฟงทานอุทิศครับ เชิญครับ 

  นายอุทิศ ชูชวย : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม อุทิศ ชูชวย

ครับ สสร. ทานประธานครับ ผมรูสึกไมสบายใจครับ เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อเชา แตก็ไม

อยากจะรบกวนสภานี้ จะขอสรุปสั้น ๆ ครับ ทานครับ ผมเองผมคิดวา พวกเรารอยคนนี่   

นะครับ พยายามที่จะใหความรวมมือกับสภาแหงนี้เปนอยางยิ่งครับ เมื่อวานนี้เราไดมา

ประชุมนอกรอบกับกรรมาธิการ รวมกับทานประธานเองนะครับ ก็พยายามที่จะคิดวา จะ

ทําอยางไรถึงจะใหประเด็นของเราในการพิจารณาในสภาแหงนี้ราบรื่นไปไดอยางรวดเร็ว 

แตพี่นองประชาชนจะตองไดรับขอมูลขาวสารที่ครอบคลุมรอบดาน นั่นคือหลักการ 

หลังจากที่ประชุมกับทานแลวนี่นะครับ พวกกระผมนี่นะครับ ที่ขอแปรญัตติทั้ง ๗ กลุมนี่

นะครับ ก็มานั่งพูดคุย ประชุมกันวา ประเด็นตาง ๆ นี่เราพอจะถกแถลง ใหขอมูล          

ใหเหตุ ใหผลกันนอกรอบนี่ไดไหม เพื่อที่จะเขาในสภาแลวจะไดไมตองเสียเวลา ไมตอง

เยิ่นเยอ สรุปวา ประเด็นหลัก ๆ นี่นะครับ ทานประธานครับ เราพอจะเห็นแนวไดแลวครับ

เมื่อวาน แตพอมาเมื่อเชานี้นะครับ บรรยากาศมันกลับตาลปตร แทนที่สภาแหงนี้จะใช

เวลาอยางประหยัด รวดเร็ว และไดประโยชนจากพี่นองประชาชนที่ไดรับขอมูลขาวสาร 

กลับกลายเปนวา บรรยากาศไมยืดหยุน ไมสตริกต (Strict) ไมฟง แลวยังมาบอกวา ไอที่

ประชุมนอกรอบนี่ไมรับรู ทานครับ ถาเราปลอยใหสภาพอยางนี้เกิดขึ้นบอย ๆ งานของ

สภาจะชา ทานครับ รอยคนเราไมมีฝายคานนะครับ เราไมมีฝายรัฐบาลนะครับ เราคือ

ฝายเดียวกันทั้งหมดครับ แตอยากจะทําสิ่งนี้ใหดีที่สุด เพราะฉะนั้นตองฟงกันบาง         

ในประเด็นที่สําคัญนะครับ ๑๐ นาที นี่มันยังไมทันไดพูดกันเลยครับ ผมขอสนับสนุน

แนวคิดของคุณสุรชัยเมื่อสักครูนะครับ ใหทานประธานไดพิจารณาดวย เราจะไดเดินไปได

อยางรวดเร็ว  ในชวงบายนี้ผมขออนุญาตเสนอนิดหนึ่งครับ   ทานประธานครับ  ผมนี่ยัง  

 



 ๔๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     กรรวี ๒๑/๒ 

 

ติดใจที่เราตกลงกันนอกรอบ เพื่อใหเร่ืองมันเดินไดเร็ว และกรรมาธิการเขาจะไดไปทํางาน 

แกมาตราตาง ๆ  ใหเปนไปตามแนวที่สภาแหงนี้ไดอภิปรายและตัดสินใจรวมกันนะครับ 

เอาละครับ ผมเองไมติดใจในสวนที่โหวตผานมา ผมนี่สนับสนุนที่จะใหมี ๒ สภาครับ    

ผมนี่อยากจะชี้แจงเหตุผลนะครับ ใหทราบวา ทําไมถึงตอง ๒ สภา และถาฟงผมสักนิด 

ฟงพวกผมสักนิดหนึ่ งนะครับ  ในชวงบายนี้  เราก็สามารถที่ จะ เคลียร  (Clear)                 

ทั้ง ๓ ประเด็นไดวา สส. ควรจะเอาอยางไร ควรจะมีแตเขตอยางเดียว หรือวาทั้ง ๒ อยาง 

มีทั้งเขต มีทั้งปารตีลิสต   แลวจํานวนเทาไร สว.  ควรจะมาอยางไร มาจากการเลือกตั้ง

หรือเปลา อะไรหรือเปลา  นะครับ ประเด็นสองสามประเด็น ถาสภาแหงนี้เห็นเปนแนว

เดียวกันนะครับ ก็เปนเรื่องของกรรมาธิการยกรางที่จะไปรางมาตราตาง ๆ ใหสอดรับกับ

ความตองการของสภาแหงนี้ แลวเราคอยมาลงรายละเอียดกัน ถาไมอยางนั้นนะครับ 

โทษนะครับ พี่การุณนี่นะครับ อภิปรายไวรอยกวามาตรา โทษครับ แปรญัตติไวรอยกวา

มาตรานี่จะตองลุกขึ้นมาอภิปรายทั้งหมดอยางนั้นหรือ ไมอยางนั้นมันจะเสียเวลาครับ 

ทานประธานครับ ผมขอเสนอไวแคนี้ครับ ทานครับ ขอบคุณมากครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ มีทานอาจารยเจิมศักดิ์ อาจารยเกียรติชัยนะครับ ชวยกระชับนะครับ ๑๕ นาที     

แลวนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธาน ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง 

ขอเรียนสั้น ๆ นิดเดียว ผมจะไมเทาความอะไรที่จะใหเสียความรูสึก แตอยากจะเรียนวา  

ที่เมื่อสักครูนี้นี่ที่ไดลงมติไปก็ไมไดขอใหทบทวนอะไรทั้งสิ้น ------------------------------------ 

 
                                                                                                                          - ๒๒/๑ 

 

 

 

 



 ๕๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๒๒/๑ 

 

แตเพียงแคอยากจะเรียนใหบันทึกไววา ผูที่ไดเสนอญัตติคือกลุมของผมนี่ รวมทั้งตัวผม

เปนผูเสนอญัตติเองนี่ ไมไดลงมติ ยังไมทันไดลงมติ ก็มีการนับคะแนน เพราะฉะนั้นถาไป

พบในบันทึกการประชุมก็จะไดเขาใจ ไมใชกลายเปนวา ผูที่เสนอญัตติไมไดอยูในที่

ประชุม หรือไมไดลงมติ เหมือนกับผมเลมเกมอะไรที่ไมลงมติ แลวก็แกลงที่จะขอ        

แปรญัตติ เพราะฉะนั้นเทาที่ผมสํารวจตรงนี้ ดูอยางเร็ว ๆ นะครับ นอกจากผมแลวนี่     

ในกลุมผมนี่ อาจารยกรรณิการ บรรเทิงจิตร ก็ดี คุณวิทวัสก็ดี คุณวิทยาก็ดี และคุณวีนัส 

ก็ดีนี่ ในกลุมผมทั้งสิ้น ยังไมทันไดลงมติหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นขอใหบันทึกไวดวย

วา แลวก็คงจะมีคนอื่นอีกนี่นะครับ ที่ยังไมทันไดลงมติ แตวาจริง ๆ แลวนี่ยังยืนยัน แลวก็

พรอมจะลงมติทุกประการ แตวาดวยเหตุนี้ ผมก็ไมขอทบทวนอะไรทั้งสิ้น แลวก็เรียนเทานี้

ละครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอบพระคุณครับ ขออนุญาตอาจารยรุจิรานะครับ ใหสมาชิกพูดอีกสักหนอยนะครับ        

เชิญอาจารยเกียรติชัยครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  กราบขอบพระคุณทานประธานครับ 

กระผม เกียรติชัย พงษพาณิชย ครับ สสร. หมายเลข ๐๐๘ วันนี้ผมจะสุภาพ เรียบรอย 

เพราะเหตุวา ผมเชื่อวา ทุกอยางตองเรียบรอยครับ และเราทุกคนก็อยากใหเรียบรอย               

เปนการดีที่เราไดพูด แสดงถึงความเปนกังวล ความหวงใยตอเหตุการณที่เกิดขึ้นเชานี้ 

และผมคิดวา เราก็คงจะมุงหนาที่จะทําทุกอยางใหเรียบรอยตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

มา ผมเชื่อวา ตองเรียบรอยครับ ผมอยากจะเสนออยางนี้ครับ ทานประธานครับ ผมคิดวา

เราคงจะตองมากําหนดวิธีการในการที่จะอภิปราย ในการที่จะจับประเด็นของการ

อภิปรายใหชัดเสียกอน แทนที่จะวากันไปอยางที่เราทํากันมา เอาเรื่องเล็กมาลบลางเรื่อง

ใหญ หรือเอาเรื่องใหญไปโตแยงอะไรกันอยูอยางนี้ มันจะเดินไปไมไดเร็ว ไมไดไว อยางที่

เราตองการกัน ผมอยากจะเสนอความคิดอยางนี้ไดไหมวา กรอบของการที่เราจะอภิปราย

กันตอไปนี้ เราเอาเรื่องหลัก เร่ืองประเด็นขึ้นมาพูดกัน ตกลงกันเสียกอน เชน สมมุติวา คือ 

ตรรกะของการคิดมันควรจะเริ่มตนในประเด็นของหมวดนี้วา ตกลงเราเห็นรวมกันอยางไร 

จะเอาสภาเดียว หรือ ๒ สภา ถาเปนสภาเดียว ก็วาเรื่องสภาเดียว  แตขณะนี้มันผานไปที่ 



 ๕๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๒๒/๒ 

 

๒ สภา ก็มาวากันทีละสภา เร่ิมที่สภาเดียว มาตกลงกันกอนดีไหมวา ที่วาสภาทั้ง ๒ สภา 

สภาที่  ๑  นี่ เราจะเอาสมาชิกสักกี่คน  ตกลงกันเสียกอน  จะเปน  ๕๐๐  อยางเดิม                

หรือจะเปน ๔๐๐ ถาตกลงตรงนี้เสียได ทานกรรมาธิการยกรางชวยไปเขียนตามความ

ตองการที่เราบอกมาวา เอาที่ ๕๐๐ หรือ ๔๐๐ แลวเมื่อ ๕๐๐ หรือ ๔๐๐ นี่ การเขามา

ดํารงตําแหนงของคนเหลานี้ ตรรกะในขั้นตอไปที่จะตองคิด ก็คือวา เขาควรจะเขามาใน

ลักษณะไหน จะเปนการเลือกตั้งแบบโดยตรง เขตเดียวเบอรเดียว หรือแบงเขตรวมเบอร 

อะไรก็วาไป มาตกลงกันตรงนี้ แลวตกลงกันอยางไรวา ตกลงเอาเขตเดียวเบอรเดียว หรือ

จะเขตเดียวรวมเบอร ทานกรรมาธิการยกรางไปเขียนมาตามนี้ที่เราตองการ ที่เราตกลง

เห็นรวมกันได แลวจะมีปารตีลิสตไหม มีแคไหน จํานวนอยางไรก็วาไป ตกลงอยางนี้ ทาน

กรรมาธิการยกรางไปเขียนมาใหที หรือพอมาถึงเรื่องซึ่งจะตองตกลงกันใหได ในเรื่องของ

วุฒิสภา ก็มาพูดกันวา ถาอยางนั้น เราจะเอาวุฒิสภานี่ มันตองเริ่มตนจากการคิดวา    

เราจะใหเขามาทําอะไร จะใหอํานาจของวุฒิสภาสักแคไหน แลวก็จะสักกี่คนดี ตกลงกัน

เสียกอน เอา สมมุติจะเปน ๑๕๐ คน ๑๖๐ คน ใน ๑๕๐ คน ๑๖๐ คนนี่ การมาถึงนี่จะให

มาโดยวิธีไหน มาโดยวิธีไหน ก็ตองไปดูเสียกอนวา เราจะใหเขาทําอะไร ถาใหเขาทําเพียง

กลั่นกรองกฎหมาย การแตงตั้ง การคัดสรร พอรับไดไหม แตถาหากวา ใหเขามีอํานาจใน

การที่จะแตงตั้ง ถอดถอน เขากําลังจะแตงตั้งถอดถอนคนซึ่งไดอํานาจมาจากประชาชน 

อยางนี้ตองเลือกตั้ง ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๒๓/๑ 

 



 ๕๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       กมลมาศ ๒๓/๑ 

 

แลวเราก็มาพูดวา ถาอยางนั้น การเขามาดํารงตําแหนงของวุฒิสภา ในจํานวนเทานี้

เทานั้น มันควรจะเปนอยางไร จะเลือกตั้งแบบรวมเขต แบบสัดสวน แบบแตงตั้งแคไหน 

อยางไร ถาตกลงกันไดอยางนี้ ทานกรรมาธิการยกรางชวยไปเขียนตามที่เราตกลง       

เอาแบบนี้ อยางนี้ มาสักที เขียนทั้งหมดใหครบระบบที่เราตองการ ใหครบหมวดหมูใน

เร่ืองของรัฐสภานี้แลว พรุงนี้เอามาใหเราอนุมัติเห็นชอบกันเปนเรื่องเปนราวอีกสักที จบ 

ผมคิดวามันจะไปได ถามัวแตไปแตรายมาตรา แลวก็เอาเรื่องเล็กมาลบลางเรื่องใหญ 

หรือเอาเรื่องใหญไปตอตาน คัดคาน อะไรกันนี่ ผมวามันก็จะเปนอยางที่เกิดเหตุการณ

อยางนี้ และจริง ๆ แลว เราไมตองการประธานที่มาคอยนั่งกดเวลาหรอกครับ มาจับ

ประเด็น  มาดูสิวาอะไรมันควรจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  ตามเหตุการณ             

ตามประเด็นความสําคัญของเรื่องที่ควรจะใหประชาชนไดรับรูรับทราบในเรื่องเหลานี้ 

เพราะเรากําลังรางรัฐธรรมนูญใหกับประชาชน ใหเขารับรู รับทราบ และใหเขารับเห็นชอบ

กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตอไป ผมคิดวา เปนเรื่องเหลานี้ เราจะตองกําหนดใหชัดเจน         

เสียตอนนี้ และเราจะทําใหทุกอยางเรียบรอยครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานอาจารยปกรณครับ  

  นายปกรณ  ปรียากร  : ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ ปรียากร 

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ในฐานะสมาชิกสภาราง ผมขออภิปรายใชสิทธิในฐานะที่

เปนสมาชิกสภารางนะครับวา เร่ืองที่ทานสมาชิกไดนําเสนอนี่ ผมคิดวาทานประธานนาที่

จะตองนําไปสูการพิจารณา ดวยเหตุผลที่วา เร่ืองที่เรากําลังจะพิจารณาในเรื่องนี้          

อยูในกรอบของสถาบันการเมือง ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งตออนาคตของชาติ

บานเมือง ความเห็นที่แตกตางกันระหวางสมาชิกไมใชเปนเรื่องที่จะทําใหสมาชิก   

แตกแยกกัน แตในทางกลับกัน ความเห็นที่แตกตางจะทําใหเราหาขอยุติที่ดีที่สุดตอ

อนาคตในทางการเมืองของประเทศนี้ได ถึงแมวา ในตอนเชาเราอาจจะมีประเด็นปญหา

กันอยูบางในเรื่องของวิธีการประชุม แตผมเช่ือวาพี่นองประชาชนนาจะเขาใจวา เร่ืองนี้

เปนเรื่องที่สําคัญ ขณะเดียวกันเมื่อถึงชั้นของการพิจารณาของกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญนี่นะครับ   ก็ปรากฏวาการแปรญัตติในเรื่องนี้เปนไปอยางหลากหลายมาก  



 ๕๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       กมลมาศ ๒๓/๒ 

 

และเปนไปในลักษณะที่มีรูปแบบที่ลวนแลวแตมีความปรารถนาดีที่จะทําใหสถาบัน

การเมืองมาสูจุดที่สําคัญ ขณะเดียวกัน ถาเราไปดูจากความเห็นของพี่นองประชาชนที่ได

มีการสํารวจ ซึ่งเมื่อเชาทานกรรมาธิการทานหนึ่งไดยกใหพวกเราเห็นแลว ก็จะเห็นวา ก็มี

ความหลากหลายเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นถาเราจะใชเวลาสักนิดหนึ่งนะครับ อาจจะสัก

วันนี้ ในการที่จะพิจารณาหาลูทางที่จะทําใหไดขอยุติในเชิงที่นําไปสูฉันทามติ ถึงแมวาจะ

ไมไดเห็นดวยกันทั้งหมด แตผมเชื่อวา ในทายที่สุด ที่ประชุมนี้ซึ่งมีวุฒิภาวะสูง และมี

ความเขาใจรวมกันเปนอยางดี ก็จะสามารถที่จะพูดเปนเสียงเดียวกันหลังจากที่เราไดมี

มติอยางใดอยางหนึ่งไปแลว เพราะฉะนั้นถาเปนไปได ผมคิดวา ขอเสนอของทานสมาชิก

ที่พูดวา เราจะนําเอาขอประเด็นที่มันมีความหลากหลายเหลานี้พิจารณากันกอน แลวมี          

ความเชื่อมโยงกันทั้งในสวนของ สส. สว. รูปแบบของการไดมาทั้ง ๒ สภานะครับ 

ตลอดจนแมแตจะมีสภาเดียว  ซึ่งแมวาจะเปนความเห็นขางนอย  แตในระบอบ

ประชาธิปไตยเราก็จําเปนที่จะตองรับฟงเสียงขางนอยดวยความเคารพ ซึ่งอันนี้จะเปน

ประโยชนตอพี่นองประชาชนเปนอยางยิ่ง ผมเชื่อวาดวยดุลพินิจของทานประธาน           

นี่นะครับ เราก็คงจะสามารถที่ดําเนินการตอไป โดยไมทําใหเสียเวลาของสภาแตอยางใด

ทั้งสิ้น แตในทางกลับกัน ถาเรายังใชขอบังคับการประชุมตามหลักการเดิมนี่นะครับ 

อาจจะยิ่งทําใหเราเสียเวลาการประชุมมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นผมหวังวา ถาเราสามารถ   

ที่ดําเนินการในชวงนี้สักนิดหนึ่ง ซึ่งก็ขึ้นอยูกับดุลพินิจของทานประธานนะครับวา ถาเรา

สามารถพิจารณารวมกันไดอยางใดอยางหนึ่ง ผมเชื่อวา กรรมาธิการก็คงจะสามารถ     

ไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปได แลวก็ใหที่ประชุมไดพิจารณาตอเนื่องกันไปครับ 

ขอความกรุณาทานประธานไดโปรดพิจารณาดวยครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณทุกทานนะครับ ผมตองเรียนทุกทานดวยนะครับวา ที่หลายทานไดเสนอ

ความเห็นนี่ หรือแมเหตุการณเมื่อชวงเชาก็ดี ผมเชื่อวาทุกฝายมีเจตนาดีนะครับ         

ทานประธานที่ควบคุมการประชุมก็มีเจตนาดี เพราะตองการที่จะใหการประชุมนั้นเปนไป

อยางรวดเร็วนะครับ  ---------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                      - ๒๔/๑ 



 ๕๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ศันสนีย ๒๔/๑ 

 

สมาชิกก็เจตนาดี ที่ตองการจะเอาเนื้อหาสาระมาอภิปรายใหอยางครบถวนนะครับ ผมวา

ไมมีใครเจตนาไมดีกับสภานะครับ เพียงแตวาตองทําความเขาใจนิดหนึ่งครับวา สิ่งที่คุย

กันเมื่อวานนี้ แลวก็มาพิจารณาวันนี้นะครับ ไมไดแตกตางในเรื่องหลักการนะครับ        

เมื่อวานนี้คุยตามประเด็น กําหนดไววามีประเด็น   ๒ สภา เอากี่สภา ประเด็น สส. 

ประเด็น สว. ก็เปนไปตามนั้น ซึ่งก็ไดเรียนแลววา ประเด็นดังกลาวนั้น ถาไมรูวาจะหา

วิธีดําเนินการอยางไรใหกระชับและรวดเร็ว ก็ขอโยงกับมาตรา ซึ่งเปนไปตามประเด็น     

นะครับ แตถาไปถึง อยางเชน สส. นี่นะครับ ก็วากันเต็มที่นะครับ แลวมาตกลงกันวา    

จะเอาอยางไร อยางนั้นผมขอหารือเลยแลวกันนะครับ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลานะครับ   

ขอหารือทานสมาชิกนะครับ ผมวาทุกอยางที่เราทํานี่นะครับ ที่เกิดขึ้นไปแลวนี่เร่ืองเล็ก 

นะครับ เร่ืองใหญ คือ เร่ืองทํารัฐธรรมนูญอยางไรใหเสร็จนะครับ นี่คือเร่ืองใหญที่เปน

ภาระหนาที่ เร่ืองเหลานี้ครับ มันก็เกิดขึ้นในสภาตลอดละครับ ความเห็นที่แตกตางนะครบั 

การสงสัญญาณ เดินออกนอกหองนะครับ อันนี้เปนเรื่องปกตินะครับ อยาไปมองวาเปน

เร่ืองที่มันผิดปกตินะครับ ก็เพียงแตวา เราทํางานโดยมีเปาหมายเดียวกันทั้งสิ้นนะครับ 

ดังนั้นนะครับ ขออนุญาตหารือก็แลวกันนะครับ ผมวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่ตองคุยกันวา

จะเอาอยางไรนะครับ มาตรา ๘๗ นี่ ผานไปแลวนะครับ ทานสมาชิกดูนะครับ พอไป

มาตรา ๘๘  ๘๙  ๙๐ นี่นะครับ ก็เปนรายละเอียดในเนื้อหานะครับ ถาทานสมาชิกบอกวา

ถึงแมจะมี ๘๘  ๘๙  ๙๐ แขวนไวกอนนะครับ กรรมาธิการยกรางเห็นอยางไรนะครับ    

ถาเห็นวาจะแขวนไวกอน แลวไปวา ๙๑ เลยนะครับ ก็ถือวาอันนี้เราก็ยังพิจารณาราย

มาตราอยูนะครับ ไมไดวาไมรายมาตรา เพียงแตจะขอแขวนไวไหมนะครับ เพราะวา ๘๗ 

ไปแลวนะครับ ก็ ๘๘  ๘๙  ๙๐ นะครับ ถาพิจารณาเลย เราก็จะเห็นความคืบหนานะครับ 

แลวพิจารณารายมาตรา แลวก็ผาน ผานไปทีละมาตราไปนะครับ ทานเศวตยกมือครับ  

  นายเศวต  ทินกูล  :  ขอบคุณครับทานประธาน ผม เศวต ทินกูล ครับ     

ผมอยากจะเสนออยางนี้ครับ ทานประธานครับ เนื่องจากวามาตรา ๘๗ มันไปแลว           

ก็เหลือ ๒ สภา ผมอยากจะเสนอวา อยากใหมีการอภิปรายอยางกวางขวางและเสรี              

 

 



 ๕๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ศันสนีย ๒๔/๒ 

 

ในเกี่ยวกับเร่ืองของที่มา หนาที่  หนาที่ ที่มา จํานวน วิธีการเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง 

ครอบคลุมทุกประเด็น คือ ใหอภิปรายอยางกวางขวางไปเลย แลวก็ดึก ๆ ก็มาลงคะแนน

ทีเดียวครับ ก็จะไดรับฟงความคิดเห็นแตละภาคสวน เขาคิว (Queue) กันเลยวา ใครจะ

พูดอยางไร แตตองใหพูดในประเด็นที่มา หนาที่ของ สว. สส. ที่มาของ สว. สส. จํานวน 

เหตุผลวาจํานวนเทาไร อยางไรนะครับ แลวก็วิธีการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง สมควรอยางไร 

อยางนี้ใหกวางขวางเปนประเด็น เรามีประเด็นอยูแคนี้แหละครับ เสร็จเรียบรอยก็โหวต

ถามเปนประเด็น  แลวก็เอาประเด็นนี้ใหกรรมาธิการไปรางใหม ถาหากวามีการ

เปลี่ยนแปลงจากบทบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรางไวนะครับ แบบนี้ก็จะจบในคืนนี้  

แหละครับ แลวก็จะไดเปดการแสดงความคิดเห็น เพรชเชอร (Pressure) ทุก ๆ อยางก็จะ

ลดแรงกดดันลงมา แลวก็ทุกคนก็จะไดพูดอยางกวางขวาง เวลาเรามีพอเหลือเฟอที่จะให

ทําอยางนั้นครับผม ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไม เหลือเฟอเลยครับ  ไม เหลือเฟอครับ  เดี๋ยวหารือกัน  หารือกัน  ไม เปนไรครับ                  

เราสภาเดียวกันนะครับ ตอนนี้มีสภารางรัฐธรรมนูญสภาเดียว ทานกรรมาธิการครับ      

ตกลง ๘๘  ๘๙  ๙๐ นี่นะครับ ทานนําเสนอไปขางลางก็จะไดเห็นดวย ไมเห็นดวย นะครับ 

แตผมวาถาเราวาไป ๘๘  ๘๙  ๙๐ จริง ๆ เนื้อหาไมมีอะไรนะครับ ถาพิจารณาผานไปได 

มันก็จะไดเดินหนาไดนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์เปนคนแปรครับ ผมถามอาจารย        

ก็แลวกันนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ครับ 

ผมคิดวาเราตกลงหลักการกันกอนใหจบ เสร็จแลวก็ใหยกรางทานไปชวยดู จะเปนมาตรา

ที่ทานพูดสามสี่มาตรา ทานไดชวยดูเลย แลวเราดูทีเดียวจบ เอาอยางนั้นแลวกันนะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

    

 

                                                                                                                      - ๒๕/๑ 

 



 ๕๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๒๕/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อยางนั้นขอหารือกรรมาธิการยกราง เอา ๙๑ เลยนะครับ ๘๘  ๘๙  ๙๐ แขวนไวกอน    

นะครับ เอา ๙๑ นะครับ ทีนี้พอมาดู ๙๑ นี่นะครับ มันก็จะมีปญหาเรื่อง ๑. จํานวน       

๒. ระบบ วา ระบบที่เกิดขึ้นนี่นะครับ จะมีที่มา สส. กี่แนวทาง  แนวทางที่ ๑ ก็คือที่เสนอ

มานี่นะครับ ก็เปน สส. เขต แบงเขตเลือกตั้ง แลวก็ สส. แบบสัดสวน เอามาตรา ๙๑    

เปนหลักในการพิจารณานะครับ ถาไมมีหลักเลย เดี๋ยวก็เดินไมถูกทาง ก็จะมี ๒ ประเด็น      

นะครับ เร่ืองระบบที่มาของ สส. กับจํานวน สส.  ถาจะพิจารณาใหมันชัดเจน ก็เอาใหจบ

เร่ืองระบบที่มากอนดีไหมครับ วาระบบที่มาของ สส. นาจะมีในลักษณะใดนะครับ จะเปน 

สส. เขต หรือ สส. แบบสัดสวน หรือบัญชีรายชื่อ ที่มีสมาชิกแปรญัตติไว อะไรก็แลวแต     

นี่นะครับ ก็อภิปรายกันไปตามนี้กอนนะครับ แลวถาตัดสินได ก็ลงมติเลยนะครับ 

เพราะวาไปตอนกลางคืน เดี๋ยวก็ลืม ไดหนา ก็ลืมเนื้อหาขางหลังครับ อาจารยวัชราครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม วัชรา 

หงสประภัศร สสร. คือ ดูมาตรา ๙๑ และ ๙๒ ก็นาจะรวม รวม คือ รวมมาพิจารณาครับ       

คือเรื่องแบบ ๓ คน หรือวา ๑ คนเลือกตั้งครับ คือในเรื่องที่เกี่ยวของนี่ครับ แลวมันจะมี 

๙๒/๑ คือพูดรวม ๆ กันเสียเลยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

นี่ละครับ ตรงกันหมดแลวครับ ก็รวมละครับ อยางนั้นกรรมาธิการขัดของไหมครับ         

เอาระบบกอนนะครับ แลวก็คอยจํานวนนะครับ เอาระบบเลยนะครับ ถาระบบเลย         

นี่นะครับ ทานจะใหสมาชิกอภิปรายนะครับ ก็มีคนที่ขอแปรญัตติไวนี่นะครับ เนื่องจาก

กรรมาธิการมีแก ไขดวยนะครับ  เอาเปนวาขอรายชื่ อของคนที่ แปรญัตติกอน              

เพราะกรรมาธิการแกไข สมาชิกก็มีสิทธิอภิปรายอยูแลว ก็มีกรรมาธิการที่ขอแปรญัตติ   

ไวนะครับ แลวก็กลุมอาจารยพิเชียร กลุมอาจารยเจิมศักดิ์ กลุมอาจารยวัชรา มี ๓ กลุม

นะครับ แลวเดี๋ยวทานอื่น นอกจากนี้ถาไปกระทบมาตราอื่น ทานมีสิทธิอยูแลว ทานก็

อภิปรายไดนะครับ ถาอยางนั้นเดินตามนี้นะครับ ทานสมาชิกที่เปนกรรมาธิการนะครับ 

ขอสงวนความเห็นไวนะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ  

 



 ๕๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   นิวรา ๒๕/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์       

นะครับ ผมคิดวา ใหกรรมาธิการเสียงขางมากอธิบายเสียกอน เพราะหลายคนก็ยังไมคอย

เขาใจระบบของทาน เพราะวาทานมีการแกไข  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ได  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ขอฟง พวกเราจะไดเขาใจ แลว      

พวกเราจะไดซักถาม หรือจะไดพูดจาไดนอยลงนะครับ แลวคอยอาจจะใหเสียงขางนอย

กอนหรือจะใหกลุมใดกอน ก็แลวแตทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ มีเหตุผลนะครับ ที่ยอมนี่ ไมใชเพราะไมมีเหตุผลนะครับ มีเหตุผลครับ กรรมาธิการ

ครับ ชวยชี้แจงสิ่งที่กรรมาธิการแกไขดวยครับ  

  นายปกรณ  ปรียากร (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร กรรมาธิการ ขอเรียนชี้แจง เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องนี้ ที่ไดมีการแกไข        

ในมาตรา ๙๑ นะครับ แลวเชื่อมโยงไปสูมาตราอื่น ๆ  

  เหตุผลประการที่ ๑ เราลดจํานวน สส. ลง จาก ๕๐๐ เหลือ ๔๐๐ คน      

ซึ่งเราไดเคยเรียนชี้แจงตอที่ประชุมนี้ไปแลว และเมื่อไปรับฟงความคิดเห็นนี่นะครับ 

ประชาชนสวนใหญก็คอนขางจะเห็นดวย ก็คือ มีจํานวน ๔๐๐ คน ที่นี้ที่มาของ สส. เราก็

คิดกันวา นาที่จะมีการแบงออกเปน ๒ สวนนะครับ ในสวนแรกนั้นก็คือ สส. ที่มาจากเขต

เลือกตั้ง แตเดิมนั้น เราคิดวา จะมี ๓๒๐ คน ------------------------------------------------------ 

 

- ๒๖/๑ 



 ๕๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๒๖/๑ 

 

แบงเปนเขตใหญ ซึ่งมีเขตละ ๓ คนนะครับ แตเมื่อไปรับฟงความคิดเห็นก็ปรากฏวา 

ความคิดเห็นสวนใหญนี่ เห็นวา การที่มีเขตละ ๓ คน นาจะทําใหเกิดภาวะของความ

สับสนในภายหลัง และที่ประชาชนสวนใหญก็มีความเห็นวา ใน สส. เขตเดียว คนเดียวนี่

นะครับ ก็นาที่จะเหมาะสมกวา เราก็พิจารณาวา ใน สส. เขตนั้น ก็จะเปน ๓๒๐ เขต      

เขตละ  ๑  คน  สวนในเรื่องของ  สส .  แบบสัดสวน  ซึ่งเปนเรื่องที่ เราคิดขึ้นมาใหม            

แลวดัดแปลงจากระบบบัญชีรายชื่อเดิม ก็มีลักษณะที่ เกิดขึ้นจากกระแสของการ

เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก นั่นก็คือ เชื่อวา ระบบผสมของการแบงเขต

กับระบบของการไดสัดสวนนั้น จะชวยทําใหเกิดภาวะของความสมดุลระหวาง สส.      

ที่มาจากเขตเลือกตั้ง ที่ไดรับชัยชนะจากการลงเลือกตั้ง กับ สส. ในบางสวนซึ่งเปน    

พรรคเล็กพรรคนอยนี่นะครับ  จะสามารถมี โอกาสที่จะไดคะแนนที่ เขาหายไป                

ในระหวางของการเลือกตั้งนี่นะครับ ก็สามารถที่จะผสมผสานเขามาได แตวาระบบ     

ของการผสมนี่ มันมีหลายรูปแบบมาก ในชั้นตนที่เราเสนอไปตอพี่นองประชาชนนั้น       

นี่นะครับ เราก็เสนอวา แบบสัดสวนมีอยู ๘๐ คน แบงเปน ๔ บัญชีนะครับ ตามเขต           

๔ เขตใหญ นะครับ แตวาเมื่อไปรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนแลว ปรากฏวา

อาจจะทําใหเกิดความสับสนมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมก็กลับเขามาพิจารณา แลวก็พิจารณาวา

การที่จะตัดเรื่องนี้ออกไปเลยจะดีหรือไม แตก็ยังมีความเห็นวา ลักษณะของการไดมาซึ่ง

บัญชีสัดสวนนั้นนี่ จะชวยทําใหนอกจากพรรคเล็กเหลานั้นจะมีโอกาสที่จะเขามา          

ในการเปนผูแทนราษฎรแลวนี่ ก็ยังเปดทางใหผูที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถ      

ในลักษณะตาง ๆ แตไมมีโอกาสที่จะลงไปสูสนามการเลือกตั้ง นาที่จะเขามาได เราก็มา

ปรับระบบ ซึ่งทําให สส. สัดสวนนั้นนี่ ยังคงมี ๘๐ คน เหมือนเดิม แตแบงเปน ๘ เขตพื้นที่

ในกลุมจังหวัดที่มีจังหวัดติดตอกัน พื้นที่ละ ๑๐ คน นะครับ ซึ่งตรงจุดนี้ ก็จะเปนจุดที่

เร่ิมตน ที่จะทําใหเราสามารถที่จะพิจารณาตอไปได และในการเลือกตั้งนั้นนี่ ก็ยังคงใชใน

รูปแบบเดิมนะครับ ก็คือ การเลือกตั้งใหใชวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ      

ผมคิดวา ถาอธิบายแคนี้ ที่ประชุมก็คงพอจะเขาใจของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากใน

สวนของกรรมาธิการนะครับ สวนในรายละเอียดของการดําเนินการของการสัดสวนนั้น  

คงจะมีการอธิบายกันตอไปนะครับ  



 ๕๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๒๖/๒ 
 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

เชิญทานสมาชิกครับ เมื่อกี้อาจารยเกริกเกียรติยกมือคางอยูครับ ติดใจไหมครับ         

เชิญอาจารยครับ  

  ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน

ทานประธานที่เคารพ ผมเปนกรรมาธิการยกรางเสียงขางนอยที่ไดสงวนคําแปรญัตติ 

เพราะฉะนั้นที่จะอภิปรายในวันนี้ ก็อภิปรายในฐานะที่เปนสมาชิก สสร. คนหนึ่งนะครับ 

คือ ไมไดอภิปรายในนามของคณะกรรมาธิการยกราง ทีนี้ในประเด็นที่ผมขอสงวนนั้น     

ก็เปนประเด็นที่มีความสําคัญในเรื่องของระบบการเลือกตั้ง ทีนี้ในประเด็นที่ผมจะเสนอนี่ 

เนื่องจากวา ในการทํางานของเรา ก็มีปญหาความไมเขาใจกันอยูบางพอสมควร แลวซึ่ง

ในที่สุดก็สามารถที่จะเคลียรปญหาเหลานี้กันได เพราะฉะนั้นในประเด็นที่ผมอยากจะตั้ง

ประเด็นที่จะพูดในบายวันนี้ ก็ขออนุญาตตั้งใน ๓ ประเด็นใหญ ๆ ดวยกัน  

ในประเด็นที่ ๑ ก็คือวา ทําไมถึงตองมาเปนกรรมาธิการเสียงขางนอย      

หรือวากรรมาธิการเสียงขางนอยนี่ มีความรูสึกอยางไร  

ประเด็นที่ ๒ ก็คือ เร่ืองทําไมจึงตองสงวนคําแปรญัตติในเรื่องของระบบ   

การเลือกตั้ง ทั้ง ๆ ที่อยูในกรรมาธิการยกรางในเรื่องนี้ อันนี้ประเด็นที่ ๒   

  

 

          - ๒๗/๑ 

 

 



 ๖๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                พรเทพ ๒๗/๑ 

 

  ประเด็นที่ ๓ ก็คือวา สิ่งที่นําเสนอในการสงวนคําแปรญัตตินี่ มันดีกวา

ระบบที่กรรมาธิการยกรางนําเสนออยางไร ผมจะขออนุญาตใชเวลาที่ประชุมอภิปราย

เพียง ๓ ประเด็นนี้นะครับ ในประเด็นแรก ก็คือ จะพูดถึง ทําไมถึงตองมาเปนกรรมาธิการ

เสียงขางนอย ทั้ง ๆ ที่อยูในคณะกรรมาธิการยกราง อันที่จริงแลวนี่ ผมคิดวา ทุกคนนี่     

ไมอยากอยูฝายเสียงขางนอย เพราะฝายเสียงขางนอยนี่ ก็โหวตอะไรก็แพทุกที 

เพราะฉะนั้นทุกคนโดยปกตินี่ อยากอยูที่ฝายชนะ แตทีนี้ทําไมถึงอยากมาเปนเสียงขาง

นอย ทั้งนี้ก็เพราะเหตุวา ในเรื่องของการรางรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ก็เปนเรื่องสําคัญ ทุกคนก็มี  

ความคิดเห็นที่แตกตางกัน  ผมและเพื่อน  ๆ  ก็มีความเชื่อม่ันวา สิ่งที่ เรานําเสนอ            

ตอประชาชนนั้น ตอกรรมาธิการ เพื่อที่จะอยูในรางรัฐธรรมนูญนั้น เปนสิ่งที่ดี และก็      

ไมควรที่จะปลอยใหมันผานไปดวยการแพเสียงในที่ประชุม แลวก็พูดอะไรอีกไมไดเลย   

อันนี้เปนเหตุที่มาถึงวา ตองเปนกรรมาธิการเสียงขางนอย ทีนี้ในตลอดระยะเวลาที่เรา

ประชุมกันมาอาทิตยเศษนี่ ผมคิดวา ที่ประชุมแหงนี้ไดใชเวลา และใชความพยายามที่  

จะอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ทุกแงทุกมุม เพื่อใหไดรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุด ใน ๒ วัน

แรกนี่ กรรมาธิการหลายคนก็มีความเห็นแตกตางกับกรรมาธิการยกราง ถาทานไปดูสถิติ

ในการลงคะแนนในมาตราตาง ๆ นี่ หลายคนลงคะแนนเสียงแตกตางกับรางของ

กรรมาธิการ ทีนี้ประเด็นมันก็เกิดความเขาใจผิดเกิดขึ้น ผมขออนุญาตทานประธานเลา 

ในเร่ืองนี้ คือวา ความรูสึกมันเกิดขึ้น ก็คือวา ในวันพุธที่ ๑๓ บังเอิญกรรมาธิการเสียงขาง

นอยนี่ไมไดเขารวมประชุมที่ประชุมตอนเชาในคณะกรรมาธิการยกราง ซึ่งปกติจะประชุม

กันทุกเชา ในเชาวันนั้น ตางคนก็ตางมีเหตุที่วา มาประชุมตอนเชาไมได ที่ผมจําไดแน ๆ  

ก็คือ เพื่อนสมาชิกของผม ๔ ทาน ดวยกัน ทานแรก ก็คือ ศาสตราจารย ดอกเตอร         

ศรีราชา เจริญพานิช (รองศาสตราจารย ดอกเตอร ศรีราชา) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : คือ

ทานอาจารยครับ ดวยความเคารพนะครับ ไมไดขัดระหวางอภิปรายนะครับ ผมวาเรื่อง   

ในกรรมาธิการนี่นะครับ มันเลยไปแลว อยากเอาเหตุผลไดไหมครับ ดวยความเคารพ 

ทานนะครับ ไมไดขัดแยงอะไร เพียงแตวา บรรยากาศในที่ประชุม จะมากี่คน ไปกี่คน         

 



 ๖๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        พรเทพ ๒๗/๒ 

 

นี่นะครับ ผมเขาใจนะครับ สิ่งที่อาจารยจะบอกวา มันคืออะไร แตผมอยากเอาเหตุเลย   

ไดไหมครับ ขออนุญาตนะครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  เรียนทาน

ประธานครับ ก็คงจะใชเวลาสั้น ๆ เพื่อสะทอนใหเห็นภาพวา ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

อะไรมันเกิดขึ้น เปนอยางไร เพื่อที่จะใหผูที่สนใจนี่ไดรับรูเร่ือง เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้    

ก็เปนฉบับที่มีอิสระที่สุดในการราง ตัวผมเองนี่ ก็ผานการรางรัฐธรรมนูญมาถึง ๓ ครั้ง   

ผมจะเลาใหฟงวา ทําไมกระผมถึงกลายืนยันไดวา ในการรางรัฐธรรมนูญครั้งนี้ สําหรับตัว

ผมเอง ผมคิดวา เปนคณะกรรมาธิการที่รางรัฐธรรมนูญที่มีความเปนอิสระมากที่สุด    

รวมตลอดถึงสิ่งที่เราประชุมกันมาในเจ็ดแปดวันนี้ มันก็สะทอนใหเห็นวา กรรมาธิการ 

หรือสมาชิกของเราทุกคนนี่ตางก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นนั้นก็

ไดกระจายออกไป ผมคิดวา นาจะเปนผลดีตอการทํางานของเรา เพราะฉะนั้นในสวนของ

กรรมาธิการนี่ ผมจะขออนุญาตพูดสั้น ๆ คือวา ในเชาวันนั้น ก็ปรากฏวา คนที่ไมไดเขา

ประชุม มีทานหมอชูชัย ทานคมสัน ผม และทานอาจารยศรีราชา ---------------------------- 

 

 

 

                 - ๒๘/๑ 

   



 ๖๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๒๘/๑ 

 

ทุกคนถามดูแลว ก็ทุกคนก็มีเหตุผลสวนตัวทั้งนั้นที่ เขาไมได ผมเองก็บังเอิญเปน      

นายกสภาของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ติดธุระ จะตองไปวางพวงมาลา วันนั้นก็มีเหตุ

จําเปน เขาไมได เสร็จแลวตอมา เขาก็บอกวา ขอประทานโทษ คือ บางทานบอกวา    

กลุมเสียงขางนอยนั้น บอยคอต (Boycott) ไมมาประชุม จริง ๆ ไมใช จริง ๆ ไมใช และมี

รายงานออกมาวา ในการประชุมนี่ขีดชื่อเลยวา วงกลมในหนาชื่อ มีใครบาง สวนทาง

โหวตสวนทางกับกรรมาธิการ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

ทานอาจารยครับ ดวยความเคารพทานอาจารย ทานอาจารยรางรัฐธรรมนูญมา ๓ ครั้ง  

๓ ฉบับ แลวนะครับ ทานอาจารยลองพิจารณานะครับวา อันนี้คือปญหาในกรรมาธิการ 

แตวาระการประชุม เรากําลังประชุมวา สภานี่นะครับจะมีรูปแบบใดนะครับ อาจารย  

ลองชวยพิจารณานะครับ เพราะวาพออาจารยไปเขาตรงนั้น เดี๋ยวกรรมาธิการก็ตองมา

ตอบนะครับ คือ สมาชิกไมประชุม แตถาเขาครบองคประชุม เขาก็ทํางานไดนะครับ แตถา

เอาประเด็นปญหาตรงนั้นมาพูด เดี๋ยวไปพาดพิงใคร ก็มาพูดตอกันไป มันก็ไมเขาเนื้อเสีย

ทีครับ อาจารยครับ ดวยความเคารพนะครับ 

  ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  โอ.เค.       

(O.K.) ครับ คือ ประเด็นนี่ มันอาจจะดูหยุมหยิม แตวามันมีความสําคัญตอการทํางาน

ของสภารางรัฐธรรมนูญ ผมอยากสะทอนความเห็นใหดูตรงนี้ ทานประธานก็เคยอยูในชุด

ป ๒๕๔๐ ทานประธานก็รูดีวา การรางรัฐธรรมนูญในครั้งนั้น กับการรางรัฐธรรมนูญ     

ในครั้งนี้ตางกันอยางไร เพราะฉะนั้นผมคิดวามันใชเวลาเพียงเล็กนอย สะทอนเวลาให

เห็นวา สิ่งที่เราทํางานนี่เราทํางานกันอยางไร คราวนี้ในประเด็นที่บอกวาเกิดความเขาใจที่

ไมตรงกันนี่ มันก็อาจจะมีความรูสึกที่ไมดีตอกันบางพอสมควร แตหลังจากที่ไดประชุมกัน 

แลวทุกคนก็เขาใจดี แลวก็ไดทําการตกลงกันวา ทุกคนมีอิสระที่จะแสดงความเห็น ทุกคน

มีอิสระที่จะโหวต ทั้ง ๆ ที่เปนกรรมาธิการยกรางนะครับ เพียงแตวาตองใชดุลพินิจวา            

มติที่ประชุมวาอยางนี้ แลวควรจะออกเสียงอยางไร อันนี้อยูในดุลพินิจของทุกคน ผมจะ

ขออนุญาตทานประธานเล็กนอย เวลาเพียงเล็กนอยที่จะเลาใหฟงวา ลักษณะการราง 

 



 ๖๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    อุทัยวรรณ ๒๘/๒ 

 

รัฐธรรมนูญในแตละชวง ๓ ครั้งที่ผานมานี่ มันตางกันอยางไร ป ๒๕๓๔ เปนชวงของการ

รางรัฐธรรมนูญที่ใชเวลานอยที่สุด ถกเถียงกันนอยที่สุด เพราะวาเปนชวงของการราง

รัฐธรรมนูญที่เรียกวา  คุณขอมา หรือวาพูดงาย ๆ ก็คือวา ไมมีการเปดการรับฟง          

ตัวกรรมาธิการแตละคน ก็คือ สวนใหญก็จะแตงตั้งมาจากคนที่เปนที่ยอมรับ มีชื่อเสียง    

ก็เขามาเปนกรรมาธิการ ผมบังเอิญชวงนั้นเปนอธิการบดีอยูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ก็ไดรับทาบทามใหเขามาเปนกรรมาธิการ ก็เปนครั้งแรกที่ผมไดเรียนรูวา รัฐธรรมนูญเขา

รางกันอยางไร 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

๑๐ นาทีหมดเวลาไปแลวอาจารย 

  ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  ขออีกนิดหนึ่ง

ครับ ประเด็นที่ ๒ ก็คือ ป ๒๕๔๐ นะครับ ป ๒๕๔๐ นี่ ทานประธานก็อยูในชุดเดียวกับผม 

มีที่มาที่เปนประชาธิปไตย แตดูเหมือนวา ในการรางรัฐธรรมนูญครั้งนั้น ก็มีวาระซอนเรน

อยูนะ เร่ืองใหญ ๆ  ๑. ตองการมีรัฐบาลที่เขมแข็ง  ๒. ก็คือวา จํานวน สส. ตองไมนอย

กวาเดิม หรือใหมากกวาเดิม  ๓. ก็คือ วุฒิตองมาจากการเลือกตั้ง อันนี้คือประเด็นที่พูดไว 

ที่ในการทํางานของเรา คราวนี้จะพบวา ในประเด็นเหลานี้มันก็เปนปญหาระบบการ

เลือกตั้งที่สืบทอดกันมา จนมาถึงมีการปฏิวัติ แลวก็มีการรางรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ นี่ก็เปน

เหตุหนึ่งที่ผมใหความสําคัญตอระบบการเลือกตั้ง  ----------------------------------------------  

 

        - ๒๙/๑ 



 ๖๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๒๙/๑ 

 

สําหรับประเด็นในเรื่องของกรรมาธิการที่มา ทานประธานก็คงทราบวา ๗๖ คน มาจาก

ตัวแทน ทุกจังหวัด เลือกมา ๑๐ คน แลวก็มาเหลือ ๑ คน  อีก ๒๓ คน มาจาก ๓ สาย                

สายนิติศาสตร ๘ คน  สายรัฐศาสตร ๘ คน แลวก็สายผูมีประสบการณทางการเมืองอีก  

๗ คน รวมเปน ๙๙ ผมก็คนหนึ่งอยูในกลุมนักวิชาการอันนี้ คราวนี้ในตลอดเวลาที่       

รางรัฐธรรมนูญในชวงนั้น ผมไมไดเปนกรรมาธิการยกราง แตการรางรัฐธรรมนูญ          

ในครั้งนั้น ใชเวลานอยกวานี้เยอะ ทั้ง ๆ ที่มีเวลาประมาณปเศษ กรรมาธิการยกรางเขาก็

ประชุมกันที่พัทยา ใชเวลา ๑ อาทิตย ก็ยกรางออกมาได โดยที่คนที่รางสวนใหญก็เปน

นักวิชาการ  แลวก็เปนกรรมาธิการยกรางของเราที่เขาไปทํางาน เสร็จแลวมาอภิปราย 

เปนรายมาตรา หรืออภิปรายกัน ก็ใชเวลาประมาณ ๑ อาทิตย จบ แลวก็ไมตองไป        

ขอประชามติจากประชาชน เขาสภา สภาก็ไมมีสิทธิที่จะไปแก เพียงแตวา จะผาน   

หรือไมผาน อันนี้ก็เปนที่มา คราวนี้มาถึง ทีนี้เรารางรัฐธรรรมนูญกัน ที่ผมบอกวา มันเปน

ประชาธิปไตยที่สุด อิสระที่สุด แตที่มา ดูเหมือนวามันมาจากเผด็จการ แตการทํางานให

อิสระมากที่สุด ตั้งแตวันแรกที่เขามาเปนกรรมาธิการ กับ สสร. ในวันนี้ ก็ยังแปลกใจ    

เลยวา เอะ เราเขามาไดอยางไร ไดคะแนนจากสมัชชาเพียง ๘ เสียง ก็เขามาในที่ประชุม

แหงนี้ แลวก็มาเลือกกัน ผมคิดวา พวกเราที่เขามา ทุกคนอิสระในการเลือก ผมก็เปน    

คนหนึ่งที่ไดรับเกียรติจากเพื่อนสมาชิกใหเปนกรรมาธิการยกราง 

  (นายมนตรี เพชรขุม ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

อาจารยครับ มีสมาชิกเขาประทวงแลวครับ  

   นายมนตรี เพชรขุม  :  ทานประธานที่เคารพครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :       

ทานมนตรีครับ มีประทวงเรื่องอะไรครับ 

   นายมนตรี เพชรขุม  :  ประทวงทานประธานครับ ผม มนตรี เพชรขุม ครับ 

ทานประธานไดปลอยใหผูอภิปรายนี่ครับ อภิปรายนอกประเด็นมานานเหลือเกินนะครับ      

สิบกวานาทีครับ ไมเขาประเด็นเลยครับ เลาความหลัง เลาอดีต 

  



 ๖๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๒๙/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไมเปนไรครับ ประทวงพอแลวครับ อยาวากันครับ  

   ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ) :  ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ตอนนี้ประธานก็ทําอะไรไมคอยถูกแลวนะครับ อาจารยครับ 

   ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  ผมคงจะใช

เวลาไมมากที่เปนที่มาวา ทําไมผมตองสงวนคําแปรญัตติ ก็คือ ตัวระบบเลือกตั้งนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

อาจารยครับ อาจารยเลยเวลาไปเยอะมากนะครับ ถาอาจารยไมไปเลาเรื่องเกานะครับ 

อาจารยเขาเนื้อ ผมวาไดไปเยอะแลว อาจารยจะบริหารอยางไรดีครับ สมาชิกเขาก็

ประทวงแลวครับ 

   ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  อีกไมเกิน  

๑๕ นาที 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เทาไรนะครับ 

   ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  ๑๕ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

สมาชิกเขาวาอยางไรละครับ เขาใหแค ๑๐ กันนะครับ พอไปบังคับเร่ือง ๑๐ มันก็เลยเปน

อยางนี้ครับ 

   ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  เอาอยางนี้ 

๑๐ ก็ได แตวายืดหยุนเล็กนอย  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

แลวทุกคนเปนอยางนี้หมดละครับ เดี๋ยวพอใหอาจารยนะครับ คนอื่นก็บอกวา เมื่อกี้ก็ให

ทานนั้นนะครบั แลวจะไปหามคนอื่นไดอยางไรครับ 

   ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  ผมจะ

พยายามอยูใน ๑๐     



 ๖๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๒๙/๓ 

  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไม ๑๐ มันเลยไป หมดไปแลวอาจารย  

   ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  ไมใชครับ 

หลังจากที่ไดพูดกันมาแลว 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

อาจารยมี 

   ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ) :                    

คือหมายความวา ทานใหผมเขาประเด็น ผมก็จะเขาประเด็น 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เมื่อกี้ไมไดเขาเลยหรือครับ 

    ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  เมื่อกี้            

เลาใหฟงวา การทํางานของเราเปนอิสระอยางไร 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

อาจารยมีมาตราอื่นอีกไหมครับ  

   ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  ผมมี              

๒ มาตราเทานั้นละครับ ไมมาก 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

อยางนั้น มาตรานี้เอาไวเทานี้กอนไดไหมครับ แลวเดี๋ยวไปตออีกมาตราหนึ่ง 

   ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  สาระสําคัญ

ยังไมไดลงเลย 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

แลวผมคุมประชุมยากมากเลยนะครับ ผมใหอีก ๕ นาที แลวกันครับ ไหวไหมครับ 

   ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  ๕ นาที         

ไมจบหรอกครับ ถาอยางไรใหทานอื่นกอนก็ได แลวผมตอทีหลัง 

  

 



 ๖๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๒๙/๔ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เอาทานอื่นกอน แลวอาจารยฟงดูนะครับ ถามันพอไปไดนะครับ ไมอภิปราย จะไดลด  

ตรงนั้นนะครับ สวนของทานพิเชียรมีหรือครับ มีแตของทานการุณนะครับ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ของผมไมมีครับ     

คือหมายถึงวา ทานการุณไดใชสิทธิของกระผมไป แตวากระผมอยากจะขออนุญาตเสนอ

ความเห็นสั้น ๆ ไมทราบทานประธานจะอนุญาตไดไหมครับ 

     

           - ๓๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 สุพิชชาย ๓๐/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
สั้นนี่กี่นาทีละครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ๒ นาทีก็พอครับทานประธาน 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ผมใหนาทีครึ่งนะครับ 

    นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับผม ไดครับ กราบขอบพระคุณ   

ทานอยางสูงครับ ก็ไมมีอะไรมากครับ คือ เร่ืองของ สส. แลวก็จํานวนนี่นะครับ โดยทาง

กระผมเองก็ไดมีโอกาสไปรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนมานะครับ กระผม        

ก็ไดรับฟงวา พี่นองประชาชนนี่อยากที่จะใหจํานวน สส. นี่ยังคงเทาเดิมครับ คือ สส. เขต

นี่ ไมอยากจะใหลด คือมี ๔๐๐ คน แลวก็สวน สส. บัญชีรายชื่อนี่ เขาก็อยากจะไดเปน

บัญชีรายชื่อเหมือนระบบเดิม เมื่อป ๒๕๔๐ แตวาปรับลดจากอัตราขั้นต่ํา ๕ เปอรเซ็นต

นั้น    ลงมาเหลือ ๑ เปอรเซ็นต นะครับ อันนี้ก็เปนขอคิดเห็นที่กระผมไดรับฟงมา กระผม           

ก็อยากจะเสนอไวในที่ประชุม แลวก็จํานวนนั้น ก็ขออนุญาตวา มีจํานวน สส. เขต        

๔๐๐ คน แลวก็จํานวน สส. ในระบบบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน คือรวมเปน ๕๐๐ คน    

เหมือนระบบเดิม เมื่อป ๒๕๔๐ แตกตางเพียงแควา จํานวน สส. บัญชีรายชื่อนั้น ใหคิด   

ขั้นต่ํา ๑ เปอรเซ็นต ไมคิด ๕ เปอรเซ็นต เทานี้ละครับทานประธานครับ ที่พี่นองประชาชน

ฝากมา ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงครับ 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ขอบพระคุณครับ ขอบคุณอาจารยพิเชียรนะครับ อยางไรก็ยังเปนตัวอยางไดนะครับ     

วานาทีคร่ึงก็พูดกันไดนะครับ ทานสมาชิกชวยเวลากันนะครับ ไมไหวนะครับ กราบเรียน

ดวยความเคารพ ทานประธานอุทิศครับ 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม อุทิศ       

ชูชวย สสร. ครับ อยากจะกราบเรียนทานประธานสภาและเพื่อนสมาชิกนะครับ ใน

ประเด็น สส. ระบบ ที่มา จํานวน กราบเรียนทานประธานนะครับวา เราคงปฏิเสธไมได

ครับวา จากการที่เราไปรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนมา ในรอบที่ ๑ และ      

รอบที่ ๒ นี่ อารมณ ความรูสึกของพี่นองประชาชนในชวงนั้นนี่ เขาอยากจะลดจํานวน  



 ๖๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       สุพิชชาย ๓๐/๒ 

 
สส. และคําถามที่ เราปอนใชสําหรับรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ นั้น เราถามในเชิงวา          

ทานเห็นดวยหรือไมที่จะใหลดจํานวน สส. ลง ในภาพรวมนะครับ ทานประธานครับ 

คําตอบเราปฏิเสธไมไดครับ อารมณความรูสึกของพี่นองประชาชนในชวงนั้นนี่นะครับ    

พี่นองประชาชนนี่ผิดหวังกับระบบการเมือง ผิดหวังกับระบบทักษิณ ที่พวกเราก็ไดทราบ

กันดีอยูครับ เลยปฏิเสธทุกเรื่องที่เกี่ยวกับระบบการเมือง ทานประธานครับ นั่นคือคําถาม

ที่เราตั้งใหประชาชนไดตอบเรา แตทานประธานครับ ผมตั้งขอสังเกต และใชคําถามใหม 

ในฐานะที่ผมเองเปนคนตางจังหวัด เปนผูบริหารทองถิ่น ไปถามพี่นองในเขตเทศบาล 

นครสงขลา จังหวัดสงขลาในเขตเลือกตั้งตาง ๆ เทาที่ผมสัมผัสไดวา เอะ ถาในเขต

เลือกตั้งของทานนี่ จํานวน สส. ที่มีอยู อยางเชนวา ในจังหวัดสงขลานี่นะครับ มี สส. 

ทั้งหมด ๘ คน ๘ เขต ตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มาถึงวันนี้นี่ทานอยากจะลดจํานวน สส. 

ลงเหลือเทาไร ใน ๘ คน ๘ เขตนั้น ทานประธานครับ ถาเราตั้งคําถามอยางนี้ ประชาชน

กลับตอบวา เอะ ไมไดนะ ไมควรลดนะ ทั้ง ๘ คน ทั้ง ๘ เขต พี่นองยังใชงานไดดีอยู พี่นอง

ยังสามารถเรียกใช ฝากผีฝากไขในเรื่องตาง ๆ ไวไดดีอยูครับทานประธานครับ ครั้นจะ

บอกวา ลดเหลือเทานั้นเทานี้นี่ เขาบอกวา เอะ ถาอยางนั้นไมลดดีกวา ทานประธานครับ 

พวกผมเองก็พยายามสดับตรับฟงจากเพื่อนสมาชิก สสร. ดวยกันครับ เรานั่งคุยกัน       

นั่งประชุมหารือกันวา ในสวนของทานนี่  ----------------------------------------------------------  

 
          - ๓๑/๑ 
 

 

 

 

 



 ๗๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สายชล ๓๑/๑ 

 

จังหวัดของทาน พื้นที่ของทาน ถาจะใหลดจํานวน ทานคิดวา จะลดอยางไร นี่ระดับ สสร.

ครับ ก็ยังคิดไมออกเลยครับวา จะลดกันอยางไร ประกอบกับสถานการณบานเมือง        

ณ ปจจุบันนี้นะครับ ผมคิดวา คลี่คลายสถานการณไปเยอะ วิกฤติการเมืองรอบที่ผานมา

ไมไดขึ้นอยูกับจํานวน สส. วา ๕๐๐ คน หรือ ๔๐๐ คน ทานประธานครับ เพียงแตวา  

ตามธรรมเนียมไทยเรานี่นะครับ คําวา หารอย มันใชพรอมกับการเรียกพฤติกรรมของ

บุคคลบางกลุมแคนั้นเองครับ ทานประธานครับ ก็เลยกลายเปนพัวพันไปวา มันเปนเลข

ไมเปนมงคล แตพอถามเขามาจริง ๆ ครับ ทานประธานครับ นี่คือสิ่งที่อยากจะใหพวกเรา

ไดทบทวน ในสวนของกระผมเองนั้น พยายามทําความเขาใจกันในกลุม พยายามที่จะ

เกาะกลุมตาง ๆ รวมกันนะครับวา แลวที่ผานมามันเกิดวิกฤติการเมือง มันเกิดสะดุด             

พี่นองประชาชนเบื่อหนายการเมืองเพราะจํานวน สส. หรือไม คําตอบ ก็คือ ไมใชครับ    

และที่สําคัญครับ ทานประธานครับ ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ นั้น จํานวน สส.       

๑ คนตอประชากร ๑ แสน ๕ หมื่นคน นั้น เปนความเหมาะสมลงตัว ที่คิดวา ประชาชน

สามารถที่จะติดตอกับตัวแทนของเขา ที่สามารถจะพึ่งพิง พึ่งพา ฝากเรื่องตาง ๆ มาได

อยางทั่วถึงครับ ถาเขตใหญกวานั้น ไมวาจะเปนระบบสัดสวน ซึ่งเชื่อวา เดี๋ยวสักครูเพื่อน

สมาชิกก็จะเสนอมา ทําใหจํานวน สส. ที่อยูในเขตลดลงไปอีก ก็จะทําใหไมสามารถที่จะ

ดูแลพื้นที่ได ทานประธานครับ ผมจึงไดรวบรวมในสวนของกลุมของกระผมวา เราจะ

นําเสนอระบบ สส. ในจํานวน ๔๐๐ เขต เขตละ ๑ คน และระบบ จะเรียกวา สัดสวน ก็ได

ครับ จะเรียกวา บัญชีรายชื่อ ก็ไดครับ จะคิดอยางไร ผมคิดวา ในสวนของกลุมกระผมนั้น      

รับไดครับ ทานประธานครับ แตขอใหเปนการนําไปซึ่งการทําใหพรรคการเมืองเขมแข็ง

พอสมควรครับ เราเห็นการเมือง พรรคการเมืองออนแอมาเยอะแลวครับ ในอดีต        

พรรคการเมืองไดมาคนละไมกี่เสียง ตองมาเปนรัฐบาลผสม การที่จะมาเปนรัฐบาลผสม

การเจรจารวมรัฐบาลกันครับ ไมไดยึดถือประโยชนของชาติ ของประชาชนเปนหลัก    

หรอกครับ เพียงแตยึดถือประโยชนของกลุมวาใครควรจะมีตําแหนงอะไร เทาไร               

นี่คือความขมขื่นในอดีตที่ เราได เห็นไดผานมา  ปรากฏการณนั้นจบไปแลวครับ              

เราใชรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เราไดความเขมแข็งของพรรคการเมือง แตเรามาเจอ           

  



 ๗๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สายชล ๓๑/๒ 

 

คนพิ เศษ  เรามาเจอระบอบที่ รวบ  แลวก็ใชทุน  ใช เงินในการที่จะทําใหระบอบ

ประชาธิปไตยที่เราอยากจะเห็นพรรคการเมืองเขมแข็งนี่นะครับ การตรวจสอบมีปญหา

ครับ การแทรกแซงองคกรอิสระเปนไปอยางมโหฬาร ตรงนี้ตางหากละครับ ทานประธาน

ครับ ที่เราจะตองหาทางแกไข เพื่อนสมาชิก ทานกรรมาธิการ เราจะตองคิดวา แลวจะ  

อุดชองโหว ชองวางตรงนี้ไดอยางไร จะตั้งมาตรการใหเขมอยางไร ผมคิดวาพวกเรา          

รับไดครับ แตขอวาอยากลับไปสูการเมืองออนแออีกเลยครับ ทานครับ เราอยูในชวง     

ของพรรคการเมืองออนแอมาหลายสิบปครับ และเรามาอยูในชวงของพรรคการเมือง

เขมแข็งไดหาหกป แตก็เจอคนพิเศษ เพราะฉะนั้นคนพิเศษเหลานี้ เราทําอยางไรถึงจะ

สกัดใหได การตรวจสอบ การถวงดุล เราตองคิดกันใหหนัก และผมเชื่อวา การยกราง  

ครั้งนี้พยายามอุดรร่ัูวตรงนั้นแลว  ------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๓๒/๑ 



 ๗๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๓๒/๑ 

 

ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นในกลุมของกระผมนั้นก็เสนอวา ใหมี สส. ทั้งหมด ๕๐๐  

๔๐๐ คน มาจากเขตเลือกตั้ง  ๑๐๐ คน จะใชชื่อวา บัญชีรายชื่อ หรือ ระบบสัดสวน     

จะคิดอยางไรก็แลวแตครับ ขอวาอยาใหพรรคการเมืองออนแออีกเลยครับ ทานประธาน

ครับ สําหรับในสวนของกระผม ตองขออนุญาตกราบเรียนทานประธานไวเบื้องตนแคนี้

ครับ และสุดทายครับ ทานประธานครับ ประชาชนฟงเราอยูครับ เราไมมีเวลาลองผิด  

ลองถูกอีกแลวครับ เราไมมีเวลาที่จะเอาตัวอยางของประเทศนั้นประเทศนี้ แลวมา

พยายามตะแบงใชกับประเทศของเรา ทานประธานครับ ผมเคารพในเพื่อนสมาชิกที่

พยายามเสนอระบบสัดสวน ๒๐๐  ๒๐๐ ก็ดีครับ เขต ๒๐๐ สัดสวน ๒๐๐ หรือ เขต ๒๔๐ 

สัดสวน ๒๔๐ ผมเขาใจ เห็นใจ เคารพในความเห็นของเพื่อนสมาชิก แตสิ่งเหลานั้น      

นะครับ มันไมสอดคลองกับสังคมกับประเทศของเรา ประเทศเราไมมีชนกลุมนอย ไมมีรัฐ 

ไมมี มลรัฐ เราเปนรัฐเดี่ยวครับ เรามี ๗๖ จังหวัดครับ เราอยาเอาเรื่องนี้มาบอกวา จะเปน

ผลดี ผมเชื่อวา เราพัฒนาการเมืองของเราตอไปเถอะครับ ที่มันสะดุดหยุดลงในชวงที่ผาน

มานั้น ไมใชเปนเพราะระบบหรอกครับ มันเปนเพราะตัวบุคคลพิเศษ จะทําอยางไรจะ   

กันตรงนี้ได และผมเชื่อวา ประชาชน การตรวจสอบ จะไมยอมใหคนเหลานี้ผานเขามาได

อยางเด็ดขาด  ผมเชื่ออยางนั้นครับ ทานประธานครับ ผมขออนุญาตกราบเรียน          

ทานประธานไวเบื้องตนแคนี้กอนครับ ใชเวลาไป ๑๐ นาที ๒๒ วินาที ขอบคุณมากครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวเอาไวหักทีหลังครับ ไมเปนไร อาจารยวัชราครับ เชิญครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร ในกลุมที่ ๗ กระผมขอมอบใหคุณธวัชนะครับ เพื่อนําเสนอและ       

ผมขอตอในเวลาที่เหลือครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานธวัชครับ 

   นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

กระผม นายธวัช บวรวนิชยกูร  สสร.  ครับ ในกลุมของผมไดเสนอแนวทางสําหรับ          

 



 ๗๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๓๒/๒ 

 

การไดมาซึ่ง สส. ในแนวทางที่ไมแตกตางไปจากแนวทางของกลุมของทานอุทิศ            

ซึ่งไดอภิปรายมาเมื่อสักครูนะครับ หลักการและเหตุผล อันที่จริงแลวนี่นะครับ คลายกัน 

ตรงกัน ความตองการ คือ ตองการให สส. เปน สส. เปนเขตเล็ก เพื่อที่ สส. นั้นจะเปน

ตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง รับรูปญหาของประชาชน  นําปญหาตาง ๆ นั้น         

มาเพื่อมาถก แลวก็แกปญหาของประชาชนอยางแทจริง ดังนั้น จํานวน สส. กระผม        

ยังเห็นชอบตามของป ๒๕๔๐ นั่นคือ จํานวน ๔๐๐ คน รวมทั้ง สส. ปารตีลิสต ก็คือ  

๑๐๐ คน หากแตจะลดลงบาง ตรงนี้ก็คงจะมาคุยกัน คงไมขัดกัน ในหลักการตาง ๆ     

เปนสิ่งซึ่งทั้งทานกรรมาธิการยกราง ซึ่งก็ออกมาในหลักเกณฑ วิธีการใกลเคียงกันกับ

รูปแบบของทางกลุมกระผมไดเสนอไป รูปแบบใกลเคียงกัน เหมือนกันกับรูปแบบของ

ทานอุทิศไดเสนอไปเชนกัน ผมก็คงจะไมตองการที่จะใหเปนการเสียเวลาตอสภาแหงนี้วา 

อะไรเปนขอดีของการที่เราเสนอรูปแบบนี้ แตอันที่จริงนะครับ บังเอิญเรายังไมไดมีโอกาส

ไดฟงความคิดเห็นของรูปแบบที่มา สส. ในระบบอื่นอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบ

สัดสวน ที่ทานอาจารยเกริกเกียรติไดพยายามนําเสนอนะครับ ถามวา ผมเองผมไดรู   

บางแลวหรือยัง ผมรูบางแลวเหมือนกันครับ ผมอยากจะไดมีโอกาสไดอภิปราย            

อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ระบบสัดสวนนี่นะครับ ถูกนําเสนอในสภานี้  -------------------------- 

 

           - ๓๓/๑ 



 ๗๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ปทิตตา ๓๓/๑ 

 

และผมจะไดชี้ที่มา แลวก็ขอดี ขอเสียอีกครั้งหนึ่ง เพื่อไมเปนการเสียเวลาของสภาแหงนี้

นะครับ เพราะฉะนั้นแลวนี่ ผมก็ขอกรุณา เพื่อที่จะขอสนับสนุนแนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับ 

สส. เปนเขตเล็ก จํานวน ๔๐๐ ทาน แลวก็ปารตีลิสต จะดวยระบบสัดสวน หรือปารตี้ลิสต

เหมือนเดิม จํานวนอาจจะคุยกันได และรูปแบบจะเปนรูปแบบอยางนี้ แลวไมตองการให

เสียเวลาของสภา แตผมจะขอเวลาสภาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่จะทราบวา ระบบสัดสวนที่          

ทานอาจารยเกริกเกียรติไดเสนอนี่เปนอยางไร แลวผมจะไดนําเสนอตอไปในแนวคิด      

อีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  
อาจารยวัชราครับ  
  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร สรุปวา ในกลุมของผมนั้น ขอเสนอที่จะมี สส. ระบบเขต ๔๐๐

ซึ่งเทากับเมื่อใชรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ซึ่งไดพิสูจนแลววา การแบงเขตในป ๒๕๔๐ นั้น  

ไดแบงเปนที่เรียบรอย ๔๐๐ เขต แลวการแบงเขตนี้ทําดวยความละเอียดรอบคอบ       

แลวใชเวลา ซึ่งผลก็ออกมาวา การเลือกตั้งเปนที่พอใจของคนจํานวนมาก แลวก็           

อีกประการหนึ่ง ผลออกมาวา การเมืองเขมแข็ง แตสวนที่มีปญหานั้น คือ การตรวจสอบ

ไมใชเร่ืองการเลือกตั้งนะครับ เหตุผลที่ขอยืนเอาไวในเรื่อง ๔๐๐ ใน สส. ระบบเขตนั้น       

ก็เพราะวา ถาจะใหมีการเลือกตั้งโดยเร็ว ซึ่งเปนความปรารถนาของประชาชนและ        

คนทั่วไปวา ตองการใหมีการเลือกตั้งโดยเร็ว จะไปแบงเขตใหม แลวจะเลือกตั้งโดยเร็วนั้น

เปนไปไมไดครับ มันสวนทางกัน จึงขอใหยืนอยูในเรื่องการแบงเขตไมตองแบงใหม        

คือ ยืนในระบบ สส. เขต ๔๐๐ แลวก็ขอ สส. ระบบเดิม ใชชื่อวา ระบบบัญชีรายชื่อ          

แตวิธีการนั้น อาจจะตองปรับเปลี่ยนไปบาง ตามที่กระผมไดรับทราบจากที่ทาง

คณะกรรมาธิการยกรางไดนําเสนอ หรือแบบที่ทานอาจารยเกริกเกียรติจะนําเสนอตอไป 

อีกจํานวนไมเกิน ๑๐๐ คน ครับ คืออาจจะ ๘๐ ทางกลุมกระผมก็รับได หรือ ๑๐๐ ก็รับ  

ไดครับ เปนอันวา ๔๐๐ บวกไมเกิน ๑๐๐ ครับ ขอบพระคุณครับ 

 
 



 ๗๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ปทิตตา ๓๓/๒ 

 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เมื่อกี้อาจารยสุรชัย แลวคอยอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ทานสุรชัยยกมือกอน เชิญครับ  
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติ มาตรา ๙๒ ครับ   

เรียนทานประธานอยางนี้ครับวา เมื่อเราพูดถึงเรื่องของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร          

หรือ สส. นั้น มีประเด็นที่จะตองพิจารณาอยูสามสี่ประเด็นครับ ประเด็นที่ ๑ ก็คือ        

เร่ืองของจํานวน  ประเด็นที่ ๒ ก็คือ ชนิด หรือประเภทของ สส. ประเด็นที่ ๓ ก็คือ ที่มา

ของ สส.  แลวก็ประเด็นที่ ๔ เร่ืองเขตเลือกตั้ง สส. ในกลุมของผม ทานประธาน ไดยื่นคํา

ขอแปรญัตติไวในมาตรา ๙๒ เสนอใหมี สส. ที่มาจากเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ คน ครับ แลวก็

เสนอตัดเรื่องของปารตีลิสต หรือบัญชีรายชื่อออก มีเหตุผลอยางไรครับ เรียนอยางนี้ครับ

วา ประเด็นที่ ๑ เร่ืองของจํานวน สส. เหตุผลที่กลุมของกระผมเสนอใหมี สส. ที่มาจาก      

เขตเลือกตั้ง ๔๐๐ คน นั้น เราถือตัวเลข ๔๐๐ จากจํานวน สส. ที่กรรมาธิการยกราง        

ไดนําเสนอไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับรับฟงความคิดเห็น  ตัวเลขนี้เปนตัวเลขที่ผม          

ในฐานะที่เปนประธานรับฟงความคิดเห็นของภาคกลาง แลวก็ของกรุงเทพมหานคร      

ไดนําเสนอตอพี่นองประชาชน ๔๐๐ เราไดขอมูลมาจากทานกรรมาธิการยกรางวา ทําไม

ตอง ๔๐๐ ทานบอกแนวคิดก็คืออยากใหลดจํานวน สส. ลง แลวที่มา ก็คือ ๒๐ เปอรเซน็ต

ของจํานวนที่ลดลง เราก็เอาแนวคิดของกรรมาธิการยกรางนั้นไปนําเสนอกับพี่นอง

ประชาชน พี่นองประชาชนตอบรับครับ เสียงสวนใหญเห็นดวยที่จะลดจํานวน สส. ลง  

นั่นคือ ที่มาวาทําไมถึงเปน ๔๐๐  ประเด็นที่ ๒ ชนิด หรือประเภท สส. เมื่อกลุมของ

กระผมไดพิจารณาโดยคํานึงถึงแนวคิดของทานกรรมาธิการยกราง ------------------------- 

 
                   - ๓๔/๑ 



 ๗๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๔/๑ 

 

คํานึ งถึ งขอมูลที่ เ ราไดมาจากการรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนใน

กรุงเทพมหานครและในพื้นที่ ๒๕ จังหวัดของภาคกลางมาประกอบกันแลว กับขอมูลที่เรา

ไดศึกษามาวา ประสบการณในอดีตที่ผานมานั้น สส. ระบบบัญชีรายชื่อมีประโยชน 

หรือไมมีประโยชนตอประเทศชาติอยางไร แนวคิดของเรา เราก็คิดกันวา เร่ืองของบัญชี

รายชื่อนั้น เปนแนวคิดที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก  ตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ แลวก็เกิดขึ้นดวย

แนวคิดที่วา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากบัญชีรายชื่อนี้ นาจะเปนระบบที่ถูกสราง

ขึ้นมา เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง แตผลลัพธที่เราไดจากการที่เราไดทดลองเอาระบบนี้มา

ใชตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ปรากฏวา ผลที่เดินตามมานั้น มีแตเสียงโจษจันกันวา สส. 

บัญชีรายชื่อเปน สส. ที่มาจากนายทุน มาจากผูที่พกเงินเขาพรรคการเมือง มาจากผูที่

ตองการที่จะเขามาเปนรัฐมนตรี ก็จะผานบัญชีรายชื่อเขามา ขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่

สนับสนุนพรรคการเมือง ในซีกของประชาชนก็มองวา สส. ที่มาจากบัญชีรายชื่อนั้น ไม

เคยสัมผัสพี่นองประชาชนเลย ไมเคยรูเลยวา วิถีชีวิตของพี่นองประชาชนนั้นเปนอยางไร      

ไมเคยที่พี่นองประชาชนเดือดรอนแลวจะมีโอกาสไดไปพบพา หรือพึ่งพาอาศัย สส. จาก

ระบบบัญชีรายชื่อ ดวยสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากของจริงที่ไดมีการทดลองใชตาม

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ กลุมของกระผมก็เลยมีมติเห็นพองตองกันวา บัญชีรายชื่อนั้น 

ไมไดกอใหเกิดประโยชนกับการพัฒนาการเมือง การปกครองของประเทศ เราไดพิจารณา

ประกอบกับแนวคิดของกรรมาธิการยกรางที่ไดนําเสนอในฉบับรับฟงความคิดเห็นวา      

ที่ทานเสนอวา ๔๐๐ คนนั้นใหแบงเปน ๒ สวน เปน สส. เขต ๓๒๐ สส. บัญชีรายชื่อ ๘๐ 

โดยทานจะแบงออกเปน ๔ กลุมภาค แตรายละเอียดที่ปรากฏในรางรัฐธรรมนูญ        

ฉบับรับฟงความคิดเห็น มันไมมีรายละเอียดเพียงพอที่เราจะทําใหพี่นองประชาชนมี 

ความคิดเห็นคลอยตามทานได เพราะขอมูลที่นําเสนอผานรางรัฐธรรมนูญฉบับรับฟง

ความคิดเห็นนั้น ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะทําใหเห็นวา ระบบบัญชีรายชื่อ หรือระบบ

สัดสวนของใหมที่ทานกําหนดไว ๘๐ คน นั้น ดีกวาระบบบัญชีรายชื่อของเดิม หรือที่

เรียกวา ปารตีลิสตอยางไร ตรงกันขามจากการที่เรารับฟงความคิดเห็นจากพี่นอง

ประชาชน  ประชาชนกลับสับสนหนักเขาไปอีกวาที่ทานเปลี่ยนชื่อใหมเปนระบบสัดสวน  

 



 ๗๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๔/๒ 

 

๘๐ คน นั้น มันเหมือน หรือไมเหมือนกับระบบปารตีลิสตเดิมอยางไร แลวมันจะมาตอบ

โจทยซึ่งเปนผลลัพธในทางเสียหายตอระบบบัญชีรายชื่อ อยางที่ผมไดกราบเรียน       

ทานประธานไปแลวไดอยางไร ดวยเหตุผลตรงนี้ จึงเปนที่มาของมติของกลุมกระผมวา 

อยากระนั้นเลย ตัดบัญชีรายชื่อออกเสียเถอะ แลวเอา ๘๐ คน นั้น มาบวกกับ ๓๒๐      

ใหเปน สส. เขต ๔๐๐ ซึ่งจะมีจํานวนเทาเดิม เพื่อที่จะไดไมไปกระทบกับจํานวน สส. ที่มา

จากเขตเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แตเรามองปญหาตอไปครับ ทานประธานครับ

วา ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองของประเทศไทย ตั้งแต ป ๒๕๔๐ เปนตนมา       

ดวยแนวคิด หรือดวยความผิดพลาดก็สุดแลวแต ที่เราพยายามไปเขียนรัฐธรรมนูญของป 

๒๕๔๐ ใหรัฐบาลมีความเขมแข็ง จนกระทั่งนําไปสูการปฏิบัติ และผลลัพธที่ออกมา คือ 

รัฐบาลมีความเขมแข็งมากเกินไป จนกระทั่งกลไกในระบอบรัฐสภาไมสามารถตรวจสอบ 

เปนเหตุใหเกิดการเมืองภาคพลเมืองเขามาทําหนาที่ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล

ชุดที่ผานมาแทน เราจึงมีแนวคิดวา อยางนอยที่สุดตองมีการปรับปรุงในเรื่องของการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม แตดวยขอจํากัดของระยะเวลา ดวยขอจํากัดของ

เงื่อนไขที่รางรัฐธรรมนูญฉบับรับฟงความคิดเห็น มิไดนําเสนอใหชัดเจนถึงของใหมที่

สามารถตอบคําถามประชาชนไดวาดีกวาของเกาอยางไร เราจึงเห็นควรวา ควรจะคง

จํานวน สส. ไวที่ ๔๐๐ คน แตไปเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งครับ ซึ่งแนวคิดตรงนี้สะทอน

ออกมาใหเห็นวา ตรงกับแนวคิดเดิมของกรรมาธิการยกรางที่ทานนําเสนอไวในฉบับรับฟง

ความคิดเห็น ก็คือทานรวมเขตเลือกตั้งใหใหญขึ้น เขตละไมเกิน ๓ คน แลวเลือก       

เรียงเบอร ชุดของกระผมจึงไดคงแนวความคิดตรงนี้ คลอยตามกรรมาธิการยกราง  -------  

 

                  - ๓๕/๑ 



 ๗๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๓๕/๑ 

 

แตสุดทายทานมาเปลี่ยนเปนเขตเล็ก วัน แมน วัน โหวต (One man one vote) นี่คือ

ประเด็นเกี่ยวกับชนิด และประเภทของ  สส. รวมถึงเรื่องของเขตเลือกตั้ง ที่จะได            

ขออนุญาตนําเสนอทานประธาน สรุปสุดทาย ก็คือ กลุมของกระผมเห็นควรเกี่ยวกับเร่ือง

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางนี้ครับ ทานประธานครับ มีสมาชิกจํานวน ๔๐๐ คน      

เปนสมาชิกที่มาจากเขตเลือกตั้งทั้งหมดประเภทเดียว สมาชิกที่มาจากเขตเลือกตั้งนั้น 

เขตเลือกตั้งใหใชเขตใหญ มีสมาชิกไดไมเกินเขตละ ๓ คน วิธีการเลือกก็เลือกเรียงเบอร  

วิธีการนับคะแนนก็นับคะแนน ณ หนวยเลือกตั้งแตละหนวย กระผมใชเวลาไมถึง        

๑๐ นาที เวลาที่เหลือขอมอบโอนสิทธิใหทานสุรพล ซึ่งเปนผูรับรองญัตติในกลุมของผม 

ไดนําเสนอเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

เพื่อความตอเนื่องนะครับ เชิญทานสุรพลครับ 

  นายสุรพล พงษทัดศิริกุล : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ                

ทานกรรมาธิการ ทานสมาชิกผูมีเกียรติครับ กระผม นายสุรพล พงษทัดศิริกุล สมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ หมายเลข ๐๘๖ นะครับ ผมจะขออนุญาตเสริมทานสุรชัยนิดเดียว 

นะครับ เพราะวา จากเหตุผลที่เราไดไปฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนมาแลวนี่    

นะครับ แลวอีกอันหนึ่ง ซึ่งกระผมอยากจะเรียนนิดหนึ่งครับวา บานเมืองเรานี่นะครับ 

บางครั้งนี่เราเอาขอยกเวนมาเปนหลักการ อยางที่เราก็หวงกันนะครับวา รัฐบาลลมลุก

คลุกคลาน เราก็เลยอยากไดรัฐบาลที่เขมแข็ง แตพอเรามีรัฐบาลที่เขมแข็ง เราเขียน

รัฐธรรมนูญเพื่อใหรัฐบาลเขมแข็งนี่ ก็มีปญหาอยางที่ผานมานี่ครับ ทานประธานครับ 

เพราะฉะนั้นหลักการนี่สภาตองตรวจสอบฝายบริหารครับ ไมใชฝายบริหารควบคุมสภา

ครับ เพราะฉะนั้นทานที่เคารพครับ ทานประธานครับ ประชาธิปไตยนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา     

ผมวาหลักการในประชาธิปไตยนั้นดีอยูแลวนะครับ แตวาประชาธิปไตยคงตองอาศัย

วิวัฒนาการ ตองอาศัยความคุนเคย ตองอาศัยพี่นองประชาชนเขาใจครับ ประชาธิปไตย

จะเลิศหรูอยางไร เราจะเอาวิชาการที่ดีอยางไร อิมพอรต (Import) เขามาจากเมืองนอก

อยางไรนี่ ถาประชาชนไมเขาใจ ผมถือวา ลมเหลวโดยสิ้นเชิง จากประสบการณที่ได

ทํางานมาตลอดชีวิตในพื้นที่นะครับ ตองกราบเรียนวา จํานวนสมาชิก ๑ ตอ ๕ แสนคน นี่ 



 ๗๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๓๕/๒ 

 

นะครับ  เ ร่ืองที่ เราร่ําเรียนกันมา  เ ร่ืองการปฏิบัติที่ผานมานี่  เปนหลักการที่ใชได 

เพราะฉะนั้นทานครับ การคํานวณ สส. ๔๐๐ คน นี่ ก็จะใกลเคียงครับ ไดประชากร

ประมาณ ๖๐ ลานคน ถาเอาจํานวน ๑ แสน ๕ หมื่นคน คูณนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้     

ก็เปนเหตุผลอันหนึ่งที่จะมี สส. จํานวน ๔๐๐ คน ทีนี้ทําไมตองมีปารตีลิสตละครับ      

ปารตีลิสตนี่ กระผมไดกราบเรียนตอสภาแหงนี้หลายครั้งหลายหนนะครับ แลวก็เคยอาง

ถึงทานอาจารยเจิมศักดิ์วา ปารตีลิสต นี่ บางครั้งก็ใชเงินมาก หลักการเมื่อสักครูนี้        

นะครับ ทานกรรมาธิการก็ชี้แจงวา นาจะไดคนดี ไดผูเชี่ยวชาญเขามานี่ แตของจริงไมใช

อยางนั้นหรอกครับ ตอนแรกก็ทําทาจะดีครับ เพราะวิวัฒนาการนี้มันจะไปทางราย    

เสมอ สมัยกอนผมจําได ตอนผมเปนเด็กนี่นะครับ ก็มี สส. แจกปลาทูเค็ม  สส. แจกจอบ     

แจกรองเทา เดี๋ยวนี้ไมใชแลวครับ บอกวา ถาใครจะเขาสภาตองมีเงิน ตองมีหาลาน     

สิบลานนะครับ เพราะฉะนั้นตองขออนุญาตกราบเรียนครับวา ถาจะเอาปารตีลิสตมานี่ 

ตองขอใหพี่นองประชาชนเขาเขาใจ เขารูจักวิธีเลือก แลวอยาเปดโอกาสใหคนที่อาศัย  

จุดนี้เขามา เพราะฉะนั้นกลุมของกระผมจึงยืนยันนะครับวา เรานาจะมี สส. แบบพื้นที่

อยางเดียว ตองขออนุญาตเรียนเสริมทานประธานนิดหนึ่งครับวา ผมเขาใจวา พี่นอง

ประชาชนกับ สสร. เอง รวมทั้งตัวกระผมดวยนี่ ก็ยังงุนงงตอระบบสัดสวนอยูไมนอย     

นะครับ เพราะฉะนั้นถาการที่เราจะตัดสินใจไปในวันนี้วา เราจะใชระบบสัดสวนนี่ กระผม

คิดวานาจะเปนปญหาครับ ถาเรามาดูนะครับ รัฐธรรมนูญที่เรารางฉบับนี้มีอะไรใหม ๆ 

อีกมากมายนะครับ เชน คุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองก็ดีนะครับ ระบบการ

ตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง การมี กกต. การเพิ่มอํานาจใหแกพี่นอง

ประชาชนนี่ นาจะเปนสิ่งที่สามารถที่จะควบคุมความประพฤติ ควบคุมจริยธรรม 

คุณธรรม นาจะทําใหเราได สส. ในเขตพื้นที่นี่ ไดคนดีพอสมควรครับ ทานประธานครับ 

เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้นะครับ กระผมจึงตองขออนุญาต ตองขอยืนยันนะครับ กลุมของ

กระผมจึงขอยืนยันวาเราอยากไดจํานวน สส. ๔๐๐ คน แลวก็มาจาก เขตพื้นที่แตเพียง

อยางเดียวครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ผมปรึกษาทานอาจารยเจิมศักดิ์นิดนะครับ  มีทานชาติชาย  เจียมศรีพงษ ทานเสรี     



 ๘๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๓๕/๓ 

 

นิมะยุ นะครับ ยกมือทีหลังอาจารยนะครับ จะใหทั้ง ๒ ทานนี้กอนไดไหมครับ เพราะวา

ทานก็ไมคอยไดอภิปรายเทาไร 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานชาติชาย และทานเสรี นิมะยุ ครับ ทานชาติชายเชิญครับ 

 

           - ๓๖/๑ 

 
 

 



 ๘๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๓๖/๑ 

 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ สมาชิก สสร. ครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานอยางนี้

ครับวา ในระบบการเลือกตั้งคราวที่แลวที่ผานมา เราตองยอมรับวา เงินเปนตัวกําหนด

ของการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นนําไปใชจาย และมีเงิน ใชเงินเปนจํานวนมาก           

ในการเลือกตั้ง ทานประธานจะเห็นไหมครับวา คนที่มีความรู มีความเชี่ยวชาญ แตไมมี

เงิน ไมสามารถที่จะเขามาสูในระบบของสภาได เพราะฉะนั้นกระผมคิดวา ในเรื่องของ

จํานวน สส. ถึงแมวากรรมาธิการไปปรับลดลง ถากระบวนการการเลือกตั้งนะครับ 

โดยเฉพาะองคกรอิสระ กกต. เหมือนคราวที่แลว ทานจะลด สส. อยางไร ผมคิดวา มันก็

คงจะเขาสูสภาพเดิมนะครับ แลวในการเลือกตั้ง สส. ที่ผานมา ครั้งที่แลวนะครับ        

ทานประธาน จะเห็นวา มีหลายเขตครับที่คะแนนใกลเคียงกัน บางเขตนี่ชนะกันเจ็ดแปด

รอยคะแนน แลวคนที่ไดลําดับรองนั้นก็ไมสามารถที่จะเปนตัวแทนของพี่นองประชาชนได 

ทั้ง ๆ ที่เขานั้นสูในกระบวนการเลือกตั้ง เขาอาจจะไมมีเงินพอที่จะไดใชในเรื่องของการ

เลือกตั้ ง  ผมคิดวา  ทานประธานครับ  เราตองยอมรับตามขอเท็จจริงนะครับวา 

กระบวนการการเลือกตั้งนั้น เรามีอุปสรรคปญหาในคราวที่แลวนะครับ แลวในเรื่องของ

หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็เชนกันครับทานประธาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี่

มีหนาที่ ก็คือ เปนฝายนิติบัญญัติ การที่จะตองมาควบคุมรัฐบาล หรือมีหนาที่ที่จะไดไป

พบปะพี่นองประชาชน ในคราวที่ผานมานะครับ เราตองยอมรับวา สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร ทําหนาที่ ๒ อยาง โดยที่เปนนิติบัญญัติดวยนะครับ แลวก็ลงไปลวงลึกในจังหวัด

ตาง ๆ ดวย ก็กลายเปนวา สส. นั้น มีหนาที่นํางบประมาณไปลงจังหวัดตาง ๆ ตรงนี้     

ละครับ ผมคิดวา ในเร่ืองของที่มาของ สส. และหนาที่ของ สส. นี่ เราตองคุยกันใหชัดเจน

วา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี่ มีหนาที่อะไรนะครับ และในคราวที่แลวก็เชนกัน การที่มี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี่นะครับ มีความเห็นในเรื่องของปญหาบานเมืองในปจจุบัน   

ไมสามารถที่จะไดตรวจสอบรัฐบาลได ตรงนี้ ก็คืออุปสรรคปญหาในอดีตที่ผานมา ผมขอ

อนุญาตกราบเรียนกับทานประธานครับวา จํานวน สส. ที่เขาไดคิดในคราวที่แลวนี่ เราไป

ลงโทษเขาดวยเรื่องอะไร  บางคนไมไดผิดอะไรเลย ไปลดจํานวน สส. ผมเห็นดวยครับ       

 



 ๘๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๓๖/๒ 

 

ในกรณีที่ทานสมาชิกหลาย ๆ ทานนั้น มีความเห็นวา ยังคง สส. จํานวน ๔๐๐ คน และ 

สส. บัญชีรายชื่อ เพราะวาที่เรามารางรัฐธรรมนูญในปจจุบันนี้นะครับ ผมคิดวา วิธีที่เรา

ควบคุมกระบวนการการเลือกตั้ง วิธีที่หนาที่ของ สส. ในอนาคตจะทําอะไร ผมคิดวา   

ตรงนี้เปนโจทยที่มีความสําคัญที่มากกวาที่ทานนั้นไปลดจํานวน สส. นะครับ ซึ่งใน     

บางพื้นที่การที่ สส. นั้นจะไดไปดูแลพี่นองประชาชน ๑ แสน ๕ หมื่นคน ผมคิดวา       

กวาที่จะไดไปนําขอมูลรายละเอียดมาเสนอแนะ มาเสนอแนะนะครับ ไมใชมานํา

งบประมาณ ผมคิดวา ยังมีความสําคัญยังอยูนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ ในเรื่อง

ของ  สส .  บัญชีรายชื่ อก็ เชนกันนะครับ  แตผมก็ยั งคงเห็นวา  ควรที่ จะได มีอยู                    

ก็หมายความวา   -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

          - ๓๗/๑ 

 



 ๘๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๓๗/๑ 

 

สส. บัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน สส. เขต ๔๐๐ คน แตวา สส. ของบัญชีรายชื่อในอดีต           

ที่ผานมา การที่เราไปเขียนวา ๕ เปอรเซ็นต ทําใหพรรคการเมืองที่มีความหลากหลายและ

อยากที่จะไดเขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีโอกาสนอยลง เหตุผล ก็เพราะวา       

มีการใชเงินเปนจํานวนมากในการที่ไปใชในเรื่องของการเลือกตั้ง หรือแมกระทั่งในอดีต  

ที่ผานมาเราตองยอมรับครับวา พรรคการเมืองพรรคหนึ่งลงไปลวงลึกถึงขาราชการที่อยู

ในจังหวัดตาง ๆ  ถาไมชวยหาเสียงอยางใดอยางหนึ่งแลว ขาราชการเหลานั้นก็จะ      

โดนยายในไมกี่เดือนที่ผานมาครับ มีการยายขาราชการเยอะแยะเลย ก็เพราะวาบางครั้ง

เอง ผูที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็ลงไปสรางความรูสึกใหกับขาราชการบางสวน ซึ่งเขามีความ   

อึดอัดใจมากในการที่จะไดวางตัวเปนกลางในการเลือกตั้ง ตรงนี้แหละครับ ผมคิดวา    

ทานกรรมาธิการยกรางตองชวยคิดดวยนะครับวา ระบบการเลือกตั้งนั้น โครงสรางและ

กระบวนการทั้งหลายแหลนั้น ทานคิดวา ทานไปลดจํานวน สส. แลว ประโยชน ก็คือ

งบประมาณอาจจะลดลง แตวาในเรื่องของการดูแลพี่นองประชาชนนั้น ผมคิดวา ระบบ

สัดสวนในระบบเดิม ก็คือ ระบบ สส. บัญชีรายชื่อ และจํานวน สส. อีก ๔๐๐ คน           

เปน  ๕๐๐ คน นั้น ยังมีความสําคัญนะครับ ผมอาจจะเปนสมาชิกเสียงขางนอยนะครับ              

ในการที่จะไดอภิปรายในวันนี้ แตวาทานกรรมาธิการยกรางครับ ผมจะขอสรุปวา     

องคกรอิสระก็คือ กกต. ที่ใชในการควบคุมการเลือกตั้งนั้น ผมคิดวาดีขึ้นครับ เพราะวา   

มีทาน กกต. นั่งอยู ประทานโทษนะครับ ทานประวิทยนั่งอยูตรงนี้นะครับ ก็คงจะตอง   

คิดวา กระบวนการที่มาเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่สุด ทานทําใหการเลือกตั้งบริสุทธิ์

ยุติธรรม ทานทําหนาที่ของ สส.  ใหชัดเจนนะครับ การใชระบบเงินในการซื้อเสียงเลือกตั้ง        

ตองไมมี ตรงนี้ผมคิดวา ถาเราไปลดจํานวน สส. แลว ไมมีประโยชนครับ ทานลดเหลือ

๑๐๐ คน ก็ไมมีประโยชน ถากระบวนการการเลือกตั้งมีอุปสรรคปญหา ผมยังยืนยันวา 

สส. บัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน กับสมาชิกสภาผูแทน ๔๐๐ คน ยังมีประโยชนอยูครับ 

ขอบคุณครับทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ทานเสรี นิมะย ุนะครับ และอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ทานเศวตรอกอนนะครับ 

 



 ๘๔ 
 สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๓๗/๒ 

 

   นายเสรี นิมะยุ : ครับ ขอบคุณมากครับ กราบเรียนทานประธานสภาราง  

ที่เคารพ กระผม นายเสรี นิมะยุ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ตามที่ผมไดขอแปรญัตติ    

ในครั้ งแรกนั้น  มาตรา  ๙๒  เขตเดียวเบอร เดียว  รางเดิมนั้น  เขตใหญเ รียงเบอร             

ทางคณะกรรมาธิการยกรางก็มีการเปลี่ยนแปลงแลว แกไขถอยคํา ทีนี้ผมยังติดใจวา     

ผมขอแปรญัตติเขตเดียว เบอรเดียวจะตองมีจํานวน สส. ๔๐๐ คน ในประเด็นนี้ครับ 

เหตุผลประการใดบางที่ผมจะตองนําเสนอวา เขตเดียวเบอรเดียวเปนสิ่งที่ดีเกี่ยวกับระบบ

การเลือกตั้ง หรือ สส. ที่อยูในพื้นที่ ขอมูลผมก็เชนเดียวกับทานผูวาสุรพล ตองขออนุญาต

เอยนามครับ ทานเปนผูวา ผมก็คืออาชีพกํานัน ผมก็ไดมีพื้นที่รากหญาของชาวบานจริง ๆ 

ไดรูปญหาขอเท็จจริงจริง ๆวา ปญหานั้นอะไรบางที่สมควรที่จะบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ   

ในฉบับนี้ ผมขอยืนยันวา เขตเดียวเบอรเดียวนั้น จะมีขอดีประการใดบาง ใหทานประธาน

ไดรับทราบ ประการที่ ๑ นั้น ในการเขตเดียวเบอรเดียวนั้น ชาวบานจังหวัดนั้นจะไดมีสิทธิ

เทาเทียมกัน ไมจําเปนวา เขาจะอยูจังหวัดใหญ ไดเขต สส. หลายคน จังหวัดเล็กนอยคน 

นั่นคือ หัวใจ ประเด็น  -------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

                                                                                                                  - ๓๘/๑ 



 ๘๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           ดรุณี ๓๘/๑ 

 

ในหัวขอที่ ๒ เขตเดียวเบอรเดียวนั้น มีความใกลชิดกับประชาชน ซึ่งพี่นองตามชนบทนั้น 

ทานประธานจะตองยอมรับบนพื้นฐานขอเท็จจริงวา บุคคลเหลานั้นอยูกับ สส. ครับ 

ดังนั้น ความเดือดรอนตาง ๆ นานาประการนั้น สามารถจะไดหารือ หรือนําเรียน รองเรียน

ไปที่ สส. ดังนั้นความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองมีเขตเดียวเบอรเดียว สิ่งนี้ทานกรรมาธิการ

ก็ไดมีการแกไข แลวก็ตองขอบพระคุณดวย แตติดประเด็นที่วาจํานวน สส. ยังนอยอยู 

๓๒๐ ทานครับ ในจุดนี้ก็คงจะไมมีปญหา แลวก็ประเด็นหนึ่ง คนที่จะนําสูเวทีการเมืองนั้น 

โดยที่คนเหลานั้นไมมีทุนทรัพย ก็สามารถที่จะมาสูเวทีการเมืองได เพราะวาเปนเขตเล็ก 

ซึ่งไมตองลงทุนเปนจํานวนมากมหาศาล เหตุนี้ คือ เหตุผลดังกลาวนั้น เปนเหตุผลที่

สนับสนุนเขตเดียวเบอรเดียวครับ  

  ทีนี้ในหัวขอที่ ๓ นั้น ถาจะมองวา เหตุผลอะไรบางในประการที่จะตองมี

เขตเดียวเบอรเดียวนั้น ตามที่ผมไดขอแปรญัตตินั้น คือวา ผูนําตาง ๆ  ตามชุมชนตาง ๆ 

นั้น สามารถที่จะนําไปสูเวทีการเมืองได สามารถที่จะเปนกระบอกเสียงของประชาชนใน

พื้นที่ได จุดนี้เปนจุดที่การคาดหวังของพี่นองประชาชนที่จะสงตัวแทนในระบบรัฐสภา 

ทานประธานครับ ในสวนที่เปนระบบสัดสวน หรือปารตีลิสตนั้น ผมเองไดขอแปรญัตติ      

ไมเห็นดวยตั้งแตแรก ผมยังยืนยันวา ระบบ ๔๐๐ คน ๔๐๐ เขต นั้น เปนระบบที่มีความ

เหมาะสมกับพื้นที่สําหรับประเทศไทยอยางเรา ดังที่สมาชิก ผูทรงเกียรติไดอภิปรายหลาย

ทานแลวเมื่อสักครูนั้น อยาไปเอาวัฒนธรรม คานิยมของตางประเทศมากมายนัก บางครั้ง

ไมสอดคลองกับพี่นองประชาชนที่อยูทางจังหวัดของประเทศไทยเราในขณะนี้            

ทานประธานครับ ทีนี้เหตุที่ผมไมเห็นดวยกับสัดสวนนั้น อะไรบางพอที่จะชี้แจงให      

ทานประธานไดรับทราบและกรรมาธิการยกราง เพื่อจะไดประกอบพิจารณาในการราง

กฎหมายรัฐธรรมนูญในครั้งนี้  

  ประเด็นที่ ๑ ผมเห็นวาระบบสัดสวนนั้น หรือวาระบบปารตีลิสตนั้น อาจจะ

เปนระบบนายทุนที่จะมาลงทุนกับพรรคการเมือง ซึ่งจะนําไปสูจุดวิกฤติการเมือง            

ที่เกิดขึ้น ทุกครั้ง ทุกสมัย แมกระทั่งในสมัยนี้ คงจะตองยอมรับวา ระบบทุนทรัพย        

ระบบนายทุนที่ไปแทรก ในกระบวนการของระบบพรรคการเมืองนั้น เปนอันตราย          

 



 ๘๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           ดรุณี ๓๘/๒ 

 

ตอประเทศชาติอยางยิ่ง ทานประธานครับ ดังนั้น ในประเด็นเหลานี้ ผมไมเห็นดวย        

เปนอยางยิ่ง แลวสวนมากระบบสัดสวนนั้น หรือวา ปารตีลิสตนั้น บุคคลที่ไดคัดเลือก    

มาจากสวนกลางแลวก็ดี การพิจารณาของพรรคก็ดี ซึ่งบุคคลเหลานั้นขาดซึ่งอุดมการณ 

แตทานอาจจะเกงในเชิงวิชาการ ทานอาจจะเกงในเชิงเศรษฐกิจ แตอุดมการณ         

ความใกลชิดกับพี่นองประชาชนนั้น ไดรับรูหรือไม นี่คือ คําถามที่ทุกทานจะตอง           

หาคําตอบใหได สําหรับที่จะตอบสนองพี่นองประชาชนในพื้นที่ กับในหัวขอที่ ๑ ที่ไมเห็น

ดวยในระบบสัดสวนที่ผมยืนยันไวตามที่ผมไดขอแปรญัตติไวครับ 

  ในสวนที่ ๒ นั้น ระบบสัดสวน หรือระบบปารตีลิสตนั้น ความเขาใจ       

ของประชาชนนั้น ยังไมบังเกิดขึ้น ความเคยชิน วัฒนธรรม ปฏิบัติมา บางครั้งจะตองมี

การอภิปราย บางครั้งจะตองมีการอธิบายสาธยายกับพี่นองประชาชนคอนขางจะลําบาก 

คือ พี่นองประชาชนนั้น จะตองมีความตระหนักวา สส. ของทานนั้น จะตองอยูในพื้นที่ 

สส. ของทานนั้น จะตองมีความใกลชิดกับประชาชน เพื่อจะไดรองทุกข นําปญหาความ

เดือดรอนตาง ๆ ที่จะนํามาแกปญหาในระบบรัฐสภา ดังที่ผมไดนําเรียนเมื่อสักครูนั้น 

ประเด็นที่ เปนหัวใจจริง ๆ นั้น ก็คือวา ที่ผมเปนหวงนั้น จริง ๆ ในระบบการเมือง         

ระบบสัดสวนนั้น นั่นก็คือวา เกิดระบบชนชั้นวรรณะในสภาครับ สายหนึ่งที่จะมาจากการ

เลือกตั้ง สายหนึ่งที่จะมาระบบสัดสวน เหตุผลเหลานี้เปนเหตุผลที่สามารถจะยืนยันไดวา

ในเชิงปฏิบัตินั้น สามารถเกิดขึ้นจริงในเวทีรัฐสภา หรือวาเวทีสภาผูแทนราษฎร  ----------- 

 

                                                                                                                      - ๓๙/๑  



 ๘๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๓๙/๑ 

 

ความรูสึกที่ไมดีกับระบบที่ไมไดมาจากระบบการเลือกตั้ง ในเมื่อเราไดมอบหมายกับพี่

นองประชาชนวา ประชาธิปไตยนั้น เปนของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน     

แลวไฉนเลา บุคคลเหลานั้นที่ใชอภิสิทธิ์ชน ที่จะเขามาในเวทีแหงนี้ นั่นคือ คําถามที่เรา

ตองตอบกับประชาชน ทานประธานที่เคารพ สิ่งเหลานี้ที่ผมไดพูดไว ลวนที่ผมไดฟงจาก

ระดมความคิดเห็นก็ดี ลวนไดสะทอนมุมมองที่วา ปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจริง ๆ         

เปนขอมูลประกอบที่ทางสภาสามารถจะพิจารณาได แตผมก็ไมไดยึดในตัวที่ผมได

นําเสนอไว หากวาระบบสัดสวน ซึ่งทานจะอภิปรายหลายทานในวันนี้ สามารถที่จะลบ

ลางที่ผมพูดขอเสียตาง ๆ นานาประการที่ผมไดนําเรียนเมื่อสักครูนั้น ผมเองก็สามารถที่

พอจะพบกันครึ่งทางได นั่นก็คือวา ประเด็นทุนทรัพย ประเด็นไมเปนนายทุน ประการที่ ๑ 

  ประการที่ ๒ จะตองมีระบบสัดสวนที่ เปนตามภูมิภาค ตามจังหวัด    

อาจจะเปน ๘๐ คน แบงกลุมจังหวัดอยางไรก็แลวแต ผมยังมองวา ประเด็นจังหวัดนั้น 

ยอมสรางความใกลชิดกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ โอกาสที่จะเขาถึงประชาชนนั้น          

ก็พอที่จะมีชองวางอยูในประเด็นนี้  

  ประเด็นที่ ๓ นั้น ก็คือวา ทําอยางไรก็แลวแตใหคนในพื้นที่ไดเกิดใน     

ระบบสัดสวน ดังที่ทานชาติชายไดอภิปรายเม่ือสักครูนั้น ขออนุญาตเอยนามวา อยาเอา

ตามระบบเปอรเซ็นต ตามระบบสัดสวน ตามขอเท็จจริง เพราะวา ๑๐ เปอรเซ็นต                  

๕ เปอรเซ็นต นั้น จะเปนอันตรายอยางยิ่ง ระบบการเลือกตั้ง จึงจะสรางความเขมแข็งกับ

ระบบพรรคการเมือง ซึ่งจะนําไปสูวิกฤติการเมืองดังที่เราไดรับทราบไวแลวในอดีตนั้น         

ทานประธานครับ  ผมเองก็คงจะไมใชสภาแหงนี้ เปนการเสียเวลา  เหตุและผล         

ประการใดนั้น ผมไดนําเรียนใหทานประธานไดรับทราบแลว ผมคงจะยืนยันวา ๔๐๐ เขต 

๔๐๐ เบอร เขตเดียวเบอรเดียวนั้น เปนกติกาบานเมืองที่ดี หากวาจะมีระบบสัดสวนแลว 

ก็ตองลบลางสิ่งที่ไมดี ที่ผมไดพูดเมื่อสักครูนั้น ในระบบปารตีลิสตในอดีตใหได ผมก็จะรับ

พิจารณาตอไปครับ ขอบคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ เมื่อสักครูมีผูแทนรัฐสภาจากประเทศอินโดนีเซียมารวมฟงการประชุม  

นะครับ ก็ยินดีตอนรับทานที่มาเยี่ยมนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ  



 ๘๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๓๙/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพ           

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ ในเรื่องของระบบการเลือกตั้ง  สส. หรือ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี่ ผมกราบเรียนวา ระบบใดก็ตาม ผมยังยืนยันวา พรรค

การเมืองและนักการเมืองนี่ เขามีความสามารถในการปรับตัวไดทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น     

ผมคิดวา เราไมควรจะเครงเครียดมากนักวา ตองเปนอยางนั้นตองเปนอยางนี้ มีหนทาง 

ในการที่จะประนีประนอม  หรือวาดูแลกันให เปนระบบไดนี่  ผมวานาจะดีที่สุด             

ทานประธานครับ ผมเปนคนที่ เสนอใหมีสภาเดียว เพราะฉะนั้นผมเลยเสนอใหมี        

สภาผูแทนราษฎรมีจํานวน  สส. ๕๐๐ คน แตเมื่อในขณะนี้ เรามี ๒ สภานี่ ผมได        

กราบเรียนไวแลววา ถาหากวามี ๒ สภา มีทั้งวุฒิ และมีทั้ง สส. ผมคิดวา สส. เหลือ  

๔๐๐ คน นี่นาจะเหมาะสม เนื่องจากวา เราไปฟงความเห็นของประชาชนมานะครับ    

เขาบอกวา ๔๐๐ หรือนอยกวา แตทานประธานครับ ผมบอกแลววา ผมไมเครงเครียด    

จะ ๔๐๐ หรือจะเพิ่มมากกวา ๔๐๐ ขอใหอยูในระหวาง ๔๐๐ ถึง ๕๐๐ นี่ ผมคิดวา    

พวกเรานาจะรับกันได อันนั้นเปนประการที่ ๑ 

  ประการที่ ๒ ถาหากวา มีบัญชีรายชื่อ ผมก็คิดวา ควรจะเปนเขตเดียว   

เบอรเดียว แตถาหากวาจะไมมีบัญชีรายชื่อในที่สุด ผมคิดวา เรานาจะมีเขตใหใหญขึ้น   

อันนั้นเปนความเห็นของกลุมผม คราวนี้ผมจะอธิบายใหฟงวา ในความเห็นที่คิดวา          

นาจะดีที่สุดนั้น เปนอยางไร ทานประธานครับ ทุกวันนี้นี่ระบบที่เราเคยเลือกตั้งกัน        

ผมอยากจะขอความกรุณาสมาชิกชวยกรุณาฟงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ  --------------------- 

 

     - ๔๐/๑ 



 ๘๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัตนา ๔๐/๑ 

  

ระบบที่เราเลือกตั้งกันมาทุกวันนี้ มันมีจุดออนอยูจุดหนึ่งที่เราตองหาทางชวยกันแกไข    

ก็คือ ระบบที่เวลาเราเลือกในเขตใดก็ตาม สมมุติวามีผูสมัครอยู ๓ คน มีผูสมัครจาก  

พรรค ก พรรค ข และพรรค ค ปรากฏวา พรรค ก หรือ นาย ก ได ๕๐,๐๐๐ คะแนน    

นาย ข ได ๔๐,๐๐๐ และ นาย ค ได ๓๐,๐๐๐ คะแนน ปรากฏวาผูชนะคือนาย ก ได   

๕๐,๐๐๐ คะแนน ไดมาเปน สส. เลย เราทิ้งคะแนนคนที่เลือก ข  ๔๐,๐๐๐ และเราทิ้ง

คะแนนประชาชนผูเลือก ค ๓๐,๐๐๐ แสดงใหเห็นวา คะแนน ๗๐,๐๐๐ ที่ไมเลือกนาย ก 

นี่มากกวานาย ก ดวยซ้ํา แตวาเรา ระบบที่ผานมาที่เราบางคนอาจจะคิดวาดี แตทานลืม

คิดไป ทานไปไดนาย ก ที่มีคนเลือก ๕๐,๐๐๐ แตอีก ๗๐,๐๐๐ เขาไมเลือก และเราก็เอา

คะแนนเขาไปทิ้งน้ําไปทั้งสิ้น ทานประธานครับ มันมีระบบที่สามารถที่จะชวยตรงนี้ได 

ระบบนั้น ก็คือวา เอานาย ก นี่นะครับ เอาพรรคของ ก เอาไปรวมกันทั้งประเทศ เอา ข    

ไปรวมกันทั้งประเทศ และเอา ค ไปรวมกันทั้งประเทศ ทุกเขต สมมุติวา ก สมมุติวาเรามี 

๔๐๐  ถา ก ได๕๐ เปอรเซ็นต พรรค ก จะได ๒๐๐ อยางแนนอน เพราะครึ่งหนึ่ง           

ถาพรรค ข ได ๒๕ เปอรเซ็นต  ๒๕ เปอรเซ็นตของ ๔๐๐ ก็จะไดที่นั่ง ๑๐๐ อยางแนนอน 

ตกลง สส. นี่ถูกกําหนดจากสัดสวนของทั้งประเทศ เอาคนที่ลงให ก ทั้งประเทศมารวมกัน 

เอาประชาชนที่ลงให ข ทั้งประเทศไปรวมกัน แลวกําหนดเลยวา ที่นั่ง ๔๐๐ จะเปนของ ก 

เทาไร จะเปนของ ข เทาไร ตามสัดสวนนั้น อยางนี้จะไมทิ้งคะแนนประชาชนเลยแมแต

คะแนนเดียว อยากจะใหทานทั้งหลายสังเกตดูนิดหนึ่งครับ ผมไปนั่งคํานวณมาแลว      

ถาเราไปเอาสถิติของการเลือกตั้งเมื่อครั้งกอน การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 

พรรคที่ไดคะแนนมากที่สุด ถานับคะแนนนิยมอยางที่ผมกราบเรียน  จะมีพรรค ๆ นี้จะได

เพียงแค ๕๘.๗ เปอรเซ็นต ถาคิดเปนที่นั่งจะได ๒๙๔ ที่ จาก ๕๐๐ ที่ แตเนื่องจากวา   

เราเอาคะแนนของประชาชนไปทิ้งน้ํา ปรากฏวา พรรค ๆ นี้ไดเขามาที่นั่งในสภา ๓๗๗ ที่ 

ครับ ทานประธาน เกินมา ๘๓ ที่ ดวย ๒ เหตุผล เหตุผลหนึ่ง เราเอาคะแนนของประชาชน

ที่มากกวา แลวไมเลือกคนที่ชนะเอาไปทิ้ง ทําใหลําเอียง เขาขางพรรคนี้ เหตุผลที่ ๒ ก็คือ

ระบบบัญชีรายชื่อเราใช ๕ เปอรเซ็นต ตัดทิ้ง ตกลง ๕ เปอรเซ็นต ตัดทิ้งนี่ ลองไปดูวา 

พรรคมหาชน พรรคมหาชนนี่ควรจะได สส. ๒๑ ที่นั่ง ถาคิดโดยระบบ ที่ไมทิ้งคะแนน

ประชาชน แตพรรคมหาชนไดเพียงแค ๒ ครับ คราวที่แลวหายไป  ๑๙ เวลาที่เราไปเพิ่มให 



 ๙๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัตนา ๔๐/๒ 

 

พรรคการเมืองใหญที่ใหไทยรักไทย ๘๓ ที่ ไดเพิ่มเขามาเฉย ๆ เลย ๘๓ จากไอระบบที่มัน

ปรวนแปร ไมสมดุล เราไปลดพรรคอื่นหมด ลดพรรคประชาธิปตย ๑๖ ลดชาติไทย ๗   

ลดมหาชนไป ๑๙ ที่  ดวยระบบเกา ทานประธานครับ นี่คือ ตัวเลขที่ของจริง คําถาม คือ 

เราจะแกไขปญหานี้อยางไร ผมกราบเรียนทานแลววา ถาเราเอาคะแนนนิยมของพรรค          

ทั้งประเทศเอามารวมกัน แลวดูสิวา ไดสัดสวนเทาไร สส. ในสภาจะมีเทานั้น สวนชื่ออะไร

ที่จะเปน สส. ก็ไปเอาคนที่ชนะในเขตมาเปน แลวที่เหลือ จึงไปเอาจากบัญชีรายชื่อ     

ของพรรคนั้นเอามาเติม ในหลักการกวาง ๆ เปนอยางนี้ --------------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๔๑/๑ 



 ๙๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๔๑/๑ 

 

 เพราะฉะนั้นทานประธานครับ ตัว สส. ของพรรคใดก็ตามก็จะเปนไปตามสัดสวน ไมมีล้ํา 

ไมมีเกิน คะแนนทุกคะแนนของประชาชนไมทิ้งน้ํา ทีนี้ทานประธาน เราสามารถจะทําได 

๒ ทาง คือ เราอาจจะใหประชาชนลง ๒ บัตรก็ได บัตรหนึ่งเลือกคน อีกบัตรหนึ่ง        

เลือกพรรค เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ เหมือนเดิม ทําไดเลย โดยเอาบัตรที่เลือก

พรรคนี่นะครับไปคํานวณสัดสวนเสียวา ในที่สุดแลวพรรคนี้จะไดสัดสวนเสียเทาไร เชน 

ถาเรามี ๔๐๐ รวมกันทั้งหมด ถาเขาเลือกพรรคนี้ ๕๐ เปอรเซ็นต พรรคนี้ได ๒๐๐ ชัวร ๆ 

(Sure) แลวก็ไปเอาดูสิวา คนที่ชนะ ในเขตเทาไร ก็เอาชื่อนั้นนะไดไปเลย แลวที่เหลือจึง

ไปเติมจากระบบบัญชี คราวนี้ถามวา ตางอยางไรกับของกรรมาธิการยกราง ตางกัน    

นิดเดียวครับทานประธาน กรรมาธิการยกรางขณะนี้ที่ผมเขาใจ ๓๒๐ ๘๐ ทานฟงผมใหดี

นะครับ ทานลง ๒ บัตร เหมือนกัน แตของทานอันที่ลงเลือกพรรค ทานเอาไปคํานวณ

สัดสวนแตเฉพาะใน ๘๐ ไปคํานวณสัดสวนแตเฉพาะในบัญชีรายชื่อ แตสิ่งที่พวกผม

พิจารณา อันที่เลือกพรรคนี่ เอาไปคํานวณในบัญชี ในจํานวนทั้งหมดของ สส. ไมใช     

แตเฉพาะบัญชีรายชื่อ ก็คือ ๔๐๐ นะครับ สวนสิ่งที่จะลงเขต กับลงบัญชีรายชื่อจะเปน

เทาไร เราเจรจากันไดทั้งสิ้น เชน ถามี ๔๐๐ จะเปน ๒๐๐ ๒๐๐ ก็รับได ถาเปน ๔๐๐  

แลวทานจะยืนไว ๓๒๐ ๘๐ ก็รับได ไมใชเร่ืองใหญ เร่ืองนี้คุยกันได หรือทานจะเอา ๓๕๐ 

กับ ๑๐๐ รวมกันเปน ๔๕๐ สส. ในสภามี ๔๕๐  ๓๕๐ แบบเขต นะครับ ๑๐๐  แบบบัญชี

รายชื่อ อันนี้ตกลงกันไดงาย เพียงแตวา บัตรที่เลือกพรรคนี่ทานประธาน จะไปคํานวน  

แตเฉพาะบัญชีนี่ มันก็จะเกิดการทิ้งคะแนนประชาชน ของผมขอใหเอาการเลือกพรรค 

เอาไปคํานวณเปนสัดสวนทั้งหมดของที่นั่งล็อก (Lock) ไวเลย จะไดไมไดเกินนั้น แลวก็ไป

เอาที่ชนะในเขต เอาชื่อคนชนะในเขตไปกอน แลวจึงไปเอาสวนนี้มาเติม ทานประธาน

ครับ ระบบอยางนี้ประชาชนจะไมถูกทิ้งคะแนน ผมสรุปนิดเดียว ทานประธาน ระบบเกา 

ผมย้ําอีกทีนะครับ เขตใดเขตหนึ่ง ประชาชนเลือกนาย ก  ๕๐,๐๐๐ นาย ข  ๔๐,๐๐๐ 

นาย ค ๓๐,๐๐๐   เราเอานาย ก ชนะ เอาคะแนน ๕๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ กับ ๓๐,๐๐๐   

ทิ้งน้ําเลย ทั้ง ๆ ที่เขา ไมเลือก ก แตระบบอยางที่ผมพูดจะเอาไปคํานวณรวมกันหมด    

ทั้งประเทศ  แลวไดสัดสวนตามความจริงของประชาชนทั้งประเทศที่เลือก ก  หรือเลือก 

 



 ๙๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๔๑/๒ 

 

พรรค ข หรือเลือกพรรค ค แลวเอาที่นั่งนั้นล็อกไว มีเทานั้น แลวก็ไปดูสิวา นายชื่ออะไร   

ที่ไปชนะในเขตใด ก็มาไดที่นั่ง แลวที่เหลือก็ไปเอาจากบัญชีรายชื่อ สวนบัญชีรายชื่อ    

ถายกรางอยากจะเปน ๘ บัญชี ผมก็ ๘ บัญชี ไมมีปญหา ถาเราบอก ๔ บัญชี ผมก็ ๔ 

ทานบอก ๑ บัญชี ก็ ๑ บัญชี เร่ืองนั้นเปนเรื่องเล็ก เราตกลงกันได เอาหลักใหญกอนวา 

เราจะเอาสัดสวนแตเฉพาะบัญชีรายชื่อ หรือสัดสวน สส. ทั้งหมด ทานประธานครับ        

มีขอดีนิดเดียวก็คือวา ถาเราให สส. นี่นะครับ ขอกลุมอ่ืนชวยพิจารณาดวยนะครับ       

ถาทานให สส. เขต ผมก็ไมอยากใหเล็กมากเกินไปในวาระเบื้องตน ที่เคยเสนอไว ๒๕๐  

๒๕๐ เทากัน อาจจะทําใหดูวา สส. เขตถูกเบียดบัง ผมพรอมที่จะประนีประนอม         

เอา  สส. เขต ขึ้นมาอีกรอยหนึ่ง เปน  ๓๕๐ ก็ได หรือจะ ๓๘๐ ก็ได ผมไมวาอะไร ตรงนี้

ขยับได แลวกไ็ปเอาบัญชีรายชื่อใหเหมาะสม ---------------------------------------------------- 

          - ๔๒/๑ 



 ๙๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รัศมี ๔๒/๑ 

 

เพราะบัญชีรายชื่อก็ยังมีเหตุผลอยู อยางที่ทานกรรมาธิการเองก็คิดวามีเหตุผล                          

ผมก็ไมอภิปรายวา เหตุผลมันสมควรอยางไร เอาเปนวา เหมือนกับกรรมาธิการก็แลวกัน 

เราตกลงกันเพียงแคตัวเลขสัดสวน และวิธีคํานวณ บัตรที่เลือกพรรคนี่จะล็อกไวเพียงแค

บัญชี หรือล็อกทั้งหมดเทานั้นเองครับ ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
เดี๋ยวนะครับ ตามรายชื่อที่ยกมือไวนะครับ ทานอาจารยสมชัย ทานเศวต ทานคมสัน 

อาจารยสวางนะครับ อาจารยสมชัยครับ เชิญครับ 
  นายสมชัย ฤชุพันธุ  : ทานประธานที่เคารพ ผมคิดวา เรากําลังพิจารณา

เร่ือง สส. กอนอื่นเราควรจะดูวา สส. คือใคร มีภารกิจอยางไร ผมคิดวา สส. หรือสมาชิก

สภาฝายนิติบัญญัติเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในวงการเมืองของประเทศไทย ใชอํานาจรัฐ 

ซึ่งเปนอํานาจที่มีความสําคัญอยางมากประการหนึ่ง คือ อํานาจของฝายนิติบัญญัติ สส. 

เปนผูแทนของปวงชนชาวไทย แปลวาเปนผูแทนของประชาชนไทยทั้งประเทศ การที่         

มี สส. ซึ่งไดรับเลือกตั้งมาจากแตละเขตนี่ ก็เปนผูแทนปวงชนชาวไทยในขอบเขต          

ทั่วประเทศได และไดพิสูจนมาแลววา ไดทํามาแลว อยางไรก็ตาม ถาเผื่อใหมี สส.        

แบบสัดสวน ซึ่งเลือกมาโดยรวมอีกวิธีหนึ่งนี่ ก็จะทําใหการที่จะสะทอนถึงการเปนผูแทน

ปวงชนชาวไทย โดยสวนรวมมีความชัดเจนมากขึ้น ผมคิดวา สส. แบบสัดสวนมีประโยชน 

เพราะวาสามารถแกปญหาความเอนเอียงของการคํานึงถึงเฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะสวนได 

สส. ที่เลือกมาโดยรวมนี่ จะมีสายตากวางไกล คิดกวาง คิดในระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ไมไดแปลวา สส. ที่มาจากพื้นที่คิดไมได แตเนื่องจากวา พื้นที่แตละพื้นที่นี่     

ที่เขาเปนตัวแทน เขาตองลงพื้นที่ และตองสะทอนความเห็นของพื้นที่ แลวก็ตองเปน

ตัวแทนของพื้นที่ดวย แตวา สส. ซึ่งมาจากโดยรวมนี่ จะคํานึงถึงผลประโยชนของ

สวนรวมเปนหลัก และผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก ก็จะไมไดมาไดรับการถวงดุล 

มาโตแยงกันวา ผลประโยชนสวนรวมของประเทศโดยรวมกับผลประโยชนของเฉพาะ

พื้นที่  ซึ่ งตองมีการสะทอนอยางเหมาะสม  การที่ มี  สส .  สัดสวนนี่  ผมยังคิดวา                  

มีความสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทําใหความสําคัญของระบบพรรคมีความชัดเจน    

มากขึ้น  เพราะวาการเลือก  สส. สัดสวนนี่ เปนการเลือกพรรค ซึ่งก็คือ การเลือกนโยบาย 



 ๙๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             รัศมี ๔๒/๒ 

 

ของพรรค ความจริง สส. ในลักษณะสัดสวนที่รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ที่ใชเปนปารตีลิสต 

นั้น เราไดใชมาแลว แลวก็ไดมีคุณูปการตอการพัฒนาระบบการเมืองของประเทศไทย  

คือ ไดมีการคํานึงถึงพรรคการเมือง ไดมีการนําเสนอนโยบายของพรรค และชนะกันดวย

นโยบายของพรรค เพราะฉะนั้นถาหากมีระบบสัดสวน ผมคิดวา ความชัดเจนของการ

ตอสูกันในเรื่องนโยบายจะมีมากขึ้น สส. ระบบสัดสวนนี้ยังมีความสําคัญอีกประการหนึ่ง 

คือ ไดมีการคํานึงถึงเสียงสวนนอยที่ไมไดรับเปนคะแนนอันดับ ๑ ของการเลือกตั้ง        

ในแตละเขต -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                              - ๔๓/๑ 

 



 ๙๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      กรรวี ๔๓/๑ 

 

อยางตัวอยางที่อาจารยเจิมศักดิ์ ขออภัยที่เอยนาม ยกไปแลวนี่ จะเห็นวา มีความชัดเจน

วา สส. ซึ่งจากพรรคการเมืองที่ไมไดคะแนนเสียงเปนอันดับ ๑ สมมุติวา มีการเลือกตั้ง                          

มี ๓ พรรค มีพรรค ก  พรรค ข และพรรค ค  พรรค ก ไดรับเลือกตั้ง ๔๕ เปอรเซ็นต                          

ในทุกเขต เพราะเสียงเขานําที่สุด พรรค ข ไดรับเลือกตั้ง ๓๐ เปอรเซ็นต ในทุกเขต    

พรรค ค ไดรับเลือกตั้ง ๒๕ เปอรเซ็นต ในทุกเขต รวมแลวนี่ ก็จะเปนรอยเปอรเซ็นต แตผูที่

ชนะคือพรรค ก ไดรับเต็มหมด ถามี ๔๐๐ คน ก็ได ๔๐๐ ที่นั่ง แตพรรค ข ซึ่งมีคนนิยม                          

๓๐ เปอรเซ็นต และพรรค ค ซึ่งมีคนนิยม ๒๕ เปอรเซ็นต รวมเปน ๕๕ เปอรเซ็นต         

คน ๕๕ เปอรเซ็นต นี้ ไมมีสวนที่จะมีตัวแทนในสภา เราอาจจะบอกไดวา ตัวแทนซึ่งไปนั่ง

ในสภาจากการเลือกของคน ๔๕ เปอรเซ็นต คือ พรรคใหญนั้น ก็เปนตัวแทนของคนที่

ไมไดรับเลือกดวย ที่ไมไดเลือกเขาดวย อันนั้นก็เปนจริง แตความเปนจริง ก็คือวา คะแนน

สวนที่ไมเลือกคนที่อยูในพรรค ๔๕ เปอรเซ็นต นั้น ไมไดรับการพิจารณา และไมมีผูแทน  

ที่เปนรูปธรรมมานั่งพูดใหเขา นอกจากนั้นนะครับ ระบบสัดสวนนี้เปนที่พิสูจนกันแลว    

ในนานาชาติวา เปนการยอมรับใหเสียงสวนนอย ความเห็นสวนนอย อุดมคติสวนนอย    

มีที่ยืน และสามารถที่จะตอสู ยืนหยัด เผยแพร และเสนอความคิดเห็น เพื่อติง เพื่อใหคน

พิจารณา และแมกระทั่งเพื่อขยายความคิด และรอการเติบใหญในอนาคตได ไมมีการถูก

ฆาตายตั้งแตแรก ตัวอยางของพรรคนี้ก็มี เชน พรรคกรีน (Green Party) เดิมเปนพรรค

เล็ก ๆ  แตเนื่องจากเขามี สส. อยูในสภาตามสัดสวน แมจะไมไดรับเลือกตั้งในเขตใดเลย 

ก็ตาม ก็มีความเติบโต และเผยแพรความคิด จนกระทั่งเปนที่นิยมกันขึ้นมาได ในเรื่องของ

ความมั่นคงของการเมือง ผมคิดวา การที่บอกวา ยอมใหพรรคเล็กเกิดได ก็อาจจะเสมือน

วาสนับสนุนใหมีพรรคหลายพรรค และจะทําใหการเมืองไทยเปนระบบการเมืองที่ขาด

ความมั่นคง เพราะวาไมมีเสียงของพรรคใหญที่มาชี้ขาดได และเปนการเมืองหลายพรรค     

และเปนรัฐบาลผสมนะครับ เร่ืองนี้ผมก็เห็นดวยนะวา ความมั่นคงทางการเมืองมี

ความสําคัญ และเราควรจะสรางความมั่นคงทางการเมือง แตการเติบโตของความมั่นคง

ทางการเมืองนี่ ควรจะเกิดจากการพิสูจนใหเห็นจากการปฏิบัติ และสรางการยอมรับที่

เปนจริงตามธรรมชาติ และพรรคคอย ๆ เติบใหญขึ้น จนกระทั่งกลายเปนพรรคใหญขึ้นมา

เองอยางเขมแข็ง โดยผานเวลานะครับ การที่จะไปเขียนกฎหมาย เพื่อไมใหพรรคเล็กเกิด 



 ๙๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      กรรวี ๔๓/๒ 

 

แลวก็ใหพรรคใหญสามารถเกิดไดโดยเร็วนี่ มันก็อาจจะเปนปญหาได ดังที่เปนมาแลว                          

นะครับ  เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวา  การไดมาซึ่ ง  สส .  นี่ควรจะมีทั้ ง  ๒  ทาง  คือ                          

จากเขตเลือกตั้งแบงเขต แลวก็จากระบบที่เรียกวา โดยสัดสวน ซึ่งอาจจะเปนเขตเดียว                          

ทั่วประเทศ หรือหลายเขต ก็ไมเปนปญหา ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ ตอนนี้มีสมาชิกแสดงความจํานงขออภิปรายไวนะครับ มีทานเศวต 

อาจารยคมสัน อาจารยสวาง ทานกฤษฎา ทานการุณ อาจารยจรัส แลวก็ที่ยังยกมืออีก

หลายทานนี่นะครับ ยังไมไดนับ ที่อยูในบัญชีตอนนี้ ๖ ทาน ถาทานละ ๑๐ นาที นี่นะครับ 

ก็คือ อีก ๖๐ นาทีนะครับ ผมคงไมไดเรงรัดนะครับ ไมไดเรงรัด แตกําลังจะบอก

สถานการณใหฟงวา ขอบังคับ ขอ ๕๑ นี่นะครับ ไดกําหนดไววา การอภิปรายตองอยูใน

ประเด็น หรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษากันอยู ตองไมฟุมเฟอย วนเวียน ซ้ําซาก                

หรือซ้ํากับผูอ่ืน ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- ๔๔/๑ 

 



 ๙๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รสรินทร ๔๔/๑ 

 

เพราะฉะนั้นที่กราบเรียนทานสมาชิกตรงนี้นี่นะครับ ก็คือทานที่กําลังจะอภิปรายนั้นนี่    

ขอความกรุณาพิจารณาดวยวา สมาชิกทานที่ไดอภิปรายไปแลวนี่นะครับ เขาได    

อภิปรายไปเรื่องอะไร ถาเปนเรื่องที่ตรงกับสมาชิกที่อภิปรายไปแลวนะครับ ก็จะเปนเรื่อง

ของการผิดขอบังคับ แลวก็จะตองใชเวลากันมากมายนะครับ ถารวมลายมือ รวมมือที่ยก

สักครูนี้นี่นะครับ ผมเชื่อเลยครับ ๓ ทุมก็ไมเสร็จนะครับ ไมยุตินะครับ ผมก็ฝากเปน    

ดุลพินิจนะครับ ถาจะชวยกันจริง ๆ ก็ขอใหกระชับที่สุดนะครับ ตามรายชื่อนะครับ     

ทานเศวตครับ เชิญครับ  
  นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับทานประธาน ผม เศวต ทินกูล นะครับ 

กอนอื่นผมตองขอหารือทานประธานกอน  เนื่องจากวา  ในหมวดนี้นี่  เปนหมวด             

สภาผูแทนราษฎร รัฐสภา นี่ครับ มันมีความยึดโยงเกี่ยวกับเร่ืองพรรคการเมืองนะครับ 

จํานวน  สส .  สัดสวน  วิธีการและเขตเลือกตั้ง  กกต .  และ  สว .  ครับ  สวนผมแลว                          

ผมขออนุญาตทานประธาน คือผมจะอภิปรายกระชับ แตขออนุญาตเกินเลยสักเล็กนอย 

ทีเดียว แลวผมไมอภิปรายหมวดนี้แลว พอไปเลยครับ ไมเอาอีกแลว เพราะวามันยึดโยง

กันครับ ทานประธานที่เคารพ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      
ที่ทานหารือก็ใหเขาประเด็นเรื่องวา 
  นายเศวต ทินกูล  :  ไมซ้ําครับทานประธานครับ ไมซ้ําเลยครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ไมใช ทานฟงกอน ที่ทานหารือ ก็ใหอภิปรายในเรื่องวา สส. นี่นะครับ จะมีระบบกี่ระบบ         

นะครับ  เขต  หรือสัดสวน  หรือจะปารตีลิสตอะไรก็แลวแต  แลวก็จํานวนนะครับ                          

ทานอภิปรายพรอมไปเลยนะครับ   

    นายเศวต ทินกูล  :  มันตองมาจากพรรคการเมืองดวยครับ มันโยงกันครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    
ถาเกี่ยวของ เชิญเลยครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  เพราะฉะนั้นตองยืดหยุนนิดหนอย แลวผมไมเอา      

อีกเลยครับ หมวดนี้ครับ 



 ๙๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร ๔๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ที่มาเราตองมองดูกอนเรื่อง      

พรรคการเมือง กอนที่เราจะพูดถึงปารตีลิสต สัดสวนนะครับ เราตองมองอยางเปน

ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยที่แทจริงมันตองมีธรรมาธิปไตยดวย เปนอุดมการณสูงสุด

ครับ ทานประธานครับ เราตองมองดูวา อํานาจอธิปไตยของเรา อํานาจบริหาร แลวก็     

นิติบัญญัติ เราไปใหไวที่รัฐสภาหมด แลวเราก็ออกแบบมาวา ใหพรรคการเมืองมาใช

อํานาจนั้น แลวสิ่งที่มันเปนอยู พรรคการเมืองทุกวันนี้มันเปนพรรคการเมืองหรือไม        

เราตองตั้งคําถามนะครับ แลวถึงวันนี้ก็ยังไมมีพรรคการเมืองอื่นที่จะตั้งขึ้นมาเลยนะครับ 

แลวนําไปสูการเลือกตั้ง ทานก็มีความคิดอยูวา มันจะเปนอยางไร ลองหลับตานึกภาพ

ออกดูวา มันจะเกิดอะไรขึ้นในบานในเมืองนะครับ พรรคการเมืองที่แทจริงมันตองเปน    

สถาบันครับ  ผมเปนชาวไรชาวนา  ผมก็ฝนเสมอวา  อยูชาวไรชาวนา  ผมจะมี             

พรรคการเมืองที่ไหนมาบอก ผมมีสาขาพรรค เรามีปญหาอะไรเราก็จะไปบอกเขา                          

เพื่อเขานําเสนอพรรค เพื่อนําเสนอตอ สส. ของเขา เราก็ไมเคยไดรับโอกาสนั้นนะครับ 

แลวก็สวนที่ผานมา พรรคอื่น ๆ พรรคทองถิ่นนิยม ก็ทําไปในแตละภาคของตัวเอง                      

จึงไมไดรับความนิยมในทองถิ่นอื่น ภาคอื่น ก็เกิดปญหาอยูรํ่าไป จนกระทั่งวิกฤติที่เกิดขึ้น 

วิกฤติที่สุดในโลกนะครับ เพราะฉะนั้นการตั้งพรรคการเมืองก็อยู ๆ ดี ๆ ก็จะเอาคน                      

๑๕ คน มาตั้งพรรคการเมือง เสร็จแลวก็มาบอกวา นี่แหละฉันเปนพรรคการเมือง 

อุดมการณเปนอยางไร ประชาชนไมตองสนใจ เอาเงินไป ๒๐๐ แลวก็มาลงชื่อสมาชิก

พรรคการเมือง แลวมาทํางานการเมืองแบบนี้ ก็คือ เราตองเอาอํานาจอธิปไตยไปใหเขานี่ 

มันผิดแลวครับ เราผิดแตตนแลวครับ แลวสิ่งที่มันเกิดขึ้น ก็คือวา มันมีการฮั้วกันทาง

การเมือง พรรคการเมือง ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ ก็เห็นเปนวิกฤติ ๒ เมษา แลวก็วุนวายอยูทุกวันนี้                          

ทานก็เห็นแลว ทานจะใหเหตุการณอยางนั้นเกิดขึ้นอีกหรือครับ ผมเรียนวา ประชาธิปไตย    

อยางแทจริงนี่ ในโลกเสรีเขาไมทํากัน  ไปดูประเทศไหนก็ไมทํากัน เขาไมบังคับคนให

สังกัดพรรคการเมืองครับ มีแตโลกคอมมิวนิสต (Communist) เทานั้นแหละครับ ที่เปน

อยางนั้น แตแทที่จริงแลวนะครับ ไมไดหามวา ไมทําพรรคการเมือง ไปทําเถอะครับ ไปทํา 



 ๙๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร ๔๔/๓ 

 

ตามหมูบาน  ตําบล  ไปตั้งสถาบัน  ไปตั้งสํานักงานของเขานะครับ อยางนี้ดีครับ           

แลวถาหากตั้งอยางนี้เปนสถาบันแลว เขาก็ตองทํา ไพรมารี โหวต (Primary vote) ขึ้นมา 

คือ เรียกกันเองในระหวางทองถิ่นขึ้นมาเปนตัวแทนครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในบานในเมือง         

ที่ผานมา ก็คือ พรรคการเมือง คือวา ผูวาที่จะสมัคร สส. นี่เคยไปงานวันเกิดหัวหนาพรรค 

กรรมการบริหารพรรค ลูกสาวหัวหนาพรรคหรือไม มันเปนเรื่องจริงที่ผมสัมผัสและ       

เห็นครับ ทานจะเอาอยางนั้นหรือครับ มันไมใชแลวครับ ถาทานทําไปอยางนี้ก็วุนวาย    

อีก แลวก็โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีเวลาจํากัดที่จะตั้งพรรคการเมือง วุนวายไปอีก อุดมการณ       

ก็ไมมี อะไรก็ไมมี แลวสุดทาย ก็คือ ตั้งบริษัทพรรคการเมืองไมจํากัดเกิดขึ้น เกิดวิกฤติ     

ขึ้นมานะครับ ประเด็นปญหานี้ ผมก็เกริ่นแคนี้ ทานพอจะนึกออกนะครับ วา มันเปน

อยางไร แลวผมขอยกตัวอยางอีกนิดหนึ่งวา ถาเกิดเขาเลือกตั้งครั้งตอไป เขาจัดเตรียม  

ไมทัน มีการฮั้วกันละครับ --------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๔๕/๑ 

 



 ๑๐๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       กมลมาศ ๔๕/๑ 

 

ถาหลาย ๆ คนเขาไปตั้งพรรคการเมือง พรรคเล็กพรรคนอยที่มีอยูนี่เขาฮั้วกันละครับ     

ไมตองสงผูสมัคร เขาเตี๊ยมกันอยูแคสองสามพรรคเขา จะเกิดอะไรขึ้นในบานในเมืองครับ 

นี่คือ คําถามสูกรรมาธิการยกรางวา ตองหาทางแกไขนะครับเร่ืองนี้ ทานตองคิดใหม       

ทําใหมนะครับ เพราะวาหลักคิดมันไมใชแลวนะครับ ผมเขาใจวา ถาไมมีพรรคการเมือง 

จะแยงกันเปนรัฐมนตรี หรือวาไมมีใครฟงใคร มันก็มีสวนหนึ่งเปนพรรคการเมืองอยูแลว

นะครับ เราอยาไปบังคับกะเกณฑเขาเลย ใหมีทางออก ประชาชนมีทางออก มิฉะนั้นคนที่

อยากเปน สส. ก็หาพรรคไมได ก็ไปเรหาพรรค สุดทายก็มาเกิดความวุนวาย ขายตัว    

หรืออะไรตาง ๆ นานาครับทานประธาน  

   ตอมาก็เปนเรื่องของที่มา สส. นะครับ สส. ก็ตองยึดโยงประชาชน ชื่อก็

บอกแลว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ก็ตองมาจากประชาชน มันตองมีหลักเกณฑในการ

ที่มาที่ไปวา เขามาอยางไร เชน จํานวนประชากร ๑ แสน ๕ หมื่นคน ตอ สส. ๑ คน                         

หรือ ๒ แสนคน ทานตองมาอยางนี้ครับ ไมใชจะมา จะเอานะ ๓๒๐  ๓๐๐  ๔๐๐  ๖๐๐  

๘๐๐ เพราะอะไร มันตองมี เพราะ ครับ มันตองมี เพราะ กอนนะครับ เพราะฉะนั้น                          

ก็ฝากเรื่องนี้ไวกอน ใหทานคิดนะครับ  

   ตอไปเปนเรื่องของรูปแบบนะครับ ของ สส. ที่เปนปารตีลิสต สัดสวน    

ปารตีลิสต เห็นแลววา เปนเรื่องของนายทุน กลุมทุน เร่ืองสัดสวน ก็หมายความวา 

นายทุน  กลุมทุนปารตีลิสต  ที่ เห็น  ก็คือ  กลุมทุนมาจากสวนกลาง  จากกรุงเทพ       

นายทุนใหญ ยายจากสัดสวน เปนสัดสวน คือ สวนละ ๑๐ ก็เปนนายทุนทองถิ่น    

แนนอนครับ ถาผมจะเปน สส. สัดสวน ผมก็ตองคิดวา ผมเอาหมายเลข ๑ ก็แลวกัน 

เพราะทุกคนก็ตองอยากไดเบอร ๑ ละครับ เพราะฉะนั้นเมื่ออยากไดเบอร ๑ สําคัญที่วา

ผมมีเงื่อนไขอะไรดี ๆ จายเทาไร หรือวามีอํานาจ วาสนา บารมีอยางไร ทานก็ตองคิด  

ตรงนี้ดวยนะครับ ในทางกลับกัน ถาทานจะเอาสัดสวน มันไมไดยึดโยงประชาชนครับ 

ถึงแมจะออกแบบวา จะเอาคนโลคอล (Local) ทองถิ่น ๑๐ จังหวัด ไมมีใครหรอกครับ   

เปนเทวดา ที่จะไดรูวาจังหวัดผม นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ ใกลเคียงอะไรแบบนี้     

เขาจะรูจกัผม เปนไปไมได เพราะฉะนั้นเมื่อเปนไปไมได ผมก็ตองไปเปนเบอร ๑ แหละครับ           



 ๑๐๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             กมลมาศ ๔๕/๒ 

 

ผมตองใชความพยายามเปนเบอร ๑ แนนอน เมื่อพยายามเปนเบอร ๑ ผมจะทํา   

อยางไรละกับเบอร ๒ เบอร ๓ เบอร ๔ ผม ผมก็ตองใหอะไรที่มันจุใจ มีแรงจูงใจนะครับ 

เพราะฉะนั้นทานตองเขาใจ คราวนี้มันก็เปนเรื่องของวาเขตเลือกตั้งมันแข็งหรือไม       

เขตเลือกตั้งนะครับ มันจะเปนเขต ขอประทานอภัย วัน แมน วัน โหวต ที่เขียนกันอยู     

คิดดูใหดีนะครับ สังคมเราแตกแยกทุกวันนี้เพราะอะไร มันแตกแยกไมเคยมีปรากฏ      

มากอน เนื่องจากวา เกิดจากเหตุวัน แมน วัน โหวต เขตมันแคบครับ มันก็เลยจัดตั้ง      

ไดงาย พอจัดตั้งไดงาย ก็จัดตั้งหัวคะแนนกํานัน ผูใหญบาน หรือ อบต. แลวแยกเปนฝก

เปนฝาย ฝายใครฝายมัน แลวสูกัน ทะเลาะกันตั้งแตการเลือกตั้งทองถิ่นขึ้นมา จนถึง   

การเลือกตั้งระดับชาติ นี่แหละเปนผลที่การแตกแยกเกิดขึ้นนะครับ แลวก็ซื้อเสียง           

ก็งายครับ สส. คาดหมายไดเลย ๒๕,๐๐๐ คะแนน คุณไดเปนแนนอน สส. ครับ          

คุณได เปนแนนอน  เพราะฉะนั้นผมใช ไรเฟล  (Rifle)ยิง  ยิงแมน  ผมบอกได เลย                

ยิง ๔๐,๐๐๐ เม็ด เรียบรอย ขอใหยิงแมน ๆ ไมมีเหลือครับ ถาเขตมันกวางนะครับ             

เขตมันกวาง มันคาดหมายไมไดครับ อยาไปกังวลเลยครับวา จะซื้อยกจังหวัด ยกเขต     

๓ คน ยิ่งกวางยิ่งจายเงินมาก มันไมคุมทุน แลวก็คาดหมายไมได แลวจะเปนเหยื่อของ 

กกต. ครับ คนที่จะทํากับดัก เขตแคบ ทํากับดักก็ไมได เพราะรูตัวกันหมด บล็อกตัวกันไว

หมดเลย ใครหือ ใครทําอะไร จะมาทิ่มแทง หรือวาไปฟองรองมันจะเอาตายเลยครับ     

แตถาเอาเขตกวาง ใครเปนใครก็ไมรู จับมือใครดมไมได เพราะฉะนั้นถาทานจะแก      

การซื้อสิทธิขายเสียง ทานตองแกเขตใหกวางขึ้น คาดหมายไมไดหรอกครับ แลวก็      

เ รียงเบอรไปเลยครับ  ถาทานเอาวัน  แมน  วัน  โหวต  ยกตัวอยาง  สว.  กรุงเทพมี                         

พอปพูเลชั่น (Population) ๑๐ ลานคน มี สว. ที่สุดทาย ๓๐,๐๐๐ คะแนน เทานั้น                          

มันเปนนาเจ็บใจ ปวดหัวใจเหลือเกินครับ ทานตองเขาใจสิครับ แลวก็ตางจังหวัดนี่

คาดหมายไดเลยวา ๕๐,๐๐๐ คะแนน เขานะครับ เพราะฉะนั้น ๑๐๐ บาท ทั่วราช

เรียบรอย ไดเปน ก็คือการซื้อเสียงนั่นเองครับ สิ่งเดียวที่ซื้อเสียงไมไดผมถามวา เบอร ๑ 

เบอร ๒ เบอร ๓ สมมุติวาแบงเขตเรียงเบอร หรือวารวมจังหวัด ผมยิ่งชอบ ยิ่งดี ซื้อเสียง

ไมได  ซื้อยกจังหวัด  เอาเงินที่ไหนพันลานมาซื้อ  มันเปนไปไมไดครับ  ๕๐๐  ลาน 

 



 ๑๐๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             กมลมาศ ๔๕/๓ 

 

ซื้อไมไดหรอกครับ ซื้อกันอยางไร แลวก็มีกฎหมาย กกต. ดวย มันซื้อไมได ยิ่งใหญยิ่งดี 

แตวาผิดหลักการที่วา ไมเทาเทียมกัน เพราะจังหวัดมันเล็กมันใหญ -------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๔๖/๑ 



 ๑๐๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ศันสนีย ๔๖/๑ 

 

ถาถามเรื่องหลักการเทาเทียมกัน มันไมเทาเทียมกันสักทีหรอกครับ ทานแบงอยางนี้ครับ 

ทานก็ตัดเศษ  ๙  แสนคน  ๔  แสนคน  ๕  แสนคนอยูดี  มันไม มีอะไรเทา  ชั่ งกิ โล                 

ซื้อเนื้อกิโลหนึ่งก็ไมมีเทาหรอกครับ ผมจะเอาสเกล (Scale) ที่ละเอียด ๆ มาชั่ง มันก็ไมได

หรอกครับ เพราะฉะนั้นกฎหมายเปนเครื่องมือที่ทําใหสังคมสงบสุข อยาไปมองเรื่องที่

ละเอียดออนเกินไปเลยครับ  อะไรที่ มันทําแลวไปไดดี  ลดการซื้อสิทธิขายเสียง 

ประเทศชาติเดินหนาไปได ตรงนั้นเปนหัวใจ เราตองมองภาพรวม มองมุมสูง ๆ นะครับ 

ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นขอฝากเรื่องนี้ใหกรรมาธิการยกรางคิด คิดใหม ทําใหม   

ในเรื่องนี้นะครับ แตไมใชไทยรักไทยนะครับทานประธานครับ  

   อีกเรื่องหนึ่ง เร่ือง กกต. ครับ เร่ืองสุดทายครับ กกต. นี่ ผมเชื่อม่ันในความ

ซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม อันเปนที่ประจักษของ กกต. ๕ เสือที่อยูอาคารศรีจุลทรัพยครับ 

ไมไดยอครับ แตวาทานเชื่อหรือไมละครับทานประธาน วา กกต. จังหวัดนี่เปนใคร หรือ

หลังจาก กกต. จังหวัดลงไป เวลาสืบสวน สอบสวน ทานก็ตองใชตํารวจอยูในทองที่        

มาสืบสวน  สอบสวน  ปญหาของการรองเรียนมี ๒ ปญหา คือ ปญหาขอเท็จจริง           

กับปญหาขอกฎหมาย ปญหาขอกฎหมายสงไปให กกต. ใหญวินิจฉัยนี่ตูมปบ จบ        

ไมมีปญหาอะไร แตปญหาขอเท็จจริง เมื่อมีการรองเรียนกันเกิดขึ้น ใชอิทธิพลทองถิ่น    

ใชเจาหนาที่ กกต. ในทองถิ่น กกต. ขางบนก็ไมรูหรอกครับ บวกกับเงิน แรงของเงิน      

ทุกอยางก็หายไป ไลจับไมทันหรอกครับ เพราะฉะนั้นสําคัญที่สุด คือ ประชาชนมีสวนรวม 

เขตมันใหญ ประชาชนก็มีสวนรวมได เพราะเปนการปกปองไวแลว เขตมันแคบ มันก็

บล็อกตัวหมด เสร็จหมด ถาทําอยางนี้ ทานก็เกิดความแตกแยกอยางที่ทานเห็นแนนอน 

เขาก็จะจัดตั้งวา คนที่จะแขงกับผูใหญบานก็มีอยูในหมูบาน คนที่จะแขง อบต. ก็มี       

คนที่จะแขงนายกก็มี คนที่จะแขง สจ. ก็มี คนที่จะแขงนายก อบจ. ก็มี คนที่จะแขง สส.   

ก็มี เปนฐานเสียง แลวก็เร่ิมสรางความแตกแยกในบานในเมืองเกิดขึ้น พวกใครพวกมัน

อยางชัดเจนที่สุดครับ เพราะฉะนั้นผมขอฝากเรื่องราวทั้งหมดนี้ ผมไมวิตกหรอกครับวา 

จะมีกี่คน หรืออะไร ขอใหมีที่มาชัด ๆ นะครับ สส. ก็ดี สว. ก็ดี วา จะเอาประชากรเทาไร

อยางไร อะไร แบบไหน  แตถาหากไปอิงกับพรรคการเมือง หรือวาบังคับกะเกณฑ 

 



 ๑๐๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ศันสนีย ๔๖/๒ 

 

โดยพรรคการเมือง สมมุติวา ผมจะสมัคร สส. รับรองวา กฎหมายฉบับนี้ผมขอบอก       

ไดเลยวา บังคับใหผมเปนโจรครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ คือ เวลาอภิปรายนี่ เรียนดวยความเคารพวา ผมก็ไมอยากไปเบรกนะ

ครับ เพราะวาเดี๋ยวทานจะสะดุดนะครับ เพราะวาการอภิปรายก็ขอใหเขาประเด็นนะครับ 

ประเด็นที่กําลังพิจารณาตอนนี้ ก็คือ เร่ืองของ สส. นี่ วา จะมีการเลือกตั้งแบบแบงเขต

การเลือกตั้ง หรือแบบสัดสวน และจํานวนเทาไร หลักอยูในนี้นะครับ ถาไมชวยกัน                         

นี่นะครับ ก็จะคานกันไปคานกันมา ประการที่ ๑  

  ประการที่ ๒ ผมขออนุญาตเปลี่ยนเงื่อนไขนิดไดไหมครับ เจาหนาที่นะครับ 

ชวยตั้งเวลาสัก ๘ นาที พอเสียงดังนี่นะครับ ทานก็หาทางสรุปนะครับ อีก ๒ นาที                          

ถาไปเสียงดังตอน ๑๐ นาที นะครับ กวาจะลงไดนี่นะครับ บางทีหาลานอยูนานนะครับ           

ขอเปนอยางนี้นะครับ เจาหนาที่ก็ปรับเวลานิดหนอยนะครับ แตก็เปนที่รูกันนะครับวา

ขอใหหาทางสรุปนะครับ ตอไปทานอาจารยคมสันนะครับ เชิญครับ 

  นายคมสัน  โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ ผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการเสียงขางนอย และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ 

กระผมขอใชเวลาสักเล็กนอยนะครับ พยายามจะไมใหเกินเวลาที่ทานตั้งออดไวนะครับ 

แตเขาใจวา อาจจะเกินไปบางเล็กนอย เพราะวามันเปนเรื่องสําคัญนะครับ ในเรื่องของ  

การทําความเขาใจในเรื่องของระบบของการเลือกตั้งนะครับ ผมขออนุญาตกราบเรียน

ทานประธานอยางนี้ครับวา ในกระบวนการของการที่จะสรางสถาบันการเมืองที่ดีนี่     

ตองมีหลักการสําคัญในเรื่องของระบบถึง ๓ ระบบ ระบบที่ ๑ ก็คือ ตองมีระบบการ

เลือกตั้งที่ดีนะครับ แลวก็เหมาะสมนะครับ  ๒. ก็คือระบบพรรคการเมืองที่ดี ซึ่งมีระบบ

ของประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง  แลวก็ มีหลักการตาง  ๆ  ที่สําคัญของ            

พรรคการเมือง และประการที่ ๓ ก็คือ ระบบของการควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งที่ดี    

นะครับ เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตการเลือกตั้ง ---------------------------------------------- 

 

          - ๔๗/๑ 



 ๑๐๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    นิวรา ๔๗/๑ 

 

 ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา ในแงของระบบการเลือกตั้งก็ดี หรือระบบ 

พรรคกา ร เมื อ งก็ ดี นี่ น ะค รั บ  ไม มี ร ะบบใดที่ ส ามา รถจะป อ งกั นกา รทุ จ ริ ต                         

การเลือกตั้ง อันเกิดจากการซื้อสิทธิขายเสียงได แตระบบที่สามารถที่จะทําใหเกิดระบบ

ของการควบคุม ปองกันการทุจริตการเลือกตั้ง หรือซื้อสิทธิขายเสียงไดนั้น ตองเปนเรื่อง

ของระบบการควบคุมตรวจสอบที่ดี มีองคกรที่ทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ มีกฎหมาย          

ที่สามารถดําเนินการกับผูกระทําความผิดไดอยางครบถวนและทั่วถึงนะครับ อันนั้น                          

ก็จะเปนอีกกระบวนการของการสรางระบบการเมืองที่ดี และสถาบันการเมืองที่ดี                         

สําหรับในเรื่องของทั้ง ๓ ระบบนั้นนะครับ เนื้อหาใจความทั้งหมดนี่ การวางหลักการ

สําคัญทั้งหมดนี่  จึงตองมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  แลวก็กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ ดวยเหตุผลวา สิ่งเหลานี้เปนหลักการสําคัญในการไดมาซึ่งองคกรใชอํานาจ

อธิปไตยของประเทศ สําหรับในองคกรนิติบัญญัติ แลวก็องคกรผูใชอํานาจฝายบริหารนั้น 

ในแงของระบบทั้ง ๓ ระบบนี้ ๒ ระบบเปนระบบที่ชี้นําไปสูระบบของการเมืองและสถาบัน

ทางการเมือง ในประเทศตาง ๆ มีปรากฏการณในแงของระบบของการเลือกตั้ง                          

ในหลากหลายระบบ แลวก็สงผลในแตละระบบที่แตกตางกัน ผมขอเรียนแจกแจง                        

เปนระบบ ๆ ดังนี้นะครับ ทานประธานครับ  

  ระบบที่ ๑ ก็คือระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก ซึ่งประเทศไทยเคยใช

ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมากมากอนการเลือกตั้ง เมื่อป ๒๕๔๐ กอนรัฐธรรมนูญ 

ป ๒๕๔๐ ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก โดยหลักการแลวนี่ ระบบการเลือกตั้งแบบ

เสียงขางมากเปนระบบที่ผูชนะนั้นจะไดชนะในการเลือกตั้งไป และไดคะแนนเสียงไป                         

แลวก็ไดที่นั่งในสภาไป ระบบนี้ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ก็คือวา แนวโนม                   

ก็คือ พรรคการเมืองนั้นจะไปสูระบบของพรรคการเมืองที่เปนพรรคเดน มีพรรคจํานวน

นอย แตเปนพรรคที่มีประชาชนใหการนิยมจํานวนมากในระดับหนึ่ง แตวาจํานวน     

พรรคการเมืองนั้นจะลดนอยลงตามลําดับ ตามสภาพของระบบของการเลือกตั้ง           

แตไมใชวา ไมมีพรรคการเมืองอื่นเลยนะครับ  

 

 



 ๑๐๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๔๗/๒ 

 

   ระบบการเลือกตั้งตอมาก็คือ ระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนนะครับ ระบบ

การเลือกตั้ งแบบสัดสวน  หรือที่ เ รียกวา   พร็อพพอรชันนอล  เ ร็พพรี เซนเทชัน 

(Proportional representation) เปนระบบที่มีการคิดคนขึ้นเพื่อจะแกไขปญหาของระบบ

การเลือกตั้งแบบเสียงขางมากนะครับ ดวยเหตุผลสองสามประการ  

ประการที่ ๑ ก็คือระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก คนที่ไดรับการ

เลือกตั้ ง  บางครั้ งอาจจะไดคะแนนเสียงไมถึ ง  ๕๐  เปอร เซ็นต  เชน  ประมาณ                 

๔๕ เปอรเซ็นต แตก็ไดชนะในเขตเลือกตั้งนั้นนะครับ ขณะที่คะแนนเสียงอีกประมาณ  

๕๕ เปอรเซ็นตนั้น ไมมีผูแทนของตัวเอง ภายใตระบบเหลานี้ พูดงาย ๆ ก็คือวาระบบนี้

คะแนนเสียงประชาชนนั้นสวนหนึ่ งหายไปจากระบบของการคิดคํานวณที่นั่ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนะครับ ระบบสัดสวนพยายามแกไขปญหาตรงนี้ครับ ดวยการ

วางหลักการในเรื่องของการสรางความนิยมของบุคคล ประกอบกับพรรคประกอบกัน  

โดยหลักการอยูที่พรรคการเมืองเปนฐานของการสรางความนิยมและทําใหมีคะแนนเสียง

ที่นั่งภายในระบบรัฐสภา ในระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนจะไปแกไขปญหาเรื่อง  

คะแนนเสียงที่หายไป เนื่องจากไมไดชนะการเลือกตั้งใหสามารถมี สส. ในสภาไดภายใต

ความนิยมของพรรคการเมืองนั้น ระบบนี้จะไปแกปญหาเรื่องของคะแนนเสียงที่หายไป

ครับทานประธาน นั่นคือประการที่ ๑  

ประการที่ ๒ ระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนมีลักษณะของการสงเสริม                     

ใหมีพรรคจํานวนมากขึ้นเพื่อใหเปนทางเลือกของประชาชน เพราะฉะนั้นพรรคที่มี

อุดมการณเฉพาะดานก็สามารถที่จะเกิดขึ้นไดภายใตระบบของการเลือกตั้งแบบสัดสวน

อันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนนี้ จึงเปนระบบที่ไดรับความนิยม

คอนขางมาก ในปจจุบันประเทศจํานวนมากใชระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนเปนระบบ                 

ที่สําคัญในระบบของการเลือกตั้ง 

ตอมาก็คือระบบอีกระบบหนึ่งครับ ก็คือ เปนระบบที่อยูกึ่งกลางระหวาง

ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก และระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวน โดยระบบนี้เปน

ระบบที่วา เปนระบบผสม ซึ่งมีระบบผสมอยู ๒ แบบใหญ ๆ ๑. ก็คือผสมแบบคอนไปทาง 

 



 ๑๐๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    นิวรา ๔๗/๓ 

 

เสียงขางมาก กับอีกแบบหนึ่ง ก็คือผสมคอนไปทางระบบสัดสวน ระบบนี้ก็มีการใช   

หลายแบบ ประเทศไทยใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม เมื่อป ๒๕๔๐   ตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับ ๒๕๔๐ เปนระบบที่เรียกวา พาราลเลล (Parallel) คือมีทั้งระบบของเขตเลือกตั้ง                    

แลวก็บัญชีรายชื่อควบคูกัน ----------------------------------------------- ---------------------- 

 

                                                                                             - ๔๘/๑ 



 ๑๐๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๔๘/๑ 

 

แลวก็มีจํานวนของเขตเลือกตั้งมากกวาจํานวนของระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งระบบนี้นะครับ 

ผลที่ไดมา ก็คือวาเมื่อชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ก็จะไดโบนัส (Bonus) เปนระบบ

บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมเขาไป  ยกตัวอยางที่ทานสมาชิกไดกลาวถึงเมื่อสักครู  คือ            

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ไดกลาวถึงในเรื่องของการที่มีคะแนนสมทบเขาไป 

ยกตัวอยางเชน  พรรคการเมืองใหญพรรคหนึ่ ง  เมื่อการเลือกตั้ ง  เมื่อป  ๒๕๔๘        

คะแนนนิยมเพียงแค ๕๘.๖ เปอรเซ็นต ซึ่งควรจะได สส. ประมาณ ๒๙๔ คน แตปรากฏ

วา ไดไปถึง ๓๗๗ คน ภายใตระบบของการเลือกตั้งแบบผสมที่คอนขางไปทางเสียงขาง

มาก ที่เปน พาราลเลล เพราะฉะนั้นระบบนี้จึงคอนขางมีปญหา ทําใหพรรคการเมือง

เขมแข็งครับ แตวาปญหา ก็คือ เปนการเขมแข็งที่เกินกวาความเปนจริง แลวก็เปนการ

เขมแข็งที่อาจจะทําใหนําไปสูภายใตระบบของเผด็จการรัฐสภาเกิดขึ้นได เนื่องจากได

คะแนนเสียงขางมากภายในระบบรัฐสภา ระบบที่ทางกรรมาธิการเสียงขางนอยได

พยายามจะเสนอ ก็เปนระบบการเลือกตั้งในลักษณะผสมคอนไปทางสัดสวน ที่เปน

ลักษณะที่ เ รียกวา  เอ็มเอ็มพี  (MMP) หรือ  มิกซด  เมมเบอร  พร็อพพอรชันนอล               

(Mixed Member Proportional) ซึ่งระบบนี้โดยหลักการนี่นะครับ เนนที่ตัวของคะแนน

เสียงของพรรคการเมืองที่ไดรับการเลือกตั้งนะครับ มาเปนตัวกําหนดที่นั่ง สส. ในสภานะ

ครับ ระบบนี้วางหลักการอยูตรงนี้ครับวา เวลาคิดคํานวณคะแนนเสียง หรือคะแนนที่นั่ง

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภานั้น จะคิดที่ความนิยมของพรรคนะครับ ยกตัวอยาง

เชน ในการเลือกตั้ง เมื่อป ๒๕๔๘ ถามีคะแนนเสียงนิยมอยู ๕๘.๗ ก็จะตองไดจํานวนที่

นั่ง สส. ประมาณ ๒๙๔  หรือไดประมาณ ๒๒.๓ ก็ควรจะได ๑๑๑ นะครับ ซึ่งเปนระบบ       

ที่ถูกตอง แลวตรงกับคะแนนนิยมที่ประชาชนไดเลือกกันอยางแทจริง ภายใตระบบของ

การเลือกตั้งเปนระบบนี้นะครับ ที่ไดนําเสนอนั้น โดยหลักการแลวนี่ เพื่อไมใหคะแนนนั้น

มันมีความเพี้ยนไปจากสัดสวนของคะแนนที่แทจริง เนื่องจากระบบนี้เปนการผสมเอาเขต

เลือกตั้งเขามาดวย การเลือกตั้งเขต อยางที่ทราบแลวนะครับวา เปนระบบที่ทําใหได

คะแนนไปเลย เพราะฉะนั้นไดที่นั่งไปเลย เพราะฉะนั้นภายใตระบบนี้ จึงเปนระบบที่มี

ปญหานะครับ แลวก็ภายใตระบบของการเลือกตั้งแบบผสม แบบสัดสวนนี้ จะไปลด 

ความเพี้ยนของคะแนนเสียง  หรือที่นั่งที่เกิดขึ้นภายใตระบบของ พาราลเลล ที่จะใชอยูใน 



 ๑๐๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๔๘/๒ 

 

การเลือกตั้ง เมื่อป ๒๕๔๐ ขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งครับ ทานประธาน

ครับ ผมจะใชเวลาไมเยอะครับ ก็คือวาระบบการเลือกตั้งแบบป ๒๕๔๐ ที่เราใชอยู       

ในปจจุบันนี้ ความจริงเปนวิวัฒนาการของระบบการเลือกตั้งที่พัฒนาการมาจากระบบ

การเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก ที่เราเคยใชกอนป ๒๕๔๐ แตเนื่องจากเราใชระบบการ

เลือกตั้ งที่ ไม ไดตรงกับวิธีการเลือกตั้ งของที่สากลเขาใช  สากลเขาใชในระบบ               

ของการเลือกตั้งในระบบ ๑ เขต ๑ คน แตประเทศไทยใชเปนพวง ๓ คน เลยเกิด

ปรากฏการณ ในลักษณะที่เห็นไดสําคัญสองสามประการ ประการที่ ๑ ก็คือ เร่ืองของ

ความเสมอภาคของประชาชนนั้น ไมเทาเทียมกันในแตละเขตเลือกตั้ง ประการที่ ๒         

ก็คือวา ถาประชาชนเลือกทั้ง ๓ เบอร ในเขตเลือกตั้ง ก็จะไปเกิดปญหาเรื่องของมุงเล็ก 

ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแลว มุงเล็ก มุงใหญ ที่เกิดขึ้นในพรรคการเมือง หรือประชาชนเลือกทั้ง   

๓ เบอร เปนคนละพรรค ก็ไปเกิดปญหาพรรคเล็ก พรรคนอย กระจัดกระจายไปทั่ว ระบบ

การเลือกตั้งแบบเสียงขางมากที่ประเทศไทยใชในอดีตนั้น เนนความนิยมตัวบุคคล    

ไมไดเนนที่นโยบายของพรรคการเมือง เพราะฉะนั้นระบบนั้นจึงเกิดปญหาความวุนวาย

ในเชิงเสถียรภาพของการเมืองคอนขางมาก เพราะเปนการบริหารภายใตไมมีนโยบาย   

แตเปนความนิยมของตัวบุคคล ระบบการเลือกตั้ง เมื่อป ๒๕๔๐ นะครับ มีขอดีจุดหนึ่ง   

ก็คือ สรางในเรื่องของนโยบายของพรรคขึ้นมา แตสิ่งที่มีปญหา ก็คือ ในเร่ืองของความ

เปนธรรม ในเรื่องของคะแนนเสียงที่เกิดขึ้นนั้น ไมกอใหเกิดความเปนธรรมภายใตระบบ

พรรคการเมืองที่เกิดขึ้น กระผมขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ ภายใต

ระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนนี้นะครับ ปจจุบันใชในทุกประเทศครับ ทั้งประเทศที่เปน  

รัฐเดี่ยว และเปนมลรัฐ นะครับ ยกตัวอยางเชน ในประเทศนิวซีแลนดก็ใชการเลือกตั้ง   

ระบบสัดสวนทั้งที่เปนรัฐเดี่ยวนะครับ หรือในระบบสแกนดิเนเวียสวนใหญใชการเลือกตั้ง

ระบบสัดสวน หรือยุโรปจํานวนมาก ก็ใชระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวน ขณะเดียวกันการ

เลือกตั้งแบบเสียงขางมาก กับใชในประเทศที่เปนมลรัฐก็มีครับ เชน สหรัฐอเมริกา          

ก็ ใช ร ะบบการ เลื อกตั้ ง แบบ เสี ย งข า งมากแต เพี ย งอย า ง เดี ยว  โดยไม ได ใ ช                  

ระบบสัดสวน เพราะฉะนั้นการที่บอกวา ระบบสัดสวนนั้น ใชเฉพาะในประเทศที่มี 

 



 ๑๑๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๔๘/๓ 

 

ลักษณะเปนสหพันธรัฐนั้น กระผมคิดวา ในวิวัฒนาการยุคปจจุบันนั้นใชทุกระบบ ทั้งใน

ประเภทที่เปนรัฐเดี่ยวและระบบมลรัฐ--------------------------------------------------------------  

 

             - ๔๙/๑ 

                    

 

 



 ๑๑๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๔๙/๑ 

 

เพราะฉะนั้นกระผมจึงขอกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา ระบบการเลือกตั้ง                    

แบบสัดสวนที่เรียกวา มิกซด เมมเบอร พร็อพพอรชันนอล ซึ่งมีจํานวนคะแนนเขต แลวก็

จํานวนของสัดสวนของบัญชีรายชื่อเทาเทียมกันนั้นจะเปนระบบที่สามารถสรางความ 

เปนธรรมภายใตระบบของความผูกพันกับเขตเลือกตั้งไดมากที่สุด จึงขอกราบเรียน    

ทานประธานครับ  

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณมากครับ 

ตอไปทานอาจารยสวางครับ 

  นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย : ทานประธาน ทานกรรมาธิการยกราง          

ทาน สสร. ที่เคารพ กระผม นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย สสร. แลวก็ผูรับรองในกลุมของ    

ทานอาจารยวิชัย รูปขําดี ๑๒ องคกรที่รับฟงมานะครับ ซึ่งเราขอแปรญัตติในมาตราที่ ๙๒ 

มันเกี่ยวพันกับมาตรา  ๙๑  คือ  พูดทั้ งระบบและจํานวน  สส .  อยากกราบเรียน                          

ทานสมาชิกวา ในกลุมเรานี่รับฟงมาอยางเครงครัด แลวก็ผนวกความคิดเห็นของพวกเรา 

จึงไดแปรญัตติ ก็อยากจะกราบเรียนวา จากที่รับฟงมาทั้งหมดนี่ ของ ๑๒ องคกรนี่ เราได

แจกใหเพื่อน สสร. ทั้งหลายแลว ตามเอกสารเลมใหญนี่ ไมทราบวาทุกคนยังยึดถือ                    

ไดดูอยูบางหรือเปลา คือ ผลการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นของ ๑๒ องคกร                       

ตามรัฐธรรมนูญตอรางรัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักร พุทธศักราช .... (ฉบับรับฟง                     

ความคิดเห็น) ซึ่งในเรื่องนี้ทั้งมาตรา ๙๑ กับ ๙๒ นี่ อยากสรุปวาจากที่ฟงมานี่ สวนใหญ           

ก็จะมีความคิดเห็นทั้งเห็นดวย และไมเห็นดวย ในจํานวน สส. ทั้ง ๔๐๐ และ ๕๐๐                     

ซึ่งกระผมจะไมเสียเวลากราบเรียนอีกวา มีเหตุผลใดบาง ซึ่งทานทั้งหลายก็ไดอภิปราย                

มาทั้งหมดแลว แตถาจะเปดดู มีทั้งหมดครับ ทั้ง ๔๐๐ และ ๕๐๐ อยูในนี้ทั้งหมด                        

แตถาถามโดยรวมทั้งหมดแลวนี่ จากที่รับฟงมาของ ๑๒ องคกร เห็นดวยครับ รับฟงได

จากการที่เราจะมี สส. ทั้ง ๒ แบบ แลวก็ลดจํานวน สส. ลง เหลืออยู ๔๐๐ คน ใน ๒ แบบ

ที่วานี่ก็จะมีแบงเขต ๓๒๐ คน  ๓๒๐ คนนี่เอาเปนเขตละ ๑ คน และขณะเดียวกัน ก็ สส.  

 



 ๑๑๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๔๙/๒ 

 

แบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๘๐ คน โดยใหใชวิธีการคํานวณหาสัดสวนจํานวน สส.                          

จากสัดสวนคะแนนตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น อันนี้เราลดสัดสวนคะแนน

จากรอยละ  ๕  เหลือรอยละ  ๓  ครับ  ซึ่ งหลักเกณฑที่ จะทํานั้น  ใหกําหนดเปน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นในเรื่อง สส. ระบบและสัดสวนนี้                      

กลุมเราขออยากกราบเรียนสมาชิกดวยความเคารพสั้น ๆ แตเพียงวา เราเห็นดวยกับจะมี 

๒ ระบบ ลดลงเหลือ   ๔๐๐ คน เปน ๓๒๐ แบงเขต เขตเดียว และบัญชีรายชื่อ ๘๐                       

ซึ่งบัญชีรายชื่อ ๘๐ นี้ ใหลดสัดสวนจากรอยละ ๕ เปนรอยละ ๓ ครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ 

ตอไปเลยนะครับ ทานกฤษฎาครับ  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ครับ ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ

ทานประธานครับ ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ครับ ทานประธานครับ ผมอยากจะให         

ที่ประชุมแหงนี้นะครับ ลองทบทวนสักนิดหนึ่งนะครับ กอนที่เราจะพิจารณาอะไรไปไกล

แลวตองตัดสินใจนะครับ เพราะวาในบทหมวดทั่วไป โดยเฉพาะมาตรา ๓ ครับ เราเขียน

ไดอยางชัดเจนนะครับวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยครับ พระมหากษัตริย   

ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญนะครับ ซึ่งการปฏิบัติหนาที่นั้น ตองอยูภายใตหลักนิติธรรมนะครับ        

ตรงนี้จะเปนการยืนยันที่ชัดเจนที่สุดนะครับ เพื่อมาใชประกอบในการพิจารณาในหมวดนี้     

นะครับ ใน  ๒  มาตราที่สําคัญนี้ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  เ ร่ืองของผูแทนราษฎร                          

หรือวุฒิสภานะครับ เพราะวาอะไรครับ เพราะวาหนาที่ที่สําคัญนะครับ ในหมวดของ  

สวนนี้ ก็คือ ตัวหนาที่ครับ หนาที่วาผูแทนราษฎรนั้น หรือที่เรียกวา สส. นะครับ จะมา   

ทําหนาที่ที่ชัดเจนที่สุด ก็คือ ทําหนาที่ในเรื่องของนิติบัญญัติครับ การทําหนาที่นิติบัญญัติ 

ก็คือ มาใชสถานที่นี้ละครับ สภาที่ทรงเกียรติแหงนี้ เพราะฉะนั้นถาผูที่จะอาสามาเปน

ผูแทนราษฎรนะครับ  ก็ตองพึงเขาใจในหลักการและเหตุผลที่ชัดเจนของการมากระทํา

หนาที่นะครับ การดูแลประชาชนในพื้นที่นั้น หมายความวาอยางไรครับ หมายความวา 

ประชาชนในพื้นที่นั้นมีความเดือดรอนเรื่องอันใด จะตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย    

นะครับ  ------------------------------------------------------------------------------------       - ๕๐/๑ 



 ๑๑๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๕๐/๑ 

 

เปนเรื่องที่กฎหมายใดที่มันไมทันสมัย หรือจะตองมีการทํากฎหมายเขามาใหม ปญหา

ตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนในพื้นที่นั้น มีกฎหมายอะไรนั้น ผูแทนราษฎรตองมาทํา

หนาที่ในการปรับปรุงแกไขกฎหมายครับ อาทิเชน กฎหมายปาไม กฎหมายการพิมพ                 

ซึ่งเปนกฎหมายโบราณเหลือเกินครับ ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๔ นะครับ ตรงนี้ยังเปนที่ถกเถียง

กันอยู  ยังใชกฎหมายเกาโบราณคร่ําครึกันอยู ตรงนี้ครับเปนสิ่งที่สําคัญที่ผูจะมาทํา

หนาที่จะตองพึงคํานึงและตระหนักถึงนะครับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ ที่เรารางกันอยู

นั้น กําหนดขอบเขตและบทบาทหนาที่อยางชัดเจนนะครับ จะเห็นไดจากมาตรา ๓ และ

อีกหมวดหลาย ๆ มาตราในการกระจายอํานาจสูทองถิ่นนะครับ การทําหนาที่อีกสําคัญ         

ในสวนของนิติบัญญัติ ก็คือ การจะตองมีการออกกฎหมายใหมครับ เพื่อเอื้ออํานวยตอ

ความเปนอยูของพี่นองประชาชนนะครับ ทั้งนี้และทั้งนั้น จะตองมีการมองการณไกลครับ 

หรือที่เรียกวา มีวิสัยทัศน นั่นเองนะครับ ในการที่จะมองวา จะตองมีการเตรียมการในการ

ทํากฎหมายที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับ ไมวาในหลาย ๆ เร่ือง อาทิเชน              

การเปลี่ยนแปลงในระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ไมวาจะเปนเรื่องของขยะทางเทคโนโลยี 

ที่เกิดขึ้น ตรงนี้เปนเหตุและปจจัยใหญสําคัญนะครับ ในการที่จะตองมาพึงกระทําหนาที่ 

ตรงนี้แหละครับทําใหพวกเราตองมาคํานึงถึงเชนเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นถกเถียงกัน

มากมายนะครับ ในการใชเขต ใชพื้นที่ เราจะเห็นไดชัดครับ ผูที่มาทําหนาที่เปน สส. ครับ 

มักจะพูดเสมอวา ตัวผม ตัวดิฉัน ตัวทานทั้งหลายนะครับ เปนตัวแทนของจังหวัดนั้น

จังหวัดนี้ ประเด็นตรงนี้แหละครับเปนตัวชี้วัดที่ชัดเจนอยางยิ่งวา เขตพื้นที่ไมไดเปนสิ่งที่

สําคัญ แตสิ่งที่สําคัญ คือ การเปนตัวแทนครับ นั่นหมายถึงวา ทํามาตรฐาน คือ เปน

ตัวแทนของปวงชนชาวไทย แตพื้นที่ที่ทานมานั่นแหละครับ เปนการเอาสิทธิของคนใน

พื้นที่มากระทําการในหนาที่ เพื่อทําหนาที่แทนปวงชนชาวไทยนะครับ ตรงนี้จึงอยากให

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนะครับชวยกันทบทวน มองตรงนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ 

เพราะฉะนั้นไมวาจะเปน วัน แมน วัน โหวต หรือจะเปนพื้นที่ใหญ ตรงนี้อยางไรก็ตองเปน

ตัวแทนของปวงชนชาวไทยมาทําหนาที่นี้ เพราะแทจริงแลวผูแทนราษฎร คือ ตัวแทนคน                           

ทั้งประเทศครับ   แตเพื่อใหระบบการเลือกตั้งมีกฎ  มีเกณฑ   มีความเหมาะสม                  

 



 ๑๑๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๕๐/๒ 

 

จึงจําเปนตองใชกติกายอยลงไปนะครับ ผมคิดวา ในกลุมผมนั้น ไดพูดไดชัดเจน          

นะครับวา เปนเขตใหญ เรียงเบอรนั้น ผมคิดวา หลายคนอาจจะมองวาเราถอยหลัง      

หรือเปลา ผมคิดวาไมใชครับ ประเทศไทยเรากาวหนามาไกลพอสมควรแลว พี่นอง

ประชาชนเรียนรูบทบาทหลายสิ่งหลายอยางมามากพอสมควรนะครับ เพียงแตพี่นอง

ประชาชนนั้นสับสนวา  ผูแทนราษฎรนั้นมาดูสารทุกขสุกดิบ  จริง  ๆ  เ ร่ืองการดู

สารทุกขสุกดิบ ดูเพียงแคความเดือดรอนจากกฎหมายเทานั้นเอง แตทุกวันนี้ โดยเฉพาะ

รางรัฐธรรมนูญของเรานั้นกําหนดไดชัดเจนครับวา สารทุกขสุกดิบตอจากนี้ไปครับ เราให

มีการกระจายอํานาจไปยัง อบจ. อบต. หรือทองถิ่นนะครับ หรือทองที่ครับ จะมีบทบาท

ในการดูแลสารทุกขสุกดิบทุกเรื่องอยางนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงฝากประเด็นนี้ และ

ขอใชเวลาเพียงแค ๕ นาทีเทานั้นครับ เพื่อใหทุกทานไดตระหนักในตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง 

กอนที่จะตัดสินใจอะไรลงไป ขอบพระคุณมากครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ   

มีทานการุณ แลวตามดวยทานจรัส ทานสวิง เชิญครับทานการุณครับ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ 

สสร. มาตรา ๙๑ นี้ ทานประธานครับ ผมบังเอิญวา ไดแปรญัตติในกรณีเร่ืองของสภา

เดียว เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของสภาเดียวที่วานี้นี่นะครับ จะดูวาจํานวนที่ผมกําหนดไวเยอะ    

ผมกําหนดไวใหมีสมาชิกรัฐสภาไมเกิน ๗๐๐ คน แตตอนนี้ในเรื่องสภาเดียวก็เมื่อเชา      

ก็พายแพไปแลวละ ก็ไมอยากจะตอลอตอเถียง แมแตผมเองก็ยังไมไดลงคะแนน                      

ดวยซ้ําไปเกี่ยวกับเรื่องสภาเดียวของตนเอง ----------------------------------------------------- 

 

        - ๕๑/๑ 



 ๑๑๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        นัชชา ๕๑/๑ 

 

แตจะอยางไรก็ตาม ก็จะนํามาเปนประโยชนตอการพูดเรื่อง ๒ สภาได ทานประธานครับ     

ผมขออนุญาตใชแผนเอกสารนี้นะครับ ในการนําเสนออยู ๒ แผนนี้เทานั้น ซึ่งเมื่อเชานี้          

ก็ไดนําเสนอไป ๒ แผนนี้แลว ๓ แผน แตวาผมตัดเอาแผนหนึ่งออก ทานประธานอนุญาต

นะครับ  ผมขอแผนที่  ๒ ครับ แผนที่  ๒  คือปญหาหลักของการเลือกตั้งที่ผานมา            

ทางเจาหนาที่ ทานประธานอนุญาตแลวนะครับ ปญหาหลักของการเลือกตั้งนี้นะครับ      

มีปญหาใหญ ๆ อยูประมาณ ๔ ประการเทานั้น ทานประธานครับ นอกนั้นก็เปนปญหา

ปลีกยอย ปญหาแรก คือ ปญหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งทุจริตการเลือกตั้ง              

ก็หมายรวมทั้งหมดครับ ซื้อเสียงก็ถือวาเปนการทุจริตการเลือกตั้ง ทุจริตโดยใชอํานาจ  

โดยใชอิทธิพล โดยใชขาราชการ โดยใช กกต. เขตเลือกตั้ง โดยใช กกต. ประจํา       

หนวยเลือกตั้ง อะไรตาง ๆ เจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง หรือโดยใชทุกรูปแบบ          

การโกงคะแนนเลือกตั้ง การกาบัตรผี การไพไฟ การเปลี่ยนหีบ การเปลี่ยนถุงคะแนน     

ในการนับ เปลี่ยนบัตรในถุงคะแนนออกหมด ก็ลวนเปนเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้ง

ทั้งสิ้น ปญหาสภาผัว สภาเมีย สภาครอบครัว คือวาดวยเรื่อง ๒ สภาที่กําลังพิจารณา          

กันอยูในขณะนี้ครับ ขอเสนอของผมที่เปนสภาเดียว ก็คือ ตองการแกปญหาทั้งหมด       

ในจํานวนสามสี่ประเด็นนี้ ประเด็นสําคัญ คือ สภาผัว สภาเมีย สภาครอบครัวนั่นละครับ 

ถาเปนสภาเดียวอยางที่ผมเสนอนั้น จะตัดปญหาขอ ๒ ไดทันทีเลย เพราะถา ๒ สภา    

อยางนี้นะครับ ตอนสภาแรกตัวเองลง สภาที่ ๒ ภรรยาลง สภาที่ ๓ พอตาลง มันก็จะไป

อยูอยางนี้ ปญหาใหญขอที่ ๓ ในการเลือกตั้งที่ผานมา ที่สะสมมานะครับ ก็คือ ปญหา

ฝายบริหารมีอิทธิพลเหนือกวาฝายนิติบัญญัติ อันนี้ผมวา งานวิจัยทุกคนในระดับ  

ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ทํางานวิจัยวาดวยเรื่องของการถวงดุลอํานาจ จะพบเรื่อง

นี้ทุกงานวิจัย  ไม มีละเวน  นั่นคืออํานาจของฝายบริหารจะมี อิทธิพลเหนือกวา                  

ฝายนิติบัญญัติ อํานาจบริหารที่อยูในพรรคการเมือง กําหนดนโยบายของพรรคการเมือง 

กําหนดมติของพรรคการเมือง เพราะฝายบริหารของพรรคการเมืองนั้น เปนผู เปน         

นายบุญ นายคุณ นายเงินใหกับผูสมัครรับเลือกตั้ง ทานประธานครับ โดยสวนใหญ      

นะครับ การเลือกตั้ง สส. เขต เลือกตั้งเขตละคนนะครับ จะมีผูสมัครแขงกัน ๒ พรรค    

 



 ๑๑๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        นัชชา ๕๑/๒ 

 

๓ พรรค สี่หาพรรคก็ตาม ชวงที่ผาน ๆ มาทานประธาน เขตละคนนะครับ  มีคนแขงกัน

อยางนอย  ๆ  นะครับ  ในเขตเลือกตั้งหนึ่ง  ๆ  นั้นไมนอยกวา  ๒  คนโดยประมาณ              

จะมีลักษณะแขงประมาณ ๒ คนเทานั้น เชน ถาพรรคนี้ไปไดตัวเอกของพื้นที่แลว      

พรรคที่ ๒ ก็จะไปหาตัวรองไดพื้นที่เทานั้น พรรคอื่น ๆ ก็จะมองเห็นตัวเอกกับตัวรอง    

แลว หงายหลังแลวแพ สูไมได พรรคอื่น ๆ ก็จะเปนตัวประกอบ ไมสง หรืออาจจะสง         

แตวาเปนตัวประกอบเทานั้น ๒ เบอรใน ๑ เขต   ๒ เบอร ๒ คนนี้นะครับทานประธาน      

ไปถามดูเลยครับ  ไมมีต่ํากวา ๒๐  ลานบาท  ตอเขตเลือกตั้ง  และ  ๒๐  ลานบาท

โดยประมาณนี้มีทั้งผูชนะ และมีทั้งผูแพนะทานครับ ผมจะเอาไวอภิปรายเกี่ยวกับ       

เร่ืองพรรคการเมือง มีคําพิพากษาศาลเลย เกี่ยวกับเรื่องการซื้อตัวกอนเลือกตั้ง ซื้อตัว

ตั้งแตกอนที่จะเขามาเปนสมาชิกพรรคนี่ ๒๐ ลานบาท เอาละครับ ทานประธานครับ มาดู     

ตรงสวนประเด็น ยังขอแผนเดิมอยูนะครับ ปญหาที่หนักหนวงที่สุดที่ผานมา คือ ปญหา

การถวงดุล คือ ระหวางนิติบัญญัติกับฝายบริหาร การถวงดุลนี้มีปญหามาก นิติบัญญัติ  

จะออนแอมาก ทานประธาน ดวยเหตุขอ ๓ นั่นแหละ คือ ฝายบริหารมีอิทธิพลเหนือกวา   

ฝายนิติบัญญัติ เพราะฉะนั้นการถวงดุลจะมีปญหา มีอุปสรรค จึงเกิดความออนแอในการ

ถวงดุล จนเกิดปญหา และการถวงดุลลมเหลว ลมเหลวขนาดหนัก คือ ๖ ปที่ผานมา 

ระบบการเลือกตั้ง ปญหาทั้ง ๔ ขอ ทานประธาน ไมใชเฉพาะมาจากปญหาของระบบ  

การเลือกตั้งอยางเดียว มีปญหามาจากหลายเรื่อง มีอุปสรรคมาจากปญหาหลายเรื่อง 

เชน กกต.  เชน ประชาชน การเลือกตั้ง เชน การขายเสียง  เชน เกี่ยวของกับผูสมัคร      

เชน เกี่ยวของกับพรรคการเมือง เกี่ยวของกับสวนราชการ เกี่ยวของกับอะไรตาง ๆ          

อีกเยอะแยะ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

            

                                                                                                                 - ๕๒/๑ 



 ๑๑๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                               สุพิชชาย ๕๒/๑ 

 

แตเฉพาะระบบการเลือกตั้ง  ระบบการเลือกตั้งอะไรที่แกไขปญหา  ๔ ประการนี้                          

ไดมากที่สุด ปญหา ๔ ประการนี้ก็มาจากระบบการเลือกตั้งที่ทานประธานเห็นนี่                         

และกําลังพูดกันในวันนี้ทั้งวัน ระบบอะไรครับทานประธาน ระบบการเลือกตั้ง คือ                       

เขตเลือกตั้ง เขตใหญ เขตเล็ก เขตเดียวเบอรเดียว  เขต ๓ คนเรียงเบอร เขตจังหวัด                   

เรียงเบอร และปารตีลิสต ไมปารตีลิสต ระบบที่วานี้  ทานประธาน  สรางปญหา                          

๔ ประการนี้รวมกันมาทั้งสิ้น ทานมาพูดคุยกันวันนี้วาดวยเรื่องแบบเดิมอีก ผมไมเห็นไป

ตรงไหนเลย แบบหนึ่ง แบบสอง แบบสาม แบบสี่ แบบหา แบบหก ของทานกรรมาธิการ

ยกรางก็ตาม ก็คือเขตเลือกตั้ง แตกอนเขตละสาม ลดลงมาเหลือเขตละคน ปารตีลิสต 

รูปแบบปารตีลิสต จาก ๑๐๐ คน เปน ๘๐ จาก ๘๐ มาเปน  ๔ ภาค จาก ๔ ภาค มาเปน 

๘ ภาค ภาคละ ๑๐ ไปไหนทานประธาน ไมเห็นเดินไปไหนเลย รวมถึงทานสมาชิกครับ 

ทานนําเสนอทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมด ลวนแตเคยเกิดขึ้นในประเทศไทย และเคยใชใน

ประเทศไทยเทานั้น ทานเพียงเพิ่มคน ลดคน จํานวนคนทําใหเกิดอะไรขึ้นทานประธาน 

จํานวนคน  ก็คือภารกิจของงานนั้นตองใชคนมากเทาไรหรือนอยเทาไร คนนั้นมี

ประสิทธิภาพมากนอยเทาไร ที่เหมาะกับภารกิจงานนั้นหรือไม ที่สําคัญตัวคนนั้นจะ

สะทอนอันหนึ่งของระบบเลือกตั้ง คือ ยิ่งจํากัดคนนอย การแขงขันยิ่งรุนแรง ยิ่งจํากัดคน

นอยเทาไร การแขงขันยิ่งรุนแรงเทานั้น ทานประธาน คนมากขึ้น มากขึ้น โอกาสความ

รุนแรงก็นอยหนอย อยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้นระบบที่ทานนําเสนอ ไมมีระบบใดที่จะ

สามารถแกไขปญหาที่เปนปญหาหลักนี้ หรือลดปญหาหลักนี้ไดเลย นั่นคือ หมายความ

วายังไมทันไปพูดเรื่องอื่นนะ ที่จะแกปญหานี่ มันตองใชหลายเรื่องในการแกปญหา          

แตเฉพาะเพียงอยางเดียวคือระบบการเลือกตั้ง ผมจึงนําเสนอระบบที่ผมเสนอนี้นะครับ 

ทานประธานลองดูระบบของผมครับ มันเปนระบบที่การเลือกตั้งนั้นไมใชแบบเดิม ปญหา

การเลือกตั้งที่ผานมา ทานประธานดูสามเหลี่ยมขางบนนะครับ กําลังที่เหนือกวาชนะ 

ทรัพยากรที่มากกวาชนะ อิทธิพลที่มากกวา ทุจริตมากกวาชนะ ทานประธานลองดู

สามเหลี่ยมขางลางซายมือ นี่คือลักษณะของประชากรในประเทศไทยครับ ดอยโอกาส 

ยากจนมีจํานวนมากกวา  ปานกลางมีจํานวนหนึ่ง  รวยมีจํานวนนอยกวา  แลวทานดูเขต 

 



 ๑๑๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                       สุพิชชาย ๕๒/๒ 

 

เลือกตั้งที่เปนเขต แบบเขตก็ตาม แบบจังหวัดก็ตาม เขตเล็กก็ตาม เขตใหญก็ตาม      

ทานประธานครับ ใน ๑ เขตนั้น ๆ ในจังหวัดนั้น ๆ ในเขต ๓ คนนั้น ๆ ในเขตเบอรเดียว    

ก็ตามนั้น ๆ นะครับ มันจะประกอบดวยบุคคลเรียงตามลําดับเลยครับ โดยสวนใหญ     

นะครับ คือกลุมสาขาอาชีพรวมกันทั้งหมด อุตสาหกรรม ธุรกิจ พาณิชย ขาราชการ 

รัฐวิสาหกิจ คนพิการ อาชีพอิสระ กรรมกรรับจาง เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร    

ทานเห็นไหมครับ แตรูปแบบของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้งของทานที่พูดกันทั้งวัน 

คือระบบที่เปนแนวตั้ง คือรวมหมดเลย ใหทุกคนสิทธิเทากันหมด คนแข็งแรงเทากับคน

ยากจน คนพิการแขงกันกับคนเขมแข็ง คนมี ๑๐ บาทแขงกันกับหมื่นลาน เพราะฉะนั้น

เขตแบบนี้ ทานประธานครับ ผูชนะคือใครครับ คือกําลังที่เหนือกวา ทรัพยากรมากกวา 

อิทธิพลมากกวา ทุจริตมากกวา คือผูชนะ ทานประธานเห็นไหมครับ สามเหลี่ยมกลับหัว

กลับหางเลย ทานประธานครับ มันมีที่ไหนที่ยอมใหคนที่มีลักษณะไมเทากันแขงกัน รุนจิ๋ว 

คนพิการ แขงกับเฮฟวีเวท (Heavyweight) ทานประธาน มีหรือ ยอมหรือ ทานประธาน 

ไมสรางกติกาที่เปนธรรมใหกับคนบางหรือ ทานผูมีเกียรติครับ การเปนผูมีเกียรติ ทานเปน

ผูมีเกียรติ ทานผูทรงศักดิ์ทรงศรีทั้งหลายครับ ทานตองใหความเปนธรรมครับ กติกาตอง

เปนธรรมกับคนครับ ทานจะใหคนพิการไปแขงกับคนหมื่นลานไดอยางไรในเขตเลือกตั้ง

นั้น แตเขตของทาน ระบบของทานตองทําอยางนี้ โดยอางวา สิทธิของคนเทากัน           

แตรูปแบบของผมนั้น คือกลุมสาขาอาชีพตามสัดสวนจํานวนประชากร ----------------------  

 

          - ๕๓/๑ 

 



 ๑๑๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๕๓/๑ 

 

ทานประธาน แนวนอน ทานประธานเห็นไหมครับ แนวนอนครับ สาขาไหนก็เปนสาขานั้น

ตามสัดสวน ตามจํานวนประชากร ขอนิดเดียวทานประธาน ทานประธานดูสามเหลี่ยม

ขวามือ สามเหลี่ยมขวามือนั้น ทานประธานครับ จํานวนมากไปตามแนวนอน สามเหลี่ยม

ซายมือ คือจํานวนประชากร ตัวแทน คือ ผูชนะฝงทางนี้นะครับ มันเปนไปตามจํานวน

ประชากร สามเหลี่ยมจึงเปนสามเหลี่ยมที่ตรงตามแบบ แตแบบของทานทั้งหมด

สามเหลี่ยมกลับหัวกลับหาง ทานประธานครับ และจะเปนอยูอยางนี้ ทานลองไปทําเรื่อง

เถอะครับ ขอนิดทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ชวยสรุปนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม : ผมนําเสนอเรื่องนี้ และเคยเสนอในหองประชุมนี้    

บอกวา ชวยถามคําถามนี้ใหกับผม ๗๖ จังหวัดบางเถอะ เรียกรองตั้งหลายครั้ง แตก็ไมได 

ผมใชคําถามนี้ไปถามประกอบครับวา รูปแบบที่มีอยูทั้งหมดที่ทานเคยมี เคยเปน เคยเห็น        

ที่บุรีรัมย ๒๑ เวที เปนเอกฉันท เห็นดวยกับวิธีการตามสาขาอาชีพแบบนี้ ที่โคราช      

ทานประธานครับ นั่น ๔ จังหวัดมารวมกัน ชัยภูมิ โคราช สุรินทร บุรีรัมย คนประมาณ 

๖๐๐ คน เอกฉันทเกือบหมดเลยครับ มีเพียง ๑๑ คน เทานั้น ถายรูปไวเลยครับ เห็นดวย

กับการเลือกตั้งแบบเดิม ๆ ทานประธานครับ จะใหกติกาเขาใหมไหม กลาไหมครับ     

กลาเปลี่ยนกติกาไหม เปลี่ยนกติกาคนชนะคนใหมนะครับ ถาทานยังเหมือนเดิม จะเปน

แบบเดิมครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ชวยสรุปครับ     

ทานอาจารยจรัส แลวตามดวยคุณสวิง ทานวิทยา เชิญครับ  

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา : ทานประธานครับ กระผม จรัส      

สุวรรณมาลา สสร. ครับ กระผมโชคดีมากครับที่ไดอภิปรายหลังจากที่ทานผูอภิปราย      

ที่ลวนแลวแตไดเสนอความคิดดี ๆ ทั้งนั้นเลยครับ เพราะฉะนั้นผมจะไมเสียเวลามาก 

เพียงแตตองการจะชี้ประเด็นสั้น ๆ สักสองสามนาทีเทานั้นเองครับ  

  ประเด็นที่ผมจะนําเสนอ ก็คือ ขอโตแยงเกี่ยวกับเร่ืองการเลือกตั้ง สส.    

แบบแบงเขต แบบ สส. เขตนะครับ ซึ่งใชคะแนนเสียงสวนใหญในการตัดสิน กับการเลือก 

สส.  แบบสัดสวน  ซึ่งใชคะแนนตามสัดสวนในการตัดสินวา  ใครจะไดเขามาเปน 



 ๑๒๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๕๓/๒ 

 

บางนะครับ แคนี้เองครับ สวนประเด็นวา สส. ในรัฐสภา ในสภาผูแทนจะมีสักกี่คน 

ประกอบดวย สส. ที่มาจากเขต หรือมาจากสัดสวนจํานวนเทาไรนี่ กระผมยืนตาม

ความเห็นที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกรุณาอธิบายไปแลววา เราประนีประนอมไดทั้งสิ้น   

นะครับ ไมไดติดใจกับจํานวนมากนักนะครับ ก็อยางที่ทานผูที่อภิปรายเมื่อกี้ คุณการุณ

นะครับ ไดกรุณาอธิบายไปแลววา ความจริงไมใชสาระสําคัญที่เราจะตองเอากัน         

ตรงนั้นนัก แตที่ผมติดใจก็เพราะวา มีหลายทานที่อภิปรายไปกอนหนานี้มีความเห็น

ทํานองวา ไมอยากจะได สส. เดิม หรือวา สส. บัญชีรายชื่อ หรือ ปารตีลิสตนะครับ     

แลวก็ไดแตอยากจะใหมีแต สส. ที่มาจากเขต เพราะวาประชาชนสวนใหญคิดวา สส.        

บัญชีรายชื่อไมคอยมีประโยชนเทาไร แลวก็ไมใกลชิดกับประชาชน ผมอยากจะเรียน  

อยางนี้ครับ ถาเรายอนกลับไปดูประวัติศาสตรการเลือกตั้งของประเทศที่พัฒนาเปน

ประชาธิปไตยมาเรื่อย ๆ นี่นะครับ เร่ิมตนก็เหมือนกับประเทศไทยเรานี่ครับ คือคน     

สวนใหญในทุกประเทศนี่จะคุนเคยกับการเลือกตั้ง สส. เขต คือ สส. ที่มาจากแตละเขต

นะครับ เพราะวาการเลือกแตกอนนี้ยึดเอาคนวา เราเชื่อวาใครเปนตัวแทนก็คนนั้นแหละ 

จะไปทําหนาที่เปน สส. หรือจะเปนรัฐบาลดวยก็แลวแตนะครับ ในระยะตอไป การพัฒนา

ของพรรคการเมืองไมไดเกิดในชวงตน เพราะฉะนั้นคนจะคุนเคยกับ สส. เขตมาก        

แลว  สส .  เขตก็จะเปนเหมือนกับสื่อกลางระหวางคนในพื้นที่กับรัฐบาลหรือกับ           

พรรคการเมืองก็แลวแต เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จําเปนตองมี ผมเขาใจวา สส. เขตในเกือบ  

ทุกประเทศนะครับ ที่ยังมีอยูนะครับ ก็ทําหนาที่นี้ครับ แตวาจริง ๆ แลวถาเราดูปจจุบันนี้ 

ในการเมืองปจจุบันนี่ การเลือกตั้ง สส. นี่ มันมีความหมาย มีนัยสําคัญมากกวาการเลือก 

สส. คือเราไมไดเลือก สส. เขาไปทําหนาที่ในสภาอยางเดียว แตในการเลือกตั้งแตละครั้ง

เราเลือกรัฐบาลดวย เลือกรัฐบาลดวย ไมไดเลือกเฉพาะ สส. คราวนี้ ดวยเหตุนี้ทําใหมี

ความคิดที่จะใหระบบการเลือกตั้งนี่ สามารถสื่อความตองการของประชาชนไดวาเขา

ตองการจะได จะเลือกนโยบายที่เสนอโดยพรรคการเมืองใดมากนอยกวากันนะครับ ------ 

 

                                                                                                                    - ๕๔/๑ 

 



 ๑๒๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            วีรุทัย ๕๔/๑ 

 

ทีนี้ปญหาก็คือ ระบบการเลือกตั้ง สส. ที่มีแตการเลือกตั้ง สส. เขต อยางที่ทานเจิมศักดิ์ 

และหลาย ๆ ทานพูดเมื่อตะกี้นะครับวา มันไมสะทอนไดดีเทาไรนัก พูดงาย ๆ ก็คือ 

สะทอนไดหยาบ ๆ แลวก็กลับจะเปนการสะทอนแบบผูกขาดดวย คือ ถาคนสวนใหญ          

เอาไปทางไหนก็ที่เหลือก็ลงทิ้งน้ําหมด ไมไดสื่อ เพราะฉะนั้นเขาจึงไดพัฒนาระบบ                      

การเลือกตั้งแบบสัดสวนขึ้นมานะครับ การเลือกตั้งแบบสัดสวนนี้จะสะทอนวา คนชอบ

นโยบายพรรคใดมากนอยกวากันเทาไร ไดดีกวาการเลือกตั้ง สส. เขตนะครับ คราวนี้โดย

ประการอยางนี้ทําใหมีนัยของการเลือกตั้งวา การเลือก สส. แบบสัดสวนหมายถึงการ

เลือกนโยบายพรรค แลวก็การเลือกนโยบายพรรคมีนัยตอการเลือกรัฐบาลคอนขางมาก 

เขาเรียกวา เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ แบบที่เรารณรงคกันในคราวที่แลวนะครับ         

เราเลือกตัว สส. มีนัยวา จะทําหนาที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภานะครับ         

แตเลือกนโยบายพรรคของรัฐบาล ก็คือ การเลือกรัฐบาลจริง ๆ วา เราตองการจะได

นโยบายอะไรนะครับของพรรคไหน แตเนื่องจากวา การเลือกตั้งที่เราไมมีการเลือกตั้งแบบ

สัดสวนนี่ ปกติแลวมันจะนําไปสูการไดพรรคการเมืองที่ คือ ทําใหพรรคการเมืองจะมี

จํานวนนอยลง แบบที่ทานอาจารยคมสันอธิบายเมื่อตะกี้นะครับ เพราะฉะนั้นระบบ                    

การเลือกตั้งแบบที่มีแต สส. เขตนะครับ จะทําใหในทายที่สุดแลวเราจะไดรัฐบาล           

ที่มีแนวโนมที่จะผูกขาดอํานาจทางการเมืองนะครับ แลวก็ผูกขาดนโยบายหลัก ๆ 

ยกตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งที่ไมมี สส. สัดสวน เราจะพบวา 

นโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาจะแข็งไปทางใดทางหนึ่งมากกวาประเทศอื่น ๆ เยอะ 

ถาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศยุโรป ในขณะเดียวกันประเทศที่มีการเลือกตั้ง สส.  แบบ

สัดสวนนะครับ จะทําใหเกิดการสรางนโยบายสาธารณะที่มีความหลากหลายมากกวา 

หลากหลายมากกวา ก็คือวา คนสามารถที่จะสะทอนออกมาไดวา ตองการจะเลือก

นโยบาย เชน เร่ืองเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม การดูแลสภาพธรรมชาติ มันจะโผล

ออกมาไดงายกวาการเลือก สส. แบบเขตอยางเดียว โอ.เค. นะครับ เพราะฉะนั้นถาจะพูด

วา คนทั่วไปไมตองการ สส. แบบสัดสวน ผมเขาใจวา เราอาจจะอธิบายเกินเลยความจริง

ไปเหมือนกันนะครับ  

 



 ๑๒๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            วีรุทัย ๕๔/๒ 

 

ประการที่ ๑ ก็คือวา หลังจากที่เราปฏิรูปการเมือง หลังจากป ๒๕๔๐ คน

เลือกนโยบายพรรคมากขึ้น อันนี้ เรายอมรับความจริง แลวก็พรรคที่ ผมเขาใจวา                          

สรางอานิสงส  อานิสงสใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเมืองนี้ ก็คือ         

พรรคไทยรักไทย อันนี้ตองยอมรับความจริงวา เขาไดเครดิต (Credit) เหมือนกันนะครับวา 

เขาไดทําใหเกิดขึ้น สวนวาผลตามมาจะเปนอยางไร ผมคิดวาเปนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเราก็

ทราบกันอยูแลวนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะใหทานทั้งหลายไดมองภาพนี้นะครับวา 

อยางไรเราควรจะมี สส. มาจากสัดสวนจํานวนหนึ่ง ในบางประเทศเขาตองการจะใหสื่อ

ตรงนี้มาก เพราะเขาจะมี สส. สัดสวนกับ สส. เขตในจํานวนที่เทา ๆ กัน อยางเชน 

ประเทศเยอรมัน เปนตน บางประเทศใหความสําคัญกับ สส. แบบสัดสวนนี่เต็มที่เลย เชน 

ประเทศนิวซีแลนดนะครับ ของเราทานบอกวา เรายังไมคอยคุน  ก็จะเ ร่ิมที่นอย                          

ก็คงไมเปนไร แตวาตัดทิ้งคงไมนาจะเปนเหตุผลที่ดีนะครับ  

ประการถัดไป ก็คือ หลายคนเขาใจวา สส. แบบสัดสวนทําใหพรรค

การเมืองเขมแข็ง คําวา เขมแข็ง ผมเขาใจวา อาจจะเปนไปไดในแงของนโยบาย แตวา                  

ถาเราจะเปรียบเทียบระหวางการเลือก สส. เขต กับ สส. สัดสวนนะครับ สส. เขต                          

นี่จะนําไปสูการมีพรรคการเมืองที่ผูกขาด คําวา เขมแข็ง กับ ผูกขาด นี่ตางกันนะครับ คือ 

ความเขมแข็งในเชิงที่วาประชาชนเขาใจ เกาะติด หรือเลือกนโยบายเปนลูกคาของพรรค

การเมือง อันนี้ถึงจะเปนพรรคเล็กก็เขมแข็งไดนะครับ แตวาคําวา ผูกขาด นี่ ก็หมายถึงวา 

สามารถที่จะโดมิเนต (Dominate) สามารถที่จะคุมพื้นที่ หรือคุมเสียงการเลือกตั้งไดมาก 

แบบที่ทานผูอภิปรายเมื่อตะกี้ คือ คุณการุณ ทานไดใหเห็นนะครับวา การเลือกตั้ง                       

ในประเทศไทยที่เรายึดการเลือกตั้งเขตที่ผานมานี่ ทําใหในที่สุดเราก็จะไดการแขง      

หรือการผูกขาดเขตเลือกตั้งโดย สส. คอนขางจะสูงมากนะครับ  ผมอยากจะเรียนวา 

เพียงแตจะเรียนวา เราไมควรจะทิ้งแนวคิดของคณะกรรมาธิการยกรางที่จะใหมี สส.  

แบบสัดสวนนี่นะครับ ควรจะคงไว จะมากจะนอยก็คงจะแลวแตวาเราจะเห็นสมควร     

นะครับ ขอบพระคุณครับ 

    

           - ๕๕/๑ 



 ๑๒๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๕๕/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอบพระคุณครับ 

ทานสวิง และตามดวยทานวิทยา ทานวิทวัส เชิญครับ 

  นายสวิง ตันอุด :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ผมคิดวา    

ในการอภิปรายนี่นะครับ ผมอยากจะตั้งตนอยางนี้ครับ ทานประธานครับวา การแกไข

รัฐธรรมนูญหรือการรางรัฐธรรมนูญของเราฉบับนี้นี่นะครับ ทําอยางไรถึงจะตอบคําถาม

เร่ืองเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองที่ผานมาใหได การปฏิรูปการเมือง ก็คือ หมายความวา 

เราจะทําการเมืองของเราใหสะอาด ใหบริสุทธิ์ แลวก็ทําใหระบบการเมืองของเราเปน

ระบบการเมืองที่แทจริง  นั่นก็คือวา เราจะตองตอบคําถามอยูสองสามเรื่องครับ                         

ทานประธาน ก็คือ ๑. นี่ทําอยางไรเราถึงจะใหสภาที่จะเรียกวา เปนสภาผูแทนราษฎรนี้                

ก็ตาม เปนสภาของการเมือง เปนสภาของความหลากหลายทางความคิดที่แทจริง                          

ผมคิดวาตองตอบคําถามนี้ดวยนะครับ ซึ่งผมจะอธิบายตอไป ประการที่ ๒ ก็คือวา                       

เราจะตองตอบคําถามวา ทําอยางไรนะครับ เราถึงจะทําใหพฤติกรรมการเลือกตั้งของ

นักการเมือง แลวก็ของประชาชนนี่เปลี่ยนไปจากสิ่งที่เรียกวา ใชเงินในการที่จะมีบทบาท

สําคัญในแงของการเลือกตั้ง ซึ่งผมคิดวาเรื่องนี้ ก็เปนประเด็นที่ ๒  ประเด็นที่ ๓ ก็คือวา 

ทําอยางไรเราถึงจะแกโจทย ในเร่ืองเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงนะครับ ที่เปนโจทย                       

มาโดยตลอด ถาเราไมสามารถที่จะปฏิรูปการเมืองและแกตรงนี้ไดนี่ ผมคิดวาเราก็ยัง

ลมเหลวในแงของการปฏิรูปการเมืองอยูดีนะครับ เร่ืองนี้ถาเราสามารถที่จะตอบโจทย                          

สองสามโจทยนี้ได ผมคิดวาเรื่องนี้ก็จะทําใหการปฏิรูปการเมืองของเราพัฒนาไปอีก                    

ขั้นหนึ่งนะครับ ผมอยากจะอธิบายประเด็นแรกนะครับ ที่ผมอภิปรายนี่เพื่อที่จะสนับสนุน

หลักการในแงของการที่เราจะตองใชเร่ืองเกี่ยวกับสัดสวนเขามามีบทบาทสําคัญในแงของ

การเลือกตั้ง ในเมื่อปกธงแบบนี้แลวนี่นะครับ ผมคิดวาประเด็นแรกที่ เราบอกวา                          

ทําอยางไรเราถึงจะใหเวทีของสภาเปนเวทีของการเลนการเมืองที่แทจริง  นั่นก็                       

หมายความวา คําวา สัดสวนไมไดเปนสัดสวนของคะแนนเทานั้น แตนั่นหมายความวา 

เปนสัดสวนของความหลากหลายทางความคิดของคนในสังคม ในสังคมตอนนี้นะครับ 

 

 



 ๑๒๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ปทิตตา ๕๕/๒ 

 

ผมคิดวามี ๒ พื้นที่  ๑. คือพื ้นที ่ ในทางภูมิศาสตรที ่ เ ร าแบงเขตเลือกตั้งทั้งหลาย

ออกไป นั่นเรียกวา เปนพื้นที่ทางภูมิศาสตร ผมคิดวา เร่ืองนี้ก็เปนเรื่องดั้งเดิมที่เราทํากัน

มาอยูแลว พื้นที่ทางภูมิศาสตรก็เปนเรื่องปกติ ดังนั้น เขตก็ยังคงมีอยูแตเดิม ก็ยังจะตอง

ใชตอ แตเรามีพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งครับ ซึ่งเราไมคอยจะตระหนักกันมากนัก ก็คือ พื้นที่ทาง

ความคิดครับ ของคนในทางสังคม ถาเราตรวจสอบคนในสภานี้วามาจากจังหวัดไหน                          

เราก็ตรวจสอบไดวา เขามาจากพื้นที่ทางภูมิศาสตรไหน แตถาเราตรวจสอบคนในสภานี้

วา มีพื้นที่ทางความคิดแบบใด ผมคิดวา เราก็จะรวมกลุมกันอีกแบบหนึ่งทันทีเลย ดังนั้น

สังคมมี ๒ พื้นที่นี้ครับ ระบบสัดสวนทําอยางไรถึงจะทําใหสภามีพื้นที่ทางความคิดของคน

ที่ตางกันในทางความคิดเขามามีพื้นที่ของตัวเองในการที่จะพูดถึงปญหาของตัวเอง                       

ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได ถาเรายังออกแบบแบบเดียว คือ แบบพื้นที่ทางดาน

ภูมิศาสตร ผมก็คิดวาไมมีทางที่จะแกไขปญหานี้ได และที่สุดเราก็เลนการเมืองกัน                     

นอกสภาตลอดไป และถึงที่สุดเลนการเมืองนอกสภาจนปวนเมืองไปทั้งหมด ถึงที่สุดก็คือ 

หันมายุบสภา ทั้ง ๆ ที่สภาไมมีความผิดอะไรเลย ถาเราปฏิรูปการเมือง เราตองสราง                        

สภานี้ใหเปนสภาของความคิด ใหเปนสภาของการที่จะใหคนหลากหลายความคิดมาตอสู

กันที่นี่ พอมีปญหามาสูกันที่นี่ คุณมีสัดสวน ๓ เปอรเซ็นต คุณก็มีสัดสวนของคนอยูในนี้ 

๓ เปอรเซ็นต ถาคุณมีสัดสวนของความคิด ๑๐ เปอรเซ็นต คุณก็มีสัดสวนอยูในนี้ ดังนั้น

สภาจะกลายเปนพื้นที่เลนการเมืองกันอยางแทจริง แลวระบบรัฐสภาของเราจะเขมแข็ง             

ทีนี้ที่ผานมาเราผิดครับ เราหลงทาง  เราไมสามารถที่จะสรางสภานี้ ใหเปนสภา                          

แหงความคิดได ความหลากหลายทางความคิดได เพราะเราไปยึดพื้นที่ทางภูมิศาสตร    

นี่เปนตัวตั้ง ระบบรัฐสภาของเราก็เลยไมพัฒนา --------------------------------------------- 

 

 

                 - ๕๖/๑ 

 



 ๑๒๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๕๖/๑ 

 

ผมเองทํางานกับคนกลุมนอยนะครับ ถามวาคนกลุมนอยเวลามีปญหาจะเขามาใชพื้นที่

ในสภาไดไหม ไมมีครับ เขาหมดหวังกับระบบรัฐสภา ในเม่ือหมดหวังกับระบบรัฐสภา  

เขาก็เลนการเมืองนอกสภา ดังนั้นเดินครับ ถนนกลายเปนที่เลนการเมืองของคนเหลานี้                          

พื้นที่ของถนนกลายเปนพื้นที่การเมืองของคนเหลานี้ เดินตั้งแตเชียงดาวมาจนถึง           

หนาทําเนียบก็เคยเดินมาแลว ซึ่งผมคิดวา เร่ืองนี้แหละ เราจะตองชวยกันพิจารณา ดังนั้น

ถาเราออกแบบเรื่องสัดสวนที่เปนสัดสวนของคนที่มีความคิดในสังคม เราออกแบบ                       

แลวใหเขาเขามาใชพื้นที่นี้ ผมคิดวาการเมืองนอกสภาก็จะกลายมาเปนเรื่องที่ประกอบ 

ทั้งหมดจะกลายมาอยูในสภานี้ทั้งหมด ซึ่งเขามีทางออก เขามีชองทาง ดังนั้นนี่นะครับ 

เราจะเห็นไดเลยวา เราไมไดมีพื้นที่ เฉพาะทางภูมิศาสตรเทานั้น ตอนนี้ถาถามวา                          

ผูใชแรงงานเขาจะเขามาใชพื้นที่ไหน ไมมี ไมมีพรรคแรงงานที่จะปกปองผลประโยชน                   

ของเขา เรามีพรรคของคนกลุมนอยไหม ไมมีพรรคของคนกลุมนอย ซึ่งเขาบอกวา                          

มีจํานวนนับลานคนที่ มีอยูในขณะนี้ เรามีพรรคของศาสนาบางศาสนาหรือเปลา                          

ซึ่งบางพื้นที่เขาก็ตั้งพรรคทางดานความเชื่อทางดานศาสนาขึ้นมา ซึ่งพรรคเหลานี้                         

ไมมีทางหรอกครับที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลได แตทําอยางไร เราถึงจะทําใหเขามีพื้นที่เร่ืองนี้

ได ผูหญิงจะขึ้นมามีปากมีเสียงไดไหม พรรคที่สนับสนุนแนวความคิดของผูหญิง                          

หรือกลุมอยางพวกผมที่ทํางานทางดานสิ่งแวดลอม ทางดานทรัพยากรธรรมชาติ มีโอกาส

บางไหมในการที่จะมีที่นั่งในสภาแหงนี้ในการที่จะเสนอความคิดของตัวเอง ซึ่งนี่เรียกวา

สัดสวน ไมไดเปนเฉพาะสัดสวนในเรื่องของคะแนนเทานั้น แตตองออกแบบ เพื่อที่จะให

ความแตกตางทางความคิดของคนในสังคมเขามาใชพื้นที่นี้ใหได ซึ่งผมคิดวา เร่ืองนี้

สําคัญ ถาเราทําแบบนี้ไดแลวนี่นะครับ ผมคิดวา เราก็จะไดสภาแหงนี้กลายมาเปนที่ 

สะทอนความคิดของคนทุกกลุมในทางสังคมนะครับ ผมคิดวา เร่ืองนี้สําคัญ ดังนั้น                          

นี่นะครับ ผมคิดวา การที่เราจะปฏิรูปการเมือง แลวทําใหสัดสวนของคนที่มีความคิด   

เขามาในสภาเปนเรื่องที่สําคัญ อันนี้คือเร่ืองที่ผมอยากจะตั้งขอสังเกตในอันดับแรกวา   

ถึงที่สุดเราจะพัฒนาระบบรัฐสภาของเราเขมแข็งขึ้น 

 

 



 ๑๒๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๕๖/๒ 

 

  ทีนี้ประการที่ ๒ ก็คือ เร่ืองของการเปลี่ยนพฤติกรรมของการเลือกตั้ง     

ของนักการเมืองก็ดี ของผูที่มาเลือกตั้งก็ดี ทุกวันนี้ ก็คือวา พอไปสูกันในพื้นที่ เงินใครหนา

กวากัน คนนั้นก็ไดเขามานะครับ เราสูกันที่วาใครมีเงินมาก แตถาเรามีระบบสัดสวนที่ดี 

นักการเมืองก็จะคอยที่จะเสนอนโยบายทางการเมืองของตัวเองวา ทําอยางไรถึงจะขายได 

ประชาชนถึงจะพึงพอใจ ประชาชนก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะดูวา พรรคการเมือง

ไหนตอบสนองกับตัวเองไดมากที่สุด  ก็จะเลือกพรรคการเมืองนั้น  ซึ่งผมคิดวา                 

อันนี้ก็จะทําใหพฤติกรรมของการเลือกตั้งของเรานี่เปลี่ยนไปดวย เพราะเมื่อไรเรายึดพื้นที่

อยางเดียว เราก็ยังอยูในพฤติกรรมเดิม พื้นที่ทางดานภูมิศาสตรอยางเดียว เราก็ยังเลือก

พฤติกรรมเดิม ซึ่งผมคิดวา อันนี้เปนองคประกอบที่จะมาประกอบในแงของระบบสัดสวน

ที่เราจําเปนจะตองคิดขึ้น ในขณะนี้เอง ถึงที่สุดถาเราทําแบบนี้แลวพัฒนาระบบของการ

เลือกตั้งของเรานะครับ ใหมีระบบของตัวแทนกลุมความคิดมากยิ่งขึ้น ตอไปอาจจะมี

พรรคนั้น พรรคนี้ ในกลุมความคิดเดียวกัน แลวมีสัดสวน มีที่นั่งในสภานะครับ หลังจาก

นั้นเขาก็จะเลือกกันเองในฐานะที่นิยมในอุดมการณ ไมใชนิยมในเรื่องเกี่ยวกับเงินที่ถูกเอา

ไปแจกให ระบบของการซื้อเสียงของเราเองก็จะลดนอยลง อยางนอยที่สุดถาเราบอกวา

แบงครึ่ง ๆ ระหวางพื้นที่ทางภูมิศาสตรกับพื้นที่ทางความคิด พื้นที่ทางความคิดอยางไรก็

ยังเปนอุดมการณนะครับ ในการที่จะเลือกคนที่มีอุดมการณแบบนั้น พรรคการเมืองของ

ตัวเองที่ตัวเองสนับสนุน ดังนั้น ระบบการซื้อเสียงก็จะลดลง ผมไมไดพูดวา จะหมดสิ้นไป 

แตก็ยังคงมีอยู ซึ่งผมคิดวา เร่ืองนี้จะทําใหเราพัฒนาระบบการเมืองของเราใหเขมแข็ง

มากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวิทยาครับ 

แลวก็ตามดวยทานวิทวัส ทานวีนัส เชิญครับ ทานวิทยาครับ  

   

                   - ๕๗/๑ 



 ๑๒๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๕๗/๑ 

 

  นายวิทยา คชเขื่อน : กราบเรียนทานที่เคารพครับ ผม วิทยา คชเขื่อน 

มาตรา ๙๑ นะครับ ที่จริงผมไมไดแปรญัตติ แตวากรรมาธิการแกไข ก็เลยขอถือโอกาส

แปรญัตติครับ ทานประธานที่เคารพครับ ปญหามีอยู ๓ ประเด็นที่ทานทั้งหลายเปนหวง

นะครับวา ๑. สสร. รับฟงความคิดเห็นจากพี่นองประชาชน เสร็จแลวนะครับพี่นอง

ประชาชนแสดงความคิดเห็นมา อยากใหมีการลดจํานวน สส. เพื่อประหยัดงบประมาณ 

นั่นคือประเด็นแรกนะครับ  

  ประเด็นที่ ๒ สส. ในพื้นที่ก็อัด สสร. เขามาวา อาว ทําไมไปลดจํานวน สส. 

ลงละ พื้นที่ฉันจะไปอยูไหน ฉันผิดอะไรนะครับ นั่นคือประเด็นที่ ๒  

  และมาถึงประเด็นที่ ๓ ก็คือ สส. บัญชีรายชื่อก็อัดเขามาอีกทีวา อาว     

ถาคุณไปกําหนดคุณสมบัติของ สส. ใหไมตองจบปริญญาตรี แลวคนที่จะมาเปน

นายกรัฐมนตรี คนที่มาเปนรัฐมนตรี ใน ๔๐๐ มันใชไดไหม เพราะฉะนั้นมันจึงนําไปสูการ

ที่อาจจะเปนแบบผสมผสาน คือ มี สส. แบบแบงเขต แลวก็มี สส. แบบสัดสวนแทนบัญชี

รายชื่อเดิม ซึ่ง สส. แบบแบงเขต กับ สส. แบบบัญชีรายชื่อ ก็เปนแบบสัดสวน ซึ่งจะทํา

หนาที่ทั้งเขตดวย และก็ทั้งแบบบัญชีรายชื่อดวย คือ เปนแบบสัดสวน ซึ่งจะกําหนด

คุณสมบัติเอาไวสูง ๆ หนอย นี่คือความตั้งใจของสภานะครับ กระผมเห็นดวยกับกลุมของ

อาจารยเจิมศักดิ์ที่ ให สส . ๓๕๐ สส . เขตนะครับ แลวก็ สส . แบบสัดสวน  ๑๐๐ 

ขอบพระคุณทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ   

ทานวิทวัส ตามดวยทานวีนัส และทานธวัช  

  นายวิทวัส บุญญสถิตย : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม วิทวัส 

บุญญสถิตย วันนี้ผมมาในกลุมที่ ๕ มาในกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ แปรญัตติ

รวมกับอาจารยเจิมศักดิ์ในระบบ สส. สัดสวนนะครับ คือ ในขอดีของระบบการเลือกตั้ง

ระบบสัดสวนนี่นะครับ ก็คือวา เปนการสงเสริมพรรคการเมืองเพราะทําใหพรรคการเมือง

ทุกพรรคตองแขงขันกันในเชิงนโยบายนะครับ และจะทําใหเกิดการพัฒนาระบบพรรค

การเมืองอยางกาวกระโดด เพราะวานับจากนี้ตอไปพรรคการเมืองจะตองหาบุคลากรที่

เกง ๆ มีความรู มีความสามารถเขามารวมทํางานใหกับพรรค เพื่อกําหนดแนวทาง 



 ๑๒๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๕๗/๒ 

 

นโยบายการแกปญหาตาง ๆ ของประเทศ ของพี่นองประชาชน เพราะฉะนั้นการเลือกตั้ง

ร ะบบสั ดส วนจะทํ า ให พ ร รคการ เมื อ งจะต อ งคิ ดและกํ าหนดนโยบายของ                   

พรรคของประเทศ แลวก็บอกประชาชนทําใหประชาชนรูวาพรรคการเมือง ก ถาเราเลือก

เขาไปแลว นโยบายที่พรรค ก กําหนดนั้น สามารถที่จะแกปญหาใหพี่นองประชาชนได

หรือไม ประชาชนก็จะไดไตรตรองวา พี่นองประชาชนจะลงคะแนนใหกับพรรคใด  

  ในประการที่ ๒ นะครับ ทานประธานครับ สส. จะมีความใกลชิดกับ

ประชาชน เพราะ สส. จากเขตเลือกตั้งตองเปนบุคคลที่ประชาชนในเขตมีความคุนเคย

เปนพิเศษ เมื่อเปนเชนนี้ในระบบพรรคการเมืองก็คงจะตองเปลี่ยน เชน เปลี่ยนระบบ

บริหารพรรคการเมือง โดยใหสาขาพรรคมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือก

ผูสมัครลงเลือกตั้งในระดับตาง ๆ ของเดิมนั้น กําหนดจากผูบริหารพรรคในสวนกลาง  

  ในประการตอมานะครับ สส. ระบบสัดสวนในอดีตในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม

รัฐธรรมนูญเดิมนะครับ เอาประเทศเปนเขตเลือกตั้ง แตถาเปน สส. ระบบสัดสวนของใหม

นี้นะครับจะลดลงมาเปนกลุมจังหวัดซึ่งเขตเลือกตั้งไมไดใหญโตเหมือนเดิม จึงทําให สส. 

ระบบสัดสวนมีความสัมพันธกับพื้นที่ในกลุมจังหวัดที่ตนไดรับเลือกเขามา และ สส. 

ระบบสัดสวนจะไมกลาทิ้งพื้นที่ จึงทําใหเกิดการยึดโยงกับประชาชน ไมเหมือนกับ สส. 

ปารตีลิสตในอดีตซึ่งไมมีความยึดโยงกับประชาชน นี่คือ ขอดีของระบบสัดสวนที่มีเปน

กลุมจังหวัดนะครับ 

   

 

                                                                                                                   - ๕๘/๑ 



 ๑๒๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๕๘/๑ 

 

  ในประการที่  ๓  ท านประธานครับ  ไมต องจัดการ เลื อกตั้ งซ อม                

เมื่อ สส. ตาย ลาออก หรือถูกเพิกถอนคุณสมบัติโดยศาล ก็สามารถกําหนดกฎเกณฑ      

ให สส. จากบัญชีสัดสวนเขามาแทนที่ไดโดยไมตองเสียงบประมาณ และไมทําให

ประชาชนตองเสียเวลาในการเลือกตั้งซอม ลดงานของ กกต. ดวยครับ 

  ในประการที่ ๔ ขอดีขอนี้นะครับ แตละพรรคสามารถแสดงตัวผูที่จะเขา

ดํารงตําแหนงในคณะรัฐมนตรี  ทําใหผูสมัครตองแสดงความรู  ความสามารถ               

หรือวิสัยทัศนใหประชาชนใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกวา เหมาะสมจะดํารง

ตําแหนงนั้นหรือไม นี่ก็เปนขอดีอีกขอหนึ่งนะครับ ทานประธานครับ เพราะอยางนอยที่สุด

บุคคลที่จะมาเปนผูบริหารประเทศจะตองไดรับการตรวจสอบจากประชาชนเสีย                   

สักชั้นหนึ่งกอนวา ประชาชนไวใจใหเขามาเปนผูบริหารประเทศไดหรือไม โดยกอนหนานี้

นะครับ เคยสรางคุณงามความดีอะไรไวบางหรือไมนะครับ  

  ในประการตอมาครับ ทานประธานครับ การเลือกตั้งในระบบสัดสวน                  

จะไมมีโอกาสเกิดระบบเผด็จการรัฐสภา เพราะวาระบบ สส. ระบบสัดสวนทุกเสียงของ            

พี่นองประชาชนสามารถ ทุกเสียงของประชาชนนะครับ มีการถวงดุลซึ่งกันและกัน          

มีการตรวจสอบกันอยางเขมงวด ทําใหการบริหารมีความโปรงใสมากขึ้น 

  ในประการตอมาครับ ทานประธานครับ ทําใหเกิดการถวงดุลอํานาจทาง

การเมือง ในระบบสัดสวนจะปองกันมิใหพรรคการเมืองมีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเปน

สาเหตุที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน (Corruption) ในรูปแบบตาง ๆ ทําใหเกิดปญหา

วิกฤติทางการเมือง ระบบธรรมาภิบาล และการถวงดุลอํานาจทางการเมือง รากฐานของ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

ทานวีนัส ตามดวยทานธวัช แลวก็ทานมนตรี เชิญครับ 

  นายวีนัส  มานมุ งศิลป   :  กราบเรียนทานประธานที่ เคารพครับ                       

ทานกรรมาธิการยกราง สมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผม วีนัส มานมุงศิลป ครับ             

สสร. ครับ ประเด็นเกี่ยวกับ สส. มีความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ครับ จํานวน สส. ควรคงไว    

ที่ ๔๐๐ คน คือ ๔๐๐ เขตทั่วประเทศ และอีก ๘๐ คน มาจากเขตภูมิภาค แบงเปน ๘ เขต 



 ๑๓๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๕๘/๒ 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคละ ๑๐ คน รวม ๘๐ คนนะครับ สส. ทั้งสิ้น ๔๘๐ คนทั่วประเทศ                     

ลดจํานวนเปอรเซ็นต จากระบบเดิม ๕ เปอรเซ็นต ขอเหลือแค ๑ หรือ ๒ เปนอยางมาก 

เพื่อเปดโอกาสใหพรรคเล็กพรรคนอยเขามามีสวนในสภานี้นะครับ ก็ถือวาเปนธรรมนะ

ครับ ผลดีครับ จํานวน สส. ๔๐๐ คน ๔๐๐ เขตทั่วประเทศ ดูแลพี่นองประชาชนไดอยาง

ทั่วถึง  พรรคการเมืองก็ เขมแข็ง  ถามวา  ลดจํานวน  สส .  ซึ่ง เปนตัวแปรตาม  คือ                     

ลดจํานวนงบประมาณ ถูกตอง อันนี้ไมเถียงนะครับ แตถาถามวา การลดจํานวน สส. 

เทากับไปลดประสิทธิภาพของฝายบริหารใชหรือไม ถามวาถาความสูญเสียที่จะตองจาย

เงินเดือนเทียบกับความสูญเสียที่เราขาดศักยภาพนั้น มันเทียบกันไดหรือไมนะครับ อันนี้

ฝากทานกรรมาธิการยกรางชวยคิดนะครับ  

  อีกประการหนึ่งครับ การออกแบบระบบการเมืองแบบตัวแทนของไทย             

สิ่งที่เราควรคํานึงถึงอยางยิ่ง ก็คือ วัฒนธรรมของประเทศไทยเรานะครับ ศักยภาพของ

ความพรอมของประชาชน  และวิธีการออกแบบการเลือกตั้งของคณะกรรมการ                         

การเลือกตั้ง คําถามที่ตามมา ก็คือ ทําอยางไรใหการเมืองระบบตัวแทนหรือแบบตัวแทน

เปนตัวแทนที่ดีไดนะครับ ตอบไดเลยครับ ไมมีครับ ทานประธานครับ เพราะอะไรครับ 

เพราะวาโครงสรางของระบบการเมืองของไทยยังเปนแบบเงินไมมา กาไมเปนนะครับ               

ย้ํานะครับ เงินไมมา กาไมเปนนะครับ การเมืองจึงตองเปนอยางนี้ นโยบายของพรรค               

ก็ตาม อุดมการณของพรรคก็ตาม เปนเพียงองคประกอบและมาทีหลัง ประเด็นเงิน                 

มากอนเปนอันดับแรกนะครับ กราบเรียนทานประธานครับ โครงสรางโดยสภาพสังคมไทย 

ที่ผมไดกราบเรียนไปเมื่อกี้ วาดวยเรื่องการเลือกตั้ง ----------------------------------------- 

 

          - ๕๙/๑ 



 ๑๓๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นงลักษณ ๕๙/๑ 

 

เงินยังเปนปจจัยหลักที่ใชในการเลือกตั้งนะครับ ตราบใดที่คนไทยเรายังยากจนอยู          

เงินยอมมีอํานาจเหนือกวาสิ่งอื่นใดนะครับ เขาไมคิดหรอกครับทานประธานวา จะได  

ใครดีอยางไรนะครับ ใครก็ไดที่เปนตัวแทน ประเด็นเลยตกมาอยูที่มุมวา ใครจายได    

งามกวา ชัดเจนนะครับ เหมือนการประมูล สส. ประมูลผูแทนเขามานั่งในสภา รูปแบบ   

ก็คือ ถาคิดอยางนี้นะครับ พี่นองประชาชนคิดอยางนี้ อันตรายนะครับ เปนการสมยอมกัน

ระหวาง ๒ ฝาย คือ ผูใหกับผูรับ หรือผูซื้อกับผูขาย คําถามที่ตามมาอีกคําถามหนึ่ง ก็คือ 

ทําอยางไรใหประชาชนเขาใจระบบการเมืองแบบตัวแทน ในขณะที่เรายังมีปญหาดาน

ศักยภาพการเรียนรูของประชาชน  ไปโยงถึงเรื่องการศึกษาที่ผมเขียนหมวดไว                     

ทานประธานครับ แตผมไมเกี่ยวนะครับ ผมจะเอาอยางนี้ครับวา ถาคนไทยเรามีศักยภาพ

พอที่จะตัดสินใจเรื่องการเมืองบนพื้นฐานความรูที่ตัวเองมีนะครับ ประสิทธิภาพในการ

ตัดสินใจจะเกิดขึ้นนะครับ ภายใตการดําเนินการนี้ คอนขางจะสําเร็จ ก็คือ การซื้อเสียง

สําเร็จ มีความรวมมือกันระหวาง ๓ ฝาย คือ ผูซื้อ ผูขาย แลวก็ตัวผูจายนะครับ ตอไปนี้

เปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในระบบการเลือกตั้งตั้งแตโบราณกาลเปนตนมา คือ การซื้อ       

คือ การตอบแทนซึ่งกันและกันนะครับ ประเด็นเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงของ

นักการเมือง ปจจัยที่สงเสริมที่ทําใหเกิดการซื้อสิทธิขายเสียงสําเร็จ หมายความวา          

มีการซื้อการขายถูกเกิดขึ้น และมีการเอาคะแนนไปลงเลือกตั้งให แปลวาสําเร็จนะครับ       

อันดับหนึ่ง เงิน ภาษาอังกฤษวา มันนี (Money) นะครับ การเคลื่อนยายของเงิน อยางไร

ครับ เขาไมทํากันในฤดูเลือกตั้งครับ ทานประธานครับ พัฒนาการของการซื้อเสียงตอนนี้

ล้ําหนา เราไมทัน กอนการเลือกตั้ง ๓ เดือน เราจะเห็นกระแสการไหลของเงิน จับไดไหม

ครับ ดูไดไหมครับ ดูไดจากไหนครับ หลาย ๆ แบงก (Bank) ดูการเคลื่อนไหวของ      

สเตตเมนต (Statement) นะครับ  นี่คือสิ่งที่เปนสัญญานเตือนวา มาแลว เงินไมมา       

กาไมเปน ตอนนี้เงินเริ่มมาแลวนะครับ  

  ประการที่ ๒ ครับ เร่ืองคน เร่ืองคนนี้ คือ ผมอธิบายอยางนี้นะครับวา 

หัวคะแนนหรือภาษาอังกฤษเรียกวา โหวตเตอร (Voter) คนกลุมนี้นะครับ เปนกลุมที่     

อยูในชุมชน รูจักมักคุนคนในชุมชนอยางดี พรรคเองก็ไวใจ โหวตเตอรทําหนาที่จาย 

ชัดเจนนะครับ การจายเงินซื้อเสียง  นักการเมืองไมไดมาจายเองนะครับ  เขาจายผาน 



 ๑๓๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นงลักษณ ๕๙/๒ 

 

โหวตเตอรคือหัวคะแนน  หัวคะแนนจะเปนคนเอาเงินไปใหชาวบานเปนรายหัว

แลวก็รายงานสถานการณทุก  ๆ  วัน  เพื่อให  สส .  หรือนักการเมืองนั้นได เปรียบ                

ในสถานการณนะครับ และพรอมที่จะดําเนินการกิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อใหตัวเอง

ได เปรียบนะครับ  ถามวา  เราจะจํากัดบทบาทหนาที่ของโหวตเตอร ไดอยางไร              

ฝากมหาดไทยไปดูนะครับวา เวลาเขาจะไปที่ไหน อยางไร กิจกรรมใดก็ตามที่เปนการ    

ชักจูง ชักนํา หรือวาชี้ชวนใหเกิดการซื้อสิทธิขายเสียง ลงไปดูได งายมากนะครับ         

   ประการสุดทายครับ บทลงโทษ กรณีที่นักการเมืองซื้อสิทธิขายเสียง      

ถาถามวา ยุบพรรคเลยนี่หนักไหม หนัก ในขณะที่พรรคยังไมรูเร่ือง แตถาถามวา เอาเปน

คนไดไหม ได สบายมาก เอาเปนคน ทีนี้เอาเปนคนก็ตองบอกวา จะเอาแบบ ๕ ป ๓  ป 

ความผิดขนาดไหน การซื้ออยูในขั้นตอนไหน กําลังจะซื้อ หรือซื้อแลวสําเร็จ หรือวา         

ยังไมไดลงคะแนนเสียงนะครับ อยางนี้ผมถึงบอกวา ถาเราดู ๓ อยางที่ประกอบกัน อันนี้

เปนปจจัยที่ไมมากเทาไร แตเปนจุดเดนที่เปนสิ่งที่เรารูอยูแกใจ แตเราไมแก หรือแกก็แก

ไมได เพราะฉะนั้นสังคมไทยจะตองเปนอยางนี้นะครับ ทุกคนก็ตองมองดูเงินเปนที่ตั้ง

อยางที่ผมกราบเรียนเมื่อกี้วา ถาเงินไมมา กาไมเปน บทบาทของ สส. ก็ตองกลับมาดูวา          

เราจะถอนทุนไดอยางไร โยงไปถึงพรรคการเมืองวา สส. ที่สงไปจะอยูกับพรรคไดนาน

เทาไร ถึงแมวาทานจะเขียน คือ เอาสุมไกมาครอบไก ไกก็ตองหาวิธีออกใหได ไมขึ้นบน   

ก็ตองออกขางลาง  ถาไก มันจิกดินทะลุ  มันคงทะลุออกไปได เหมือนกันนะครับ                          

ทานประธานครับ ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๖๐/๑ 



 ๑๓๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ดรุณี ๖๐/๑ 

 

ลักษณะอยางนี้นะครับ แกอยางที่ผมแก คือ คุมเงิน คุมคน และออกแบบวิธีการเลือกตั้ง

ใหม คิดกันใหมอีกที ซูปเปอรแมน (Superman) ใสกางเกงในขางนอก ผมก็นําเรียน      

ทานหลายครั้ง เขาก็ใสกัน เพราะฉะนั้นของเรา ไมใชวาเราจะใสกางเกงขางนอก แตวาผม

หมายถึงระบบโครงสราง ๓ อยางที่ผมกราบเรียนทานประธานวา เราตองมาคิดกันใหดีวา

เราจะเอานักการเมืองแบบไหนจากการออกแบบตรงนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน                  

ก็คือ เราตองยอมรับวา มันเกิดขึ้นจริง เราไมสามารถที่จะปองกันได ทุกคนที่เขามานั่ง                 

ในสภาบอกวา ผมผานการเลือกตั้ง ซึ่งสงางาม แตเบื้องหลังเราไมไดบอกวา คุณจาย    

มานั่ง เขาไมบอกหรอกครับ เพราะวาเขาผานการเลือกตั้ง และเขามีสิทธิที่จะออกเสียง 

เปนบทบาทของผูแทนระบบตัวแทนที่เราภูมิใจนักหนาวา ผานการเลือกตั้ง นโยบายก็ตาม 

อุดมการณก็ตาม บอกวามาทีหลัง เงินมากอนนะครับ อันนี้เปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น        

ในสังคมไทย ก็อยากจะฝากไปยังกรรมาธิการยกราง ฝากไปยัง กกต. มหาดไทย ชวยกัน

คิดสิครับวา เราจะปองกันเรื่องนี้อยางไรครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

ทานธวัชครับ ตามดวยทานมนตรี รวมทั้งทานไพโรจนดวยใชไหม  

  นายธวัช บวรวนิชยกูร : กราบเรียนทานประธานสภา กระผม นายธวัช 

บวรวนิชยกูร สสร. ครับ ผมตองขออนุญาตใชสิทธิอภิปรายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเมื่อในตอน    

เ ร่ิมผมไดอภิปรายไปแลวในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดของกลุมผม เ ร่ืองเกี่ยวกับการ        

เลือกตั้ง สส. แบบเขตเดียวเบอรเดียว แตปรากฏวา ในชวงหลังก็ไดยินเพื่อนสมาชิก       

หลายทานไดอภิปราย เร่ืองเกี่ยวกับการใชเขตใหญเรียงเบอร แลวก็มีการนําเสนอ   

แนวคิดนี้คอนขางกวางขวางในหมูมวลสมาชิกเรา ผมก็เร่ิมเปนหวงวาความคิดนี้     

อาจจะทําใหพวกเราเชื่อวามันอาจจะดี เพราะวาการใชเขตเล็กจะทําใหซื้อเสียงงาย       

เราก็จะได สส. ที่ซื้อเสียงเขามา แตผมอยากชี้ภาพใหเห็นนะครับวา เขตเล็ก เขตเดียว 

เบอรเดียว กับเขตใหญมันจะตางกันอยางไร ปญหาของเขตใหญเรียงเบอร เราเคยเจอกัน

มาแลวครับ  ในการเลือกตั้งหลาย  ๆ ครั้งที่ผานมา  ปญหาเปนอยางไรครับ เราไมได สส.    

 

 



 ๑๓๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ดรุณี ๖๐/๒ 

 

ซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ จึงแกใหแตละคน      

ดูแลพื้นที่ในพื้นที่ที่จํากัด เพื่อตนเองจะสามารถดูแลประชาชนของตนเองได เหลือ สส.    

๑ คน ดูแลพื้นที่สําหรับประชากร ๑ แสน ๕ หมื่นคน อันนี้ผมสมมุตินะครับวา กลับไป

เหมือนเดิม สมมุติวาเปนเขตใหญขึ้น เอา ๓ เขตมารวมกัน ผมยกตัวอยางใหนะครับ      

เอาเขต ก เขต ข เขต ค มารวมกัน แนนอนวันนี้เรากําลังหวงวา ถาหากวา เราทําแบบเดิม 

เราก็จะได สส. แบบเดิมมา คนเดิมมา ผมถามวาเรากลัวอะไรครับ ถา สส. นั้นเปน สส. 

ซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนพื้นที่เขารักจริง ชอบจริง เรากลัวอะไรครับ         

ถาหากวาเขาเขามา ถา สส. เลว เราก็มีวิธีที่เราจะหาทางที่จะกําจัดเขา โดยวิธีการตาง ๆ 

ซึ่งตอนนี้ เรารางขึ้นมาแลว วิธีการที่ เราจะดูแล เราจะมีศาลอาญา  เพื่อที่จะดูแล

นักการเมืองเราก็มีตาง ๆ นานา กกต. ผมก็เชื่อวาเขมแข็งขึ้นแลว เราแบงเปนเขตใหญขึ้น 

เขต ก เขต ข เขต ค ถาเปนเขต ก มีคนดีศรีเขต ก มา เราก็เชื่อวาเขต ก ได เขต ข มีคนดี

ศรีเขต ข มาเราก็เชื่อวาเขต ข ได เขต ค เราก็ไดคนดีศรีเขต ค มา เขาก็มีสิทธิได แตถาเรา

รวม ๓ เขตรวมกัน มันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ผมจะยกภาพตัวอยางใหทานประธานเห็น    

นะครับ มีนายเอ็กซ (X) หิ้วกระเปามาจากกรุงเทพเลยนะครับมาที่เขต ก ซึ่งเขต ก เดิมที

ประชากรแสนหาหมื่นคน เขามาเลยมาคุย คุณพอ คุณแม ญาติพี่นองของนาย ก บอกวา 

โอ ผมชอบนาย ก มาก แตอยางไรก็ตามผมจะชวยสนับสนุน คุณกาได ๓ เบอรใชไหม 

คุณกาใหผมอีกเบอร อยางไรก็ตาม เขต ก นี่ นาย ก ไดอยูแลว ------------------------------- 

 

 

     - ๖๑/๑ 



 ๑๓๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สมร ๖๑/๑ 

 

คุณพอ คุณแม พี่นองจัดการกาใหเรียบรอยเลย เอา กาใหนายเอ็กซ นายวาย (Y) มาอีก

คนหนึ่ ง  เขามาใน  เขต  ก  เขาไปหาเจาอาวาส  เขาไปหาผู อํานวยการโรงเรียน                          

ผมจะชวยอยางโนนอยางนี้นะ แตเขต ก นาย ก นี่ดี ผมก็เห็นวาควรสนับสนุนนาย ก 

สุดทายแลวกลายเปนวา ประชากรในพื้นที่เขต ก ก็ลงใหนาย ก นายเอ็กซ นายวาย                     

นายเอ็กซ นายวายก็ไปเขต ข ทําอยางนี้เหมือนกันนะครับ ก็บอกวา โอ.เค. เขต ข ก็ได

นาย ข นายเอ็กซ นายวาย ไปเขต ค ก็กลายเปนประชากร  เขต ค ก็กานาย ค. นายเอ็กซ 

นายวาย สุดทายแลวกลายเปนนายเอ็กซ นายวายที่ไมรูมาจากไหนก็ไมรูครับ หิ้วกระเปา

สตางคมาเทานั้นเอง ไดรับเลือกตั้งครับ แลวผลเกิดอะไรครับ พอกอนวันเลือกตั้ง                        

เทานั้นเอง นาย ก นาย ข นาย ค ยิงลูกโดดนะครับ ไมรูจะอยางไรผมลงเลือกตั้งแลว                 

ผมตองเอาใหได ผลปรากฏวาอยางไร ผลปรากฏวา คนในพรรคเดียวกันนี่ ตอนนี้นี่                      

แทนที่วาจะชวยกันสนับสนุนนโยบายของพรรค กลับกลายเปนมาดากันเอง แทนที่จะเอา

นโยบายของพรรคมาคุยกัน มาดากันเอง พรรคก็ออนแออีก วันนี้เราตองการอะไรครับ                      

เราตองการใหพรรคการเมืองเขมแข็ง ประเทศประชาธิปไตยที่เจริญแลวนี่นะครับ                          

มันมาจากพรรคการเมืองที่เขมแข็งนะครับ แตวันนี้เราทําอยางนี้นี่ เรากําลังทําใหพรรค

การเมืองมันออนแอลงไปอีก แลวเราไดอะไรครับ เราก็ไดกลับมา ก็คือ สุดทาย กระเปา                        

ตองใบใหญขึ้นครับ ที่จะมาซื้อเสียง กับตอนนี้เรากําลังหวงวา คนเกา ๆ หนาเกา ๆ                          

จะเขามา จะตองใชเงิน ไปแกไขในวิธีการใชเงินสิครับ กฎหมายเลือกตั้งเอาใหแรงสิครับ 

คุณใชเงินจริง ๆ นี่นะครับ ติดคุกใหหัวโตไปเลย ไมวากัน กกต. ดูแลใหเขมขึ้น แตวันนี้                 

เรามาทําอยางนี้ ทําใหเสียงมันแตกกระจัดกระจาย แทนที่ควรจะพูดนโยบายพรรค                    

พรรคการเมืองก็กลับออนแอลง ผลที่ไดออกมา เสร็จแลวบานเมืองไมเหลืออะไรเลยครับ                       

ที่ผานมากี่ป ที่ผานมาก็เปนอยางนั้น เร่ืองนี้ผมก็เปนเพียงแตวา เร่ืองที่ผมกําลังเปนหวง

เทานั้นเองวา เร่ืองเกี่ยวกับ สส. เขต นี่นะครับ ผมยังไมไดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบ                     

ปารตีลิสตนะครับ ซึ่งระบบปารตีลิสตนั่นก็เปนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหพรรคการเมือง

เขมแข็ง เนื่องจากวา จะมีการนําเสนอนโยบายของพรรคได ผูคนก็สามารถที่จะเลือก 

วิธีการอยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกลาวถึงวา โอ.เค. หากวาเราจะทิ้งคะแนนไปเลย        

มันก็นาเสียดาย   ก็นาจะเอาไปไวที่พรรคบาง  สมมุติวา   คนหนึ่งในเขตเดียวกัน ถาเกิด    



 ๑๓๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๖๑/๒ 

 

๕๐,๐๐๐ คน แลวมีอีกคนหนึ่งได ๔๐,๐๐๐ คะแนน อีกคนหนึ่งได ๓๐,๐๐๐ คะแนน 

เสียดาย ๗๐,๐๐๐ คะแนน แตอยาไปเสียดายเลยครับ สส. เขตนี่นะครับ ถึงแมวา         

๗๐,๐๐๐ คะแนนนั้นนี่มันจะเสียไป ผมเชื่อวา คนไดรับเลือกตั้งเปน สส. นี่ครับ ไมละเลย

ตอ อีก  ๗๐ ,๐๐๐  คะแนน  ถาหากวา เขาได  ๕๐ ,๐๐๐  คะแนนนะครับ  เขาได                  

๕๐,๐๐๐ คะแนน  อีกคนหนึ่งได ๔๐,๐๐๐ คะแนน อีกคนหนึ่งได ๓๐,๐๐๐ คะแนน     

ผมเชื่อวา คนที่เปน สส. ที่ไดคะแนนมา ๕๐,๐๐๐ คะแนนนี่ เขาไมละเลยหรอกครับ     

กับอีก ๗๐,๐๐๐เสียง ที่ไมไดลงคะแนนใหเขานะครับ เพราะฉะนั้นแลวนี่ วันนี้เรากําลัง

เลือกวา ความนิยมของใครไดรับความนิยมสูงสุด คนนั้น ก็คือ คนซึ่งตองพยายามมาดูแล

พี่นองประชาชนในพื้นที่ของเขาใหไดดีที่สุด เขาก็ตองพยายามที่จะสรางคะแนนของเขา

ตอไปเร่ือย ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ คือ ผมกําลังสนับสนุนวา เขตเล็กนี่ดีแลว อยาไป

ใชวิธีเขตใหญเลยครับ เราจะไดคนที่มาจากพื้นที่หลากหลาย ซึ่งไมใชคนที่มาชวยเหลือ

ประชาชนอยางแทจริงนะครับ นี่คือสวนของผมเอง ขอพูดสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับเขตเล็ก

กอนนะครับ ในสวนของปารตีลิสต ขณะนี้ก็มีแนวคิด ผมเชื่อวาหลาย ๆ คนก็เชื่อวาระบบ

สัดสวนนี่นาจะดี แตผมจะมีเร่ืองฝากอีกเรื่องหนึ่งเทานั้นเองนะครับวา ผมเปนหวงครับ 

ระบบสัดสวน  ในระบบซึ่งใชวิธีการนับคะแนน  แลวก็เอาจํานวนโควตา  (Quota)          

ของคะแนนนั้นมาคิดคะแนนนี่นะครับ หากวาพรรคไหนนี่ไดจํานวน สส. ออกมาแลว

จํานวนมากกวาจํานวนสัดสวน ยกตัวอยางนะครับวา สมมุติวาเกิดวาจะเปน ๓๐๐ กับ 

๑๐๐ หรืออะไรก็ตาม ปรากฏวาพรรคไหนไดสัดสวนออกมาแลวนี่ ได ๑๕๐ เขต สมมุติ 

นะครับ แตปรากฏวาในระบบสัดสวนเขาไดอยูแคประมาณ ๑๔๐ นี่ เขาก็ได ๑๕๐ เขาจะ

ไมมีปารตีลิสตอยูในนั้นเลย สุดทายเราตองไปเอา สส. มาเปนรัฐมนตรี การไปเอา สส. 

เขตมาเปนรัฐมนตรีนี่ สรางปญหาเหมือนกันนะครับ สวนนี้ก็สรางปญหาเหมือนกัน 

เพราะวาการที่เอา สส. เขตมาเปนรัฐมนตรีนี่ ผมถามวานายกรัฐมนตรีนี่จะเลือกใครมา

เปนรัฐมนตรี -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      - ๖๒/๑ 



 ๑๓๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัตนา ๖๒/๑ 

 

บางคนก็มีกวน ๒ คน บาง ๓ คน บาง เอามาเปนรัฐมนตรี บางคนบอกวา มีกวน ๗ คน                

๘ คน ทําไมไมเอาผมเปนรัฐมนตรีละครับ สุดทายแลวในพรรคก็แตกกันอีก ผมไมตองการ

ที่จะทําใหระบบพรรคการเมืองมันออนแอ สส. ในพรรคนี่ตองมาแตกกัน แลวสุดทาย                          

แลวนี่นโยบายพรรคก็ไมสามารถที่จะนําไปใชในทางปฏิบัติได อันนี้ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง                         

ที่ผมอยากจะฝากไวนะครับ ขอบคุณมากครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอบคุณครับ     

ทานมนตรีครับ ตามดวยทานไพโรจน ทานวิชัย  

   นายมนตรี เพชรขุม  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดวยความ

เคารพคณะกรรมาธิการยกราง ดวยความเคารพสมาชิกสภารางทุกทานนะครับ ผม มนตรี 

เพชรขุม ครับ นานแลวครับไมไดพูดครับทานประธานครับ วันนี้ก็ตองขอขอบคุณ        

ทานประธานนะครับที่ใหโอกาสนะครับ ทานประธานครับ ผมอยูในกลุมของทานอุทิศ     

ชูชวย นะครับ ในเรื่องของการสนับสนุนใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนะครับ 

ในจํานวน ๔๐๐ ที่นั่ง ก็หมายถึง ๔๐๐ ทานนะครับ ที่เขามาทําหนาที่เปนตัวแทนของ     

พี่นองประชาชนนะครับ แลวอีกประการหนึ่ง ผมเห็นดวยกับระบบปารตีลิสตนะครับ 

หลาย ๆ ทานก็ไดคุยกันมา ไดพูดกันมาหลาย ๆ ทานที่ผานมานะครับ บางทานก็ตองการ

ใหมีปารตีลิสต บางทานก็ไมตองการใหมีนะครับ โดยเฉพาะผมนะครับ ไดไปฟงพี่นอง

ประชาชนมามากพอสมควรนะครับ ในหลายพื้นที่ หลายเวที พี่นองประชาชนบอกวา ไมมี

ความจําเปนเลยนะครับ ที่จะตองมีระบบปารตีลิสต หรือบัญชีรายชื่อนะครับ เพราะบุคคล   

กลุมนี้เดินทางเขามาในเสนทางการเมืองนะครับ เพื่อแสวงหาผลประโยชนของตนเอง          

และพวกพองเสียมากกวานะครับ อยางเชนที่ผานมานะครับ ประเทศไทยก็ไดเกิดวิกฤติ

ถึงกับการมีการปฏิวัติรัฐประหาร นั่นก็คือ มีคณะรัฐบาลที่มีปารตีลิสตเขามาดวยนะครับ       

แมปารตีลิสตในยุคนั้น ก็เปนรัฐมนตรี เปนรัฐมนตรีชวยหลายคนนะครับ ก็ทําหนาที่

รวมกับรัฐบาล และในขณะนี้การตรวจสอบ การฟองรองก็ยังไมจบสิ้นนะครับ ฉะนั้น      

ผมเองคิดวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะเขามาทําหนาที่แทนพี่นองประชาชนนะครับ            

ทั้งประเทศ ๔๐๐ ที่นั่ง ก็เพียงพออยูแลว ถา ๔๐๐ คน นี่เขามาสรางความไมดีใหกับ

ประเทศชาติ แนนอนที่สุดครับ เขามาตองมี  ๒ กลุม  กลุมหนึ่งก็ตองเปนผูบริหารประเทศ 



 ๑๓๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัตนา ๖๒/๒ 

 

อยูในคณะรัฐบาล อีกกลุมหนึ่งก็เปนฝายนิติบัญญัติ เชื่อเหลือเกินวา ๒ กลุมนี้ ความเห็น

ตองไมตรงกัน อาจจะขัดแยงกันบางในบางประการ แตถาเมื่อไร ๒ กลุมนี้รวมตัวกันได 

ร วมมือกัน ได  ถ า ร วมมือกัน  ตั้ ง ใจที่ จ ะพัฒนาประ เทศ  เห็นแกประ เทศชาติ                    

เห็นแกประชาชนก็ เชื่ อ เหลือ เกินว า  ประเทศชาติจะไปในทิศทางที่ ดีนะครับ                   

แตในขณะเดียวกัน    ถา ๒ กลุมนี้คิดไมดีตอประเทศชาติ เมื่อรวมตัวกันได ก็แนนอน     

นะครับ รวบหัวรวบหางนะครับ หมดทั้งตัว นั่นคือ ประเทศชาติจะเสียหาย แตอยางไรก็ดี

นะครับ อยางที่ผมไดกลาวนําเรียนไปแลววา ๔๐๐ คน ๔๐๐ ทาน เขามาทําหนาที่           

ก็ เพียงพอแลว  ไมตองลากปารตีลิสต เขามา  ๘๐  คน  หรือ  ๑๐๐  คนอีกนะครับ                         

เพราะกลุมคนเหลานั้น อยางที่ผมนําเรียนตอนตนวา ผมไมเชื่อม่ัน พี่นองประชาชน                         

ก็ไมเชื่อม่ันนะครับ ไมวาเหตุการณที่ผานมา หรือวาอนาคตตอไปขางหนา ทุกคนยังมอง

วา อาจจะเกิดปญหากับประเทศชาติไดนะครับ นั่นคือสวนหนึ่งนะครับ วันนี้เรามาวา     

กันดวยมาตรา ๙๑  ๙๒ สภาผูแทนราษฎรนะครับ ผูแทนราษฎรนะครับ ก็คือ ตัวแทน             

ของประชาชนที่มาทําหนาที่ในสภาแหงนี้ เพราะประชาชนหกสิบกวาลานคนนี่ จะเขามา  

ทําหนาที่ มาแสดงความคิดเห็นในสภาแหงนี้ไมได เพราะสภาแหงนี้เล็กไป ประชาชนมาก

นะครับ ฉะนั้นเมื่อประชาชนนี่ไดเลือกหาสมาชิก สส. เหลานี้มาเปนตัวแทนของทาน สส. 

พวกนี้ก็ตองตระหนักใหดีนะครับวา มาทําหนาที่แทนประชาชนนี่ --------------------------- 

 

                                                                                                                   - ๖๓/๑ 



 ๑๓๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๖๓/๑ 

 

แตที่ผานมานะครับ สส. หลาย ๆ คนนะครับ ก็คิดถึงผลประโยชนสวนตน และพรรคพวก

ตลอดมา  เพราะการเมืองคือผลประโยชน  การเมืองคืออํานาจนะครับ  นั่นคือ                          

สิ่งที่ประชาชนรูสึกอยางนั้น และนั่นคือความจริงนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ                 

หลายตอหลายกลุมไดเสนอความเห็น เพราะหลายตอหลายคนในที่นี้ก็หลาย ๆ ความคิด

เชนกันนะครับ ในประเด็นของผมก็ใกลเคียงกับคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ                          

เพราะกรรมาธิการยกรางจะใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภา ๓๒๐ คน บวก        

ปารตีลิสต อีก ๘๐ คน แตในสวนของผมนี่ครับ อยากใหมี ๔๐๐ โดยไมมีปารตีลิสต      

นะครับ ฉะนั้นเมื่อถึงเวลานะครับ พี่นองประชาชนก็ไมยุงยากกับการเลือกตั้ง พี่นอง

ประชาชนก็รูระบบการเลือกตั้ง กกต. ก็ไมยุงยากในการจัดเขตนะครับ พี่นองเขาใจ       

ไดสะดวก และผมไมไดอางอิงตางประเทศอยางที่หลาย ๆ คนนะครับ เอาตัวอยาง

ตางประเทศมาบอกวา ผูแทนตางประเทศ ประเทศนั้นประเทศนี้ เปนอยางนั้นเปนอยางนี้ 

ระบบสัดสวนเปนอยางนั้นอยางนี้ ปารตีลิสตเปนอยางนั้นอยางนี้ นั่นคือประเทศอื่น      

แตผมประเทศไทย ผมคิดวา คนไทยก็ตองมีเอกลักษณเปนของคนไทย แลวเราทําไมตอง

ไปลอกเลียนเลียนแบบประเทศอื่น ๆ นะครับ ใหประเทศอื่นเขาเลียนแบบประเทศไทยบาง

ไมไดหรือครับ สมาชิก สสร. บางทาน หรือวาหลาย ๆ ทานนาจะพูดบางวา มีประเทศนั้น

เลียนแบบประเทศไทยอยูนะครับตอนนี้ มีประเทศนั้นเอาอยางประเทศไทย ไมมีนะครับ                          

ทานประธาน ผมฟงมาในสภาแหงนี้ เราอยูกันหลายเดือนแลวครับ มาทําหนาที่นะครับ 

มาประชุม มาหารือ มาออกความคิดเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไมเคยมีนะครับที่วา 

ประเทศไทยเปนอยางนี้ ประเทศนั้นเลียนแบบประเทศไทย ประเทศนั้นเอาอยางประเทศ

ไทยไปทํา ไปปฏิบัติ ไมมีนะครับ มีแตคําพูดบอกวา นี่ ประเทศนั้นเปนอยางนั้น                          

นะ ประเทศนี้เปนอยางนี้ ผมจําไมไดแลวกี่ประเทศครับ เพราะเอยกันมาประมาณเกือบ

๒๐๐ ประเทศนะครับ ในสภาแหงนี้ ฉะนั้นก็ขอยืนหยัดนะครับวา ประเทศไทยก็ขอใหเปน

เอกลักษณของคนไทย  ทําตามประเพณีของคนไทยนะครับ  ยึดถือประเทศเรา                        

เปนหลักเถอะครับ อยาไปคิดถึงประเทศอื่น อยาเอาตัวอยางประเทศอื่นมาเลยนะครับ 

การเปนอยู การปกครองประเทศ การบริหารประเทศก็ไมเหมือนกันนะครับ เศรษฐกิจของ

ประเทศก็ไมเหมือนกันนะครับ  การดํารงชีวิตของคนแตละประเทศก็ไมเหมือนกันนะครับ  



 ๑๔๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๖๓/๒ 

 

นั่นคือสิ่งที่ผมตระหนักนะครับ แตไมไดหมายถึงวา เราจะไมคิดตามเพื่อนเลย มันก็มีบาง

บางอยางนะครับ แตก็อยาอางอิงกันจนมากเกินไปนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ      

ในอนาคต ประมาณปลายปนี้ เปนที่ทราบกันดีวามีการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร     

ก็จะมีคณะรัฐบาลเขามาบริหารประเทศ นั่นคือ ที่มาของรัฐบาล หมดเวลาหรือครับ    

ทานประธาน ๒ นาทีหรือครับ เราจะมีรัฐบาลที่มาจากพี่นองประชาชนนะครับ นั่นคือ         

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไดบัญญัติไววา 

นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น ฉะนั้น ไมมีความจําเปนเลย 

นะครับ ที่จะตองมีปารตีลิสต เอามาไวตรงไหนหรือครับทานประธาน เดี๋ยวปารตีลิสต 

พวกนี้ บัญชีรายชื่อพวกนี้ หรือวาสัดสวนพวกนี้ ขอเปนรัฐมนตรีขึ้นมาบาง ขอเปน

รัฐมนตรีชวยขึ้นมาบาง ก็จะยุงไปอีกนะครับ ให สส. ๔๐๐ ทานนี่นะครับ เขาทําหนาที่  

ผมเชื่อเหลือเกินวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พี่นองประชาชนจะเลือกใหมาเปนตัวแทน

ของพี่นองประชาชน  ตองมีความสามารถที่จะทําหนาที่ไดหลาย ๆ อยางนะครับ         

และหลาย ๆ คนก็พรอมที่จะเปนรัฐมนตรีหลาย ๆ คนก็พรอมที่จะเปนรัฐมนตรีชวย และ

หลาย ๆ คนก็พรอมที่จะเปนนายกรัฐมนตรีนะครับ อันนี้ก็ตองฝากกับทานประธาน แลวก็

ฝากกับคณะกรรมาธิการยกราง และฝากกับเพื่อน สสร. ทุกทานนะครับ และตองฝากไป

กับพี่นองประชาชนทางบานดวยนะครับ ที่เปนหวงเปนใยเรื่องนี้มากนะครับ ---------------- 

 

 

          - ๖๔/๑ 

 



 ๑๔๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รัศมี ๖๔/๑ 

 

ไมวาจะเดินไปที่ไหน หรือวาไปมีเวทีการประชุมที่ไหนนะครับ ชวงนี้ก็จะถามกัน

ตลอดเวลาวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเอากันอยางไร แลวก็เชื่อม่ันเหลือเกินนะครับ 

เพราะวันนี้ก็โหวตเสียงไปแลววา มี ๒ สภา อนาคตก็จะตองพูดกันเรื่องของวุฒิสภา                          

อีกครั้งหนึ่งนะครับ สําหรับผมวันนี้ ก็ตองขอขอบคุณทานประธาน เปนอยางมากนะครับ 

ขอขอบคุณทานผูมีเกียรติทุกทานนะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

ตามดวยทานวิชัย ทานไพโรจน ขอประทานโทษ กอนนะครับ และตามดวยทานวิชัย    

แลวก็ทานเกียรติชัย แลวก็ทานประดิษฐ เชิญครับ 

  นายไพโรจน พรหมสาสน   :  กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ    

กระผม ไพโรจน พรหมสาสน สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการยกราง กอนอื่น

กระผมตองขออนุญาตทานประธานสภา  และคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ               

ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ             

สักเล็กนอยนะครับ แตสวนใหญก็คงจะเปนไปตามแนวที่คณะกรรมาธิการยกรางไดยก

เอาไวนะครับ กระผมเห็นวา การที่ประเทศไทยจะมีการพัฒนาการเมือง การปกครอง   

อยางมั่นคงในอนาคตนั้น ความจําเปนที่เราจะตองมีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับสภาพ

สังคมไทย แบบไทย ๆ เปนสิ่งที่จําเปน และสําคัญที่สุดนะครับ คงจะไมจําเปนวาจะตอง

เปนแบบประเทศโนนประเทศนี้ หรืออยางโนนอยางนี้ นั่นเปนสิ่งที่พวกเราปรารถนา                         

และผมจําไดวา วันแรกที่เรามีการประชุมสภานั้น เราก็ไดปฏิญาณตอที่ประชุมแหงนี้                    

แลววา เราจะทําหนาที่ของเราเพื่อประโยชนสวนรวม ไมคิดเห็นแกกลุมบุคคลใด                          

หรือคนใดทั้งนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นในเมื่อประเทศไทยเราเลือกที่จะมีการปกครอง                       

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีการปกครองแบบรัฐสภา          

พารเลียเมนทารี ซิสเตม (Parliamentary system) ไมใชระบบแบบสหพันธรัฐ                          

หรือสมาพันธรัฐ หรืออยางในบางประเทศ หรือหลายประเทศ เพราะฉะนั้นเราก็ควร             

จะตองมีสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเมื่อเชาเราก็บอกแลววา นาจะมีวุฒิสมาชิกดวยเปน ๒ สภา                          

ในสวนของสภาผูแทนราษฎรนั้น ผมคิดวาเปนสวนที่สําคัญที่สุด เพราะเปนสวนที่เราจะได 

 



 ๑๔๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รั ศมี  ๖๔ /๒ 

 

ตัวแทนจากพี่นองประชาชนซึ่งเลือกเขามา มาทําหนาที่ในการที่จะเลือกประธานสภา

ผูแทนราษฎร ในการที่จะทําหนาที่ เลือกหรือจัดตั้งรัฐบาล รวมกันเปนพรรคเดียว                          

หรือเสียงขางมาก อะไรก็สุดแลวแต เพื่อบริหารประเทศ ในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง อะไรของประเทศเรา ก็สุดแลวแต มาทําหนาที่ในการตรา

กฎหมาย มาทําหนาที่ในการที่จะควบคุม ดูแลการทํางานของรัฐบาล โดยการตั้งกระทู

ถาม โดยอะไรก็สุดแลวแต นั่นเปนสถานะและบทบาทที่สําคัญที่สุดของสมาชิกสภา                          

ผูแทนราษฎร  เพราะฉะนั้นปญหาก็มีอยูวา  ทําอยางไรเราจะไดคนดี  ที่ มีความรู                          

มีความสามารถ มีคุณธรรม เขามาเปนตัวแทนของเรา เราคงจะตองยอมรับวา ถาพี่นอง

ประชาชนของเรานั้นไดมีความตระหนักในเรื่องของประชาธิปไตย ไดมีความรู ความเขาใจ 

และใชสิทธิเลือกตั้งอยางตรงไปตรงมา ก็นาที่จะไดคนดี มีความรู ความสามารถเขามา

เปนตัวแทน หรือทําหนาที่แทนเราในเรื่องตาง ๆ เหลานั้น ซึ่งในสังคมเราก็คงเปนที่ยอมรับ

กันวายังมีปญหาอะไรตาง  ๆ  อยู เพราะฉะนั้นเมื่อมีปญหาก็คงจะตองหาทางวา                          

แลวเราจะออกแบบของสภาผูแทนราษฎร ของการที่มาของสภาผูแทนราษฎรของเรา

อยางไร มันถึงจะเหมาะสม ถึงจะแกปญหาตาง ๆ เหลานั้น ซึ่งมันมีอยูมากมายกายกอง 

เมื่อสักครูเราก็ไดฟงความเห็นของเพื่อนสมาชิกของเราสี่หากลุมดวยกัน ก็มีความคิดเห็น

แตกตางกันไปในหลายรูปแบบนะครับ โดยรวมแลวในจุดนี้ กระผมก็คิดวา ก็คงจะมี

ประ เด็ นพิ จารณาอยู เพี ยง  ๓  ประ เด็น  เท านั้ น เอง  ๑ .  ประ เภทและจํ านวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรวาควรจะเปนอยางไร เปนประเภทแบงเขต ประเภทสัดสวน และ

แตละสวนนั้นควรจะมีที่มาอยางไร ๒. ในการเลือกตั้ง เราจะจัดรูปแบบการเลือกตั้ง

อยางไร ใหเปนการจัดการเลือกตั้งแบบเขตใหญ เรียงเบอร หรือเขตเดียวเบอรเดียว       

วัน  แมน  วัน  โหวต  อยางที่ เราเคยใชมาทั้ง  ๒  ระบบ  ในหวงระยะเวลาที่ผานมา              

แตประสบการณที่ผานมา ๗๕ ปของการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่ผานมานั้น เราตองยอมรับวา ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรนะครับ          

มีความลมเหลว มีการปฏิวัติรัฐประหาร อะไรตลอดเวลา อาจจะเปนเพราะวา เรายังหา

รูปแบบวิธีการ  หรือในการที่จะไดมาซึ่งผูแทนราษฎร ในการที่จะไดมารัฐบาลที่มันอาจจะ 

 



 ๑๔๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                              รัศมี ๖๔/๓ 

 

ไมเหมาะสม มีปญหาแทรกซอนหลายอยาง หลายประการ เพราะฉะนั้นในเรื่องตาง ๆ 

เหลานี้ กระผมก็คิดวา ในสองสามประเด็นที่วา ในเรื่องจํานวน ในเรื่องประเภท ในเรื่อง

ของเขตเลือกตั้งนี้ เปนหัวใจที่สําคัญที่สุด เมื่อเราตกลงกันในหลักการอันนี้ไดแลว ก็คิดวา

การที่จะไปเขียนกฎหมายในมาตราตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวของนั้น คงจะไมใชเร่ืองยุงยาก

อะไรมากนัก คณะกรรมาธิการยกรางก็คงจะพรอมที่จะดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ 

และนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตอไปได ในเร่ืองจํานวนนั้น กระผมคิดวา เห็นดวย

อยางยิ่งครับ กับการที่จะตองลดจํานวนลงมา ตามที่เราไดไปรับฟงความคิดเห็นมา -------  

 

 

          - ๖๕/๑ 



 ๑๔๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      กรรวี ๖๕/๑ 

 

สวนวาจะเปน ๓๒๐ ตามที่คณะกรรมาธิการยกรางเสนอ หรือจะเปน ๓๕๐ ที่บางกลุม

เสนอ หรือ ๔๐๐ อันนี้ก็สุดแตที่ประชุมแหงนี้จะพิจารณา แตวาโดยรวมแลว ก็คงนา

จะตองลดจํานวนลงมา เมื่อรวมกับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเราจะมีแลว หองประชุมแหงนี้                          

นาจะพอเหมาะ  พอควรครับ  ที่ เ ราจะให ใช เปนรัฐสภา  ที่จะใชประชุมในตอน                          

สภาผูแทนราษฎรก็ดี ประชุมวุฒิสภาก็ดี หรือประชุมรวมก็ดี คงจะไมมีความจําเปน                         

ที่จะตองไปสรางรัฐสภาแหงใหม ตองใชงบประมาณอีกจํานวนมากมายนะครับ                          

นั่นเปนสวนหนึ่งที่ผมคิดวา ในเรื่องของจํานวนนั้น ก็อาจจะอยูที่วาเราจะพิจารณากันตาม

ความเหมาะสม เมื่อไดจํานวนแลวนะครับ ประเภท ก็คิดวานะครับ ก็นาที่จะตองมีทั้ง                      

๒ ประเภท คือ จากแบบแบงเขต มาจากเขตเลือกตั้งโดยตรง กับแบบสัดสวน ซึ่งมี                        

ผูอภิปรายแลววามีเหตุผลความจําเปนอยางไร ในสวนนี้จากเขตเลือกตั้งนั้น  กระผม                          

ก็คิดวา จากประสบการณที่ผานมาเราใชทั้ง  ๒ แบบ  แบบเขตใหญเรียงเบอร ๓  คน                     

นะครับ กับ เขต วัน แมน วัน โหวต เขตละคน  ซึ่งก็ใชทั้ง ๒ แบบ  แลวก็มีปญหา                          

ทั้ง ๒ อยาง แตโดยความเห็นสวนตัวนะครับ ผมคิดวา เขตใหญนาจะเหมาะสมกวา                     

เพราะเปนเขตที่การซื้อเสียงจะทําไดยากขึ้น ฉะนั้นไมตองหวงวา จะมีประเภทที่หิ้ว

กระเปาไปสมัครในเขตเลือกตั้งนั้น จังหวัดนั้น ถาหากวา เราไปกําหนดกฎเกณฑกติกา                          

ใหมันชัดเจนลงไปวา ใครบางที่มีคุณสมบัติที่จะลงได เราอาจจะบอกวาเปนคนในจังหวัด

นั้น  เคยศึกษาที่นั่น  เคยทํางานประกอบอาชีพที่นั่นไมนอยกวา ๑  ป ๒ ปก็วาไป                          

เหมือนอยางวุฒิสมาชิก ถาเปนเชนนั้น ปญหาเรื่องที่วาจะหิ้วกระเปาจากที่อ่ืนไปจะไมมี

นะครับ  แลวก็การเลือกตั้งเชนในแบบวิธีนี้ มันอาจจะทําให เราไดคนดี  มีความรู                          

และความสามารถเขาไปหนึ่งในสามคนในเขตนั้น จังหวัดหนึ่งไมเกิน ๓ คน นะครับ 

อาจจะมีบางจังหวัดประชากรนอยแตไดคนหนึ่ง หรือบางจังหวัดอาจจะ ๒ เขต ก็สุด

แลวแต เพราะฉะนั้นความเห็นสวนตัวผมคิดวา นาจะเปนเขตใหญเรียงเบอร ซึ่งจะไดมา

เปนระบบ แลวก็พรรคการเมืองก็คงจะไดคนมาเปนกลุมเปนกอนมากขึ้นนะครับ สวนใน

เร่ืองของสัดสวนนั้นนะครับ ก็คิดวา จํานวนประมาณสัก ๘๐ คน นาจะเหมาะสม จะไป

บวกกับ ๓๒๐  ๓๕๐ ๔๐๐ ก็สุดแตที่ประชุม แลวก็หลักการคิดคะแนนก็มี ๒ วิธีนะครับ 

อาจจะคิดจากคะแนนรวมทั้งประเทศ  หรือคิดแบงเขตเปน  ๘  เขต  แลวก็ในการเลือกตั้ง 



 ๑๔๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      กรรวี ๖๕/๒ 

 

ก็ใชบัตร ๒ ใบนะครับ ใหเลือกผูแทนจากเขตเลือกตั้งโดยตรงแบบเขตอันหนึ่ง แลวก็เลือก

จากแบบเลือกพรรคอันหนึ่งนะครับ ซึ่งอันนั้นก็มีทั้งขอดี ขอเสีย อาจจะตองชั่งน้ําหนักกัน

ดูวาจะเปนอยางไรนะครับ โดยสรุปรวมแลว ก็คงจะมีความเห็นในเรื่องตาง ๆ นี้เปน

ลักษณะที่ฝากใหทานเพื่อนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดคิด ไดพิจารณาวา ควรจะเปน

อยางไร ผมคิดวา เมื่อสัก ๑๗.๐๐ นาฬิกา นะครับ หลังจากอภิปรายครบหมดแลว ถาหาก

เราไดมีโอกาสพัก แลวก็ไดไปลองปรึกษาหารือกันนอกรอบในกลุมตาง ๆ  เสียงสวนใหญ                       

เปนอยางไร เราอาจจะตกลงกันไดโดยที่อาจจะไมตองโหวตก็ไดนะครับ ถาเปนเชนนั้น                    

ผมคิดวา จะทําใหรางรัฐธรรมนูญฉบับที่เรากําลังรางอยูนี้นะครับ ไดรับความยินยอม

เห็นชอบจากพวกเราสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเปนสวนใหญ แลวนาที่จะนําไปใชโดย

เหมาะสมนะครับ เราจําเปนจะตองเรงรางใหเสร็จตามกําหนดเวลา การเลือกตั้งอาจจะ

เร็วขึ้น  การออกเสียงประชามติอาจจะเร็วขึ้น และสิ่งที่เราตองการที่สุดนั้น ก็คือ อยากได

รัฐบาลที่เปนประชาธิปไตย สามารถที่จะพัฒนาการเมือง การปกครองอยางมั่นคง                       

ในอนาคตอันใกล แลวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชไดในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร                         

ไมใชเปลี่ยนแปลงทุกระยะ ๓ ป ๕ ป ครับ ขอบพระคุณมากครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร   (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอบคุณครับ 

ทานไพโรจน  ยังพักไมได  ยังมีคนเขารายชื่อและตอจากทานอีกนะครับ  ตองขอ     

ประทานโทษ  ท านวิ ชั ยนะครับ  แล วตามด วยท าน เกี ย รติ ชั ย  ท านประดิษฐ                   

แลวทานกรรณิการ แลวเดี๋ยวยกรางขางบนอาจจะมีความเห็นอีกดวยใชไหมครับ ไมรูวา

ตางกับยกรางขางลางไหม เชิญครับ 

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์    :    ทานประธานที่เคารพครับ กระผม วิชัย 

เรืองเริงกุลฤทธิ์ สสร. ครับ จากที่ทาน สสร. ผูทรงเกียรติทั้ง ๓ ทานไดอภิปรายมาอยาง

ตอเนื่องนั้น กระผมคิดวา ในเรื่องของจํานวน สส. นะครับ กระผมขอกราบเรียนวา          

จะนําเสนอวา ควรจะเปน ๔๐๐ เขต ถาเขตใหญนะครับ แลวก็มีระบบสัดสวนนะครับ  

ควรจะเปน ๘๐ อันนี้คือเปนความเห็นสวนตัว เหตุผลนั้นกระผมคิดวา ทั้งหลายทานก็ได

อภิปรายไวมากมายแลว ก็มีเหตุมีผลที่ฟงกันไดวา เราออกไปรับฟงความคิดเห็นจาก 

 



 ๑๔๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      กรรวี ๖๕/๓ 

 

ประชาชนทั่ว ๆ ไป เขาจะบอกวา ไมควรเกิน ๕๐๐  หรือ ๕๐๐ ลงมานะครับ เพราะฉะนั้น

แลวกระผมคิดวาใน ๔๘๐ ทั้ง ๒ อยางนี่ก็คงจะเปนความเหมาะสมนะครับ  

   

 

- ๖๖/๑ 

 

 



 ๑๔๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รสรินทร ๖๖/๑ 

 

   แลวก็อีกประการครับ มีทาน สสร. บางทาน ไดกราบเรียนตอที่ประชุมวา 

ถาเงินไมมา กาไมเปน นี่กระผมตองกราบขออภัยนะครับวา ถาเงินไมมา กาเปนไดไหม      

ถาเราพิจารณาที่คนดีมีคุณธรรม มีจริยธรรมนะครับ ถาตราบใดที่เราไมมีการรณรงคหรือ

ตรวจสอบอยางจริงจังแลว สิ่งนี้ก็จะตองมีตลอดไป ก็กราบเรียนวา นาจะเปลี่ยนคําพูดวา 

ถาเงินไมมา ก็กาเปน ก็กราบขอบพระคุณทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบพระคุณ                      

มากเลยนะครับ สั้นตรงเปา ตามดวยทานเกียรติชัยครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม เกียรติชัย พงษพาณิชย ครับ กระผมอยูในกลุมของทานสุรชัยซึ่งไดแปรญัตติ      

ในเรื่องจํานวนสมาชิก สส. และในเรื่องการเขามาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผมคิดวา

ในหลาย ๆ ทานซึ่งไดอภิปรายไปแลวนั้นสวนใหญก็คงจะเห็นแลววา จํานวน ๔๐๐ คน ซึ่ง

ทางหัวหนากลุมทางผมไดนําเสนอไปแลวนั้น ผมคิดวา เปนจํานวนซึ่งเหมาะสมดีที่สุดกับ

สภาวการณของประเทศไทย จริง ๆ จํานวนแลวนี่มันคงไมใชตัวกําหนดอะไรที่จะมาตัดสิน

ชี้ขาดกันไดเต็มที่ เพราะเหตุวาแมจะมีจํานวนที่นอยกวานี้ เขาก็ดูแลบานเมืองกันมาไดใน

ประวัติศาสตรทางการเมืองของเรา แลวในภาวะปจจุบัน เทาที่มองเห็น ๔๐๐ คน                      

แมที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐ ก็เปนจํานวนซึ่งเห็นกันวา เหมาะสมแลว 

เพียงแตที่มันรกรุงรังเขามา ก็เพราะเหตุวาปารตีลิสตที่เขามากําหนด ทําใหจํานวนมันไป

เปน ๕๐๐ คน ซึ่งถาอยางนั้นแลว หากเราเห็นผลของสิ่งที่ เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ                        

ฉบับ ๒๕๔๐ วา ปารตีลิสตมันไมมีความจําเปนอะไรเลย และการเขามาดํารงตําแหนง

ของ ปารตีลิสต ซึ่งก็เขามาโดยเพียงการคัดเลือกของคนเพียงคนเดียวที่เปนหัวหนาพรรค     

ตรงนั้นแหละที่เปนจุดซึ่งไปทําใหพรรคมีความเขมแข็งมากขึ้น ซึ่งเราก็ไดเห็นวา มันไดไป

ครอบงําอะไรมากมายอยางที่เรากําลังกลาวหากันอยูในขณะนี้ เพราะฉะนั้นถาหากวา                   

ไม มีความจําเปน  ซึ่งจะตองเอาปารตีลิสต เขามาแลว  ๔๐๐  คน  ในรัฐธรรมนูญ                          

ฉบับ ๒๕๔๐  ซึ่งเห็นวา เหมาะสมมาจากประชาชนจริง  ๆ  แลว ก็นาจะเพียงพอ                          

ซึ่งเปนขอเสนอที่ทางกลุมของกระผมไดนําเสนอไววา จํานวนเทานี้มีความเหมาะสมดีแลว 

 



 ๑๔๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รสรินทร ๖๖/๒ 

 

สําหรับสภาวการณของประเทศไทย ในอันที่คน ๔๐๐ คน นี้จะไดเขามาดูแลบานเมือง    

ดีขึ้น นั่นเปนอันหนึ่ง ซึ่งผมคิดวา จะตองนําเสนอใหเห็นวา ๔๐๐ คน นี้ เหมาะสมดีแลว 

และไมมีความจําเปนที่จะตองมีปารตีลิสตเลย ๔๐๐ คน ดูแลบานเมืองไดไมตองหวง     

ยิ่งถาหากเรามีสภา ๒ สภา มีวุฒิสภาเขามาอีกแลว ก็เหลือเฟอที่จะดูแลบานเมือง       

เอาปารตีลิสตเหลานี้ ซึ่งเปนพวกที่เขามาหวังตําแหนงอะไร มีเงินมีทองอยางที่กลาวหากนั 

แลวก็เขามาเปนปารตีลิสต โดยที่ผูนําพรรค หัวหนาพรรคคนเดียวเปนผูเลือก เปนผู

กําหนดใหอยางนี้แลว จะมีไปทําไม เพราะฉะนั้นตัดปารตีลิสตออกไปเสียเถอะ         

๔๐๐ คน นะดีแลว ทีนี้ในสวนของที่มาของ ๔๐๐ คน ที่พูดกันถึงวา เราควรจะเลือกตั้งกัน

ในรูปแบบที่เปนลักษณะเขตเดียวเบอรเดียว อะไรแลวก็ตาม ก็ทางกลุมเราก็ไดเสนอไป

แลววา เราเลือกเปนเขตใหญนาจะดีเสียกวา มันมีเหตุผลหลายอยาง เพราะเหตุวา

ประสบการณของการมีเขตใหญ หรือมีเขตเดียว เราไดผานมาแลว แลวเราก็ไดเห็นในการ

ใช รัฐธรรมนูญ  ฉบับ  ๒๕๔๐  วา  เขตเดียวเบอร เดียวนั้น  มันได เกิดผลอยางไร                

กับปรากฏการณที่เกิดขึ้น แลวก็วุนวายกันอยูในขณะนี้ เร่ืองการเขาไปครอบงํา แตจริง ๆ 

อันนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แลวไมใชความผิดของสภา มันเปนความผิดของฝายซึ่ง

ใชอํานาจนิยมของตัวเองในการเขามาครอบงํา บงการกิจการของสภาจนทําใหเกิด       

ขอครหาทั้งในเรื่องตัวของสภาผูแทน  สมาชิกสภาผูแทนเอง  รวมทั้งกิจการสภา              

ซึ่งไมอาจจะเปนที่พึ่งพาของประชาชนได อันนั้นก็วากันไป แตวาเขตใหญนั้น เราก็ไดเห็น

แลววา ถาหากประสบการณ  ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ในเรื่องเขตเดียว เบอรเดียว  

ไดกอใหเกิดความเจ็บปวดอยางที่เราไดรับกันอยูทุกวันนี้ ทําไมเราซึ่งกําลังรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหมจะไมปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่ เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับ  ๒๕๔๐           

แลวกลับมาดูซิวา เขตใหญนั้นมันนาจะดีกวาไดแคไหน ผมคิดวาเขตใหญที่เราไดนําเสนอ

ไปนั้น มันมีเหตุผลในอันที่จะทําใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีกวารัฐธรรมฉบับ ๒๕๔๐ โดยเรื่อง

ของการเลือกตั้งผูที่เขามาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน   

 

                      - ๖๗/๑ 

  



 ๑๔๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       กมลมาศ ๖๗/๑ 

 

   ประการแรก ผมคิดวา มันดีตรงที่วา มันจะเปนการที่ทําใหพรรคเสนอผูรับ

ใชประชาชนไดกวางขวางขึ้น จากการที่แตละพรรคการเมือง มันมีกลไกกํากับ แลวก็                         

สรางความเขมแข็งใหกับพรรคการเมือง  ที่จะตองคัดสรรผูสมัครของพรรคเสนอ                          

ตอประชาชนอยางระมัดระวัง แลวก็มีคุณภาพดีขึ้น ตรงนี้ผมคิดวา มันจะชวยไดมากกวา    

เขตเดียวเบอรเดียว และเขตใหญที่เราเสนอ ซึ่งคิดวามันจะดีกวาเขตเดียวเบอรเดียว                   

ที่วานี้ มันจะทําใหการแขงขันทั้งผูสมัครและของพรรคมีความเขมขนขึ้นกวาเขตเดียว            

เบอรเดียว เพราะเหตุวา ประชาชนก็จะไดไมถูกจํากัดใหตองพิจารณาผูสมัครของพรรค

การเมืองตาง ๆ แตเฉพาะเพียงคนเดียวเทานั้น ตรงนี้ผมคิดวา มันจะชวยทําใหการเมือง            

ภาคประชาชนมันเขมแข็งขึ้น เราไมตองไปกลัววา จะเปนสภาผัวเดียว เมียเดียวอะไร                    

ตาง ๆ ที่พูดกัน เราไมมีสิทธิที่จะไปหามเขาหรอก แตวามันตองมีกลไกอื่น ๆ ที่กํากับ                  

ตรงนั้นก็ไปวากันอีกทีหนึ่ง แลวเราก็ไดบทเรียนจากเขตเดียวเบอรเดียวแลววา มันทําให

การซื้อขายเสียงมันทําไดงายกวา ถาหากวา เขตเดียว เขตใหญนี่ มันคงอาจจะแกไข                     

เร่ืองการซื้อเสียงอะไรไมไดมาก แตวามันก็ทําไมไดงายเสียแลว ตรงนี้ถาหากเราเห็นวา   

มันจะเปนสวนซึ่งจะปรับปรุงการเลือกตั้งที่ผานมาในระยะของการใชรัฐธรรมนูญ                     

ฉบับ ๒๕๔๐ใหมันดีขึ้น ในการที่ลองปรับมาใชเขตใหญเขตเดียวอะไรนี่ มันจะดีขึ้นไหม 

เหลานี้เปนเรื่องซึ่งจะตองพิจารณา ผมคิดวา มันถึงเวลาแลวที่เราจะตองทํา อยาไปเสนอ

อะไร ซึ่งกลายเปนความคิดใหมที่ มีความสลับซับซอนมากเกินกวาที่คนไทยรูจัก                          

ผมคิดวา ประสบการณทางการเมืองมันจะสอนคนไทยใหมีความเขมแข็ง ในการที่จะ

เลือกสรร คัดสรร ผูสมัครของพรรคเอง ในระยะหนึ่งมันจะดีขึ้น หลายประเทศก็เปน   

อยางนี้ หลายประเทศผัวเดียว เมียเดียว เขาก็ลงกัน และหลายประเทศประชาชนก็อยูใน        

สภาพอยางเรามากอนแลวทั้งสิ้น แตเขาก็มีพัฒนาการทางการเมืองซึ่งเรียนรูดวยตนเอง

จากประสบการณที่เจ็บปวด หรือวามีความพึงพอใจอยางไร มันจะเรียน มันจะสอน       

มันจะดีขึ้นในระยะเวลาอันหนึ่งเทานั้นเอง ผมคิดวา สิ่งที่เสนอไวนาจะสรุปได แลวยังจะ

ยืนยันวา  ๔๐๐ คน  เหมาะสม  เพียงพอแลวกับการที่จะมาดแูลบานเมืองในเรื่องกฎบัตร 

 

 



 ๑๕๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       กมลมาศ ๖๗/๒ 

 

กฎหมายตาง ๆ ในสภา และการเลือกตั้ง ถาจะใหดีเห็นจะตองเปนพวงใหญเสียแลว      

เขตเดียวพวงใหญเสียแลว เขตเดียวเบอรเดียวเทาที่เห็น ก็ไดเห็นแลววา มันเกิดอะไรขึ้น 

การครอบงําวงการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ก็เพราะเหตุวา ไมทราบทานประธานใหผมกี่นาทีครับ 

หมดแลว โอ.เค. เอา ยืนยันวา ๔๐๐ คน พวงใหญ ใหญ ๆ เลยครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

ตอไปครับ ทานประดิษฐ 

  นายประดิษฐ  เหลืองอราม  :  กราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการ 

ทานสมาชิกที่เคารพครับ ขอใชเวลานิดเดียว เพื่อไมรบกวนเวลาของสภานะครับ ในเรื่อง

ของจํานวน สส. ที่ผมมีความเห็นวา ควรจะลดลง เนื่องจากวา ที่ผานมาเราลองคาํนวณวา 

สส. สว. เรามี ๗๐๐ คนนะครับ เดือนหนึ่งเราเสียคาใชจายทั้งหมด ๑,๐๐๐ ลานบาท                  

คนละประมาณแสนหา คูณดวย ๗๐๐ ประมาณพันลานนะครับ ประมาณพันลานนี่     

แลว ๑ ป เทากับ ๑๒,๐๐๐ ลานนะครับ ทานประธาน แตถาเราลดลงมานี่ คาใชจายเรา     

ก็จะลดลงไปนะครับ คํานวณคราว ๆ วา ๑ วัน เราเสียไป ๓๐ ลาน ที่มาทําหนาที่เร่ืองการ

ออกกฎหมาย แลวกลั่นกรองกฎหมาย ซึ่งตรงนี้ดูแลวเปนเรื่องใหญพอสมควรนะครับ     

ผมก็มีความคิดวา ควรจะลดลง เหลือ ๔๐๐ ตามที่ทางกรรมาธิการยกรางนะครับ              

สวนเรื่องเขตนั้น ก็เห็นวา เขตถายิ่งกวางขึ้น การซื้อเสียงจะทําไดยาก แตหลังจากที่       

เปนแลว ผมไมเขาใจวา สส. จะอยูไดอยางไร เพราะวารวมเงินเดือนเขาประมาณวันละ   

๓,๐๐๐ ถึง ๔,๐๐๐ บาท แตตองไปจายวันละประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท อยางที่เพชรบุรี   

นี่ครับ มี สส. ทานหนึ่งจายวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ชวยงานทั้งจังหวัด เขตยิ่งกวางยิ่งอยู

ลําบาก เหมือนกับทานที่เปน สข. อยูนะครับ อยู ๆ ไปเปน สก. นี่นะครับ เขตยิ่งใหญ  

ถามวา ทานจะเลือกตั้งอยางไร และทานจะอยูอยางไรในประเพณีชนบทนะครับ อันนี้เปน

หลากหลายทางความคิด ผมไมคอมเมนต (Comment) ตรงนี้นะครับ --------------------- 

                                                                                                                    - ๖๘/๑ 

 

 



 ๑๕๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๖๘/๑ 

 

ก็เห็นวา ถาเขตใหญแลว แตลําบากขึ้น เปนการไปบีบคั้นเขา อยางเชนสวนราชการ    

สวนหนึ่งนะครับ ที่รัฐพยายามใหเงินเดือนเปนแสน เพื่อปองกันการที่จะไปรับสินบน สส.                

ก็เหมือนกันนะครับ เคยอยูเขตเล็ก ๆ คาใชจายวันละประมาณพันสองพันบาท อยู ๆ ไป

เปนเขตใหญทั้งจังหวัดนี่ พอรายจายมากขึ้น ไมพอ ก็ตองไปดิ้นรนอยางอื่นเขามาทดแทน     

นั่นคือ สถานการณอาจจะไปบังคับใหเขาตองทําอยางอื่น ผมมองอยางนั้นนะครับ อันนี้

แลวแตที่ประชุมนะครับ สวนการลดจํานวน เห็นวา ควรจะลดจํานวนลงครับ ขอบคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณมากครับ 

ทานกรรณิการครับ  

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน 

กรรณิการ บรรเทิงจิตร คงมีขอที่พึงตระหนักในเรื่องตอไปนี้นะคะ 

   ประเด็นที่ ๑ ก็คือ ประเด็นเรื่องของการที่เรามาพูดถึงเรื่องรัฐสภา จริง ๆ 

เปาหมายตรงสวนนี้ คิดวา รัฐธรรมนูญใหม ป ๒๕๕๐ ถามีการเปลี่ยนแปลงนะคะ เพื่อ

การปฏิรูปทางการเมืองใหเกิดเปนมรรคเปนผล ใหเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญ        

ป ๒๕๔๐ หรือที่ผานมานั้นเปนอยางไร ในระบบที่เราเจอเจอะกันมา ซึ่งทานผูมีเกียรติได

อภิปรายกันไปมากมาย เราพูดกันถึงเรื่องของ จริง ๆ แลวในเรื่องของทางดานการเมือง 

อยากจะใหตระหนักในเรื่องของการเมืองภาคพลเมือง หรือการเมืองภาคทองถิ่น ซึ่งนาจะ

เปนสวนที่มีความเขมแข็งที่สุดนะคะ แตขณะนี้เรากําลังพูดถึงการเมืองภาคตัวแทน       

ซึ่งจําเปนตองมีนะคะ แตทั้งหมด ไมวาจะเปนการเมืองอะไรก็ตาม ลวนแลวแตจะเปนการ

ทําใหประชาชนอยูเย็นเปนสุขทั้งสิ้น ตรงนี้นาจะเปนเปาหมายหลัก ทีนี้การเปนการเมือง

ภาคตัวแทนนะคะ ทางอาจารยวิชา มหาคุณ ขออนุญาตที่เอยนาม อาจารยเคยให

ความหมายวา เปนความชั่วรายที่จําเปน ความชั่วรายที่จําเปน จําเปนตองมี จริง ๆ       

ถาไมมี ถาเปนการเมืองภาคพลเมืองแท ๆ ก็จะอยูกันอยางสันติ ถาทุกชุมชนในสังคมเรา

มีการเมืองภาคพลเมือง การเมืองทองถิ่นที่ดี ที่เขมแข็งนี่ สังคมก็จะอยูเย็นเปนสุข แตเรา

จําเปนตองมีในเรื่องของการเมืองภาคตัวแทนระดับชาติ ก็คือ ไมวาจะเปน สส. หรือ สว.  

ก็แลวแต ตรงสวนนี้จะเห็นวา สิ่งที่เขามาเกี่ยวของก็คือ ไมวาจะเปนพรรคการเมือง ระบบ           

การเลือกตั้ง และระบบการตรวจสอบ ระบบการตรวจสอบ ขณะนี้ไมไดกังวลในเรื่องของ 



 ๑๕๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๖๘/๒ 

 

พรรคการเมือง ไมไดกังวลในเรื่องของระบบตรวจสอบ เนื่องจากมีความเชื่อม่ันใน กกต. 

นะคะ เรามี กกต. อยูที่นี่ ๒ ทานนะคะ เราคิดวา ระบบการเลือกตั้งนาจะมีความเชื่อม่ัน  

ใน กกต. แตระบบการตรวจสอบในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๕๐ ที่เรากําลังรางกันอยู  

ในขณะนี้ คิดวา เราไดมีการเพิ่มการตรวจสอบอํานาจรัฐ แลวก็เพิ่มอํานาจประชาชน   

มากขึ้น ดังนั้น ระบบการตรวจสอบตรงนี้ก็ยังจะตองคํานึงถึงเหมือนกัน โดยตองให

ประชาชนโดยทั่วไปนะคะ ชวยกันตรวจสอบระบบที่มันจะเกิดขึ้นมาในระยะเวลาอันใกล  

   ประเด็นที่ ๓ ก็คือ ในเรื่องของระบบการเลือกตั้ง สส. ที่เรากําลังจะพูดถึง 

ดิฉันมีความคิดเห็นอยางนี้คะทานประธาน วา ยังเห็นดวยกับเร่ืองของการเลือกตั้ง

โดยตรง ไมวาจะเปนเรื่องเลือกตั้ง แตจํานวนนั้นก็ไมไดติดใจนะคะ เพราะวาถาจํานวน

นอยยิ่งนอยยิ่งดี แตวา เนื่องจากวา ขณะนี้สถานการณบานเมืองเรานะคะ ก็ยังไมได  

ปกตินัก ความเคยชินของประชาชนยังเคยชินกับสิ่งที่เปนอยูอยางเดิมนะคะ เพราะฉะนั้น

ในระบบการเลือกตั้งเขต เห็นดวยกับการเลือกตั้งเขตใหญนะคะ แลวก็จํานวนจะเทาไร 

๔๐๐ หรือบวก ลบ ก็ไมมีปญหา อีกระบบหนึ่ง ที่เห็นวาควรจะตองมีก็คือระบบสัดสวน 

ระบบสัดสวนนั้น ถึงแมจะ จริง ๆ แลวเห็นดวยกับระบบสัดสวนที่ถูกตอง แตเนื่องจากวา 

ปจจุบัน ความใหมตอระบบนี้ยังมี ยังเขามาไมถึงพวกเรา ตองทําความเขาใจกับสังคม

มากขึ้น ดังนั้น ระบบสัดสวนที่วานี้ จะทําใหไดสะทอนความคิดของตัวแทนของคนกลุม

นอย ถึงแมคนกลุมนอยในที่นี้ไมใชหมายถึงชาวเขา แตหมายถึงชนกลุมตาง ๆ ที่อยู      

ในพื้นที่ ไมวาจะเปนคนที่ผูกติดกับพื้นที่ดวย ไมใชวาจะลอยออกมาตางหาก ไมวาจะเปน

กลุมขาราชการ กลุมเกษตรกร กลุมผูหญิง กลุมคนพิการ กลุมเด็ก เหลานี้ที่ทํางานใน

พื้นที่แลวก็สนใจทางการเมือง ก็จะเปนสัดสวนหนึ่งที่จะเขามา จะเปนตัวแทนของ     

พรรคการเมืองที่จะเขามาอยูในระบบสัดสวนได จะบอกวา เปนระบบที่จะทําใหเปน สส. 

ชั้นสองหรือไม ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                      - ๖๙/๑ 

 



 ๑๕๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๖๙/๑ 

 

ตรงนั้นเขาใจวา  ถาพวกเราเขาใจในระบบวา  การที่ มี  สส .  มาทํางาน  โดยที่ รับ                          

ความคิดเห็นที่แตกตางกันของกลุมคน ก็นาจะรับตรงสวนนี้ได อันนี้ก็เห็นดวยกับทาง

กรรมาธิการยกรางที่ไดนําระบบ ไมวาจะเปนเลือกตั้ง แลวก็มีระบบสัดสวน แตจะสัดสวน

แบบไหน เดี๋ยวก็มาวากันวา จะใชระบบอยางไร มีความเห็นตรงนี้ เมื่อมีการนําระบบ

สัดสวนเขามา สิ่งที่กังวลใจ ก็คือวา การทําความเขาใจกับประชาชนโดยเร็ว แลวก็

เนื่องจากวา ยิ่งเราจะมีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นี่ การทําความเขาใจใน

สวนนี้จะทําอยางไร คงเปนหนาที่ของ สสร. เราที่จะตองทําความเขาใจในเรื่องนี้ใหกับ

ประชาชนไดเขาใจอยางงายนะคะ เพราะวาในเรื่องเหลานี้นั้น คิดวาขณะนี้ที่เรากําลัง

ประชุมอยู การสื่อสารก็ไปทั่วประเทศไปหมดแลว เพราะฉะนั้นตรงนี้ ก็ถือวา ตองเปน

หนาที่ของพวกเราที่จะทําความเขาใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหได กับสื่อสารกับสังคม            

ใหไดคะ ก็ขอนําเสนอความคิดเห็นเพียงเทานี้คะ ขอบพระคุณคะ สวัสดีคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ    

ทานศักดิ์ชัยครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล : กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ     

ที่เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล สสร. ครับ ทานประธานครับ ผมเปนผูที่รวม         

แปรญัตติ ในกลุมของทานวัชรานะครับ  ที่นํา เสนอในรูปแบบของการเลือกตั้ ง                          

ในรูปแบบเดิม เมื่อป ๒๕๔๐ ผมขออนุญาตนํากราบเรียนอยางนี้ครับวา จริง ๆ แลว           

ผมอาจจะขออนุญาตมองในมุมวา ถาการเลือกตั้งเปนแบบเขตเดียวเบอรเดียวนี่นะครับ 

กับการเลือกตั้งที่มีเพื่อนสมาชิกหลายทานที่เปนเขตใหญเรียงเบอรนี่นะครับ ในมุมมอง    

ที่ผมอยากจะกราบเรียน ก็คือวา เราจะมองในสวนของผูที่ไปจับผิด ผูที่จะไปดําเนินการ  

ซื้อเสียง หรืออาจจะมองในมุมของ กกต. ก็วาได ก็คือวา ถาเปนเขตเดียวเบอรเดียว          

นี่นะครับ กระบวนการที่จะเขาไปจัดการ หรือติดตามผูซื้อเสียงจะทําไดงายกวา แตถาเปน

เขตใหญเรียงเบอร ก็จะทําใหกระบวนการที่จะไปตรวจสอบ เนื่องจากพื้นที่ใหญขึ้นนี่         

ก็อาจจะยากมากขึ้น อันนี้เปนอีกมุมมองหนึ่งนะครับ  

  เร่ืองที่ ๒ ที่ผมอยากจะนํากราบเรียน ก็คือวา ในสวนที่เปนหนาที่ของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนะครับ  เพื่อนสมาชิกหลายทานไดอภิปรายวา ถาเปนเขต 



 ๑๕๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๖๙/๒ 

 

ใหญขึ้น  แลวก็จะทําให สส . ลําบากขึ้น  ไม รูจะไปดูแลไดอยางไร มีคาใชจายสูง              

ผมเรียนอยางนี้ครับวา อาจจะสับสนกันหรือเปลา ผมไมแนใจ ถาตามความเขาใจผม    

ผมคิดวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น จะทําหนาที่ในการนิติบัญญัติ เพราะวาถาบอกวา 

สส. ตองเขาไปดูแลชาวบานในเขตเลือกตั้งของตนเองนั้นนี่นะครับ ผมมองวา บัดนี้มีการ

กระจายอํานาจสูทองถิ่นแลว อบต. อบจ. นั้น จะทําหนาที่ในการดูแล ถา สส. ไปบอกวา

เลือกผมเถอะครับ ผมจะเอาถนนมาให ผมวาผิดนะครับ เพราะหนาที่ของ อบต. อบจ.   

เขาจะทําหนาที่ตรงนั้นอยูแลว เพราะฉะนั้นถึงอยากจะกราบเรียนวา บางครั้งในการที่     

จะเลือกผูแทนของประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ นั้น ตองยอมรับนะครับวา ที่ผานมานั้น

ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองคอนขางนอย ถาเราสามารถที่จะพัฒนาประชาชนใหมี

สวนรวมทางการเมืองไดมากขึ้น ผมเชื่อวา ประชาชนจะใชดุลยพินิจ ใชวิจารณญาณ      

ในการที่จะเลือกผูแทนของตัวเอง เพราะวาประชาชนจะตองตระหนักนะครับวา ในการ

เลือกผูแทนของตัวเองนั้น ก็คือ ทําหนาที่ที่จะเขามาทําหนาที่นิติบัญญัติของประเทศ     

โดยประชาชนเปนผูที่เลือกตั้งเขามา ดังนั้น ผมอยากจะกราบเรียนวา การที่เราจะเลือก 

สส. แลวทําใหการซื้อเสียงนอยลงนั้น สิ่งที่สําคัญ ก็คือวา ผมวาประชาชนตองตื่นตัว 

โครงการของกระทรวงมหาดไทยที่มีอาสาสมัครประชาธิปไตยเปนการเริ่มตนที่ดี           

ผมไมเชื่อหรอกครับวา มันจะไมมีการซื้อเสียง ถามีโครงการอาสาสมัครประชาธิปไตย   

ในหมูบาน แตผมเช่ือวา ตรงนี้จะเปนจุดเริ่มตนในการที่จะทําใหประชาชนตื่นตัว และที่

สําคัญที่สุดที่ผมไดกราบเรียนอยูเสมอวา ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญที่ผานมานั้น เราได

เปดเวทีทางการเมือง แลวใหประชาชนไดเขาโรงเรียนทางการเมืองในทุกจังหวัด           

ทุกอําเภอ นี่คือ มิติใหมของการสรางจิตสํานึก นี่คือ มิติใหมในการที่จะทําใหประชาชน   

มีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น ---------------------------------------------------------------------  

 

                                                                                                                   - ๗๐/๑ 

   

 



 ๑๕๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๗๐/๑ 

 

ดังนั้น ผมคิดวา ตอจากนี้ไป การเมืองภาคประชาชนตองเขมแข็งมากขึ้นนะครับ                          

สวนในเรื่อง สส. ที่ผมอยากจะกราบเรียน ก็คือวา เราไมไดขัดของนะครับที่จะมี สส.                       

๔๐๐ คน นะครับ สวนเรื่องของกระบวนการ วิธีการจะพวงเล็ก พวงใหญ นั้น จะเลือกตั้ง          

กันแบบไหน ผมเชื่อวา เดี๋ยวอีกสักครูเราคงมีขอตกลงกันที่ชัดเจนนะครับ กราบขอบคุณ

ทานประธานครับ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   คุณชาลีครับ  

  นายชาลี กางอิ่ม  : กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติ   

ผม ชาลี กางอิ่ม สสร. นะครับ จํานวน สส. ซึ่งผมคิดวากรรมการยกรางนั้น ก็คงเอาโจทย  

มาจากที่ไดรับฟงมานะครับวา เหลือ ๔๐๐ อันนี้ก็เห็นดวยนะครับ เพราะวาเวทีที่    

จังหวัดตรัง   ก็ทุกเวทีเปนเอกฉันทวาใหมี ๔๐๐  นะครับ ก็คิดวา ในจํานวน  สส .             

นั้นนะครับ คิดวา ๔๐๐ นาจะเหมาะสม แลวก็เร่ืองของจะมีปารตีลิสตหรือไมนะครับ   

หรือวาพวงเล็ก พวงใหญ  ก็คิดวา สส. นั้น เขาเกงนะครับ เขาสามารถปรับตัวไดอยูแลว

นะครับ ที่สําคัญก็คิดวา สภาของเรานะครับ ผมกลาวทุกที่วา ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีสันติภาพ

นะครับ ปญหาแกไดหมด ถาแกกันดวยความรักนะครับ ก็ขอใหพวกเรารักกัน ๑๑๐ คน นี้                         

เรามาทําหนาที่ เพื่อพี่นองประชาชนนะครับ เพื่อประเทศ ไมใชมารางรัฐธรรมนูญ                    

เพื่อคนกลุมหนึ่งกลุมใดครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ 

กรรมาธิการ เชิญครับ ใครบางครับ  

นายประพันธ นัยโกวิท  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน        

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรนูญที่เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ กระผม   

ขอใชเวลาไมมากนะครับ เพื่อตอบขอที่ทานสงสัย แลวที่ทานบางสวนไดใหกําลังใจในการ

ทํางานของ กกต. ตองขอขอบพระคุณ สําหรับจํานวน สส. วา จะมีจํานวนเทาไร                          

เหตุที่กรรมาธิการยกรางไดเสนอ เปนจํานวน ๔๐๐ นี่นะครับ ทานสมาชิกก็ไดอภิปราย

หลายทานแลวนะครับ  คือ  เราไดพิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบนะครับ                 

ดูจากภารกิจของ  สส. วา จะไปทําอะไร รวมทั้งศึกษา เปรียบเทียบนะครับ ทั้งใน            

 



 ๑๕๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๗๐/๒ 

 

ทั้งนอกประเทศ รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวยนะครับ ซึ่งที่ทานสมาชิก

ก็ไดเสนอแลววา จากการรับฟงความคิดเห็นนี่ หลายเวทีก็เห็นวา จํานวนนี้เหมาะสม    

นะครับ ฉะนั้นกรรมาธิการยกรางจึงเสนอจํานวน ๔๐๐ คน สําหรับระบบในรางที่เสนอนี่ 

ใชระบบ สส. เขต จํานวน ๓๒๐ คน และ สส. ในระบบสัดสวน ๘๐ คน กระผมอยาก 

กราบเรียนในเรื่อง สส. เขต จํานวน ๓๘๐ คน (๓๒๐ คน) ซึ่งในรางรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชนนะครับ ไดเสนอเปนแบบเขตเดียว ๓ เบอร และประชาชนมีสิทธิเลือกทั้ง   

๓ เบอร แตในรางที่เราพิจารณาวันนี้ไดเปลี่ยนมาเปนระบบเขตเดียว เบอรเดียว กระผม

ขออนุญาตชี้แจงสักเล็กนอยนะครับ ซึ่งความจริงแลวนี่ หลายทานก็ไดอภิปรายไว

คอนขางจะชัดเจน ดีมากอยูแลวนะครับ หลังจากที่คณะกรรมาธิการไดพิจารณาจากการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาง ๆ และไดนํามาวิเคราะหนะครับ คือทั้ง ๒ ระบบ     

มีทั้งขอดี และขอดอยทั้งคู แตจากการวิเคราะหแลวนี่ ในที่สุด ในคําถามหลักนะครับ ที่เรา

เห็นวา อธิบาย ชี้แจงกับประชาชนไดคอนขางยาก ที่ชัดเจนนะครับ คือ เร่ืองความ     

เสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน จุดนี้เปนจุดที่อธิบายดวยเหตุผลทางหลักวิชาการ

อะไรตาง ๆ ก็ดวยความยากลําบากนะครับ วา เหตุใดพี่นองประชาชนที่จังหวัดระนองก็ดี 

จังหวัดแมฮองสอนก็ดี ที่จังหวัดนครนายกก็ดี เลือก สส. ไดคนเดียว กับประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครนี่นะครับ ในเขตพระนครนี่ เลือก สส. ได ๓ คน อันนี้เปนปญหาหลักที่เรา

อธิบายไดไมคอยชัดเจนนะครับ  

ในประการที่ ๒ ในสวนของการบริหารจัดการเลือกตั้งนี่นะครับ รวมทั้งใน

สวนของตัวผูสมัครเองนี่ ในเขตพื้นที่ใหญนี่นะครับ เฉพาะลําพังแคปดโปสเตอร (Poster) 

นี่นะครับ จังหวัดหนึ่งบางทียังไปไมทั่วเลยครับ แลวการหาเสียงตาง ๆ นี่ กวาจะไป         

ตามหมูบานตาง ๆ ไดนี่ ก็ทําดวยความยากลําบาก อันนี้เราก็เขาใจสภาพปญหานะครับ 

และประการที่ ๓ ในสวนของการจัดการเลือกตั้ง โดยเฉพาะของกรรมการ

การเลือกตั้งเองนี่นะครับ ในระบบเขตเดียวเบอรเดียวนี่ พื้นที่การจัดการเลือกตั้ง           

จะเปนไปดวยความสะดวกมากขึ้นนะครับ และเขตหนึ่งก็ใชประมาณ ๒,๐๐๐ คน ตอ สส. 

๑ คน และในกรณีซึ่งมีตําแหนงวางนะครับ ซึ่งแนนอน เมื่อดําเนินการไปแลว คงจะตอง    

มีวาง  อาจจะโดนใบแดงบาง  หรือลาออกบาง  หรือถึงแกกรรมบาง  จะตองมีการจัดการ 



 ๑๕๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๗๐/๓ 

 

เลือกตั้งนี่นะครับ ในสวนนี้ถาเปนเขตเดียวเบอรเดียวนี่ ก็จะประหยัดงบประมาณแผนดิน

นะครับ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        - ๗๑/๑ 

 



 ๑๕๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๗๑/๑ 

 

ในสวนของ สส. สัดสวน ๘๐ คน นี่นะครับ ซึ่งแบงเปน ๑๐ กลุมจังหวัดนี่นะครับ       

ความจริงหลักการก็คลาย ๆ กับ สส. บัญชีรายชื่อเดิม เพียงแตปรับใหกระจายไปตาม

กลุมจังหวัด ซึ่งจะมีกรรมาธิการทานอื่นไดมาอธิบายในรายละเอียดนะครับ สวนที่      

บางทานเสนอในระบบสัดสวน  โดยคิดจากจํานวนคะแนนของพรรคนะครับ                

โดยเทียบเคียงกับระบบที่มีการใชในตางประเทศ ซึ่งจะตองมีการแบง สส. เขต กับ สส. 

สัดสวนในจํานวนเทากันนี่นะครับ การคิดหลักการระบบนั้นนี่ ถาเอาไปใชในตอนนี้นี่

คอนขางจะสับสนพอสมควรนะครับ ผมคิดวา ทานกรรมาธิการที่อยูในที่นี้นี่ ฟงเองก็ยังไม

คอยเขาใจวา ระบบที่แบง สส. เขต ๒๐๐ กับระบบสัดสวน ๒๐๐ ระบบใชคะแนนพรรค 

มาหารนี่นะครับ คิดอยางไรนะครับ ผมคิดวา สภาพการณปจจุบันนะครับ ในการเลือกตั้ง

ตอนนี้ ในการรางรัฐธรรมนูญคราวนี้ เรามารางรัฐธรรมนูญในภาวะวิกฤตินะครับ ถาเรา

เปลี่ยนระบบซึ่งซับซอนมากนี่ ประการแรกก็ชี้แจงยาก ประชาชนก็อาจจะไมเขาใจนะครับ 

การทํางานตาง ๆ นี่ ก็อาจจะมีปญหานะครับ ผมยินดีเปนอยางยิ่งนะครับที่มีทาน สสร. 

หลายทานพูดถึงการทุจริตในการเลือกตั้งนะครับวา จะจัดระบบ สส. อะไรตาง ๆ ระบบ

การเลือกตั้งอยางไรใหแกปญหานี้ อันนี้ผมยินดีมากนะครับ เพราะเปาหมายใหญอันหนึ่ง

ในการยกรางรัฐธรรมนูญคราวนี้ หนาที่ของเราคราวนี้นี่ คือ แกปญหาเรื่องการซื้อสิทธิ 

ขายเสียง ใหได ถาเราแกปญหาเรื่องการซื้อสิทธิ ขายเสียง ไมไดนี่ ซึ่งเปนปศาจราย       

ในวงการของระบบประชาธิปไตยนี่นะครับ รัฐธรรมนูญที่เรายกรางขึ้นมาอยางดีในสวน

อ่ืน ๆ นี่ มันก็จะลดคาลงนะครับ กระผมอยากจะกราบเรียนวา เร่ืองการทุจริตการเลือกตั้ง 

การซื้อสิทธิ ขายเสียงนี่นะครับ มันมีอยู ๓ สวนใหญ ๆ ดวยกัน สวนแรก คือ เจาหนาที่

ทุจริตนะครับ ในสวนนี้นี่นะครับ ก็คงจะตองมีการปรับปรุงกัน ตั้งแตการสรรหา กกต.    

นะครับ การแตงตั้งเจาหนาที่ตาง ๆ ในระบบของการสรรหา กกต. ที่ทานจะไดมีการ

พิจารณาตอไปนี่ ก็จะมีระบบการสรรหาที่มีความเขมงวดมากขึ้น จะตัดสัดสวนของพรรค

การเมืองที่เปนผูแทนของพรรคการเมืองออกไปนะครับ แลวระบบในการสรรหานี่นะครับ 

ก็จะมีกรรมการที่มีคุณภาพ แลวใหวุฒิสภานี่มีมติเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบอยางเดียว 

เวลาเขาวุฒิ ไมตองมาวิ่งหาเสียง ไมตองไปวิ่งใครตอใครใหมาชวยในการลงคะแนน  

 



 ๑๕๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๗๑/๒ 

 

เห็นชอบ หรือไมเห็นชอบ นะครับ อีกสวนหนึ่งนะครับ คือ สวนของประชาชน  คือ 

ประชาชนจะตองตระหนัก รูเห็นคุณคาของระบอบประชาธิปไตย ในรางรัฐธรรมนูญ   

ฉบับของเรานี้นี่ เราไดผานไปแลวในมาตรากอนหนาเรื่อง สส. นะครับ ในมาตรา ๘๖ (๖) 

นี่นะครับ พูดถึงการใหความรูกับประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันนี้เปนหนาที่ของ

ทุกภาคสวนนะครับ ไมใชหนาที่ของ กกต. อยางเดียว เปนหนาที่ของกระทรวงศึกษาตอง

อบรมตั้งแตสมัยนักเรียน หนาที่ของกระทรวงมหาดไทย หนาที่ของสถาบันพระปกเกลา 

ของรัฐสภา ทุกสวนจะตองชวยกัน อันนี้ก็เปนแบบที่เราดีไซน (Design) เอาไวในราง

รัฐธรรมนูญฉบับนี้  ที่ เ ราชวยกันนะครับ  และในสวนของนักการเมืองนะครับ              

พรรคการเมือง ซึ่งเปนสวนสําคัญนะครับ ซึ่งเราพูดถึงการเลือกตั้ง อะไรตาง ๆ นี่ ระบบ

การเลือกตั้งที่เราออกแบบดีไซนนี้ เปนระบบทํานองเดียวกับป ๒๕๔๐ ซึ่งเขาใชระบบ

พรรคนะครับ ควบคุม สส. ผูสมัครนะครับ แตที่ผานมา กลไกเหลานี้ที่ผานมาในอดีตนี่  

มันไมประสบความสําเร็จนะครับ ในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่ เรากําหนดกลไกในสวนนี้

เอาไวนะครับ โดยใหพรรคนี่มีสวนรวมในการรับผิดชอบดวย อยางที่ทานไดพิจารณาราง 

มาตรา ๒๓๑/๑ ไปแลวนะครับ วา ถาหากผูสมัครนี่ไปซื้อสิทธิ ขายเสียง ทุจริตในการ

เลือกตั้งนะครับ หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบ ไมแกไข    

ไมยับยั้ง พรรคการเมืองตองรับผิดชอบ หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค ในฐานะที่

ทานเปนผูรับผิดชอบบริหารพรรค ทานตองรับผิดชอบ ทานตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

อันนี้เปนกลไกที่ทาน สสร. ทั้งหลายไดชวยกันนะครับ แลวถาหากจะมีกลไกอื่นนอกจากนี้

นี่นะครับ ผมคิดวา ในมาตราตอ ๆ ไปนี่ มันก็จะมีกลไกนะครับ ทานชวยเสนอความ

คิดเห็น ผมคิดวา ถาเปนอยางนี้นี่นะครับ ในระบบการเลือกตั้งตอไปนะครับ ก็จะสามารถ

ทําใหการเลือกตั้งนี่ เปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมไดนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญครับ         

ทานตอไปครับ  

   

 

 



 ๑๖๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๗๑/๓ 

     

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) :  กราบเรียน                          

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการ ขออนุญาต                     

กราบเรียนผานทานประธานไปยังเพื่อนสมาชิกในสองสามประเด็นที่คณะกรรมาธิการได

เสนอความคิดเห็นในเรื่องของการไดมาของ สส. และวิธีการ และระบบ   

 

               - ๗๒/๑ 



 ๑๖๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     อุทัยวรรณ ๗๒/๑ 

 

  ประการแรกครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนวา คณะกรรมาธิการพิจารณา

บนพื้นฐานของการพิจารณาแลววาเราเห็นตรงกันครับวา ระบบการเลือกตั้งทุกระบบมีทั้ง

ขอดีและขอออน มีความเหมาะสมในสังคมหนึ่งสังคมใด แลวก็มีความออนในสังคมบาง

สังคมในบางเรื่อง ดังนั้น ในทางทฤษฎี จึงไมมีขอยุติหรอกครับวา ระบบใดเปนระบบที่ดี

ที่สุดของการเลือกตั้ง ในบรรดานักรัฐศาสตรดวยกันเองก็คงสรุปไมไดครับวาระบบใดดี  

ในตางประเทศที่มีระบบจนไดขอยุติ ก็เปนระบบที่มาจากการพัฒนาการของระบบ

เลือกตั้งที่คอยเปนคอยไป อันนั้นคือ หลักการแรกที่คณะกรรมาธิการเห็นวา การเลือก

ระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกับสังคมจึงนาจะเปนคําตอบมากกวาการวางในเรื่องของทฤษฎี

อยางเดียว  

  ประการที่  ๒  ครับ  คณะกรรมาธิการพิจารณาในสิ่ งที่นํา เสนอนั้น                          

บนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยางหนึ่ง ก็คือ พยายามที่จะไมปรับเปลี่ยนสิ่งที่กรรมาธิการ                 

ไดนําเสนอไปสูพี่นองประชาชนในการรับฟงความคิดเห็นมากนัก ดังนั้น ขอยุติที่เสนอไป        

ไมวาจะเปนระบบการเลือกตั้ งแบบผสม  คือ  มีทั้ ง เขต  แลวก็ มีทั้ งระบบสัดสวน                          

จึงจะพยายามยังคงไว นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการพิจารณาบนพื้นฐานของความเห็น

ที่วา ในการพัฒนาการทางการเมืองนั้น จําเปนอยางยิ่งตองใชเวลา ดังนั้น การพัฒนาการ

ทางการเมือง ถามีการเปลี่ยนแปลงบอย ๆ ในขณะที่ประชาชนยังคุนเคยกับระบบหนึ่งอยู 

อันนี้ก็อาจจะนํามาซึ่งปญหา แลวก็ความสับสนในระบอบการเมืองของประเทศไทย 

ดังนั้น กรรมาธิการจึงพยายามที่จะคงแนวทางของระบบของการเลือกตั้งที่คลาย ๆ กับ

ระบบการเลือกตั้งเดิมในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ แตอยางไรก็ตามครับคณะกรรมาธิการ                          

ก็พยายามครับที่จะมองเห็นวา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งในระบบรัฐธรรมนูญ 

๒๕๔๐  เอง  ก็ดูจะมีปญหาอยูบ าง  ซึ่ งจริ ง  ๆ  แลวหากมองไปทั้ งหมดในสิ่ งที่

คณะกรรมาธิการพยายามเสนอทั้งระบบใหญ จะเห็นวา คณะกรรมาธิการเองไดพยายาม

แกไขระบบบางเรื่องเขาไปแลว ดวยเหตุผลสองสามประการนี้ครับ ผมขออนุญาต                        

กราบเรียนวา ขอเสนอของคณะกรรมาธิการที่นําเสนอตอทานประธานไปยังเพื่อนสมาชิก

ทุกทาน  จึงมีความเห็นในเรื่องของการเสนอระบบเลือกตั้งที่มาของผูแทนราษฎรในระบบ 

 



 ๑๖๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     อุทัยวรรณ ๗๒/๒ 

 

ผสม โดยคงสัดสวนระหวาง สส. เขต กับ สส. สัดสวนในสวนของ ๓๒๐   ๘๐ แตใน

ขณะเดียวกัน ผมคิดวา กรรมาธิการเองก็ไมไดขัดของครับ ในการที่ฟงความเห็นของเพื่อน

สมาชิกแลวที่ อยากจะขยับสัดสวนของเขตเลือกตั้ ง ไป  แตอยางไรก็ตามครับ                          

ในเหตุผลประการที่ ๒ ที่เราคงสัดสวนนี้ ผมขออนุญาตกราบเรียนวา หลักการใหญ คือ                    

เราเห็นวา ระบบสัดสวน และระบบผสมกัน คือ ระบบมาจากเขต และมาจากบัญชีรายชื่อ

ดวยนั้น หรือระบบสัดสวนนี่ นาจะเปนองคประกอบที่เหมาะสมกับระบบรัฐสภา กับระบบ

นิติบัญญัติของเมืองไทยในปจจุบัน  จุดเปลี่ยนที่คณะกรรมาธิการเห็นวามีการ

เปลี่ยนแปลง แลวก็นําเสนอไป คือ วิธีการเลือกตั้ง หรือการไดมาของการเลือกตั้งในการใช

สิทธิจากเขตใหญเรียงเบอร เปน วัน แมน วัน โหวต ซึ่งเหตุผลหลักทานก็จะไดฟงจาก                        

ทานประพันธ ขอประทานโทษที่เอยนาม ไดใหเหตุผลแลววา เหตุผลของการเปลี่ยน      

มาเปน วัน แมน วัน โหวต นั้นสวนหนึ่งมาจากการรับฟงความเห็นของพี่นองประชาชน                          

ในขณะเดียวกันการสะทอนความคิดทางวิชาการที่จะสะทอนถึงสิทธิของประชาชน                          

ในการจะได มีสิทธิ เทาเทียมกันในการที่จะมีผูแทนราษฎร  ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่ง                          

และประการสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือวา เมื่อชั่งใจแลววา ระบบพวงใหญ กับระบบ                      

วัน แมน วัน โหวต การจะไดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ วัน แมน วัน โหวต อาจจะมีโอกาสที่ทํา

ใหรัฐบาลมีเสถียรภาพมากกวา แตอยางไรก็ตามครับคําวา รัฐบาลมีเสถียรภาพ ไมได

หมายความวา รัฐบาลนั้นตรวจสอบไมได ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลเปนสิ่งหนึ่งที่มี

ความจําเปน แตในขณะเดียวกัน กลไกที่ผานมาในอดีต ในระบบการเมืองที่ผานมา       

ในอดีต กลไกการตรวจสอบดูจะไมคอยทํางาน เพราะฉะนั้นในกระบวนการของระบบ     

ที่เราวางไวในสวนอื่น ๆ ไมวาจะเปนเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในวิธีการในการ

ตรวจสอบรัฐบาลโดยสภาซึ่งจะทําไดงายขึ้น การตรวจสอบโดยภาคประชาชนซึ่งทําได 

งายขึ้น จึงเปนสิ่งทดแทนที่วาเราอาจจะยอมใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ --------------------------  

 

        - ๗๓/๑ 



 ๑๖๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๗๓/๑ 

 

แตในขณะเดียวกัน กลไกของการตรวจสอบจะมีความชัดเจนขึ้น และสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราคงไมอยากเห็นรัฐบาลที่ไมมีเสถียรภาพในการบริหารงาน

ครับ  

   ประการตอมาครับ ที่ผมขออนุญาตกราบเรียนเปนเหตุผลวา เหตุใด

กรรมาธิการจึงยังคงเหตุผลเร่ืองของการคงไวซึ่งสัดสวน การคงไวซึ่งสัดสวนนี้นี่นะครับ 

กรรมาธิการมีความเห็นวา  แนนอนครับทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจาก                          

เขตเลือกตั้งก็เปนผูแทนที่มีความเขาใจในปญหาของพี่นองประชาชน เปนตัวแทนของ                      

พี่นองประชาชน แตในขณะเดียวกันทานสมาชิกจํานวนมากที่อยูในสภาแหงนี้ไดอภิปราย

ครับวา เราอยากเห็นนิติบัญญัตินี้มีความหลากหลาย เราอยากเห็นนิติบัญญัตินี้มีตัวแทน

ของคนบางกลุมที่จะเขามา เราอยากเห็นนิติบัญญัตินี้มีคนที่อาจจะมีความเขาใจ                          

มีความรู มีประสบการณ แตอาจจะไมถนัดในการที่จะลงพื้นที่ที่มาจากการเลือกตั้ง

โดยตรง เพราะฉะนั้นระบบสัดสวนในจํานวน ๘๐ จึงเปนระบบสัดสวนที่มาชดเชย      

และเปนคําตอบของสิ่งที่เพื่อนสมาชิกในสภาแหงนี้ไดเปนหวงเปนใย ระบบสัดสวนที่เรา

เสนอนั้นเปนระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยจากขอเสนอเดิม ซึ่งทานอาจารยปกรณ 

ไดอภิปราย แลวก็ไดนําเสนอดวยเหตุผลแลววา ประชาชนมีความสับสนวา ๔ เขตเลือกตัง้

ใหญ    บังเอิญวาพองกับเขตของภูมิศาสตร เพราะฉะนั้นขอเสนอในรางที่กรรมาธิการ

นําเสนอ จึงเสนอเปน ๘ เขต  ๘ เขตที่วานี้เปนบัญชีสัดสวนละ ๑๐ คน ระบบของการกา

เปนระบบการกาแยกกัน เลือก สส. เขตสวนหนึ่ง เลือกบัญชีรายชื่อสวนหนึ่ง เหตุผลที่ผม         

ขออนุญาตกราบเรียนวา เหตุผลนี้ที่เราคิดวา การที่ใหกา ๒ บัตร และวิธีคิดคะแนนจะใช

แบบเดิมนี่ดวยมีเหตุผลสองสามประการครับ      

   ประการแรก ก็คือวา การกําหนดบัญชีของกลุมบัญชีในกลุมจังหวัด                          

ที่ประกอบไปดวย ๘ กลุมจังหวัด แลวมีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะอยูในบัญชีนั้น ๆ 

วาตองเปนคนพื้นที่ แลวมีการกําหนดคุณสมบัติตอไปวา ในบัญชีเหลานี้จะไปซ้ํากับเขต

ไมได แตผลหลักของการที่บอกไมซ้ํากับเขตไมได ก็เพราะวา อาจจะเปนไปไดครับวา     

ถาซ้ํากับเขต สส. คนหนึ่งซึ่งลงสมัครเขตแลวแพ แตวา ดวยมีการที่มีพลังอยูในบัญชีดวย  

 



 ๑๖๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๗๓/๒ 

 

ก็ไดเปน สส. เหมือนกัน อันนี้จะทําใหประชาชนสับสนมากครับวา เอะ ตอนเลือกตั้ง      

ในเขตก็แพ แตทําไมไดไปนั่งอยูในสภา ดวยเหตุผลนี้ครับ คณะกรรมาธิการจึงพยายาม

กําหนดคุณสมบัติของบัญชีรายชื่อ ใน  ๑๐  คนในแตละกลุมจังหวัดวา ตองไมซ้ํา    

กับเขต และไมซ้ํากับพรรคอื่น เหตุผลประการที่ ๒ ที่กําหนดแบบนี้ ก็คือวา เราตองการให 

สส. ที่อยูในเขตบัญชีรายชื่อในสัดสวนนี้ไดแสดงคุณสมบัติของตัวเองครับ การที่เรา

กําหนดใหกาสองบัตร ก็คือ เพื่อสะทอนทั้งในแงของสนใจตัวบุคคลในเขต และใน

ขณะเดียวกันนั้น ใหการสนับสนุนพรรค รวมไปถึงคุณสมบัติของบุคคลที่อยูในบัญชี                        

ตรงนี้ครับจะเปนบทสะทอนที่หลายทานก็อยากเห็นครับวา ระบบการเมืองเชิงนโยบายจะ

เกิดหรือไม ตรงนี้จะเปนตัวสะทอนวา ในพรรคการเมืองแตละพรรคซึ่งมีนโยบายนั้น

จะตองกําหนดตัวบุคคลเหมือนกันวา คนใดบางที่จะมาขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งปรัชญา

แบบนี้ก็จะไมไดแตกตางนักกับปรัชญาของบัญชีรายชื่อ  แตในขณะเดียวกันทานอาจจะ

กลับมาคิด หรือกลัววา ระบบบัญชีรายชื่อเดิมเปนปญหา เพราะระบบบัญชีรายชื่อเดิม                          

เปนเขตประเทศ คนตางจังหวัด คนนครนายก คนนราธิวาส คนแมฮองสอน เลือกแลว                    

คนกรุงเทพไดกอน การกําหนดบัญชีที่ไปกําหนดเปนกลุมจังหวัดจึงเปนคําตอบวา 

ประชาชนเลือกคนที่อยูในตัวแทนของกลุมจังหวัดตัวเอง รวมไปถึงวา  เราไดกําหนด

คุณสมบัติดวยครับวา ใหคํานึง ในการจัดบัญชีนั้น ใหพรรคคํานึงถึงโอกาสและความเทา

เทียมกันทางเพศ ผมคิดวา ประเด็นนี้ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งครับที่จะทําใหเห็นวา ระบบ

และโอกาสของกลุมคนบางกลุมจะสามารถเขามาอยูในบัญชีนี้ได หากผูสนับสนุนคือ                          

ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สามารถรวมพลังกันได และกําหนดในการเลือก ปญหาที่เกิด

จากบัญชีรายชื่อเดิมในเรื่องของนายทุนเขามาแลวมาเปน มันถูกแกดวยระบบใน

รัฐธรรมนูญ ๒เรื่อง อยางนอย ก็คือวา   

 

          - ๗๔/๑ 

 
 



 ๑๖๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      สุพิชชาย ๗๔/๑ 

 

  ประการแรกครับ  การที่มาเปนรัฐมนตรีแลวไมพนจาก  สส .  ตรงนี้            

จะแกปญหา  

   ประการที่ ๒ ครับ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้พูดถึงการไมกําหนด ๕ เปอรเซ็นต 

และไมไดกําหนดเปอรเซ็นตขั้นต่ํา ดวยการทดลองตัวเลข ๘๐ คน นี่นะครับ บนพื้นฐาน

ของการไมกําหนดเปอรเซ็นตขั้นต่ํานี่ จะเห็นวา จะมีพรรคซึ่งเคยไดคะแนนไมไดเลย แลวก็

ได ๔ เปอรเซ็นตกวา ๆ ไดมา ๖ คน ครับ เพราะฉะนั้นระบบนี้ก็จะไปชดเชย รวมถึงไป

ชดเชยในระบบพื้นฐานของกลุมจังหวัดดวย ซึ่งอันนี้จะสะทอนความหลากหลาย ความ

ตองการทั้งในเชิงของความคิดที่เพื่อนสมาชิกของเราอยากได สะทอนความเปนตัวแทน

ของแตละกลุมที่เพื่อนสมาชิกอยากไดดวยนะครับ  

   ประการสุดทายครับ ในเร่ืองของการคิดสัดสวนแบบนี้นี่ จะสะทอนเร่ือง

ของนโยบาย และจะสงเสริมใหระบบพรรคเขมแข็งขึ้น นั่นก็คือวา สาขาพรรคตองทํางาน

ครับ สาขาพรรคที่อยูในแตละพรรคการเมืองที่ปรากฏอยูนั้น พรรคบางพรรคอาจจะไม

พรอมทําทั้งประเทศ แตมีความถนัดอยูในกลุมจังหวัดบางกลุม สาขาพรรคอาจจะมีความ

เขมแข็ง เขาก็สงบัญชีเดียวได แลวเขาก็มีโอกาสที่จะมีตัวแทนอยูในสภา ดังนั้น ระบบของ

สัดสวนที่เรานําเสนอนั้นนี่ จึงเปนระบบที่คลายคลึง แตมีความแตกตาง และพยายามที่จะ

ลดขอจํากัดและปญหาที่เกิดใน ๒๕๔๐ รวมไปถึงที่สําคัญครับ การมีระบบสัดสวนจะมี     

สวนชวยสําคัญมากในการเสริมความเขมแข็งของภาคนิติบัญญัติ เราจะทําใหมีความคิด

ที่หลากหลาย มีคนที่มีประสบการณ มีคนที่อยากที่จะเขามาอยูการเมืองอีกสวนหนึ่ง     

ในสัดสวนเพียง ๒๐ เปอรเซ็นต คือ หนึ่งในหา หรือ หนึ่งในสี่ ไมวาจะเปน ๓๒๐ ตอ ๘๐ 

หรือ ๔๐๐ ตอ ๘๐ แตคนกลุมนี้ก็จะทําใหระบบนิติบัญญัติของเรา ความรอบคอบในการ

ออกกฎหมาย ความสมบูรณตาง ๆ นั้นสมบูรณขึ้น  

   ประการสุดทายครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวา สิ่งที่เรากลัว

หลายเรื่อง ที่เราพูดประสบการณ ๒๕๔๐ เราตองคิดครับวา ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ไดมี

การปรับบริบทหลายเรื่อง ไมวาจะเปนระบบของการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนระบบของ

การใหใบเหลือง ใบแดง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนระบบของการตรวจสอบ 

 



 ๑๖๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                               สุพิชชาย ๗๔/๒ 

 

ของสภาดวยกันเอง ซึ่งงายขึ้น ระบบที่ทําใหประชาชนสามารถมาตรวจสอบไดงายขึ้น 

การเพิ่มมาตรการในเรื่องของจริยธรรมของนักการเมือง การเพิ่มในเรื่องของผลประโยชน

ขัดกัน หรือผลประโยชนทับซอน เร่ืองราวเหลานี้ทั้งหมด รวมไปถึงความพยายามที่จะ

ไมใหเกิดระบบของการแทรกแซงองคกรอิสระ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง กลไกเหลานี้คือจุดเปลี่ยนที่เปนองคประกอบสําคัญ ในการที่จะทําใหความกลัว 

หรือความหวาดระแวงในระบบของ ๒๕๔๐ เอง ใหลดนอยถอยลง ทานประธานครับ             

ทานเพื่อนสมาชิกครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ความเห็นที่ผมกราบเรียนทั้งหมดนี้ 

เปนความเหน็บนพื้นฐานของหลักที่คณะกรรมาธิการเห็นวา นาจะเปนคําตอบที่เหมาะสม

ที่สุดกับระบบการเมืองไทยในยุคปจจุบันนี้ ที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แลวก็ไมทําให

เกิดความสับสนในทางการเมืองมากเกินไป และคํานึงถึงวัฒนธรรมและความเปนจริงของ  

บานเมืองเราครับ กราบขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

ทานสมาชิกครับ เนื่องจากเราตกลงกันไววา เวลาหาโมงครึ่งเราจะพักรับประทานอาหาร 

ควรจะพักรับประทานอาหารนะครับ แลวคอยกลับมาใหม ขอบพระคุณครับ 

 

          พักประชุมเวลา ๑๗.๔๐ นาฬิกา 

 

                                                                                                                 - ๗๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๗๕/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๘.๔๐ นาฬิกา 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครบองคประชุม

แลวนะครับ เราจะเริ่มประชุมตอจากที่คางไวนะครับ พวกเราสมาชิกไดอภิปรายกันมา

มากมายแลว ขอใหทางกรรมาธิการสรุปประเด็นดวยนะครับ เผื่อจะถามอยางไร         

เชิญเลยครับ อธิบายแลวก็สรุปเชิญ 

   นายอัชพร จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ กรรมาธิการอยากจะขอสรุปประเด็น    

ตาง  ๆ  ที่ได รับฟงจากทานสมาชิกทุกทานนะครับวา  ในประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับ            

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทางกรรมาธิการเองไดมีขอเสนอตอที่ประชุม

สมาชิกรวมทั้งหมดประมาณหกเจ็ดประเด็นดังตอไปนี้ครับ  

   ในประเด็นแรกนั้ น  ทางกรรมาธิการได เสนอวา  ในการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ควรจะมี ๒ ระบบ คือ ระบบแบงเขตเลือกตั้ง กับระบบสัดสวน

แบบบัญชีรายชื่อครับ 

   ในประเด็นที่ ๒ สมาชิกสภาแบบแบงเขตเลือกตั้ง ซึ่งกรรมาธิการไดเคย

เสนอไว ๓๒๐ คน นั้น เมื่อไดรับฟงจากถอยคําจากการชี้แจงของทานสมาชิกหลาย ๆ 

ทานรวมทั้งรับฟงเหตุและผลแลว ซึ่งไดมีการเสนอเปนจํานวนสมาชิกเขตละ ๔๐๐ คน 

กรรมาธิการก็ไมขัดของนะครับ ในวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต

นั้น  ก็จะใชวิธีแบบแบงเขตเบอรเดียวครับ  

  สําหรับประเด็นตอไป เร่ืองแบบบัญชีรายชื่อ การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

นั้น กรรมาธิการยังคงเห็นวา ควรจะมีจํานวน ๘๐ คนตามที่เสนอไวนะครับ  

  โดยในประเด็นที่ ๕ ก็คือ บัญชีรายชื่อที่จะใหมีการเลือกตั้งนั้น จะจัดเปน

กลุมจังหวัด เปนบัญชีแตละกลุมจังหวัด รวมเปนทั้งหมด ๘ กลุมจังหวัด แยกกันไปกลุม

จังหวัดละ ๑๐ คน 



 ๑๖๘ 
 สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 สายชล ๗๕/๒ 

 

  ในประเด็นที่  ๖  เ ร่ืองการนับคะแนนเลือกตั้ งแบบบัญชีรายชื่อนั้น                          

จะนับคะแนนโดยคิดสัดสวนเฉพาะคะแนนในบุคคลในบัญชีรายชื่อ โดยไมนําไปทดกับ

คะแนนของระบบเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งนั้น จะใชบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบแยกจากกัน คือ

บัตรเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งเปนแบบเดียวกับ    

การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เขาใจวา ประเด็นตาง ๆ ที่ไดมีการพูดคุยกัน        

และประเด็นที่มีอยูในตัวราง และตามที่คณะกรรมาธิการไดเสนอ ก็คงจะมีอยูประมาณ    

๗ ประเด็น นี้ ที่จะตองพิจารณาเพื่อหาขอยุติครับทาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกฟง

เขาใจหมดแลวนะครับ จะไดถามทีละประเด็น เขาใจวาประเด็นแรกนี่ ทานอัชพรผมฟง

ตรงไหม ประเด็นแรกตองถามเสียกอนใชไหมครับ วา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี่มี     

แบบเดียว หรือ ๒ แบบใชไหม เชิญ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน เพราะมี

การเสนอจากบางกลุมวา ควรจะมีแบบเลือกตั้งแบบแบงเขตอยางเดียว ก็คงจะตอง    

ถามวา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพราะฉะนั้นมีทั้ง

คนที่พูดถึงแบงอยางเดียว ก็เลยจะตองถามอันนี้นะครับ เอาอันแรกนี่กอนนะครับ            

ที่อยากจะถามวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมีแบบเดียว หรือ ๒ แบบ ทานสมเกียรติ

ครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ            

ผม สมเกียรติ รอดเจริญ สสร. ครับ ชวงนี้ทานประธานครับ สังเกตดู เรายังบางตาอยู     

นะครับ เพราะวาประเด็นที่ไดอภิปรายไปเมื่อกี้ ขณะนี้ก็พยายามประนีประนอมกันสุด ๆ 

แลวนะครับ ไปหาทางออกใหได ก็กําลังตกลงกันอยูนะครับ ทานประธานครับขอเวลา    

อีกสักไมเกิน ๑๐ นาทีครับ เดี๋ยวจะเขามาครับ กําลังอยูขางหลังนี่ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม คือ ที่ทบทวน

อยางนี้ เทาที่ฟงมา เขาใจวา คอนขางชัดเจนแลวไมใชหรือ เร่ือง สส. จะมีแบบเดียว หรือ      

๒ แบบ นี่ คอนขางจะชัดเจนไปในทางใดทางหนึ่งแลวไมใชหรือ  



 ๑๖๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๗๕/๓ 

 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ครับ คือประเด็น ประเด็นเดี๋ยวมันก็มีการ

โหวตนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม ไม ยังไมโหวต 

เพราะวารูสึกประเด็นนี้ทางยกรางเสนอใหมี ๒ แบบ คือ แบงเขต ยังไมลงรายละเอียด      

ฟงผมนิดนะครับ ใชไหม แบงเขต กับสัดสวนแบบบัญชีรายชื่อใชไหมครับ  

   

 

                  - ๗๖/๑ 



 ๑๗๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๗๖/๑ 

 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ทานประธานครับ ถาเผื่อผมฟง ผมฟงไดวา  

นะครับ มีแบบเขต แลวก็แบบบัญชีรายชื่อนะครับ เขต ก็คือ จาก ๓๒๐ เปน ๔๐๐          

นี่ยกรางนะครับ แลวก็บัญชี ๘๐ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  จํานวนยังไมลง 

เอาวา สส. นี่ ประเด็นที่ ๑ สส. จะมี ๒ แบบ คือ แบบเขต กับบัญชีรายชื่อ ใชไหมครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อันนี้เทาที่ฟง

น้ําหนักไปในทาง ๒ แบบ ตกลงกันไดแลวไมใชหรือเร่ืองนี้ เฉพาะเรื่อง สส. มี ๒ แบบ    

แตวา ๒ แบบ จํานวนจะเปนเทาไรยังไมไดตกลง จะไล ๆ ไปทีละประเด็น 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  คืออยางนี้ทานประธานครับ ทานกรรมาธิการ

ยกรางไดชี้แจงเมื่อกี้ ที่ผมจดไว ผมอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับ ประเด็นที่ ๑ คือ เขต กับ  

บัญชีรายชื่อ ประเด็นที่ ๒  เขตนี่ จาก ๓๒๐ ขณะนี้ฟงไดวา กําลังจะมีแนวโนมไปทาง 

๔๐๐ แลวก็บัญชีนี้ก็จะมี ๘๐ นะครับ แลววิธีดําเนินการ ก็แบงเขตเบอรเดียว แลวก็   

บัญชีรายชื่อ ๘๐ คน ก็ใหอยูในกลุมจังหวัด ๘ กลุม ๆ ละ ๑๐ คน แลวก็บัตรสําหรับ

ลงคะแนนใชบัตร ๒ ใบ ถาเผื่อผมฟงแบบนี้ไมผิดก็ขอความยืนยันดวยครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขาใจวา         

คืออยางนี้ครับ คงตองถามทีละตอนใชไหม ตองใหไดกอนมั้งวา สส. นี่จะมีแบบเดียว หรือ 

๒ แบบ เนื่องจากผูที่แปรญัตติบางทานแปรญัตติไวแบบเดียว ตอนนี้ถาทานที่แปรไว  

ถอน มันก็ไดจบประเด็นนี้ไปเสียกอน แลวจะไดไปถึงวา เขตนั้นมีกี่เขต แลวเขตเล็ก หรือ

เขตใหญ ตามลําดับดีไหม  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการก็เห็นวา เนื่องจาก      

มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับระบบของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวา ควรจะมี

ระบบเลือกตั้ง ๒ แบบ ก็คือ แบบ ๑ ก็คือ มีเลือกตั้งแบบแบงเขตอยางเดียวเลย แลวก็ไมมี

ระบบอื่น กับอีกฝายหนึ่งก็เสนอวา ควรจะมี ๒ ระบบคูกัน คือ ระบบเขตเลือกตั้ง กับระบบ

สัดสวน สัดสวนนั้นก็จะมีการแยกไปวา วิธีการนับคะแนนที่แตกตางกันครับ 

 



 ๑๗๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๗๖/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  แตทีนี้     

ประเด็นแรก คือ สส. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นจะมีแบบเดียว หรือ ๒ แบบ เขาใจวา   

มีบางทานเสนอแบบเดียว ผมถามนิดหนึ่ง ทานที่เสนอแบบเดียว ผมไมทราบวาเปนใคร 

ทานถอนหรือเปลา ทานจะยอมถอนไหม เขาใจวาเสียงมันไปในทาง ๒ แบบ ทานผูวาครับ                         

เชิญครับ 

   นายสุรพล พงษทัดศิริกุล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

นายสุรพล พงษทัดศิริกุล กลุมของกระผมนี่นะครับ เสนอเปนแบบเดียวครับ ทานครับ   

ยังไมไดถอนนะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถายัง แสดงวา  

ยังตกลงกันไมได จะใหทําอยางไร เชิญทานวุฒิชาติครับ 

   นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ครับ ทานประธานครับ เพื่อใหงายเขานี่นะครับ ความเห็น

มันหลากหลายในเรื่องของการมีระบบบัญชีรายชื่อ หรือไมมี ผมขออนุญาตอยางนี้ไดไหม

ครับ เราโหวตไปทีละประเด็น อยางเชนวา ตอนนี้คือ ๑. จะเอามีบัญชีรายชื่อหรือไมมีกอน 

พอเสร็จแลวเราก็มาตกลงกันตอวา โอ.เค. หลังจากนั้นจํานวนจะเปนอะไร อยางไร เทาไร 

แลวก็วิธีการแบบบัญชีรายชื่อจะใชวิธีการแบบไหน อยางนี้ คอย ๆ ไปทีละประเด็นอยางนี้

ดีไหมครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมใช เมื่อกี้        

ที่ถามก็คือหมายความวา แบบเดียวหรือ ๒ แบบ ถาแบบเดียวมันจะเปนอยางที่   

ทานผูวาสุรพลวา ถา ๒ แบบ ก็แสดงวา มีบัญชีรายชื่อ เพราะฉะนั้นถาเอาประเด็นนี้

เสียกอนมันจะไดรูนะครับ และจํานวนอะไรยังไมไดตัดสินใจเลย จํานวนจะเปนเทาไร    

จะขอถามวา เนื่องจากเขาใจวา จะตองโหวต พยายามพูดไป เพื่อใหพวกเราเขามาเยอะ

ที่สุด แลวคอยโหวตนะครับ นั่นก็คือวา ผมถามไปเพื่อใหชัดเจน แตถามแลว ผูที่เสนอวา                          

มีแบบเดียวยังไมถอน เพราะฉะนั้นก็นาจะไมมีทางเลือก คือ จะตองโหวต เชิญทานอุทิศ

ครับ 

 



 ๑๗๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๗๖/๓ 

 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานครับ ในกลุมของกระผมที่เสนอ

แปรญัตติไววา ๔๐๐ เขต อยางเดียวนะครับ ผมขอถอนครับ เพื่อตองการที่จะมาโหวต

แบบสัดสวนเพิ่มเติมครับ ทานครับ ขอบคุณมากครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงของทานนี่

ถอนแลว แตทีนี้ทานสุรพลอยูกลุมนี้หรือเปลานี่ คนละกลุมนะ ------------------------------ 

 

           - ๗๗/๑ 



 ๑๗๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ปทิตตา ๗๗/๑ 

 

เพราะฉะนั้นยังไมไดถอนนะครับ ยังเหลือ ตองโหวตอยูดีนะทาน เอาแควา รอนิดหนึ่งนี่จะ

ไดไมตองโหวต วาอยางไรครับ ทานผูวาเปลี่ยนใจหรือยัง เดี๋ยวรอ ทานผูวาเขาจะ    

เปลี่ยนใจหรือยัง ถามเขาหนอย  

  นายสุรพล พงษทัดศิริกุล  :   ยังไมเปลี่ยนใจครับ รอสักครูไดไหมครับ ทาน

ประธานครับ เดี๋ยวสักนิดครับ เพราะวากลุมผมกําลังปรึกษาหารือกันวา จะเอาอยางไรกัน

แนครับ ขอเวลาสัก ๒ นาทีครับทาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ได ได อาจารย  

เจิมศักดิ์มีอะไรจะพูดไหม ไมเกิน ๒ นาทีนี้  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ ทานประธานครับ เมื่อกี้นี้ก็กําลัง

จะมาขอกลุมนั้นนะครับ เพราะวาเมื่อกี้ที่พอดีเราก็คุยกันหลายกลุม แลวก็คิดวา นาจะมี

แบบระบบบัญชีรายชื่อดวย เพราะฉะนั้นถาทานประธานจะตองโหวต ทานถามวา จะมี

บัญชีรายชื่อหรือไมมี ก็จบ แลวก็ถามวา ทางกรรมาธิการไมขัดของใชไหมถาจะโหวต 

แบบนี้ ไมไดยืนตามกรรมาธิการหรือไปเทียบ กรรมาธิการเองก็สามารถจะโหวตไดอยาง

อิสระดวยใชไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  บังคับกรรมาธิการ

เขาเลย ทางกรรมาธิการจะวาอยางไรครับ เชิญครับทานจรัญ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ  ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ผมอยากกราบเรียนวา การตกลงที่จะเพิ่มจํานวน สส.  

ใหเกิน ๔๐๐ คน ดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ไมตรงกับเสียงที่เราสํารวจและฟงมาจาก

ประชาชนนะครับ ทุกหนวยยืนยันวา เราตองการ สส. ใหจํานวนนอยลง ไมเกิน ๔๐๐    

แตสวนเมื่อจํานวน ๔๐๐ แลว จะใชวิธีไมมีบัญชีรายชื่อก็ไมวานะครับ จะเปน ๔๐๐  

อยางเดียวก็ไมวา แตอยาทําให สส. กลับทรยศตอประชาชน กลายเปน ๔๕๐  ๔๘๐   

หรือ ๕๐๐ อีกตอไป เหมือนอยางในอดีตที่ผานมาเลยครับ ขอบพระคุณที่เคารพครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   หมายความวา

ทานจรัญจะใหโหวตจํานวนกอนใชไหมครับ ถาผมเขาใจ ถูกหรือเปลานี่ เอาแบบกอนนะ    

ไมเปนไร เชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  



 ๑๗๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ปทิตตา ๗๗/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ตกลงพวกผมเห็น

ตรงกันครับวา สมควรจะมี สส. แบบบัญชีรายชื่อ เพราะฉะนั้นขางลางนี้ไมมีความ

แตกตางแลวขณะนี้ คุณสุรชัย กลุมนี้ดวยนะครับ เมื่อกี้ผมไดคุยมาแลว 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ใหกลุมเขาถอนสิ 

เดี๋ยวผมก็เสร็จอีก กลุมเขาไมถอน อาจารยถอนแทนนี่ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คุณสุรชัยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญทานครับ  

  นายการุณ ใสงาม   :   ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม       

นะครับ ผม มาตรา ๙๑  ๙๒ ของผมก็แบบเดยีวนะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ผมถามหมด    

ตกลงทานก็ไมถอนใชไหม 

  นายการุณ ใสงาม  :  ของผมก็แบบเดียว คือ แบบสาขาอาชีพ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ )  :   ไม  ไม                          

ทานยังไมไดลงรายละเอียด จึงถามวา แบบเดียว หรือ ๒ แบบกอน ยังไมไดโหวต                      

ใชไหม ตอนนี้ก็ถามไปวา ใครที่แบบเดียวตกลงจะถอนไหม เพราะฟงวา คนพูด ๒ แบบ

เยอะ ถาผมฟงผิดก็ตองบอก ตกลงทานยังไมถอนละ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทีนี้ทานประธานจะถามนอกจากรัฐธรรมนูญชั่วคราว 

มาตรา ๒๘ วรรคสอง ก็ถามไมไดดวย เวนแตจะตองขออนุญาตวา คณะกรรมาธิการยอม

ใหพิจารณานอกจากตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  นี่ผมไมไดนั่น                  

กรรมาธิการเขาแนะใหผมถามนะทาน  

  นายการุณ ใสงาม  :  ไม ทานประธาน ไมทราบวา ผมลําดับผิดหรือเปลา     

ผมบอกวา ของผมก็เปนหนึ่งในการแปรญัตติ และหนึ่งในการแปรญัตติของผมก็เปนแบบ

เดียว ซึ่งขณะนี้แบบเดียวมีอยู ๒ กลุม นี่ขอที่ ๑ นะครับ ขอที่ ๒ การพิจารณาจะตอง

พิจารณาตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา ๒๘  มาตรา ๒๘ เขาใหพิจารณาตามรางฉบับนี้ 

          - ๗๘/๑ 



 ๑๗๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๗๘/๑ 

 

ที่กรรมาธิการเสนอสูสภาวันนี้ อยางนี้ และถาจะพิจารณาคําแปรญัตติจะตองพิจารณา

ตามคําแปรญัตติในนี้ และตามที่กรรมาธิการเสนอ อยางใดอยางหนึ่งก็ได แตถา            

ไมพิจารณาตามที่แปรญัตติ หรือกรรมาธิการเสนอ จะตองขออนุญาตกรรมาธิการ         

ใหกรรมาธิการเห็นชอบใหพิจารณาเรื่องนั้นได ขณะนี้กําลังดูเหมือนจะพิจารณาแตกตาง

จาก ๒๘ วรรคสอง ตองกรรมาธิการอนุญาตใหพิจารณาได ถาไมอนุญาตใหพิจารณาได 

สมาชิกจะตอง ๖๐ คน ขึ้นไปนะทานประธาน เพราะฉะนั้นถามนอกจากอันนี้ผมคิดวา    

ไมชอบ แตถาจะถามนอกจากอันนี้ ตองขออนุญาตอยางที่วาเสียกอนครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานครับ 

กรรมาธิการยกรางวาอยางไรครับ  ทานเปนเจาของเรื่องเอง  จะใหถามอยางไร              

ถามทีละตอนนะครับ เพราะวาเมื่อกี้นี้จะตองโหวต แตวา ติดขัดวา จะโหวตไหม           

กลุมทานสุรพลกลุมเดียว ตอนนี้ทานการุณบอก ของทานก็แบบเดียวนะครับ ไมใช ๒ 

แบบ เอาอยางไรครับทานกรรมาธิการยกราง เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ   

เขาใจวา ประเด็นแรก ก็คือ เร่ืองวาจะมีระบบเดียวหรือ ๒ ระบบ คนที่เสนอระบบเดียว

เขาใจวา มีแปรญัตติอยูดวย เขาใจวาของทานการุณแปรวา มีระบบเดียว คือ มีเฉพาะ     

สส .  เ ขต เท านั้ น  ของกรรมาธิ การก็ บอกว า  มี  ๒  แบบนะครับ  คื อแบบ เขต                       

กับแบบปารตีลิสต คือแบบสัดสวนผสมกัน สวนรายละเอียดขางใน เดี๋ยวไปพูดกัน        

อีกทีหนึ่ง แตประเด็นแรกนี่ไมมีปญหานะครับ ใชไหมครับ ผมหมายความวา กรรมาธิการ   

ก็ไมตองอนุญาตอะไร เพราะวามีผูแปรญัตติอยูแลวนะครับ ในประเด็นที่ ๑ นี่ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถาอยางนั้น    

ตองลงมตินะครับ วาอยางไรทานสุรชัยครับ เชิญ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ        

ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ สําหรับกลุมของผมนะครับ ผมขอแปรญัตติไวประเด็น

ของ สส. ก็คือ มีแต สส. เขต ๔๐๐ คน ไมเอาระบบสัดสวน ทีนี้เมื่อฟงการอภิปราย       

การแสดงความคิดเห็นของทุกฝายแลว รวมกับการหารือกันแลวนี่นะครับ กลุมผม        

ขออนุญาตอยางนี้ครับวา ยินดีใหมีระบบสัดสวนครับ  



 ๑๗๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๗๘/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอถอน 

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ใชครับ สวนจํานวนนี่ยังไมไดพูดกันนะครับ  

ยินดีถอนญัตติเร่ืองไมเอาระบบสัดสวนครับ ก็คือ รับไดที่มี สส. เขตกับ สส. ระบบ   

สัดสวนครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ตกลงเหลือแบบเดียวนี้ แบบของผมอยางเดียว       

ใชไหมครับทานประธาน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานการุณ    

ไมใหเพื่อนเขาหรือ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ถาดูอยางนี้ ผมคิดวา    

ถาแบบเดียวอยางของผมนี่นะครับ ถาสูนี่นาจะชนะนะ ดูทา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วาอยางไรนะ   

ไมถนัด  

  นายการุณ ใสงาม  :  ถาสูแลวจะไดประโยชนมาก และจะเปนประโยชน

กับบานเมืองมากทานประธาน  ของผมนี่นะครับ  แบบเดียวอยางของผมที่วานี้            

ทานประธาน จะเปนประโยชนมากเลย แตบังเอิญทานประธานก็เมตตานะ ก็ใหผม

อภิปราย ๒ รอบ ผมคิดวา เพื่อประโยชนนะครับ ก็เห็นดวยครับ ผมถอนก็ไดครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณเปนที่สุด 

ตกลงที่ประชุมมีมติเห็นตามในเรื่องที่กรรมาธิการยกรางเสนอใหมี ๒ แบบนะครับ มีใคร  

มีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมมีนะครับ  ผาน 

ประเด็นตอไปเลยครับ ทานกรรมาธิการยกราง  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน                

ที่เคารพครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ มาถึงเรื่องแบงเขตนะครับ วา จํานวน

ของแบงเขตจะเปนเทาไร กรรมาธิการก็ลังเลนะครับ ระหวาง  ๓๒๐  กับ  ๔๐๐  รางของ 

 



 ๑๗๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๗๘/๓ 

 

กรรมาธิการนั้น ๓๒๐ นะครับ แตรางของฝายทานเปน ๔๐๐ ก็จะขออนุญาตใหลงมติ

ประเด็นนี้ดวยนะครับวา ทานเห็นดวยกับ ๓๒๐ หรือ ๔๐๐ ดวยนะครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เฉพาะเขต         

วาอยางไรครับทานสมาชิก เขาเสนออันนี้นะครับ ทานชาลี เดี๋ยวทานวุฒิชาติ 

  นายชาลี กางอิ่ม  : ครับ กราบเรียนทานประธานนะครับ ผมคิดวา                          

ผมนําเสนอวา ทั้ง ๒ อยางครับ นาจะเสนอจํานวนกอนนะครับ เพราะวาผมคิดวา เราไป

รับฟงมาทั่วประเทศนะครับ อยางที่กลาววา เราตองเอาประชาชนเปนหลักนะครับ      

แลวเอาองคกรที่เขาลงมติมาวา เทาไรนะครับ ผมคิดวา เมื่อเราไปรับฟงความคิดเห็นมา 

เราอยาตมประชาชนนะครับ นั่นคือ เปนสิ่งที่สําคัญนะครับ อันนี้ขอนําเสนอครับ  

   

 

 

                  - ๗๙/๑ 

   



 ๑๗๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                             ประไพพิศ ๗๙/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ประเด็นของทาน

หมายถึง ขอจํานวนรวม ๒ แบบ กอน จํานวนแยกทีละอัน เมื่อกี้ใครนะครับ ทานวุฒิชาติ 

เชิญ เอาเรื่องนี้นะทานวุฒิชาติครับ 

  นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม      

วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ครับ  ทานครับ ในสวนของผม ผมอยากจะขอใหอยางนี้ครับทาน 

ผมอยากใหแยกใหชัดเลยวา จะเอาจํานวนเขตเทาไร แลวเปนระบบสัดสวนนี่เทาไร เพราะ

ถารวม  ผมยังมองไมเห็นภาพเลยครับวา มันจะไปอยางไร คือ อยางนี้ คอย ๆ ไปอยางนี้ 

ก็โอ.เค. เขตจะเอาเทาไร แลวสัดสวนจะเอาทาไรครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ทานวิชัยครับ      

ที่ยกไวเมื่อกี้ 

  นายวิ ชั ย   เ รื อง เ ริ งกุ ลฤทธิ์   :  ท านประธานครับ  กระผม  วิ ชั ย                

เรืองเริงกุลฤทธิ์ ครับ กระผมขอเสนอเขต เอา ๔๐๐ ครับ และสัดสวนเอา ๘๐ ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอุทิศครับ  

  นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม อุทิศ ชูชวย 

ครับ ทานประธานครับ ผมสนับสนุนวา ใหเราโหวตไปทีละประเด็นครับ เราควรจะเริ่มดวย

จํานวน สส. เขตกอนครับ วาเปนเทาไร แลวหลังจากนั้น เราก็ควรจะไปพิจารณาสัดสวน

หรือบัญชีรายชื่อครับ ทานประธานครับ สําหรับผมนั้นขออนุญาตที่จะกราบเรียนเสนอ

ทานประธานเลยครับวา  สส. เขตนั้น ผมขอเสนอเปน ๔๐๐ ครับทานครับ ขอบพระคุณ

มากครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คืออยางนี้นะครับ 

ถาฟงนี่ทางกรรมาธิการยกรางเขาเสนอเขตละ  ๓๒๐ ซึ่งจะตรงกับทานอุทิศเสนอ                          

เขตเหมือนกัน แต ๔๐๐ ทานชาลีบอกวา ขอรูจํานวนรวม ๒ แบบกอน เพราะตกลงมี       

๒ แบบแลว ทานวุฒิชาติตองการรู ๒ แบบ พรอมทั้งจํานวนดวย ประเด็นที่พูดก็มีเทานี้นะ 

ทานสุรชัยวาอยางไรครับ  

 

 



 ๑๗๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             ประไพพิศ ๗๙/๒ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย  

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ผมมีความเห็นตางจากทานอุทิศนิดหนึ่งครับ ผมขอเสนอวา เรามา

พิจารณาเรื่องของวิธีการเลือกตั้ง สส. เขตกอนวา จะมีวิธีการเลือกตั้งอยางไร แลวก็ระบบ 

สัดสวน ตองมาทําความเขาใจกอนวามีระบบเทาไร ทานมีวิธีการอยางไร คือถาเราไปคุย

เร่ืองจํานวน โดยที่เรายังไมรูเลยวา เราจะเลือกตั้งแบบไหน ผมวามันจะคลาดเคลื่อน

เพราะฉะนั้นผมเสนอวา เรามาพิจารณากอนครับวา สส. เขตเราจะเลือกตั้งแบบไหน วัน 

แมน วัน โหวต หรือจะพวงใหญ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : หรือเขตพวงใหญ 

พวงเล็กใชไหม 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ใชครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : แตเราพูดกันไป

หมดแลวไมใชหรือ ไมวาจะเขตเดียวคนเดียว หรือเขตใหญ ๓ คน เพียงแตมันยังไมได

โหวต หรือไดตกลงกันวา จะเอาอันไหนเทานั้น   

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  มิไดครับ ทานประธานครับ พูดแลวนั่นใช    

แตวา กลุมผมยังไมไดเห็นชอบดวยวา ที่พูดนั้นมันอยูที่จํานวนอะไร ทานประธานครับ 

เพราะวา เดี๋ยวเราจะตองไปโหวตเรื่องจํานวนกัน ตรงนั้นเปนประเด็นที่กลุมของผมจะตอง

เอามาเปนองคประกอบในการพิจารณาวา ผมจะเห็นชอบดวยที่ ๓๒๐ บวก ๘๐ หรือ 

๔๐๐ บวก ๘๐ ครับ มันมีประเด็นตรงนั้นอยูครับ รวมถึงเรื่องของระบบสัดสวนนะครับ                          

ถาเราไปโหวตจํานวน ๘๐ ออกมาแลว ผมเรียนวา เร่ืองของสัดสวน ขณะนี้มี ๓ สูตรดวย

ซ้ําทานประธาน เราไปเห็นชอบจํานวน แตในที่สุดแลวเดี๋ยวผมไมเห็นชอบกับสูตรของ

ระบบสัดสวนขึ้นมา ก็จะผูกมัดผมแลววา ผมไปโหวตใหแลววา ตองมีสัดสวน ๘๐ คน                     

ก็กราบเรียนเปนประเด็นใหที่ประชุมพิจารณาครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  อันนี้ยกรางเขา

เสนอจํานวนจากเขตเดียวคนเดียว ๓๒๐ แตผมฟงดูของทานนี้คลายกับทานวุฒิชาติคือ

อยากรูจํานวนรวม  แลวบอกวาแบงเปน  ๒ กลุมเสียกอนนะครับ จาํนวนกลุมรวม ๒ กลุม 

 



 ๑๘๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๗๙/๓ 

 

ทีนี้ถาทานไปบอกวา จะเอาเขตเล็กเทาไร หรือจะเอาเขตเล็ก หรือเขตใหญ เสียกอนหรือ                      

ทานอาจารยสวาง เชิญครับ วาอยางไรครับ  

  นายสวาง  ภูพัฒนวิบูลย  :  ทานประธาน ทานกรรมาธิการยกราง สสร.   

ที่เคารพทุกทาน กระผม สวาง  ภูพัฒนวิบูลย กระผมคิดวา เมื่อกี้นี้จากที่กรรมาธิการ     

ไดสรุปวา จากที่ทานรับฟงมาทั้งหมด มีดวยกัน ๗ ขอ ถาทุกคน ถาเพื่อน สสร. ทั้งหลาย                 

จะจบ เสร็จแลวนี่ ถาผมเห็นวา จะโหวต  ก็นาจะโหวตไปตามลําดับ ๑ ถึง  ๗ ได                          

โดยไมตองมีการอภิปรายซ้ําซากอีกครับ ----------------------------------------------------------- 

   

                                                                                                                      - ๘๐/๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๘๐/๑ 

 

เชนอยางนี้ ประเด็นที่ ๑ เมื่อกี้ที่บอกวา มี ๒ ระบบ ผมวาไดไปแลว ผานไปแลว ทีนี้ก็เหลือ

ขอที่  ๒  เหมือนวา  กรรมาธิการนี่ก็อยากจะให โหวตระหวางวา  ๓๒๐  กับ  ๔๐                          

ผมวา ณ ขณะนี้ก็นาจะทําความเขาใจแลว เราก็รูแลววา เราจะโหวต ๓๒๐ หรือ ๔๐                    

เสร็จแลวประเด็นที่ ๓  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ๓๒๐ กับ ๘๐  

ไมใชหรือครับ 

  นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  :  ๔๐๐ โทษทีครับ ๓๒๐ กับ ๔๐๐ ผมลองดูวา

ทานจะฟงผมทุกคําพูดไหม ขอบพระคุณครับ จากนั้นไปประเด็นที่ ๓ ก็จึงมาถามวา              

ในจํ านวนที่ ไ ด  ๓๒๐  หรื อ  ๔๐๐  นี่  จะ เป นแบบ เบอร เ ดี ย ว  หรื อพวง ใหญ                          

และนี่ เปนประเด็นที่  ๓  นี่จากกรรมาธิการจดนะครับ  และขอที่  ๔  ก็ถึงมาพูดวา          

บัญชีรายชื่อ ซึ่ง ณ ขณะนี้กรรมาธิการก็มีอยูประเด็นเดียว คือ ๘๐ ยังไมมีชอยส 

(Choice) อ่ืน ถาหากไดอยางนี้แลว เราก็โหวตไปตามนี้ ผมวาก็จะเรียบรอยครับทาน     

ไมอยากฟงอภิปรายซ้ําซากอีกครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

ที่ทานอาจารยสวางเสนอนี่ แลวฟงกรรมาธิการ แลวไปทีละประเด็นดีไหมครับ ทานวิทยา

ครับ 

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมขอเสนออยางนี้              

ไดไหมครับ  วา  จากที่ทานสุรชัยพูดเมื่อกี้นี้ วา  วาอยากใหทราบจะเอาพวงเล็ก              

หรือพวงใหญกอน ขออนุญาตทานโหวตเทานี้กอนไดไหมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมไมได ผมถาม 

เพราะยกรางเขาตองเปนคนเสนอ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ยินดีครับ ทานประธาน

ครับ กรรมาธิการก็ขอใหโหวตประเด็นนี้กอนก็ไดครับวา จะเอาเขตละคน หรือเขตละ

มากกวา ๑ คน 

 

 



 ๑๘๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๘๐/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอื่นคาน            

ไหมครับประเด็นนี้ ไมมีนะครับ โหวตอันนี้กอนนะครับ ยกรางเปนฝายเสนอนะครับ 

เพราะฉะนั้นเขาใจวา ตองโหวตวา 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  เขตละคน หรือมากกวา

หนึ่งคน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพราะฉะนั้น             

ยกรางเสนอเขตละคนใชไหม ถาใครเห็นดวยเขตละคน  ใครเลือกเขตละคน ก็กด             

เห็นดวย ใครจะเอาเขตละ ๓ คน ตองกด ไมเห็นดวย มากกวาคน เพราะบางเขต              

เดี๋ยวอาจจะไมถึง ๓ มันก็มี ใชไหมครับ เขาใชคํา ไมเกิน ยกรางบอก ไมเกินเขตละ ๓ คน 

เขาใจตรงกันนะครับ เชิญคุณกฤษฎาครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ขออนุญาตทานประธานครับ ผม กฤษฎา 

ขออีกครั้ง ทําความเขาใจอีกครั้งครับทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ยกรางเสนอ

วา เขตละคนนะครับ เพราะฉะนั้นถาเห็นดวยกับยกราง ใหกดวา เห็นดวย ถาเห็นดวยกับ

เขตหนึ่งไมเกิน ๓ คน ใหกด ไมเห็นดวย เขาใจนะครับ ทานวุฒิชาติวาอยางไรครับ 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผม         

วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ทานครับ ขอใหถามแบบนี้ไดไหมครับ ใครเห็นดวยกับแบงเขต    

เบอรเดียว กับรวมเขตเรียงเบอร อยางนี้ไดไหมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อันนี้คงไมขัดของ 

แบงเขตเบอรเดียว คือ ใหกด เห็นดวย รวมเขตเรียงเบอร ใหกด ไมเห็นดวย แตหามไปขาย

เรียงเบอร พอหรือยังครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เวลารวมเขต     

เรียงเบอร ตองตอดวยวา ไมเกิน ๓ คน ถาไมมีตัวนี้มันจะหละหลวมไปนิดหนึ่ง ขอบคุณ

ครับ 

 

 



 ๑๘๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๘๐/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมเกิน ๓ คน         

นะครับ ครบถวนนะครับ ขาดตกอะไรบางครับ การถามจะไดไมเปนปญหาภายหลัง 

เขาใจตรงกันนะครับ  

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ออกเสียงนะครับ  

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานผูใดยังออก

เสียงไมได ยกมือนะครับ ไดหมดทกุคนนะครับ ไดแลวนะครับ ไมมีปญหา ผมจะใหเขา

รวมคะแนนนะครับ รวมคะแนนครับ เห็นดวย ๒๘ ไมเห็นดวย ๔๘ จํานวน ๔๘ นี่ใหญ 

เพราะฉะนั้นเทากับเขตใหญใชไหม   
 

          - ๘๑/๑ 

   



 ๑๘๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๘๑/๑ 

 

   ประเด็นที่ ๓ ครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ถาเอาตามความเห็นของทานสุรชัย เขาใจวา ประเด็นที่ ๓ เปนเรื่องการนับคะแนน

สัดสวนใชไหมครับ ทานสุรชัยครับ การคํานวณสัดสวนใชไหมครับ วา คํานวณอยางไร      

ใชไหมครับ  

      นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย   :   จํานวน สส. เขต ครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  จํานวน สส. เขต  ก็มี   

๒ อันแคนั้นเอง ๓๒๐ กับ ๔๐๐ ใชไหมครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย    :  ครับ 

   นายการุณ  ใสงาม  : ขออนุญาตทานประธานครับ พวงใหญไมเกิน ๓ คน

นี้กาไดคนเดียวเบอรเดียว หรือกาได ๓ เบอรครับ ผมนึกวากาไดคนเดียวนะ เบอรเดียว   

นะนี่ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการ                  

การยกรางเสนอ ถาผมเขาใจถูกนะครับ ยกรางเสนอวาอยางไร เชิญครับใครจะเปน                   

คนเสนอ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ถาเขาใจวายกรางเสนอ 

๓๒๐ ครับ และมีขอเสนอ ๔๐๐ ครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอเสนอ ๔๐๐ 

ของทานอุทิศ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอาจารย

เจิมศักดิ์วาอยางไรครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : คือ ทานประธานครับ ถาดูเปนระบบ 

เราควรจะเห็นภาพรวมของ  สส . ทั้งหมดกอนหรือเปลาวา เราอยากจะเห็น  สส .              

ทั้ง ๒ ระบบรวมกันเทาไร แลวจึงคอยแบงแยกทีหลังวาจะเปนเทาไร เทาไร เราจะได 

 



 ๑๘๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๘๑/๒ 

 

พิจารณาสัดสวนกันไดถูก พอเราไปล็อกไวเขต เสร็จแลวพอมาอันนั้น มันไปไมไดแลว    

ผมคิดวา นาจะดูภาพรวมเสียกอน 

   นายนรนิติ    เศรษฐบุตร   (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ก็มีพูด            

ทั้ง ๒ อยาง ผมเขาใจวา ทุกอยางหมดแลว เพียงแตเราจะเลือกโหวตอยางไร   ทานวุฒิ

ชาติก็ดี ทานสุรชัย ผมฟงแตแรกนี่ ทานใหโหวตจํานวนรวมเลย แตบอกเสร็จ   บอกเสร็จ       

นะครับ บอกเสร็จวา แบบหนึ่งเทาไร แบบสองเทาไร บอกรวม แตทานชาลีบอกขอรู

จํานวนรวมโดยไมตองการใหบอก แตยกรางเขาเสนอ เทาที่ผมฟง ๓๒๐ บวก ๘๐ อยูแลว

นี่ใชไหม หรือเปลี่ยน เชิญ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ ถาเอา

ตามทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็ไดครับ ก็คือ ถามยอดรวมกอน ถายอดรวมก็เขาใจวา           

มี ๒ ทางนะครับ ทางที่หนึ่งคือ ๔๐๐ ยอดรวมทั้งหมดนะครับ ทั้งเขตละคน ทั้งสัดสวน 

๔๐๐ กับ  อีกสวนหนึ่ง คือ มากกวา ๔๐๐ นะครับ เขาใจวา มีขอเสนอ ๔๘๐ กับ ๕๐๐ 

แตวาจริง ๆ   ก็คือ ๒ ทาง ๔๐๐ หรือมากกวา ๔๐๐ ครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานวุฒิชาติ    

วาอยางไรครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ๕๐๐ หมดไปแลวครับ เหลือ ๔๘๐ เทานั้นครับ 

   นายนรนิติ    เศรษฐบุตร   (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ )  :  ครับ             

ทานวุฒิชาติวาอยางไรครับ  

   นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

ทานประธานครับ จริง ๆ แลวคือ ถาไมรวมของทานชาลี มันจะเหลือ ๒ ประเด็น เพราะใน

สวนของยกรางเขาเสนอมาแลววา สัดสวน คือ ๓๒๐ บวก ๘๐ แลวก็ในสวนของพวกผม

เขาเสนอกันที่ ๔๐๐ บวก ๘๐ ถาทานโหวตอยางนี้เลยไดไหมครับวา ๓๒๐ บวก ๘๐     

คือ แยกเปนเขต ๓๒๐ สัดสวน ๘๐ และทางของผม คือ ๔๐๐ ในสวนของเขต แลวก็ ๘๐ 

สัดสวน 

 

 



 ๑๘๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๘๑/๓ 

 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานวุฒิชาติ    

แตที่ทานเสนอตองถามทานชาลีกอน  เพราะทานชาลีทานยังไมไดถอนที่ทานเสนอ                          

เชิญครับ 

   นายชาลี  กางอิ่ม  :  ทานประธานครับ ผมขอถอนครับ 

  นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงมีอยางอื่น 

ไหมครับ ๓๒๐ บวก ๘๐  กับ ๔๐๐ บวก ๘๐ แสดงวาตัวหลังเทากัน ตางกันแตตัวหนา                   

ไมมีอยางอื่นนะครับ ยกรางเสนอ ๓๒๐ บวก ๘๐ ฝายแปรญัตติใครไมทราบเสนอ ๔๐๐ 

ทานอุทิศหรือ ใคร กลุมไหนไมรู มีผูเสนอนะ 

   นายอุทิศ  ชูชวย  : รวมครับ เปนมติรวมแลวครับ ๔๐๐ บวก ๘๐ ครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทีนี้ผมก็จะถาม

อยางนี้นะครับ ถาเห็นดวยกับยกราง ก็คือ ๓๒๐ บวก ๘๐ กด เห็นดวย สวนที่ตองการ 

๔๐๐ บวก ๘๐ ใหกด ไมเห็นดวย เขาใจไหมครับ ถาเขาใจผมจะใหออกเสียงเลยนะครับ 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ออกเสียงครับ 

  (สมาชิกทาํการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ใครออกเสียง  

แลวเครื่องไมทํางานบางไหมครับ ยังเปนปญหา ยกมือครับ พรอมนะครับ ผมจะใหเขา

รวมคะแนนไดแลวนะครับ  ไม มีปญหาแลวนะครับ  ยังไมไดคนหนึ่ง  ไดไหมครับ           

ทานกฤษฎาใชไหมครับ เจาหนาที่ชวยทานกฤษฎาสิ ไมมีใครแลวนะครับ ไดหมดแลว   

นะครับ รวมคะแนนครับ ผูเขารวมประชุม ๘๒ เห็นดวย ๓๒ ไมเห็นดวย ๕๐ เพราะฉะนั้น 

๔๘๐ นะครับ  

 

 

                                                                                                                     - ๘๒/๑ 



 ๑๘๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ดรุณี ๘๒/๑ 

 

ประเด็นถัดไป ประเด็นที่ ๔ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็มีประเด็นที่ตองถาม

ครับ เขาใจวา สัดสวนที่ ๘๐ ยกรางเสนอวา แบงเปน ๘ กลุมจังหวัด เขาใจวา ไมมี

ขอเสนออื่นใชไหมครับ ผมไมแนใจนะครับ เขาใจวาประเด็นนี้นาจะตกลงกันไดครับ                 

ทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ประเด็นนี้ถามวา

ทานผูใดเห็นเปนอยางอื่นครับ หมอชูชัยครับ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)   :  ผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ครับ ๘๐           

หรือ  ๘ กลุมจังหวัดนี่ อาจจะเหมือนกัน แตวาวิธีคํานวณตางกันครับ ถาผมพูดงาย ๆ     

ก็คือวิธีคํานวณแบบ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ทางยกราง

บอกเดี๋ยวจะใหถามอีกทีวา วิธีคํานวณจะใชของใคร เอา ๘ กลุมกอนวาตกลง 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ไดครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ๘ กลุมนี่           

ไมขัดแยงกันนะครับ ประเด็นที่ ๔ ก็ผาน  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมมีความเห็นเปน

อยางอื่นนะครับในเรื่อง ๘ กลุมของพวก สส. สัดสวนนะครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ประเด็นถัดไป ก็เปน

เร่ืองของการนับคะแนนครับ ยกรางก็เสนอวิธีการคํานวณใน ๘ กลุมจังหวัดใหใช          

วิธีคิดแยก แตละกลุมเลย โดยไมนับไปรวมกับเขตละคนนะครับ สวนมีขอเสนออีก

ขอเสนอหนึ่ง คือเร่ืองการนับคะแนนโดยใชวิธีทด ที่ผมเขาใจวา ทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

และกรรมาธิการเสียงขางนอยเสนอนะครับ ไมทราบวาเรียกระบบอะไร 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขออนุญาตครับ ขอเรียนถามวาใชบัตรกี่ใบครับ 

 

 



 ๑๘๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ดรุณี ๘๒/๒ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  เดี๋ยวลงมติอีกทีหนึ่ง   

ไดไหมครับ ก็จะถามจะใชบัตรกี่ใบ แตวาเอาวิธีนับคะแนนกอน แตยกรางเห็นวา ๒ ใบ

ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ๒ ใบตรงกันครับ ตกลงเปนมติ     

ไปเลย ๒ ใบ นะครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็เหลือวิธีนับคะแนน

เทานั้น 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เหลือวิธีนับคะแนนที่ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวกอนครับ

อาจารย ถาจะ ๒ ใบตองถามมติกอน เดี๋ยวบอกวาผมไมไดถามครับ ทานเศวตยกมือแลว 

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธาน ผม เศวต ทินกูล คือ เร่ืองใบเดียวหรือ    

๒ ใบ มันตัดปญหา เนื่องจากเปนเรียงเบอรมันก็ตอง ๒ ใบอยูแลว เปนใบเดียวเปนไป

ไมไดครับ มันตัดปญหาไปแลวโดยปริยาย มันล็อกแลวครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตัดปญหา       

แตถามไว เพื่อไมใหคุณเศวตถามผม ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นใชไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเศวต ทนิกูล  :  ครับ 

   นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ๒ ใบ คุณเศวต

ยืนยันแลว เปนพยานคนหนึ่งแลว ทีนีถ้ามของอาจารยเจิมศักดิ์ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธนครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

คือ ทางกรรมาธิการยกรางนี่จะใชวิธีคํานวณเหมือนกับระบบปารตีลิสตเดิม เขาใจ       

อยางนั้นนะครับ แลวก็ไมมี ๕ เปอรเซ็นต ไมมีขั้นต่ํา ๕ เปอรเซ็นต ระบบที่พวกผมเสนอ

เปนระบบที่ เวลาคํานวณ  ใชคํานวณสัดสวนจากจํานวนทั้งหมด  ๔๘๐  ของทาน                          

คํานวณจาก ๘๐ พูดกันใหชัดเลย เราคํานวณเอาใบเดียวกัน เอาใบเฉพาะประเภทที่เลือก

พรรคไปคํานวณทั้งประเทศเอาคนที่เลือกพรรค พรรคใดก็ตามไปรวมกันทั้งประเทศ                   

แลวเอาไปคํานวณจาก ๔๘๐ จะไดยอดรวมตามนั้นนะครับ อันนี้จะตางกันตรงนี้นิดเดียว 



 ๑๘๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ดรุณี ๘๒/๓ 

 

ของทานนับจาก ๘๐ ของเรานับจาก ๔๘๐ ซึ่ง ๔๘๐ จะล็อกจํานวนไวโดยประมาณเทานี้

นะครับ เอาอยางนี้นะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานอาจารย

วุฒิสารครับ แลวเดี๋ยวหมอ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผม 

วุฒิสาร ครับ ประเด็นนิดเดียวครับ คือ ประเด็นตรงกันเรื่องวิธีคํานวณแลวนะครับ         

ทานอาจารย  เพียงแตวา ประเด็นวารายชื่อในบัญชี ๘๐ กับบัญชีเขต ผมคิดวา                          

อันนี้ตางกัน เพราะวาตองดูทั้งระบบเลยวา ถาจะเอาคํานวณรวม ๔๘๐ รายชื่อเปน

อยางไรคือเขตกลับไปอยูในบัญชีไดไหม เพราะวาสวนที่เปนของกรรมาธิการยกราง 

กรรมาธิการไมใหเขตไปอยูในบัญชีนะครับ เพื่อตัดปญหาเรื่องของการแพในเขต  แตไปได

โควตาจากบัญชีนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เขตที่พวกผม

เสนอนี่อนุญาตใหเขตไปลงอยูในบัญชีได และจะไมลงก็ได แลวก็คนที่ลงในบัญชีจะไมลง

เขตก็ได คือ บัญชีเปดฟรี ตามคุณสมบัติของ สส. ที่มี เปนอันวาใชได ไมวาจะเปนอยูใน

บัญชี หรือไมไดอยูในบัญชีก็ไดนะครับ 

 

                   - ๘๓/๑ 



 ๑๙๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๘๓/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารย ที่วามานี่     

มีทางไหม ไดทั้ง ๒ ทาง คน คนนั้นไดทั้ง ๒ ทาง  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ ทานประธานครับ เวลาคํานวณ

แลวนี่ ผูที่ไดเขตนี่จะไดกอน ขาด จึงจะไปเอาจากบัญชีที่เหลือ เพราะฉะนั้น เชน นาย ก 

ลงเขต แลวก็ชนะในเขต นาย ก ไดเปน สส. แนนอนนะครับ สมมุติวา พรรคนี้นี่ได                         

๕๐ เปอรเซ็นต ๔๘๐ ก็คือ ๒๔๐ เขาได ๒๔๐ ที่นั่ง ๒๔๐ ที่นั่งนี้ไมไดชื่ออะไร นาย ก ไป

ลงในเขตมหาสารคาม ไดชื่อ นาย ก มา  นาย ก ไดเปนแนนะครับ แตถาสมมุติวา นาย ก       

ไดไปลงอยูในบัญชีดวย ชื่อนาย ก ก็จะหลุดไปจากบัญชี รายถัดไปก็ขึ้นมาแทน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : หลุดไป                  

หรือแกเลือกได  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  แกไดอยูแลวไงครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม แกเลือกไดวา    

แกจะเอาเขต หรือแกจะเอาที่บัญชีรายชื่อ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ออ ตองเขตครับ ตองเอาเขตไปเลย  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอาเขตเปนหลัก 

  รองศาสตราจารยเจมิศักดิ์ ปนทอง  :  เอาเขตเปนหลักไปกอน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คือเขาไมมี        

โอกาสเลือกนะ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไมมีโอกาสครับ 

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพราะถาเลือก

เขาอาจจะไปใหประโยชนแกใครบางคนซึ่ง 

  รองศาตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไมไดครับ ถาไมอยางนั้นเขต                          

มันจะวุนครับ มันจะตองเลื่อนขึ้น 

  นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผมถามเพื่อความ

ตามลําดับ 

 



 ๑๙๑ 
  สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)          สมร ๘๓/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขอบพระคณุครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เมื่อกี้หมอชูชัย     

ทานยกมือไวกอน ขอโทษ ใหหมอชูชัยอภิปรายสักนิดหนึ่ง เชิญครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ไมเปนไรครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์     

ไดอภิปรายไปแลว แตวา ถาจะเสนองาย ๆ ก็คือ มันมีอยู ๒ โมเดล (Model) ครับ อันหนึ่ง  

ก็คือ  ของกรรมาธิการยกราง  อีกอันหนึ่ง  ก็คือ  ของทานอาจารย เกริกเกียรติกับ            

ทานอาจารยสมชัย ฤชุพันธุ ซึ่งจะเปนโมเดลเดียวกัน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อันเดียวกัน             

ใชไหมครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ถาจะพูดถึงวิธีคํานวณอะไรตอไป                          

ก็ใชการพูดของกรรมาธิการยกราง หรือของทานอาจารยเกริกเกียรติกับของทานอาจารย

สมชัย ฤชุพันธุ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถาเขียนไวแลว

เรียบรอยนี่ดี ผูเลือกจะไดสะดวกใจนะครับ ทานศักดิ์ชัยและทานผูวาสนั่น 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานสภาครับ ศักดิ์ชัย ครับ เมื่อสักครู

นี่ ทานเลขาสมคิดไดบอกวา ในวิธีคิดของกรรมาธิการยกราง ก็คือวา จะนับคะแนนเฉพาะ

ในกลุมจังหวัด  ไม เอามารวมกันทั่วประเทศ  ทีนี้ผมคิดวา  ความเขาใจตรงนี้ยัง               

ขาดความชัดเจนครับ อยากใหกรรมาธิการยกรางไดอธิบายอยางละเอียดสักนิดหนึ่ง           

ไดไหมครับ เพื่อประกอบการตัดสินใจครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวทีเดียวเลย 

ทานผูวากอน แลวจะไดอธิบายทีเดียว เชิญครับ  

  นายชนินทร บัวประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานครับ เนื่องจากวา    

เราตกลงกันวา ใหแบง สส. สัดสวนเปนกลุมนะครับ คือ ๘ กลุม กลุมละ ๑๐ คน ทีนี้เวลา

เรานับเอา สส. สัดสวนนี่ ถาเราไปคิดคะแนนรวมของประเทศนี่ แลวเราจะแยกกลุมกัน

อยางไรครับ อยากจะใหทางกรรมาธิการ หรือทานผูเสนอนี่ไดกรุณาวิเคราะหประเด็นนี้

ดวยครับ  



 ๑๙๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๘๓/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงทานถาม      

ทั้งยกราง ถามทั้งอาจารยเจิมศักดิ์ใชหรือเปลาอันนี้ ใชไหมทาน ถามทั้ง ๒ กลุม                         

ใครอธิบาย ทานอาจารยวุฒิสาร 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  : กราบเรียน             

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ในสวน

ขอเสนอของกรรมาธิการยกราง ในสวนของสัดสวน ๘๐ นะครับ ขอกราบเรียนวา            

มีแนวทางอยางนี้ครับ 

  ประการแรกครับ ในสัดสวน ๘๐ นั้น แบงเปน ๘ กลุมจังหวัด ในแตละกลุม

จังหวัดมีบัญชี บัญชีละ ๑๐ คนนะครับ คุณสมบัติของผูที่อยูในบัญชีนะครับ ตองไมเปน 

สส. เขต และหามซ้ํากับพรรคอื่น นั่นหมายความวา สส. ในเขตที่ลงเขตแลว มาอยูใน

บัญชีไมไดครับ เพราะฉะนั้นระบบนี้จะเปนระบบขายตัวบุคคลดวย วิธีการนับคะแนนคือ

ใชคะแนนที่กาในบัตรที่ ๒ ซึ่งเปนการเลือกบัญชีนะครับ คิดคะแนนคลาย ๆ กับระบบ      

ป ๒๕๔๐ ในแบบบัญชีรายชื่อ นั่นก็หมายความวา ในกลุมจังหวัดที่ ๑ ซึ่งอาจจะมีอยู    

๑๐ จังหวัด คะแนนออกมาไดเทาไร มีผูเลือกตั้งรวมทั้งหมดไดเทาไร ก็มาคิดครับวา      

๑๐ เปอรเซ็นต ๑๐ เปอรเซ็นต และโดยไมมีขั้นต่ําของเปอรเซ็นตนะครับ  นั่นก็หมายความ

วา สส. ๑ คนจะไดก็คือ ๑๐ เปอรเซ็นตของคะแนน ก็คิดเลย เพราะฉะนั้นจะชดเชยกันเอง 

คะแนนของบัญชีแตละบัญชี แตละพรรคก็จะไดเฉพาะในเขตของกลุมจังหวัดนั้น ๆ        

นะครับ ไมสามารถขามกลุมจังหวัดไดดวยคะแนน ก็คือไมไดคิดเขตประเทศ ---------------- 

 

     - ๘๔/๑ 

   

   



 ๑๙๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัตนา ๘๔/๑ 

 

ดังนั้น ระบบนี้ก็จะเปนระบบที่คลาย ๆ กับบัญชีรายชื่อแบบเดิม คือ คิดจากฐานคะแนน

ของกลุมจังหวัดนั้น ๆ ในบัตรที่กาเฉพาะพรรค ของพรรคนั้นเทานั้นนะครับ เพราะฉะนั้น   

ก็คือ ระบบ คลาย ๆ กับระบบ ป ๒๕๔๐ แตยอสวนจากบัญชีเดียว ๑๐๐ คน ของเดิม                      

มาเปน ๘ บัญชี แลวเขตเลือกตั้งเล็กลงนะครับ นั่นก็จะหมายความวา การคิดสัดสวน                   

ของแตละกลุมจังหวัดจะสะทอนเฉพาะกลุมจังหวัดนั้น ๆ ไมขามกลุมกันครับ อันนี้คือตัว

แบบที่คณะกรรมาธิการยกรางเสนอครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานจรัญครับ    

เมื่อกี้ทานจรัญยกมือใชไหม เชิญครับทานจรัญครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ความจริงกระผมเปนกรรมาธิการฝายขางนอย แตวา

ยังมิไดไปดีเฟนด (Defend) ความเห็นในกรรมาธิการฝายขางนอยนะครับ แตวาอยากจะ

เรียนใหที่ประชุมมีโอกาสไดเห็นความแตกตางของ ๒ แบบนี้นะครับ แบบของกรรมาธิการ

ฝายขางมากนี่ก็มีจุดดีตรงที่เขาใจงาย เพราะวาทําเหมือนกับ ป ๒๕๔๐ ทุกอยางครับ                   

แตวาก็มีขอเสียในเรื่องคิดคะแนน เพราะวาประเด็นตอนนี้อยูที่คิดคะแนนนะครับ                        

อยางอื่นจะเหมือนกันหมดละ แตกตางกันที่คิดคะแนนนี่ แบบป ๒๕๔๐ มีจุดออนตรงที่

คะแนนเวลาเอามาสัดสวน เอามาใหนี่ มันใหหมดเปนสัดสวนวา มากไดมาก นอยไดนอย 

มากใหญสุด ไดมากที่สุด เพราะฉะนั้นสัดสวนมันก็จะไปไดโตงอยูที่พรรคใหญมาก ๆ   

ตรงนี้ทําใหเกิดวา แทนที่จะชดเชยสัดสวนใหกับพรรคเล็ก กลับเอาคะแนนของพรรคเล็ก

ไปใหกับพรรคใหญ อันนี้เปนขอจุดออนนะครับ ที่เราเจอมาในป ๒๕๔๐ แลวทําให       

พรรคใหญมีคะแนน มีจํานวน สส. มากเกินกวาคะแนนเสียงที่แทจริง แตวาเวลา          

คิดคํานวณนี่งายเลยครับ คิดตามสัดสวนนะครับ เหมือนอยางที่เราบอกนี้ครับ ผมขอ

เปรียบเทียบนะครับ ทานประธาน เราขึ้นเงินเดือนใหขาราชการ ๔ เปอรเซ็นต ทั้งหมดนี่ 

คนที่เงินเดือน ๑แสนนี่ ไดขึ้นเดือนละ ๔,๐๐๐ แตคนที่เงินเดือน ๗,๐๐๐ ไดขึ้นเงินเดือน

ไมกี่รอยบาท นี่คือ สัดสวนแบบป ๒๕๔๐ สวนวิธีคิดสัดสวนแบบที่ทานอาจารยเกริก

เกียรติ ทานอาจารยสมชัย ทานอาจารยเจิมศักดิ์เสนอนี่ มีจุดออนตรงที่วา เขาใจยากมาก

เลยครับอธิบายอยางไร   ผมก็ม่ันใจวา  ทําใหเกิดความเขาใจยาก   แลวก็คํานวณ  ก็ตอง 



 ๑๙๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รัตนา ๘๔/๒ 

 

คํานวณ  ๒ ชั้น กวาจะไดตัวเลขออกมา นี่เปนจุดออนของแบบที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์

เสนอ แตจุดดีของแบบนี้ มันก็มีตรงที่วา มันไมเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อชาง คือ ไมให      

พรรคใหญไดสัดสวนมาก พรรคกลางไดสัดสวนกลาง พรรคเล็กไดสัดสวนเล็ก แตวา  

พรรคไหนที่ไดจํานวนที่นั่งของ สส. เขต เกินกวาคะแนนเสียงที่ตัวไดรับจากบัญชีสัดสวน

แลวนี่ จะไมไดที่นั่งหรือสวนแบงในบัญชีอีกครับ ตองเอาสัดสวนของพรรคใหญที่ได

คะแนนเสียงถึงระดับคะแนนเสียงที่ตัวไดรับเลือกตั้งมาแลวนี่ ตองเอาไปใหพรรคกลาง

และพรรคเล็ก อันนี้ก็จะทําใหเกิดจุดดีในแงที่วา เสียงขางนอยไดรับโอกาสที่จะเขาไปเปน

ผูแทนของฝายขางนอยในสภาไดมากขึ้น แตก็มีจุดออนครับ ทําใหพรรคการเมืองใหญนี่

ไมแข็งแรง อาจจะทําใหไมไดพรรคที่มีคะแนนมาก ๆ เปนพรรคเดียวอะไรในสภานะครับ 

แลวก็อาจจะทําใหวา เกิดพรรคเล็กมากมาย เพราะวาเอาคะแนนจากพรรคใหญตัดลงมา

กระจายใหพรรคกลาง พรรคเล็ก คิดแบบนี้ มันก็มีทั้งขอดี ขอเสีย ทั้ง ๒ ดาน ฉะนั้นใน

คณะกรรมาธิการยกรางเองก็โหวตกัน แพ ชนะกันดวยคะแนนฉิวเฉียด ----------------------  

 

                                                                                                                      - ๘๕/๑ 

 

 

 



 ๑๙๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๘๕/๑ 

 

เพราะฉะนั้นผมก็คิดวา ถาที่ประชุมสภาใหญนี้ ทานจะไดตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง แลวผมคิด

วาอยาไดพยายามถามวา แลวจะคํานวณอยางไร แบบไหนนะครับ สําหรับแบบที่ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ เสนอครับ ผมก็พยายามไปทําการบาน พยายามอธิบายกับใคร                          

ก็ไมมีใครเอาดวยสักคนหนึ่งเลยครับ ก็เรียนสรุปเอาแบบกวาง ๆ อยางนี้ครับ เพื่อทาน                  

จะไดตัดสินใจไดสะดวกครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอาจารย                  

เกริกเกียรติกอนครับ 

   ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน

ทานประธานที่เคารพ วิธีที่ทานอาจารยจรัญพูดนี่ก็คลายกัน แตประเด็นเรื่องพรรคนี่ 

พรรคใหญจะไมเสียเปรียบ พรรคใหญมันใหญอยูแลว แตวิธีที่เราทํานี่ ก็คือ เพื่อที่จะใหวา

พรรคใหญไมมีอํานาจผูกขาด แตวากระจายลงไปใหพรรครอง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นไมมี

ปญหาเรื่องพรรคใหญจะออนแอครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  อาจารยวุฒิสาร

ครับ 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธาน

ครับ ผมในฐานะที่กรรมาธิการมอบหมายใหชี้แจงในเรื่องของวิธีคิดเรื่องสัดสวน                          

ขออนุญาต เ รี ยน เพิ่ ม เติ ม ให เ ห็ นตั ว เลขนิ ดหนึ่ ง ค รั บ  กรณีที่ หลั กคิ ดอย า งที่

คณะกรรมาธิการเสนอ นั่นหมายถึงวา การคิดแบบเดิม คือ แบบ ๒๕๔๐ ใน ๘ บัญชี                     

ทําใหเขตเล็กลง และบัญชีมี ๑๐ คน นี่นะครับ ถาลองเอาตัวเลข ป ๒๕๔๘ ในการเลือก

บัญชีรายชื่อนี่นะครับ ถาสัดสวนลดลงจาก สส. บัญชีรายชื่อนะครับ ถาทอนจาก                         

๑๐๐ เปอรเซ็นตมาเหลือ ๘๐ เปอรเซ็นต ซึ่งคิดคราว ๆ นะครับ จะพบวา พรรคไทยรักไทย 

จะได ๕๔ พรรคประชาธิปตยได ๒๑ พรรคชาติไทยได ๕ ซึ่งเปนสัดสวนจาก ๑๐๐ ลงมา

เหลือ ๘๐ แตเมื่อคิดในระบบที่เราเสนอ ก็คือ กระจายเขต แลวก็ไมคิดเรื่อง ๕ เปอรเซ็นต 

โดยไมมีเพดาน จะพบวา พรรคไทยรักไทย ลดลงจาก ๕๔ เหลือ ๔๘ พรรคประชาธิปตย 

 

 



 ๑๙๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๘๕/๒ 

 

ลดลงจาก ๒๑ เหลือ ๒๐ พรรคชาติไทยเพิ่มขึ้นจาก ๕ เปน ๖ นะครับ และพรรคมหาชน

ซึ่งไมไดเลย จะได ๖ อันนี้คือหลักใหญอันแรกของการไมคิดเปอรเซ็นต ตอมาประการที่ ๒ 

ครับ ก็แบงกลุมจังหวัด ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ไมเสมอไปครับวา พรรคใหญจะ

ไดเปรียบ แตระบบนี้จะทําใหแตละพรรคมีที่ยืนในแตละกลุมจังหวัด นั่นหมายความวา 

ผมยกตัวอยางครับวา เราไดทดลองเอาตัวเลข ป ๒๕๔๘ ของบัญชีรายชื่อ แลวแบงกลุม

จังหวัดเปน ๘ กลุมจังหวัด โดยสัดสวนที่ใหประชากรใกลเคียงกันที่สุด นับตั้งแต            

๘ ลานคน ผันแปรมาถึง ๗.๕ ลานคน ซึ่งถือวาความตางนั้นนอยที่สุดแลวใน ๑๐ กลุม

จังหวัด ผมขออนุญาตยกตัวอยางอยางนี้ครับ วา ในตัวอยางของจังหวัดกลุมที่ ๑ ซึ่งเปน

กลุมภาคใต ในระบบนี้นี่นะครับ จะเห็นวา พรรคประชาธิปตยซึ่งไดคะแนนประมาณ      

๒,๔๙๐,๐๐๐ คะแนน ในขณะที่มีคนมาลงคะแนนทั้งหมดในกลุมจังหวัดภาคใต            

๓,๗๖๘,๐๐๐ นั่นก็หมายความวา เราตองการ ๓๗๖,๐๐๐ โดยประมาณตอ สส. ๑ คน 

ในบัญชีรายชื่อ เมื่อคิดอยางนี้นี่นะครับ ก็หมายความวา ประชาธิปตยจะไดไปกอนเลย   

๖ คน โดยใชคะแนนไป ๒,๔๙๐,๐๐๐ ในขณะที่พรรคมหาชนยังไมไดเลย แตพรรค                          

ไทยรักไทยซึ่งมีคะแนนประมาณ ๘๗๑,๓๑๑ จะได ๒ คน นั่นแปลวา เราใช สส.                          

บัญชีรายชื่อไปแลว ๘ คน เศษสวนที่เหลืออีก เมื่อคิดสวนที่เหลือ เชน ประชาธิปตยไดไป 

๒,๔๙๐,๐๐๐ ใชไปแลว ๖ คน คือ ๖ คูณดวย ๓๗๐,๐๐๐ โดยคราว ๆ ประชาธิปตยเหลือ

อีกประมาณ ๐.๖ ประชาธิปตยไดอีก ๑  พรรคมหาชน ซึ่งเหลืออยู  ๐.๓ ซึ่งมากกวา                         

พรรคไทยรักไทย ซึ่งไดเหลืออยู ๐.๓๑ ปรากฏวา พรรคมหาชนได ๑ ภาพนี้ก็สะทอนวา                          

ในภาคใต ๑๐ จังหวัด พรรคประชาธิปตยไดบัญชี ๗  มหาชนได ๑  ไทยรักไทยได ๒ 

กลับมาดูอีกอันครับ ในกลุมภาคอีสาน พอมาดูในภาคอีสาน จะเห็นวา ดวยการคิดระบบ

แบบเดียวกันบนพื้นฐานของตัวเลข ของผูลงคะแนนในบัญชีรายชื่อ ป ๒๕๔๘ แตคิด

เฉพาะกลุมจังหวัดที่  ๗ นะครับ ซึ่งประกอบไปดวยจังหวัดในภาคอีสานนะครับ 

ตัวอยางเชน  จังหวัดขอนแกน  นครพนม  มุกดาหาร  เลย  สกลนคร  หนองคาย 

หนองบัวลําภู อุดรธานี มีคนลงคะแนนทั้งหมด ๓,๔๐๕,๐๐๐ เศษ ๆ ----------------------- 

 

           - ๘๖/๑ 



 ๑๙๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รัศมี ๘๖/๑ 

 

นั่นแปลวา ตอ สส. ๑ คน ตองการสมาชิกตองไดคะแนน ๓๔๐,๐๐๐ ตัวเลขนี้เมื่อกลับมา

ดูจะเห็นวา พรรคไทยรักไทยได ๒,๗๖๔,๐๐๐ ไดไปกอนทันที ๘ ครับ พรรคประชาธิปตย                 

ได ๑๗๑,๐๐๐ ยังไมไดเลย เพราะยังไมถึงขั้นต่ํา พรรคประชาธิปตยได ๑๕๓,๐๐๐                     

ยังไมได พรรคมหาชนได ๑๗๑,๐๐๐ ก็ยังไมได แตบังเอิญครับวา เศษที่เหลือของ                       

ไทยรักไทย ซึ่งใชไปแลว ๘ ไมพอ เมื่อเทียบกับพรรคประชาธิปตยและพรรคมหาชน                        

ก็จะทําใหเศษที่เหลือนั้น พรรคมหาชนและพรรคประชาธิปตยไดที่ละ ๑ เพราะฉะนั้น

โดยรวม สส. อาจจะใกลกันครับ แตการกระจายตัวของพรรค ทําใหพรรคประชาธิปตย                     

มีพื้นที่ในภาคอีสาน ในขณะที่พรรคไทยรักไทยมีพื้นที่อยูในภาคใต นี่ผมยกตัวอยาง                          

ใหเห็นชัดเจนวา ความแตกตางแบบนี้ เพราะฉะนั้นระบบแบบนี้จึงเปนระบบที่ไมไดบอก

วาพรรคใหญไดเปรียบเสมอไป นั่นหมายความวา พรรคจําเปนที่จะตองชูทั้งนโยบาย                          

และชูทั้งตัวบุคคลใน ๑๐ คน ในกลุมจังหวัดนั้น ๆ พรรคจึงจะไดคะแนนครับ อันนี้                        

จะสงเสริมใหระบบพรรคเขมแข็งขึ้น ในขณะเดียวกันถาเปนระบบที่เรายอมให สส. เขตมา

อยูในบัญชีได อันนี้จะเปนปญหาใหญ เพราะวาคนที่ไดที่ ๔ สมมุติวามี ๓ คนในเขต                       

ไดที่ ๔ หรือที่ ๕ นั่นแปลวา ประชาชนในเขตไมเลือก แตเขามีสิทธิ เนื่องจากเปนผูที่มี

บุญคุณกับพรรคมาอยูในบัญชี คน คนนี้ก็ไดเปนผูแทนราษฎร เราจะตอบประชาชน                       

ยากมากนะครับวา คนนี้ไมไดชนะเลือกตั้งในเขต แตไดมานั่งอยูในสภา ดังนั้น ระบบอันนี้ 

ระบบที่กรรมาธิการเสนอ จึงเปนระบบผสมผสานที่ไมไดหมายความวา สส. บัญชีรายชื่อ 

ไดมาดวยอานิสงสของคนในเขต หรือดวยพรรคอยางเดียว แตดวยชื่อเสียงของตัวเองดวย 

เพราะมีการเปดเผยชัดเจน ๑๐ คน ตรงนี้จะสงเสริมใหกลุมคนที่อยากเขามาทํางาน

การเมือง กลุมคนที่เปนผูนําที่มีความหลากหลายที่พวกเราอยากได กลุมตัวแทนสตรี กลุม

ตัวแทนกลุมอาชีพตาง ๆ เขามาอยูในบัญชีรายชื่อ และตรงนี้จะสงเสริมใหพรรคตองให

ความเขมแข็งกับสาขาพรรคทุกสาขา ทุกพื้นที่ เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงจะเห็นวาระบบนี้

อาจจะเปนระบบที่สงเสริมทั้งระบบใหพรรคการเมืองพัฒนา แลวก็เขมแข็งขึ้นดวย                          

แลวก็เปนการชดเชย เนื่องจากเราตัด ๕ เปอรเซ็นตแลว เปนการชดเชยที่ทําใหระบบของ

การคิดเหลานี้เปนธรรมมากขึ้น อันนี้คือความเห็นของกรรมาธิการครับ ขอบพระคุณครับ 

 



 ๑๙๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รัศมี ๘๖/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : หมอชูชัยครับ 

  นายชูชัย ศุภวงศ  (กรรมาธิการ) : ขอบคุณครับ ผมนายแพทย ชูชัย         

ศุภวงศ ครับ ประเด็นอยูนิดเดียว ไมตองทําใหสับสนครับ ทางทานอาจารยเกริกเกียรติไม

มีโอกาสไดพูดหมด ทานบอกวาในป ๒๕๔๐ ที่ทานไดโอกาสรางรัฐธรรมนูญนี่ อะไรก็ดี

หมด แตวาเรื่องระบบเลือกตั้ง ทานใชคําพูดอยางนี้ครับ ถาผมพูดผิดเดี๋ยวทานคานได 

ทานบอกวา มีวาระซอนเรน วาระซอนเรน ก็คือ กําหนดตองการใหมีพรรคใหญเหลือ ๒ 

พรรค แลวก็ออกแบบจนไดดั่งที่ปรากฏ พรรคไทยรักไทยควรจะไดแค ๒๙๔ เสียง แตดวย

วิธีการคํานวณอยางที่พยายามอธิบาย ทําใหเขาได ๓๗๗ เสียง อันนี้ผิดธรรมชาติ ผิดปกติ 

ประเด็นมันอยูตรงนี้ครับ แลวพรรคมหาชนซึ่งควรจะได ๒๑ เสียง กลับไดแค ๒ เสียง แลว

ไปบอกวา ตอนนี้เรายก ๕ เปอรเซ็นต แลว พรรคมหาชนนี่ได ๔.๔๖ เปอรเซ็นต แมวาไม

คิด ๕ เปอรเซ็นต ก็จะไดเพิ่มอีก ๔ คน ดวยเหตุที่วา วิธีคิดของทานอาจารยเกริกเกียรติ 

หรือของทานอาจารยสมชัยนี่ คิดความนิยมของพรรคจากจํานวน สส. ทั้งหมด สมมุติวา

ผมบอกวา ผมนิยมพรรคไทยรักไทย แลวผมลงคะแนนให ๔๐ เปอรเซ็นตจาก ๕๐๐ นั่น

หมายความวา เราตัดสินประชาชนคนไทยตัดสินชะตากรรมวา ๔๐ เปอรเซ็นต จาก ๕๐๐ 

คือได ๒๐๐ มันไมมีเหตุที่ เราบอกวา ๔๐ เปอรเซ็นต จาก ๑๐๐  ๔๐ เปอรเซ็นต          

จาก ๑๐๐ คือวิธีคิดแบบปารตีลิสตของป ๒๕๔๐ ------------------------------------------------  

           

                                     - ๘๗/๑ 



 ๑๙๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      กรรวี ๘๗/๑ 

 

เพราะฉะนั้นถาเรานิยมพรรคไหน เราก็ตองคิดจํานวนเต็มจาก สส. ที่มีอยูในประเทศไทย

ในขณะนั้น ถาผมนิยมพรรค ก ๑๐ เปอรเซ็นต หรือประชาชนคนไทยนิยมพรรค ก                          

๑๐ เปอรเซ็นต จากจํานวน ๕๐๐ ก็หมายความวา ตองการเห็นพรรค ก มี ๕๐ ที่นั่ง แต

ประเด็นที่กําลังถกเถียงอยู ก็คือวา เราไปคิดจาก ๑๐๐ หรือไปคิดจาก ๘๐ อันนี้เปนการ

คิดที่ผิดธรรมชาติ แลวเปนการคิดที่ทําใหพรรค ถามีการเลือกตั้งตอไปอีก ๑ หรือ ๒ สมัย                       

ก็ จ ะนํ า ร ะบอบทั กษิณกลั บคื นมา  ถ า ไม มี รั ฐป ระหา รนี่  พร รค ไทย รั ก ไ ทย                    

พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย ก็จะหายไปจากแผนดินไทย นั่นคือทิศทางที่นาเปนหวง 

เพราะฉะนั้นวิธีคิด ๒ วิธีคิดนี่เปนสาระสําคัญยิ่งที่เพื่อนสมาชิกตองตัดสินใจครับ วิธีคิดที่

ทานอาจารยเกริกเกียรติกับทานอาจารยสมชัยเสนอ เปนวิธีคิดที่ไดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ

เพียงพอที่จะบริหารชาติบานเมือง แตไมเขมแข็งเกินไปที่จะเปนเผด็จการรัฐสภา แลวที่

บอกวา เราดีไซนองคกรอิสระที่มาที่ไปอยางดีแลว สามารถควบคุมดูแลอยางดีแลว เรากมี็

บทเรียนใหเห็นแลวนี่ครับวา ดีไซนอยางไรก็ตาม แตวาเมื่อเกิดเผด็จการรัฐสภา              

มี ๓๗๗ เสียง ก็ทําไดทุกอยาง ไมละเวนแมกระทั่งกําลังคืบคลานเขาไปนะครับ วงการ                    

ตุลาการ โชคดีครับ ยังเหลืออยูที่ทําใหบานเมืองรอดวิกฤติมาได สิ่งนี้นะครับ อันที่จริง                   

ผมไมอยากจะเอยชื่อทานอาจารยจรัญ ภักดีธนากุล หรอกครับ ทานนั่งคิดคํานวณกับผม

มาตลอดแหละ แลวทานก็เปนหวงอายสิ่งที่ผมหวง ถาผมพูดผิด ทานคานไดเลยครับ 

เพราะวาเปนกรรมาธิการเสียงขางนอยดวยกันที่แพมาในกรรมาธิการ แตวา ผมคิดวา                    

เร่ืองนี้นี่ถามาแพเพราะเหตุวา ความสับสน ความซับซอนในการคํานวณก็เปนเรื่องที่                     

นาเสียดายยิ่ง ประชาชนคนไทยมีหนาที่อยางเดียวครับ ทําแบบเดิม คือ ไปเลือกพรรค                     

ที่เขาชอบ เลือกคนที่เขารัก เลือกพรรคที่เขาชอบ สวนที่เหลือนั้น เราก็สามารถอธิบายได                   

ในประเด็นหลัก ๆ อยางนี้นะครับ แตวา ถาไปลงรายละเอียดทําใหสับสน ผมคิดวา ก็จะ

ทําใหเราจะไปผิดทิศนะครับ แลวเผด็จการรัฐสภาจะรออยูเบื้องหนาครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญกรรมาธิการ

จาก กกต.  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน           

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพทุกทานนะครับ กระผม  ประพันธ นัยโกวิท  



 ๒๐๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      กรรวี ๘๗/๒ 

 

กรรมาธิการครับ กกต. มาจาก กกต. นะครับ แตที่ฟงทานอธิบาย ผมก็ยังสับสนอยู       

นะครับ คือ กระผมอยากจะขอทราบความชัดเจนนะครับ คือ เมื่อสักครูที่ผานมานี่นะครับ 

เราไดลงมติไปแลวนะครับวา จํานวน สส. นี่นะครับ จะเปน สส. เขต ๓๒๐ สัดสวน ๘๐ 

กับ ๔๐๐  กับ ๔๘๐ นะครับ โหวตไปแลวนะครับ ตกลงเปน  ๔๐๐  เปน สส. เขต            

แลวสัดสวน เปน ๘๐ อันนี้จบแลว จบนะครับ จบ แลวประเด็นขอที่ ๔ ก็มาพูดถึงวา สส. 

สัดสวน ๘๐ นะครับ แบงเปน ๘ กลุม ใชบัตร ๒ ใบ ใชไหมครับ เมื่อกี้พูดนี่ จบแลวนะครับ                        

และคราวนี้มาพูดถึงวิธีคิดคะแนน อันนี้หมายความวา คิดคะแนนจากสัดสวน ๘๐ นะครบั 

ที่พูดนี่นะครับ แลวที่กรรมาธิการเสนอ ที่ทานอาจารยวุฒิสารอธิบายนี่ เปนการคิดคะแนน

จากสัดสวน ๘๐ ซึ่งหลักการ นี่เปนทํานองเดียวกันกับคิดคะแนนบัญชีรายชื่อเดิม                          

แทนที่จะเอาเปนใชเขตประเทศ ก็ใชเปนเขตกลุมจังหวัด เพื่ออะไรครับ เพื่อใหได สส. 

กระจาย ไดสัดสวนสตรี บุรุษ อะไรทั้งหลาย ใหกระจายกันนะครับ ทีนี้ถาหากวา           

นับคะแนนอยางที่ทานวากันนี่นะครับ อีกทานหนึ่งนะครับ ผมไมเขาใจวาทานนับอยางไร

นะครับ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติมาอภิปราย อธิบายเมื่อสักครูนี้ มันยิ่งไมตรงเลยครับ                      

ถาเปนระบบที่ทานเสนอกัน ที่ทานพูดอยูนะครับ ทานเสนอแบบครึ่ง จะเปน สส. แบบเขต

ครึ่ งหนึ่ งนะครับ  สส .  สัดสวนครึ่ งหนึ่ ง  มันจะไมใชระบบ  ๔๘๐  อยางนี้นะครับ                          

ทานเอามาสับสนปนกันหมด เลยกลายเปนวา พรรคใหญไดคะแนนเกินความเปนจริง                     

อะไรนี่ ทําใหสับสน ทานลองดูคําที่แปรญัตตินะครับ ของทั้ง ๒ กลุมนะครับ ที่ใชระบบ          

เอาคะแนนของพรรคนี่นะครับ มาคํานวณจํานวน สส. ทานจะเห็นไดวา เปนระบบครึ่ง ๆ 

ทั้งสิ้นเลยครับ ฉะนั้น ทานใหโหวตลงคะแนนแบบนี้ อธิบายใหที่ประชุมก็ไมชัดเจนครับ                 

ไมทราบวานับอยางไรนะครับ มันคนละคอนเซ็ปต (Concept) เลยนะครับ   ---------------- 

 

 

- ๘๘/๑ 

 

 



 ๒๐๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๘๘/๑ 

 

ผมอยากจะกราบเรียนวา ระบบสัดสวนที่พูดกัน อยางที่ทานผูมีเกียรติพูดนี่นะครับ                 

ในตางประเทศเขาใชบัตรใบเดียว งาย ๆ เลยนะครับ คนก็ไปที่คูหา ลงบัตรใบเดียว               

เลือก สส. เขตที่นั่น แลวเอาคะแนนรวมของ สส. เขตที่เขารวม ดูวาพรรคไหนไดคะแนน

มาก แลวเอาคะแนนอันนั้นมาเปนตัวตั้ง คํานวณเปน สส. สัดสวนนะครับ สิ่งที่ทานพูดมา

นี่ มันไมตรงกับที่หลักการอันนี้ พอไมตรงปบ มาพูดปบ เลยสับสนครับ เพราะฉะนั้นผมขอ

ความชัดเจนครับวา อันนี้นี่นับคะแนนจาก สส. สัดสวน ๘๐ นะครับ แลวนับอยางไรครับ 

แลวทานบอกใชบัตร ๒ ใบ แลวเอาคะแนนของพรรคมารวม แลวมาหาคะแนน สส. เขตนี่ 

ผมยังไมเขาใจครับ กราบเรียนตรง ๆ ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณเศวตวา

อยางไรนะครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม เศวต ทินกูล 

นะครับ คือ ผมเรียนวาทางกรรมาธิการยกราง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองขอเอยนาม ทาน

อาจารยวุฒิสาร ตันไชย ทานอุตสาหไปคิด ไปคํานวณ ไปอะไรมาเหนื่อยยาก ใชความคิด

มากแลวนะครับ พวกเราหรือก็ได ๔๐๐ ไปแลวครับ เขต ๔๐๐ เขต ๘๐ ก็เอาไปแลว              

เอาเรียงเบอรก็เอาไปแลว ผมวา มันไมเกินกันเทาไรหรอกครับ ผมวา อยากจะใหยอม ๆ 

ทานไปครับผม มันไมเทาไร ไมมีเอฟเฟกต (Effect) เทาไร กับการเกินกันสี่หาเสียงของ

อะไรก็แลวแตที่มันจะเกิดขึ้น สส. เกินกันไมเกินนั้นหรอกครับ ทั้งประเทศ ไมมีผลทําให

ประเทศเปลี่ยนแปลงได ผมจึงขอรองพี่นอง ขอรองทานเพื่อนสมาชิกนะครับวา อยางไร ๆ 

ก็ยอม ๆ ทานไปเถอะครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิต เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยังไมทันขึ้น                 

เวทีเลย ขอรองพี่นองแลว เชิญทานผูวา 

  นายชนินทร บัวประเสริฐ  :  ทานครับ ผม ชนินทร บัวประเสริฐ สสร.            

นะครับ คือ ปญหาตรงนี้นี่เราพูดกันอยู แลวก็ทุกคนนี่คอนขางจะเห็นดวยวา ระบบ                  

ที่แลวมานี่ มันเปนเรื่องที่วาเราเอาเฉพาะคนเสียงสวนมาก อยางสมมุติวา ที่เราพูดกันวา  

 

 



 ๒๐๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๘๘/๒ 

 

สส. ที่ไดนี่ได ๕๐,๐๐๐ เสียงนะครับ สวนคนที่ ๒ ได ๔๙,๐๐๐ เราเอา ๔๙,๐๐๐ ทิ้งไป 

โดยไมเอาเสียงประชาชนมา ทุกคนเห็นดวยวา ๔๙,๐๐๐ นี่ มันตองมาคิดดวยนะครับ คือ

เสียงสวนนอยตองมาคิดดวย ก็เลยเอาหลักการที่วา สส. สัดสวนนี่ตองคิด ๔๙,๐๐๐                  

ดวยนะครับ ผมวา ถาตรงกันตรงนี้นี่ ผมวาพวกเราก็เขาใจตรงกันครับ สวนจะนับอยางไร            

นี่นะครับ ผมวาเปนเรื่องเทคนิค (Technique) ใหทางกรรมาธิการยกรางชวยไปเขียนให         

เถอะครับ แตวาเราเอา ๔๙,๐๐๐ ไมเอาเฉพาะ ๕๐,๐๐๐ เทานั้นเอง ที่เราตองการ                     

อยางนั้นนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คือ ที่ทานพูดนี่ 

เวลานี้ มันมีของยกร างกับของอาจารย เกริก เกียรติ  กับของอาจารย เจิม ศักดิ์                 

อาจารยสมชัย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันตองโหวตทีนี้ ถายังตกลงกันไมได หมอชูชัยครับ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  

ผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ครับ จริง ๆ แลวกรรมาธิการยกรางที่เขาใจเรื่องนี้อยางดี     

คือ ทานอาจารยจรัญ ภักดีธนากุล นะครับ แลวทานรูถึงระบบ ป ๒๕๔๐ ปารตีลิสต      

ถาดําเนินไปนี่อันตราย เพราะวาปรึกษาหารือกับผมมาโดยตลอด แลวก็รูวา วิธีคิด

คํานวณตรงนี้ ตอนนี้เราคิดจาก ๘๐ นี่ วาคิดอยางไร สรุป ก็คือ คิดจากป ๒๕๔๐ นี่       

จะเปนปญหาครับ เราจะยอนรอยเดิม เพราะฉะนั้นวิธีคิด นี่เปนวิธีคิดแบบใหม เปนแบบที่

ทานอาจารยเกริกเกียรติกับอาจารยสมชัยเสนอ เพียงแตวา ไมถึงขนาดที่ ๒๐๐ ๒๐๐  

เมื่อมีตัวเลขมาใหมเปน ๔๐๐ กับ ๘๐ เราก็เอา ๘๐ นี้มาคิด ดวยหลักคิดเดียวกัน อธิบาย

ไดแคนี้ครับ เพราะวาถาไมเชนนั้นแลวก็ตองขึ้นกระดานเขียนเปนตัวเลขออกมา แตวา

อยาพยายามเบี่ยงเบนวา เมื่อตรงนี้ยาก ซับซอน ประชาชนไมรูเร่ือง แลวเราก็อยาใช   

ปารตีลิสต ป ๒๕๔๐ ผมก็ไมรูเร่ืองครับ ผมคิดวา ผมไมไดเปนคนโงครับ แตวา ก็ไมรูเร่ือง

วาเขาทําอะไรกัน แลวก็ ๕ เปอรเซ็นต ที่เขาไปตัดนี่ ผมก็ไมรู ขนาดอาจารยเกริกเกียรติ  

ไปรางรัฐธรรมนูญนี่ ก็ยังไมทันเขาเลยครับ วามีวาระซอนเรน และมีคนกลุมหนึ่งก็ไป

ออกแบบตรงนั้น เร่ืองนี้เปนเรื่องอันตรายอยางยิ่งนะครับ ผมอยากจะเรียนใหทราบ ------- 

 

  - ๘๙/๑ 



 ๒๐๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       กมลมาศ ๘๙/๑ 

 

เพราะฉะนั้นถาตรงนี้ถึงนาทีนี้แลว  ถาจะโหวตก็ตองโหวตแลวครับ  แลวก็ถาทํา

รายละเอียดนี่ ผมคิดวาไมยาก เพราะวาทานจรัญ ภักดีธนากุล เขาใจอยางถองแทในเรื่อง

นี้ครับ ไดคุยกันมาพอสมควร แลวในสวนประเด็นเรื่องสัดสวนหญิง ชาย หรือวาสาขา

พรรค หรืออะไรตาง ๆ นี่ เร่ืองประเด็นพวกนี้เปนหลักการที่เหมือนกันหมดครับ ผมคิดวา

ประเด็นสําคัญ คือ การคิดคํานวณ ๘๐ ตรงนี้เปนหัวใจที่ตางกัน และเปนทิศทางที่      

ตรงขามกันเลยครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

คนไหน  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ                    

ผม วุฒิสาร ผมขออนุญาตเล็ก ๆ นอย ๆ ครับ นิดเดียว ประเด็นที่เร่ืองขอหวงใยของทาน

สมาชิก ขอประทานโทษที่เอยนาม ทานชนินทร ที่บอกวา หวงคะแนนที่แพนะครับ      

ดวยการโหวตแบบนี้ไปไมไดแลวครับ เพราะวาเราไปกา ๓ เบอร เมื่อกา ๓ เบอรนี่ คะแนน

ผูแพ มันเอามาใชไมไดนะครับ เพราะฉะนั้นเราลงมติไปกา ๒ เบอรนะครับ เพราะฉะนั้น

หลักนี้มันมีปญหานะครบั  

  ประการที่ ๒ ครับ ผมรูสึกวาอยากเรียนความชัดเจนนิดเดียวครับวา 

กรรมาธิการไมไดมีวาระซอนเรนครับ กรรมาธิการทําดวยเจตนาบริสุทธิ์ แลวก็ทุกครั้ง                     

ของการประชุมก็ถายทอดครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเขาใจผิดวาเรามีวาระซอนเรน                        

อะไรครับ ขอใหชัดเจนดวยครับ 

  (นายชูชัย ศุภวงศ ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผมขอประทวงครับ 

ผมถูกพาดพิงครับ ผมไมเคยกลาวหาวากรรมาธิการชุดนี้มีวาระซอนเรน 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หมอประทวง 

พาดพิงนี่ หมอก็ตองรอกอนสิ นึกวาหมอประทวงประธาน  

  นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ) :  ไมใชประทวงประธานครับ ประทวงวา

ถูกพาดพิงครับ  

 



 ๒๐๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       กมลมาศ ๘๙/๒ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  พาดพิงก็ขอพูด

ไดครับ 

  นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  พูดไดแลวใชไหมครับ ไปกรอเทปดู  

ผมไมเคยพูดวากรรมาธิการชุดนี้มีวาระซอนเรน ผมพูดวาเมื่อป ๒๕๔๐ ทานอาจารย 

เกริกเกียรติบอกผมวา   มีกลุมคนที่รางระบบเลือกตั้งมีวาระซอนเรนครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอาละ จบแลว

หมอ เดี๋ยวไปพาดพิงป ๒๕๔๐ อีก เอาทานจรัญแลวกันนะ 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการ ทานประธานครับ ผมไมติดใจกับประเด็นนี้ เทาไร         

โดยสวนตัวนะครับ แตผมตองการทําใหตรงแลวจริง ที่ทานสมาชิกในสภาของพวกเราทาน

จะไดลงคะแนนตัดสินใจใหกับประชาชนได ผมยืนยันครับวา คํานวณโดยวิธีแบบของ  

ทานอาจารยเกริกเกียรตินี่คํานวณไดครับ มีวิธีคํานวณ แมวาจะเปนรวมเขตเรียงเบอร                     

ก็คํานวณได ผมอธิบายสรุปอยางนี้นะครับ ทานประธานครับ เราลงบัตร ๒ ใบ ใบเลือก

เขตก็เลือกไป ใบเลือกสัดสวนก็อีก ๑ ใบ นะครับ ทีนี้พอออกมาวา ไปเลือกสัดสวนนี่จะ

เปนตัวบอกวา พรรคไหนไดเปอรเซ็นต หรือไดคะแนนเสียงกี่เปอรเซ็นตออกมา ถูกไหม

ครับ แลวคะแนนเสียงกี่เปอรเซ็นตของใบรวมนี่ จะบอกเราครับวา พรรคไหนควรจะมาได

สัดสวนใน ๑๐ คน ในแตละกลุม ไมเกี่ยวกับ ๓ คนนั้น ไมใชคนที่ ๔ นี่มันมาจากในบัญชี                          

ทานครับ ผมกลายืนยันวา คํานวณได แตวา วิธีคํานวณมันยุงยาก อธิบายยาก แลวก็มัน

ทําใหพรรคใหญตองถูกทอนกําลังลงไป จะทําใหรัฐบาลออนแอ อันนี้นี่คือจุดออนของ

แบบนั้น แตวา ถาเปนสัดสวนแบบที่กรรมาธิการฝายขางมากเสนอนี่ คํานวณงาย เพราะ

เราเคยทํามาแลว แลวก็ ๒ พรรคใหญก็จะเขมแข็ง รัฐบาลก็จะเขมแข็ง ก็จะไปชดเชย                          

ขอวิพากษวิจารณรัฐธรรมนูญนี้วา ทําใหรัฐบาลออนแอไดอีกทางหนึ่ง คือ ทั้ง ๒ แบบ                          

มีทั้งขอดีและขอเสีย ถาไดทราบทั้ง ๒ อยางแลว สภาตัดสินใจอยางไร ผมคิดวานาจะเปน

เร่ืองที่ยอมรับไดครับ แตถาเขาใจไมตรงกันนะ ไมใชบิดเบือนนะครับ ถาเขาใจไมตรงกัน

แลวใหสภาทานลงมติไปโดยไมเขาใจใหถูกตอง เดี๋ยวหลังจากลงมติแลวก็ขัดแยงกันครับ 

ขอบพระคุณครับ 



 ๒๐๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       กมลมาศ ๘๙/๓ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญกรรมาธิการ

ยกรางครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กรรมาธิการยกรางขออนุญาตยืนยันวา ระบบสัดสวนที่กรรมาธิการยกรางไดนําเสนอ

นั้น เปนระบบที่ไดคํานึงเสียงขางนอย นําเสียงขางนอยทุกเสียงมาคํานวณนะครับ 

เชนเดียวกับระบบที่มีการเสนอกัน ขอแตกตางคงมีอยูที่วิธีการนับคะแนนเทานั้นเอง      

นะครับ ฝายกรรมาธิการนี้มีความเห็นวา ที่เราปรับจากเขตใหญทั้งประเทศไปสูระบบ        

๘ โซน ๘ เขตจังหวัด หรือ ๘ กลุมจังหวัด บวกกับการลดจํานวน ๕ เปอรเซ็นต ลงมา   

ทานอาจารยวุฒิสารไดทําใหทานทั้งหลายเห็นนะครับวา ไดเกิดการปฏิรูปการเมืองใน

เร่ืองระบบเลือกตั้งไปมากพอสมควรแลว -------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๙๐/๑ 

 



 ๒๐๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ศันสนีย ๙๐/๑ 

 

ระบบแบบนี้ไมไดทําใหเกิดระบบพรรคใหญพรรคเดียวผูกขาดอยางที่มีความเขาใจกัน 

ระบบแบบนี้จะทําใหพรรคการเมืองมีหลายพรรค แลวก็มีความเขมแข็งเพียงพอนะครับ         

แตระบบที่มีการนําเสนอกันใหมนั้น เปนระบบที่เขาใจยาก การคํานวณยังมีการถกเถียง  

นะครับวา สามารถคํานวณไดมากนอยแคไหน อยางไรบาง และเปนระบบใหม ที่ผมคิดวา

มีปญหาพอสมควร กรรมาธิการเสียงขางนอยเคยพูดกับผมดวยซ้ําไปครับวา เพื่อใหได

คะแนนมานี่ในระบบที่คิดอยูนี่ ตองคิดดวยกัน ๓ ครั้งครับ จึงจะไดคะแนนออกมาวา    

ใครไดที่นั่งเทาไรบาง อธิบายพวกเรานะครับ ผมก็จะอธิบายตั้งแตเชานี่ ความเขาใจ        

ก็ยังไมตรงกันเลยนะครับ ระบบใหม ที่คํานวณสัดสวนใหมนี่เปนอยางไรบาง ผมยังเขาใจ

วาถาสิ่งที่กรรมาธิการยกรางนําเสนอนั้น ไดปฏิรูประบบเลือกตั้งไปมากพอสมควร                          

ทําใหเกิดระบบที่มีพรรคหลายพรรค และพรรคก็เขมแข็งเพียงพอ ผมคิดวา สิ่งนี้นาจะเปน

สิ่งที่ประชาชนรับได และเปนสิ่งที่พวกเรานาจะพอรับไดครับ  ทานประธานครับ                      

ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานชาลี         

วาอยางไรครับ 

  นายชาลี กางอิ่ม  :  เรียนทานประธานครับ ยิ่งฟงก็ยิ่งงงนะครับวา                        

จะตัดสินใจอยางไรนะครับ เพราะวาที่วาเอาคะแนนของทุกพรรคนะครับ คนที่ไดคะแนน  

ที่ ๒ ที่ ๓ เอาไปรวมกันทั้งหมด ยังสับสนนะครับวาอยางไรนะครับ คือเราในฐานะเปน 

สสร. นะครับ เวลาเขาโทรมาถามวา ระบบนี้เปนอยางไร ก็ยังชี้แจงไมได ยังไมเขาใจครับ 

หรือคนอื่นเขาใจก็ไมทราบ ถาคนอื่นเขาใจหมดก็ไมเปนไรครับ เหลือผมคนเดียว             

ก็ไมเปนไรครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

พูดกันมาพอหรือยังครับ ยกรางเขาจะใหโหวตแลว ทานยังไมอยากโหวต ขางหลังกอน

ครับ คุณอรรครัตน 

 

 

 



 ๒๐๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ศันสนีย ๙๐/๒ 

 

  นายอรรครัตน  รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ                       

ผม อรรครัตน รัตนจันทร ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ อยางนี้ครับ ผมอยากจะให                    

ยกรางทําเปนตัวอยาง หรือทําเปนอธิบายในกระดาษแลวมาใหพวกเราดู แลวก็เอา

ประเด็นอื่นวาไปกอนไดไหมครับ ประเด็นนี้เอาไวทีหลังครับ แตเอาวันนี้แหละครับ                       

แตวาอธิบายใหละเอียด เพราะวาฟงก็ยังสับสนอยูครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวัชราครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม วัชรา 

หงสประภัศร ครับ ประเด็นที่กําลังพิจารณากันอยูนี้ ขอเวลาใหทําความเขาใจกัน          

สักนิดหนึ่งครับ ขอเวลานิดเดียว แตตอนนี้กระผมมีปญหาแทรกแซงมา คือปญหาที่วา    

ใชบัตร ๒ ใบ นะครับ มันทําใหเกิดความลักลั่นในลักษณะที่วา ถาเขตหนึ่งนี้  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณวัชรา อันนี้

ตกลงไปแลวนี่  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ใชครับ มันเกิดความลักลั่นครับ มันเปน      

พวงใหญใชไหมครับ พวงใหญนี่หมายความวา บัตรที่เลือกเขต 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงไปแลว  

คุณวัชรา บัตร 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ผมจะหยิบยกใหทานเห็นวา มันมีปญหา        

ลักลั่นครับวา เลือกได ๓ คน นะครับ แตวาบัตรเลือกพรรคนี่ใหไปใบเดียว เทากับวา                       

เขามีสิทธิเลือก ๓ คน แตวาเลือกพรรคไดคะแนนเดียว เพราะฉะนั้นคนที่ลงไปนี่            

ลงไปเลือก ๓ คน แตวาเลือกพรรคไดคนเดียว 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขาใหเลือกพรรค

เดียวนี่ ใชไหม เขาตั้งใจอยางนั้นนี่ครับคุณวัชรา 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  นั่นนะครับ คะแนนมันก็จะเขยงอยู แตถาใช

บัตรใบเดียวโดยใชคะแนนของ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมได ผานไป

แลว 



 ๒๐๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ศันสนีย ๙๐/๓ 

 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ใชคะแนนของเลือกบุคคลนะครับ เปนคะแนน

เลือกพรรคดวย หรือคะแนนสัดสวนดวย กระผมวามันจะลงตัวดีกวา 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ฝากยกราง     

เขาไว ทานศักดิ์ชัยกอน  

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานสภาครับ ศักดิ์ชัยครับ 

ทานประธานสภาครับ เมื่อสักครูกรรมาธิการยกรางไดอธิบายในเรื่องของสัดสวน ๘๐ นี่ 

ผมคิดวาผมพอเขาใจแลว แตตอนนี้เหลืออีกประเด็นเดียว ก็คือ ทางอีกฝงที่กําลังขอนี่    

นะครับวา ๘๐ นี่คืออะไร พอดีผมพยายามฟงนะครับทานประธาน ดวยความเคารพ 

อยากใหอธิบายอีกเที่ยวหนึ่งไดไหมครับ เพื่อความเขาใจ เพราะวาเทาที่ฟงมาผมก็         

ยังงง ๆ อยู  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวุฒิชาติครับ          

   นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ วุฒิชาติ 

กัลยาณมิตร ครับ ทานครับ จริง ๆ ผมพยายามฟงอยูทั้ง ๒ ฝายนะครับ ก็มีความเขาใจ

บาง ไมเขาใจบาง คืออยางนี้ ผมสนับสนุนทานอรรครัตนนะครับวา อยากไดรายละเอียด

นดิหนึ่งไดไหมครับ ทานทําใหดูนิดหนึ่งไดไหมครับ เพราะวาพอเรื่องนี้มาเสนอแลวก็รับกัน

เดี๋ยวนี้ ผมวามันเปน คือ ไหน ๆ เราก็เดินมาอีกนิดเดียวเองครับ นะครับ ขอความกรุณา

ทานยกรางนิดหนึ่งไดไหมครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขาบอกอยูใน

เอกสารแลวไมใชหรือ ทั้ง ๒ ฝาย เพียงแตวา เขาเปลี่ยนจากจํานวนเหลือ ๘๐ ทางเมื่อกี้

คุณหมอชูชัยไดอธิบายไปบอก ไมใช ๒๐๐ แลว เหลือ ๘๐ นี่คิดได แตวิธีคิดอยางไร                  

อยูในเอกสารแลวไมใชหรือ หมอวาอยางไรครับ 

 

                                                                                                                      - ๙๑/๑ 

 



 ๒๐๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๙๑/๑ 

 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ) : ผมคิดวาผูที่ยืนยันวาคิดไดคือ

กรรมาธิการเสียงขางนอยนั่นแหละครับ คือทานอาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ซึ่งเปนประธาน

กรอบที่ดูแลรับผิดชอบนี้ครับ แลวก็ทํางานกับผมมาตลอด แลวก็ไดยืนยันอธิบายแลววา

สิ่งนี้เปนสิ่งที่คิดได 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงจะตัดสินได

หรือยังครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ) : ผมคิดวา ผมเสนอใหโหวตครับ โหวตวา

ทางดานของกรรมาธิการ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คือ ทั้ง ๒ ฝาย    

เขาตัดสินวาโหวต แลวเขาบอกวา ออกเสียงไปแลว เขาทําได ทางนี้ก็ไมไดบอกวา         

ทําไมได แตกลัวอธิบายยาก แตทางนั้นก็ยืนยันวาทําได เขาอธิบายได ผมวาออกเสียง   

นะครับทาน  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ) : ก็ถาใหงาย ทานประธานครับ ก็แบบของ

กรรมาธิการยกรางกับแบบของทานอาจารยเกริกเกียรติ อาจารยสมชัย ซึ่งสอดคลองกับ               

ทานอาจารยจรัญ ถาอยางนี้ก็งายครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ยกรางใหออกเสียง

ไหมครับ ทางโนนเขาบอกใหออกเสียง ตกลงนะครับ ออกเสียง  

  นายวีนัส มานมุงศิลป : ทานประธานครับ ผม วีนัสครับ ทานประธานครับ 

สมาชิกหลายทานสวนใหญกลุมใหญ ยังไมเขาใจเรื่องนี้ครับทาน ถาทานใหออกเสียง      

ก็เกรงวา จะไมตั้งอยูบนพื้นฐานความเขาใจอันเดียวกันครับ ทานครับ ผมขอเสนอเอา

แขวนกอนไดไหมครับ เราทําความเขาใจรวมกันกอนวา วิธีคิดที่ถูกตองคืออะไร เปนธรรม

อยางไร แลวคอยมาอีกที เพราะวาเรื่องนี้มันก็ละเอียดเหมือนกัน ซึ่งจะตองสรางความ  

เปนธรรมใหกับหลายฝายครับทานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทางยกรางกับ   

เจาของจะไปอธิบายเพิ่มเติมไดอยางไร เชิญเสนอแนะสิครับ เชิญคุณสุนทรกอน 

 



 ๒๑๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๙๑/๒ 

 

  นายสุนทร จันทรรังสี : ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี สสร. 

กระดาษแผนเดียวกับเขียนไมกี่คํา เปลืองหมึกไมมาก ทําไมกรรมาธิการทานทําใหไมได   

ผมยืนยันวา สสร. สวนใหญยังไมเขาใจนะครับ เมื่อยังไมเขาใจ ทานจะขืนใจใหเรา

ตัดสินใจอยางไร ขอใหทานอธิบายเปนเอกสารครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ใหยกราง  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : กรรมาธิการยกรางไมได  

มีปญหาอะไรนะครับ เพราะวาวิธีอภิปรายของกรรมาธิการยกรางงายมากครับ ไมได      

มีปญหาอะไร ความจริงเดี๋ยวไปเขียนก็ไดครับ แตอีกฝายหนึ่งเขาใจวา จะเขียนยากครับ    

ผมไมแนใจวา ทางฝายโนนจะเขียนอยางไร แตวาทางฝายนี้เขียนงายครับ เดี๋ยวไปเขียน     

๕ นาที ก็เสร็จครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : แลวทางฝาย    

หมอชูชัยวาอยางไรครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ) : ทางนี้เขียนงายครับ แลวขอใหโหวต    

เลยครับ แลวก็จะไดปดการอภิปราย 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ก็ทางนั้นเขาขอให

โหวตเอง ไมใช ยกรางวาอยางไรดี ตกลงทานศิวะจะตัดสินใจอยางไรทาน  

  นายศิวะ แสงมณี : ทานประธานที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. ผมคิดวา

ถึงจะเขียนอยางไร ก็จะใหเขาใจรอยเปอรเซ็นตคงเปนไปไมได แตผมวา เอาหลัก ๆ     

เพราะถาหลัก ๆ ผมคิดวา เราคงโหวตได แตถาใครไมเขาใจจริง ๆ ก็ขอใหงดออกเสียง

ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอใหอะไรนะครับ  

  นายศิวะ แสงมณี : ขอใหงดออกเสียงครับ เพราะวาไมเขาใจ ก็ไมควรจะ

ออกเสียงใชไหมครับ ผมมีความคิดวาอยางนั้น  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทางคุณหมอชูชัย

บอกวาไมตอง ทางนี้เขาก็บอก ๕ นาที เขาก็เขียนได แตวาทางโนนเขาบอกรูแลว         

ออกเสียงไดหรือยังครับ  ถาอยางนั้นหมอไมวา  ใหทางยกรางเขาไปเขียนนะ  แลวเดี๋ยว 



 ๒๑๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๙๑/๓ 

 

แขวนไว แลวเดี๋ยวมาโหวต เดี๋ยวมาออกเสียง เดี๋ยวถูกประทวงจากคุณเศวตวาพูด

ภาษาอังกฤษ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ ผม นายแพทยชูชัย   

ศุภวงศ ยืนยันวาเขียนไดครับ ทานประธานกรอบ ๒ ซึ่งเปนเจาของเรื่องนี้เองก็ยืนยันอยู

แลววา เขียนได คํานวณได ตอนนี้เหลืออยางเดียว โหวตวาจะเอาอยางไรนะครับ แลว

หลังจากนั้นก็เปนเรื่องรายละเอียด 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คือ อยางนี้ครับ     

คุณหมอ ทางสมาชิกนี่ ถาผมเขาใจถูก คุณหมอบอกวา โหวตแลวไปเขียนนี่ได ใหเลือก

เอาจะเอาทางของใครแลวไปเขียนได ทีนี้สมาชิกบอก ไปเขียนมากอนวา ถาเอาตามนี้

เขียนสั้น ๆ พอ เอาตามนี้เขียนมา ใชไหม สมาชิกตองการอยางนั้นใชไหม เขียนไดไหมละ                  

แขวนไว แลวเดี๋ยวทานปริญญา จะเอาเขียนหรือไมเขียน 

  นายปริญญา ศิริสารการ : ทานประธานครับ ผม ปริญญา สสร.          

ทานประธานครับ ผมวาอยางนี้นะครับ ผมก็เพิ่งฟงเดี๋ยวนี้ แตผมเขาใจเลยนะครับ        

แลวรอบ ๆ ผมนี่ถาตั้งใจฟงนะครับ แลวไมไปคุยกัน มันเขาใจ ฉะนั้น ผมเสนอโหวตเลย

ดีกวาครับ การที่ไมเขาใจนี่ผมวาถาทานตั้งใจ แลวก็มีสมาธิตอการประชุมนี่ มันไมเสีย 

เวลาเลย  

    

 

                                                                                                                      - ๙๒/๑ 

 



 ๒๑๒ 
 สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๙๒/๑    

 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ถาอยางนั้น                          

ผมถามสมาชิกในหองประชุม 

นายปริญญา ศิริสารการ  :  ตางคนตางไดยินขณะนี้แลวครับ  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : จะใหออกเสียงเลย

หรือไม ดีไหมครับ 

นายปริญญา ศิริสารการ  :  ครับ  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอถามนะครับ    

ใหออกเสียงหรือไมนะครับ ถาเห็นวา ควรออกเสียง ออกเสียงประเด็นนี้ แลวเดี๋ยวคอย  

ออกเสียง 

นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ทานประธานครับ ผม วีนัส ผมมีความเห็น

เพิ่มเติมครับ  เนื่องจากวา ประเด็นนี้เราไดใชเวลากันมาทั้งวันแลวนะครับ คอนขางจะเย็น

แลว กินอาหารก็ ๓ ม้ือแลวนะครับ และทีนี้เราจะรออีกสัก ๕ นาที จะไมไดเชียวหรือครับ

ทานประธาน ๑๐ นาที ผมยังรอไดครับ  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมใช                

ผมไมรอ สมาชิก  

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ทานประธานไดโปรดเมตตาคนที่ไมรูอีโหนอีเหน

ดวยครับ  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คือ สมาชิก          

อีกพวกหนึ่ง เขาจะใหโหวต ไมใชผม 

นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ก็ผมเสนอวา อีก ๕ นาที ไดไหม หรือวา ๑๐ นาที 

เพื่อใหกรรมาธิการยกรางไดนําเสนอประเด็นที่ เปนขอมูลใหเราตัดสินใจไดครับ 

ขอบพระคุณครับ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญคุณศักดิ์ชัย 

ครับ 

 

 



 ๒๑๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๙๒/๒ 

 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ ผม ศักดิ์ชัย นะครับ          

เมื่อสักครูผมเห็นทานอาจารยวุฒิสารไดมีการอานรายละเอียด ยกตัวอยางเปรียบเทียบ 

ถาเปนไปไดตรงนั้น ผมวามันชัดเจน และอาจารยวุฒิสาร ซีรอกซ แลวแจกดีไหมครับ    

มันจะงายครับ  เพราะวามันจะเห็นภาพเลยวา  ถาภาคใตกี่คน  สัดสวนเทาไร              

พรรคประชาธิปตยไดเทาไร มันมีตัวอยางอยูในมือทานอยูแลว ผมตั้งใจจะขอเสียดวย    

ซ้ําไปนะครับ ถาทานแจกตรงนั้น มันจะเกิดความเขาใจครับ แลวก็ผมคิดเห็นอยางนี้ครับ

วาเนื่องจากวายังมีความสับสน ผมเองไมอยากใหความสับสนนี้ แลวตัดสินใจดวย            

ความไม เขาใจ  แลวเดี๋ยวคนขางนอกเขาจะมองเราไมดีครับ  ขอบพระคุณครับ            

ทานประธานแขวนไวสัก ๕ นาที ก็ไดนะครับ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตรงขางหลัง       

คุณนิมิตร  

นายนิมิตร ชัยจีระธิกุล  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นิมิตร            

ชัยจีระธิกุล  สสร. นะครับ คืออยางนี้บางทานก็เขาใจ บางทานก็ไมเขาใจ ในประเด็น    

ตรงนี้ก็อยากจะใหฝายยกรางอธิบายสั้น ๆ สัก ๕ นาที แลวก็อีกฝายหนึ่ง คือฝายคุณหมอ

ไดชวยอธิบายอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อความเขาใจ และจะไดลงมติ ลงคะแนนกันเลย

ดีกวานะครับ  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : วาอยางไรครับ     

ยกราง  

นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร  กรรมาธิการนะครับ  คือ  เ ร่ืองนี้ทางฝายยกรางเสียงขางมากนี่  ไม ได                   

มีปญหาในเรื่องของการอธิบายเลย นั่นก็คือ เร่ืองของการแบงบัญชีทั้งหมดนี่นะครับ      

เปน ๘ บัญชี กระจายไปตามภูมิภาคตาง ๆ แลวเราก็ใชวิธีการนับคะแนนที่จะไมทําให

ประชาชนสับสน ดวยวิธีการนับอยางงาย ไมไดทําใหเกิดภาวะของการที่จะตองไปอธิบาย

อยางยากใหกับผูคนในประเทศนี้ และการเปลี่ยนแปลงก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

เอกสารที่อาจารยวุฒิสารไดทําไวนี่ เราก็พรอมที่จะแจกนะครับ เพราะเราไดคํานวณ        

จากฐานจริงของคะแนนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในป  ๒๕๔๘ เพราะฉะนั้นถาเปนอยางนี้           



 ๒๑๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๙๒/๓ 

 

ผมเชื่อวา พวกเราทั้งหลายซึ่งมีวุฒิภาวะ และไมตองการที่จะเอาชนะกันมากเกินไปนี่       

ก็จะทําใหเกิดความเขาใจกันในเรื่องนี้ ดวยเหตุและผล เพราะวาถาเรารอใหอีกฝายที่จะ

อธิบาย แลวไมมีความเขาใจ และเอามาอธิบายอีกครั้งหนึ่งก็ไมเขาใจ ทายที่สุดเรื่องนี้     

ก็แขวนไปเรื่อย ๆ นะครับ โดยเมื่อเราแขวนไปเรื่อย ๆ ทายที่สุดก็กอใหเกิดความสับสน       

อลหมาน ความจริงแลวนี่ ในภาวะที่ทานอาจารยวุฒิสารไดอธิบายมานี่ ทุกอยางตั้งอยู  

บนฐานของความเปนจริงทั้งหมด แลวก็นับอยางงาย ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมาก         

ถึงขนาดที่จะทําใหบานเมืองนี้สับสน ตรงจุดนี้เปนจุดที่สําคัญ และกรรมาธิการยกราง     

ก็เห็นวา จะเปนการปรับระบบการเลือกตั้งไปคอนขางจะมากพอสมควร แตถาเราเอา

คะแนนในแตละภาคไปรวมกันอีกทีหนึ่งนะครับ แลวถาเกิดพรรคนั้นนี่เขาไมไดสงทุกบัญชี 

ก็เกิดปญหาอีกในเรื่องของการทํางาน เพราะฉะนั้นเมื่อถึงตรงจุดนี้ ผมคิดวา การกระจาย

ภาคตรงจุดนี้ จะทําใหเกิดภาวะของการเลือกตั้งที่ไมสับสนของคนในแตละภาคนั้น ๆ และ

พรรคตาง ๆ ก็ตองไปขายนโยบายพรรคในตัวภาคตาง ๆ ดวย พัฒนาการเชนนี้ ก็จะทําให

เกิดภาวะของการเรียนรูของประชาชน และเกิดเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ภาวะของการดําเนินการเลือกตั้งที่ เรากําลังดําเนินการในขณะนี้มาสูจุดของการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญยิ่ง เพราะฉะนั้น บรรดา สสร. ทั้งหลายนี่ ก็จําเปนตอง

ใชวุฒิภาวะในการทําความเขาใจเรื่องนี้ ความพยายามที่จะไปอธิบายใหเกิดความสับสน 

เมื่อเราไมเขาใจนี่ เราก็ตองตัดสินใจนะครับวา เราควรที่จะตัดสินใจเชนใด  

(ก า ร ป ร ะ ชุ ม ดํ า เ นิ น ม า ถึ ง ต อ น นี้  น า ย น ร นิ ติ  เ ศ ร ษ ฐ บุ ต ร 

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รอง

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

เดี๋ยวครับ พี่สุนทร ขออนุญาตถามทานกรรมาธิการนิดหนึ่งครับ สิ่งที่กําลังอภิปรายนี่       

ในรางของกรรมาธิการนี่นะครับ เปนไปตามนั้นหรือเปลาครับ มาตราเทาไรครับที่พูดถึง 

จะไดบันทึก 

 

                 - ๙๓/๑ 



 ๒๑๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๙๓/๑ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานครับ กระผม 

อัชพร จารุจินดา จะอยูในแบงเขต ในวิธีการแบงเขตนั้น จะอยูในมาตรา ๙๒ ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

มาตรา ๙๒ นะครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  สวนแบบบัญชีรายชื่อจะอยูใน    

๙๒/๑ ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ที่สมาชิกเขาอยากจะทราบนี่นะครับ วา เอกสารนี่มีไหม ถาดูตามเอกสารกรรมาธิการนี่

เปนไปตามนั้นหรือเปลาครับ ดูไดไหม ดูไดเลยหรือเปลาครับ ๙๒/๑ ก็ดูไดเลยครับ     

ทานสมาชิกครับ  แลวสวนที่ของทานคุณหมอชูชัยสงวนคําแปรญัตติไวนี่นะครับ                          

อยูในเอกสารไหมครับ อยูดวยไหม ถามอันนี้กอน สมาชิกจะไดเอาขอมูลมาดู มีไหมครับ 

มีอยูในที่ทานแปรญัตติไวไหมครับ อาจารยคมสันครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  มีครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

อาว มีแลว ผมวามันก็เอามาดูกันไดนะครับ ตอนนี้ก็เอาเขามาดูหลักนี่นะครับวา                          

มาตราตาง ๆ ที่เรากําลังเถียงกันตอนนี้ เอกสารก็พรอมแลวนะครับ พอกรรมาธิการ

อธิบายนี่นะครับ  ก็บอกสมาชิกดวยครับวาอยูหนาไหน สมาชิกก็ดูตาม จะไดทําความ

เขาใจดวยกัน  เชิญอาจารยประพันธครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธาน            

ผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ที่ทานผูแปรญัตติบอกวา มีอยูในเอกสารนี่นะครับ    

แตในเอกสารที่อยูนี่ มันไมใชสิ่งที่พูดกันเรื่องระบบสัดสวน ๘๐ ที่หนานี้ เอกสารที่เสนอนี่

เปนการแบงแบบครึ่ง ๆ สส. เขตครึ่งหนึ่งนะครับ สส. สัดสวนครึ่งหนึ่ง อยางเชน ถา ๕๐๐      

นี่ ในรางนี้ก็จะใช ๒๕๐ อีกรางหนึ่งใช ๔๘๐ ครึ่งหนึ่งก็เปน ๒๔๐ ครับ ฉะนั้นมันคนละอัน

เลยครับ มันไปกันไมไดเลยครับ  

 

 



 ๒๑๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๙๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวกอน อาจารยคมสันใจเย็น ผมถามทานสมาชิกนิดหนึ่งครับ ทานสมาชิกครับ ของ

กรรมาธิการนี่นะครับ ที่อธิบายไปแลวนี่ มีทานใดไมเขาใจบาง ไมเขาใจของกรรมาธิการ  

มีทานใด มีไหมครับ เอาไมเขาใจกอนนะครับ ไมเขาใจ ก็มีทานสุนทร ทานอรรครัตน      

นะครับ สี่หาทานนะครับ แลวของกรรมาธิการเสียงขางนอยละครับ ที่อธิบายแลวนี่               

มีทานใดไมเขาใจบาง มีไหมครับ มันก็ยังมีคนไมเขาใจกัน เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้น

ลงคะแนนนี่มันก็ลงยาก ใชไหมครับ จะไปตัดสินใจนี่ จะไปตัดสินใจอยางไรในเมื่อสมาชิก

ยังไมเขาใจ เอาเปนวา ทานที่ไมเขาใจนี่นะครับ ลองถามดูดีไหมครับ แลวทานที่ไมเขาใจ

เหมือนกัน ถาฟงเขาใจแลว ก็ไมตองพูดแลว ไมตองอภิปรายแลวไดไหมครับ จะไดเขาใจ

ตรงกันนะครับตอนนี้ หรือถากรรมาธิการจะอธิบายในสวนที่ยังไมคอยชัดเพิ่มขึ้น หรือ

อาจารยคมสันจะอธิบายในสวนที่ไมชัดเพิ่มขึ้นนะครับ จะไดเขาใจตรงกันนี่นะครับ จะได

ลงคะแนนกันได เอาทานใดกอนครับ ประทานโทษ เมื่อกี้กรรมาธิการพูดไปแลว อาจารย

คมสันครับ เชิญอธิบายเพิ่มครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานครับ           

ผม คมสัน โพธิ์คง นะครับ กรรมาธิการเสียงขางนอย และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ 

ในรางที่อยูในเลมนี่นะครับ มันมีตัวเลขอยางที่ทานประพันธวาจริง แตวิธีการคํานวณเปน

วิธีเดียวกัน ทั้งจะใชจํานวนเทากัน หรือไมเทากันก็ตามนะครับ หลักการ ก็คือ หลักการ     

ในการคํานวณ ก็คือ เอาคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองไดรับมาคํานวณสัดสวนที่นั่งทั้งหมด

ในสภาเสียกอนนะครับ แลวจึงนําเอาระบบเขตนี่มาคิดดูอีกทีหนึ่งวามีเทาไรนะครับ       

ถาเกิดจํานวนเขายังไมถึงจํานวนที่ได ก็เอาระบบบัญชีเขาไปเสริมตามสัดสวนที่ไดนะครับ 

โดยคิดสัดสวนอีกครั้งหนึ่ง แลวก็เสริมเขาไปใหครบตามจํานวน แตถาจํานวนสัดสวน  

ตรงนั้นนี่มันขยับนะครับ เพราะอยางไรระบบที่ ๔๘๐ นี่ มันจะใหเทากับระบบครึ่ง ครึ่งนี่      

นะครับ ชดเชยแบบเต็มที่นี่มันชดเชยไมได แตมันเปนชดเชยคะแนนเขาไปบางสวนใหกับ

พรรคที่ไดคะแนนถัดมา ------------------------------------------------------------------------- 

                 - ๙๔/๑ 



 ๒๑๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            อุทัยวรรณ ๙๔/๑ 

 

เพราะฉะนั้นถาพรรคไหนไดเกินจํานวนสัดสวนไปแลวนะครับ จะไมคิดคะแนนในพรรคนั้น 

ซึ่งเปนวิธีคิดที่ทานอาจารยจรัญไดเสนอนะครับ ตรงนี้ตัวรางนี่เปนอยางนั้น เปนวิธีการ

คํานวณแบบนั้น ซึ่งสามารถปรับเปนวิธีการอยางที่ทานอาจารยจรัญไดอธิบายเมื่อสักครู

นั้น แลวที่อาจารยเกริกเกียรติอธิบายนั้น สามารถปรับเขาไปสูการรางไดนะครับ ทีนี้ระบบ

ของระบบที่กลาวนี่นะครับ ถาพรรคที่ไดคะแนนขางมาก ไดคะแนนเกินไปแลว จะไมมีการ

เขาไปเปนโบนัสเหมือนกับตอนป ๔๐ นะครับ พรรคนั้นจะไมไดคะแนนในระบบบัญชีอีก 

แตเอาคะแนนนั้นมาเฉลี่ยใหกับพรรคที่ ๒ ๓ และ ๔ ที่รองลําดับลงมานะครับ อันนี้ก็เปน

ระบบของการที่คํานวณในระบบของสัดสวน ซึ่งจริง ๆ ระบบของอาจารยจรัญกับอาจารย

เกริกเกียรติเปนวิธีเดียวกัน แตวาฐานตัวเลขนั้นอาจจะมีความแตกตางกัน จึงตองวาง

หลักการ ความจริงเปนหลักการเดียวกันครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

แลวสิ่งที่อาจารยคมสันอภิปรายนี่นะครับ มันอยูในคําแปรญัตติไหม เพราะวาถาเกิด   

ทานชนะนี่นะครับ มันก็ตองเอารางของทานไปใช ใชไหมครับ มีหรือยังที่อภิปรายนี่      

ตองพูดกันใหเคลียรนะครับ มีไหมครับในคําอภิปรายนี่นะครับ มีอยูในคําแปรญัตติ                          

ไหมครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมคิดวา

เร่ืองนี้นี่  หลักการทางสภาไดคุยกันแลวนะครับวา เมื่อพูดกันในหลักการมาตลอดนี่      

นะครับ เมื่อไดแลวนี่ก็เอาไปปรับนะครับ ความจริงตัวรางมีนี่นะครับ มันสามารถใช

ประกอบไดสวนหนึ่ง แลวก็ตองไปปรับเพิ่มเติมครับทานประธาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

คือ ทาน ผมถึงไดเรียนทานไงครับวา ทานปรับตรงนี้ ก็เทากับวาทานไปแกไขญัตติ       

ของทาน ใชไหม ตอนนี้กําลังดูญัตติที่ทานขอแปรญัตติและสงวนไว กับของกรรมาธิการ   

นี่นะครับ มันไมตรงกัน ก็จะเลือกเอาของใคร ถูกไหมครับ อยางนั้นนี่ทานก็ไปแปรญัตติ

เปนอยางอื่นไป แลวก็มาโหวตกับกรรมาธิการ ถอยคํามันก็ไมมีอยูในญัตตินะครับ  

 

        



 ๒๑๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            อุทัยวรรณ ๙๔/๒ 

 

พอเวลาลงมติไปแลวนี่ ก็ไมรูจะเอาอยางไร เพราะในนี้มันไมมี อาจารยจรัญกอนก็ไดครับ 

เชิญครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ผมเขาใจวา ตอนนี้ที่จะตองเลือกก็คือแบบของทาง

กรรมาธิการ กับแบบของที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์กับทานอาจารยเกริกเกียรติแปรญัตติ

เอาไวนะครับ ในมาตรา ๙๒/๒ มีอยูแลวครับ แลวผมก็ตรวจดูขอความ ก็ตรงกับตามที่วิธี  

ที่จะคํานวณนําเสนอใหเห็นเปนตัวอยางครับ แตวา ผมก็ตองกราบเรียนกอนวา อันนี้ไมใช

หมายความวา เปนรางของผมนะครับ หรือวาความเห็นของผม  ผมก็ตองอยูกับ

กรรมาธิการฝายขางมากอยูแลวนะครับ แตผมอยากจะเรียนวิธีคํานวณแบบของทาน      

ผูแปรญัตติใหงาย ๆ แบบที่เขียนอยูในหนา ๙๗ นี่นะครับ มาตรา ๙๒/๒ ครับ ก็คือ       

ผมเรียนอยางนี้ครับ ทานประธานครับ พอเราทําเปน ๔๐๐ กับ ๘๐ นี่นะครับ แลวเรา

แบงเปน ๘ กลุมจังหวัด ก็จะไดเปนแตละกลุมนี่ควรจะมี สส. ได ๖๐ คน ๖ ๘ ๔๘๐ พอดี      

นะครับ เอาตัวอยางกลุมที่ ๑ จะมี สส. ได ๖๐ คน เปน สส. จากเขตเลือกตั้งนี่ ๕๐ คน 

และเปน สส. จากบัญชีสัดสวนนี่ ๑๐ คน ทานลองนึก ๕๐ กับ ๑๐ นะครับ ลงคะแนน 

ทานลง ๒ บัตร บัตรเลือก สส. เขต กับบัตรเลือกพรรค ซึ่งจะไปบัญชีสัดสวน ลงคะแนน

บัญชี สส. เขต ก็อันนี้ไดกันไปแลวนะครับ ไมมีปญหานะครับ ทีนี้มาดูคะแนนของ        

บัญชีพรรค คือ บัญชีสัดสวน ผม สมมุติวา มีพรรคการเมือง ๕ พรรคนะครับ คะแนนของ

พรรคเอ (A) นี่ พวกนี้จะไปแยง ๑๐ คน ในบัญชีสัดสวนนะครับ ไมเกี่ยวกับ ๕๐ คน       

ในระบบเขตแลวนะครับ พรรคเอนี่ได ๕๐ เปอรเซ็นต ของผูออกเสียงทั้งหมดในกลุมที ่๑ นี ้

สมมุติวาพรรคบี (B) ได ๓๐ เปอรเซ็นต พรรคซี (C) ได ๑๐ เปอรเซ็นต พรรคดี (D) ได      

๕ เปอรเซ็นต พรรคอี (E) ได ๕ เปอรเซ็นต ครบ ๑๐๐ เปอรเซ็นตนะครับ มาดูคะแนน    

พรรคเอ -------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

                                                                                                                      - ๙๕/๑ 



 ๒๑๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๙๕/๑ 

 

พรรคเอเขาไดคะแนนเสียงจากเลือกสัดสวน ๕๐ เปอรเซ็นต นี่ หมายความวา ในกลุมนี้                       

สส. ทั้งหมด ๖๐ คน พรรคเอจะไดจริง ๆ ไมเกิน ๓๐ คน  ๕๐ เปอรเซ็นตของทั้ง ๖๐                     

ถูกไหมครับ พอไดไมเกิน ๓๐ คน แลวเราไปดูสิ แลวพรรคเอได สส. เขตมาแลวกี่คน                          

ถาไดไมถึง ๓๐ เราก็มาเอาบัญชีสัดสวนใหพรรคเอไปจนถึง ๓๐ แตผมสมมุติอยางนี้ครับ 

สมมุติวา พรรคเอได สส. เขตไปถึง ๓๕ คน แลว เกินเปอรเซ็นตที่แกควรจะไดในบัญชีแลว 

พรรคเอจะไมไดเพิ่มจากบัญชี ๑๐ คน ในบัญชีสัดสวนอีกเลย แตถาเอาแบบกรรมาธิการ

พรรคเอจะตองมาไดเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งของบัญชีสัดสวน คือ เพิ่มอีก ๕ คน เห็นไหมครับ 

ตางกันตรงนี้เลย เห็นไหมครับ ทีนี้พอตัดพรรคเอออกไปแลว  ๕๐ เปอรเซ็นต ของพรรคเอ

นี่ ตองเอาลงมากระจายใหกับพรรคบี  ซี  ดี  อี  ครับ เพราะฉะนั้นพรรคบีที่ เคยได                          

๓๐ เปอรเซ็นต ตอนนี้ตองถือวา ได ๖๐ เปอรเซ็นต พรรคซีเคยได ๑๐ เปอรเซ็นต          

ตองถือวา กลายเปน ๒๐ เปอรเซ็นต  พรรคดี ๕ กลายเปน ๑๕ กลายเปน ๑๐ ก็จะครบ             

๑๐๐ เปอรเซ็นต อีกนะครับ ทีนี้เราก็มาดูสิครับ ๖๐ เปอรเซ็นตในบัญชีสัดสวน ๑๐ คน  

๖๐ เปอรเซ็นตควรจะได ๖ คน ใชไหมครับ แลวตัวเลขรวม ๖๐ เปอรเซ็นต จาก ๖๐ คน       

ก็ควรจะได ๑๘ คน ใชไหมครับ แตวาพรรคบีเพิ่งจะได ๕ คน ตัวเลขสมมุติ อยางนี้ตอง

เพิ่มใหพรรคบีอีก ๖ คน เปน ๑๑ คน ก็ยังต่ํากวาเกณฑเพดานที่แกควรจะได ๑๘ คน        

นะครับ ตอมาพรรคซีก็เหมือนกัน ๒๐ เปอรเซ็นต ก็ควรจะไดบัญชีสัดสวน ๒ คน              

แกก็ไดมา ๕ แลวก็บวกอีก ๒ เขาไป  ๓ ก็บวกอีก ๑  ๒ ก็บวกอีก ๑ นี่ก็เปนวิธีคิด แตวา

ตองคิด ๒ ชั้น ๓ ชั้น วิธีคิดคํานวณไมมีปญหากับประชาชนครับ เพราะวาประชาชน       

ก็เพียงแตกาบัตรพรรคกับกาบัตรเขต แลวจะไปมีปญหากับ กกต. นะครับ ทานจะตองมี

เจาหนาที่คอมพิวเตอรคํานวณ แลวพวกนี้ไมตองใชคนครับ เขาเครื่อง มีสูตรปบ สําเร็จ     

แตวาขอเสียมันก็คือ จะทําใหพรรคใหญไมม่ันคง ไมไดมาก แลวก็ทําใหพรรคเล็กเกิดได

มาก ๆ รัฐบาลจะไมแข็งแรง แตวาทานผูแปรญัตติ ผมขออภัยนะ ทานผูแปรญัตติบอกวา

แข็งแรงเพียงพอก็แลวกัน แตไมทําใหแข็งแรงเกินไป แตถาคํานวณแบบของกรรมาธิการ

นะครับ พรรคเอได ๓๕ คน แลวบวกอีก ๕๐ เปอรเซ็นต ของคะแนนสัดสวนก็คืออีก ๕ คน

จะกลายเปน  ๔๐  คน  นะครับ  เทานี้ครับ  แลวก็ขางลางก็ เกือบจะไมไดแลวครับ 

ขอบพระคุณครับ 



 ๒๒๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๙๕/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เขาใจขึ้นไหมครับ ทุกคนพยักหนานะครับ เดี๋ยวนะครับกรรมาธิการ คอย ๆ อธิบาย 

ขางลางเผื่อเขาเสริมปบ เราก็จะอธิบายได เขาจะไดเขาใจมากขึ้น ทานวุฒิชาติครับ 

   นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ครับ ทานประธานครับ ผมขอถามทานประธาน ฝากไปยัง

ทานผูอภิปรายเมื่อสักครูนี้นะครับ ผมยังงงอยูนิดเดียวครับ คือ ถาอยางนี้ในสวนของ สส. 

สัดสวนกับ สส. เขตแยกกันไหมครับ ยังเปนบัญชีเดียวกันไหมครับ อยางเชนวา เมื่อวาน      

ผมฟงทานอาจารยเกริกเกียรติทานอธิบายผมนี่นะครับ ผมก็ฟงวา คนที่ไปลงในเขต       

เมื่อไมได ก็สามารถมาคิดอยูในบัญชีสัดสวนไดอีก เหมือนกับประชาชนไมเลือก คือ       

ลงไปแลวแพนะครับ แลวพอกลับมา ก็เอาในสวนของคะแนนพรรคไปคิด แลวก็สามารถ

กลับมาเปนผูแทนในสวนของสัดสวนไดอีกนะครับ แลวประเด็นของทานวัชรานะครับ       

ขออภัยที่เอยนาม ผมสอบถามนิดหนึ่ง คือ ตอนนี้เรารวมใชไหมครับ รวมเขต แลวก็         

เรียงเบอร คือ เลือกทีหนึ่ง ๓ คน นะครับ ทีนี้คนที่ไปเลือกก็จะไดบัตรสําหรับเลือกตั้ง ๒ ใบ 

ถูกไหมครับ แตวาใบหนึ่งเลือก ๓ คน อีกใบหนึ่งเลือกพรรค แสดงวาสัดสวนมันก็จะ

หายไปเปน ๓ ตอ ๑ ถูกไหมครับ ชวยอธิบายตรงนี้ใหผมฟงนิดหนึ่งครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เดี๋ยวสลับกันนะครับ ทางกรรมาธิการทานใดครับ อาจารยพิสิฐ หรือทานอาจารยสมคิด 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ผมขอออนุญาต         

ทานประธานครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ สิ่งที่ทานอาจารยจรัญอภิปราย                   

นี่นะครับ เปนสิ่งที่ชวยอภิปรายกรรมาธิการเสียงขางนอยนะครับ กรรมาธิการเสียงขาง

นอยยังไมไดอภิปรายเลยนะครับ วา แบบของตัวเองเปนอยางไร ผมไมแนใจวา                          

ที่อาจารยจรัญอภิปรายถูกตองตรงตามที่กรรมาธิการเสียงขางนอยตองการหรือไมนะครับ 

เดี๋ยวคนจะเขาใจวา ที่อาจารยจรัญอภิปรายคือของกรรมาธิการขางบนนะครับ                          

ไมใชนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------------- 

           - ๙๖/๑ 



 ๒๒๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       สุพิชชาย ๙๖/๑ 

 

อาจารยจรัญชวยแทนกรรมาธิการเสียงขางนอยที่พยายามจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ                    

ผมเขาใจ  ฟงอาจารยจรัญก็ยังยุ งยากซับซอนมากนะครับ  ขออนุญาตอภิปราย                          

ของกรรมาธิการสั้น ๆ แคนั้นเองครับ ทานประธานครับวา กรรมาธิการเสนออยางนี้ครับวา 

เราจะมีระบบสัดสวนดวยกัน ๘ บัญชี บัญชีละ ๑๐ คน ไมตองพูดบัญชีอ่ืนนะครับ สมมุติ

ยกตัวอยาง ๑ บัญชีขึ้นมา งาย ๆ เลยวา สมมุติพรรคเอได ๕๐ เปอรเซ็นต พรรคเอจะได ๕ 

ที่นั่งไปนะครับ ตามสัดสวน ๕๐ เปอรเซ็นต คือ ครึ่งหนึ่งของ ๑๐ ก็ได ๕ ที่นั่งนะครับ                        

คิดงาย ๆ เลยครับ พรรคบีได ๓๐ เปอรเซ็นต พรรคบีก็จะได ๓ ที่นั่ง พรรคซีได ๑๐ 

เปอรเซ็นต ก็ได ๑ ที่นั่ง   เอได ๕ ที่นั่ง บีได ๓ ที่นั่ง ซีได ๑ ที่นั่ง รวมกัน ๙ ที่นั่งแลวครับ 

ขาดอีก  ๑  ที่นั่ง  ถามวา ๑  ที่นั่งใหใคร  เนื่องจากเราตัด  ๕  เปอร เซ็นตทิ้งนะครับ                          

๕ เปอรเซ็นตก็ใหแกพรรคที่มีเศษเหลือมากที่สุดเอาไป ๑ ที่นั่ง นี่ของกรรมาธิการ โมเดล 

งาย ๆ แบบนี้เลยครับ ไมตองอภิปรายยาวเลยครับ ผมอภิปราย ๑ นาทีนี่ก็เสร็จเลย                        

นะครับ ทานอาจารยจรัญใชเวลา ๑๐ นาที ผมยังไมแนใจวา ทานทั้งหลายเขาใจระบบที่

ทานจรัญอธิบายหรือเปลานะครับ แตทานอยาเขาใจนะครับ วา ของอาจารยจรัญ                        

เปนของกรรมาธิการนะครับ ผมย้ําอีกทีวา ของกรรมาธิการนี่เปนอยางที่ผมพูดนะครับวา 

งาย ๆ สั้นๆ ๑ นาทีแลวรูเร่ือง เลยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
เดี๋ยวกรรมาธิการอธิบายใหครบถวนนะครับ เดี๋ยวสมาชิกฟงดู ถาสงสัย ผมอนุญาต      

ใหถามนะครับ เชิญครับ 
รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน 

ครับ ผมขออนุญาตทานประธานแจกเอกสาร ซึ่งเปนเอกสาร ๒ ชุดนะครับ ซึ่งเปนตัวเลข

ทดลองใหดูนะครับ โดยระบบอันนี้นะครับ ถาทานมีเอกสาร ตองขออภัยที่อาจจะไมครบ

นะครับ เนื่องจากรีบรอน ในกลุมจังหวัดที่ ๑ นี่นะครับ ถาทานดูในตาราง กลุมจังหวัดที่ ๑ 

ซึ่งมีอยู  ๑๑  จังหวัดของภาคใตนี่นะครับ  ทานจะเห็นวา  คะแนนของปารตีลิสต                          

ในป ๒๕๔๘ของ ๑๑ จังหวัดนี้นี่นะครับ มีคะแนนทั้งหมด ๓,๗๖๘,๐๐๐ นะครับ 

เพราะฉะนั้นใน  ๓,๗๖๘,๐๐๐  นี่นะครับ ก็แปลวา ในบัญชีนี้ ของกลุมจังหวัดที่ ๑ 

 



 ๒๒๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                             สุพิชชาย ๙๖/๒ 

 

นี่ สส. ๑ คน ตองการคะแนน ๓๗๖,๐๐๐ เศษ ๆ เห็นไหมครับ ทีนี้ทานเปดหนาถัดไปครับ 

เปดหนาถัดไป  นี่คือวิธีคิด  วิธีคิด  ก็คือวา  ในเมื่อตองการ  ๓๗๖ ,๐๐๐  นะครับ                          

พรรคประชาธิปตยในเขต ๑๑ จังหวัดนี้ ในกลุมที่ ๑ ไดคะแนน ๒,๔๙๐,๐๐๐ เศษ ๆ                         

นะครับ ก็แปลวา พรรคประชาธิปตยนี่ไดไปแลวดวยจํานวนเต็มนี่ ๖ ก็คือ ๖ คูณดวย 

๓๗๐,๐๐๐ กวา ๆ ที่ผมเรียนเมื่อกี้ สวนพรรคไทยรักไทย อันดับ ๓ นี่นะครับ ไดคะแนน 

๘๗๑,๐๐๐ คะแนนนี้ก็ไดไปแลว ๒ ถูกไหมครับ เนื่องจากตองใช ๓๗๖,๐๐๐ คูณ ๒                        

เขาไป ก็ยังเหลือเศษ นั่นก็แปลวา ในบัญชีนี้ เมื่อคิดรอบแรกนี่นะครับ ซึ่งเปนหลักคิด

ธรรมดาเลยนะครับ โดยไมมี  ๕ เปอรเซ็นต ก็จะเห็นวา พรรคประชาธิปตยไดไปแลว       

๖ ที่ พรรคไทยรักไทยไดไปแลว ๒ ที่ ในเขตกลุมจังหวัดภาคใต แตพอมาคิดเศษที่เหลือ

ครับ เศษที่เหลือในชองถัดมาจากการคํานวณ ทานจะเห็นวา  ๐.๖๑  ๐.๓๖ แลวก็ ๐.๓๑                          

ก็จะเห็นวา  สัดสวนที่มากขึ้นในเศษที่ เหลือซึ่ ง ไมถึ ง  ๑  คน  นี่  เมื่อ เทียบแลวนี่                          

พรรคประชาธิปตยได ๐.๖ มากที่สุด ก็ไดเพิ่มอีกหนึ่ง ในขณะที่พรรคมหาชนซึ่งมีเศษ

เหลือมากที่สุดนะครับ ไดอีก ๐.๓๖ ก็ไดไป ๑ คน หมดแลวครับบัญชีนี้ เพราะฉะนั้นบัญชี                       

ในกลุ มที่  ๑  ก็ จ ะกลาย เป นพ ร รคประชาธิ ป ต ย ไ ด  ๗   พร รคมหาชน ได  ๑                        

แลวก็พรรคไทยรักไทยได ๒ จากคะแนนตัวอยางที่ เอามาทําตัวเลข นั่นก็แปลวา        

พรรคไทยรักไทย ไปไดคะแนนมี สส. ในกลุมจังหวัดภาคใต กลับมาดูอีกตารางหนึ่งครับ 

ซึ่งผมเอาตัวอยางในกลุมที่ ๗ ใหทาน ในกลุมที่ ๗ นะครับ ซึ่งเปนจังหวัดในภาคอีสาน  

ผมพยายามให เห็นตัวอยางชัดเจนเลย  ในกลุมที่  ๗  นะครับ  ประกอบไปดวย           

จังหวัดขอนแกน นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร ไลไป ทานจะเห็นวา คะแนนทั้งหมด

ในปารตีลิสต ที่มีการเลือกในป ๒๕๔๘ มีอยู ๓,๔๐๕,๐๐๐ โดยประมาณ เพราะฉะนั้นใน 

๓,๔๐๕,๐๐๐ ก็ตองการ สส. ๑ คนตองไดคะแนน ๓๔๐,๐๐๐ นะครับ  ทานดูหนาถัดไป

ครับ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

         - ๙๗/๑ 

 



 ๒๒๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๙๗/๑ 

 

หนาถัดไปทานจะเห็นวา พรรคไทยรักไทย ซึ่งเปนเบอร ๖ ลําดับที่ ๖ ไดคะแนน 

๒,๗๖๐,๐๐๐ กวา ๆ ก็ไดไปแลว ๘ คน นะครับ เหลืออยู ๒ ก็กลับมาดูเศษครับทีนี้ เพราะ

ไทยรักไทยไดถูกใชคะแนนไปแลว ๘ คูณดวย ๓๔๐,๐๐๐ เพราะฉะนั้นพรรคไทยรักไทย

เหลือเศษอยู ๐.๐๙ แตพรรคอื่น ๆ เชน พรรคมหาชน ไดคะแนนรวม ๑๗๑,๐๐๐ ไมถึง ๑ 

คนครับ แตไมถึง ๑ คน เมื่อคิดแลวได ๐.๕ คน พรรคประชาธิปตยได ๑๕๓,๐๐๐  ๐.๔๔ 

ดวยระบบนี้ พรรคมหาชนก็ไดไป ๑ ที่นั่ง พรรคประชาธิปตยก็ไดไป ๑ ที่นั่ง ก็แปลวา สส. 

ในเขตบัญชีรายชื่อ ในกลุมบัญชีรายชื่อของกลุมที่ ๗ ซึ่งเปนเขตจังหวัดในภาคอีสาน     

ไดพรรคไทยรักไทย ๘ แลวก็ไดพรรคประชาธิปตย ๑ พรรคมหาชน ๑ นะครับ ดังนั้น วิธี

คิดคํานวณแบบนี้ จึงเปนวิธีคิดคํานวณอยางงาย และทําใหแตละพรรคมีตัวแทนของ

พรรคในแตละภาคอยางชัดเจน ระบบนี้จะทําใหระบบพรรคการเมืองและสาขาพรรค

ทํางานไดเต็มที่มากขึ้น ตัวเลขอยางนี้ละครับที่กรรมาธิการเสียงขางมากไดอธิบาย แลวก็

เปนวิธีคิดอยางงาย และไมสับสนครับ เพราะประชาชนคุนเคยกับระบบนี้ชัดเจน แลววิธี

คิดก็ไมไดยากเย็น และไมตองมีคะแนน ๑ เปอรเซ็นต ดวย เพราะวาตอบไมไดหรอกครับ

วา ๑ เปอรเซ็นต ที่เปนตัดทิ้ง อะไรคือ ๑ หรืออะไรคือ ๕ ดังนั้น เราจึงคิดคะแนนดิบ ๆ เลย

ครับ  

  ประเด็นที่ผมขออนุญาตกราบเรียนเปนประเด็นสุดทายครับ ก็คือวา ถาเรา

คิดคะแนนแบบชดเชยอยางที่พยายามเสนอนี่นะครับ อาจจะมีปญหาเยอะครับ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาคะแนนในเขตไดมากแลว ไดจํานวน สส. ในเขตเกินกวาคะแนน    

ในปารตีลิสต  อันนี้จะเปนปญหาวา  พรรคนั้นจะไม ไดคนในปารตีลิสตนะครับ                          

อันนี้ครับ คือ คณะกรรมาธิการเสียงขางมาก ไดพยายามขอใหเสียงขางนอยยกตัวอยาง

ดวยครับวา คํานวณอยางไรครับ สําหรับเสียงขางมากเราคํานวณอยางนี้ครับ วิธีงาย ๆ 

และตัวเลขก็ไดสงใหทานดูวา จะเกิดการเปลี่ยนแปลง และการกระจายอยางไรครับ 

ขอบพระคุณครับ    

 

 

 



 ๒๒๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๙๗/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ก็ดูตามเอกสาร คราวหนาถาจะแจกเอกสาร แจกประธานดวยนะครับ ทานสมาชิก

ครับ มีทานใดยังไมเขาใจ มีไหมครับ ถาเขาใจแลว ลงคะแนนนะครับ ทานรัฐยังไมเขาใจ

หรือครับ มีทานยกมืออยูคนเดียวตอนนี้ครับ  

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ครับ ทานประธาน ผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับ พอดี      

เปนวิศวกรครับ ไมใชชํานาญดานการเลือกตั้งนะครับ ผมขออนุญาตถามทานประธาน  

นะครับ ทานประธานคงชวยตอบผมได อันนี้ที่ผมเขาใจวา ก็คือ จะมีใบที่ ๒ คือ ใบนิยม

พรรค ใชไหมครับ แลวก็ไปเลือกประชาชนทั่วประเทศนะครับ เปนตัวแทนที่วาจะไปเลือก

วา นิยมพรรคไหนทั้งประเทศ แลวตอนนี้เราจะมาเลือกวาเราจะไปเอาใบนี้มาเลือก     

ปารตีลิสตนี่นะครับ โดยการใชเสียง สส. ที่มาจากทั้งหมด ๔๘๐ ทาน ทั้งประเทศ หรือวา

จะเลือกจาก ๘๐ ทาน ที่ไมใชทั้งประเทศ อยางนั้นใชไหมครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยพิสิฐครับ  

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ เมื่อตอนพักนี่นะครับ ก็มีทาน สสร. แซวผมวา วันนี้       

ยังไมไดพูดเลย ก็ขออนุญาตที่จะใชโอกาสนี้ในการชี้แจงประเด็นที่ทานสมาชิกไดยกขึ้นมา 

ผมขอใหเรานึกถึงเหตุผลที่เรามี สส. ๒ ประเภท เพราะอะไร เพราะเราตองการ สส. 

ประเภทที่อยูกับเขต อยูกับประชาชนกลุมหนึ่ง แลวก็ สส. ที่อาจจะไมคุนกับการอยูกับเขต

พื้นที่ แตมีความรู ความสามารถ เชน อยูตามมหาวิทยาลัย อยูตามสถาบันตาง ๆ หรืออยู

ในภาคธุรกิจนะครับ กลุมนี้ที่เราอยากจะใหเปน สส. ซึ่งเดิมทีเราเรียกวา ปารตีลิสต      

นะครับ เพราะฉะนั้นระบบที่เราไดตัดสินไปแลว ก็คือ เราจะมี สส. เขต ๔๐๐ คน แลวก็มี

แบบสั ดส วน  หรื อปาร ตี ลิ สต นี่ น ะครั บ  ๘๐  เ ขตอั นนี้ ต ร ง ไปตร งมานะครั บ                          

พื้นที่ตรงไหนเลือกใคร คนนั้นก็ไดไป อันนี้คือสิ่งที่กรรมาธิการไดเสนอ -------------------- 

                  - ๙๘/๑ 



 ๒๒๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            วีรุทัย ๙๘/๑ 

 

แตวาในสวนของการเลือกสัดสวนนี่ ผมขอใหทานไดนึกถึงระบบที่เราใชตอนป ๒๕๔๐                   

ป ๒๕๔๐ เรามีปารตีลิสต ๑๐๐ คน แลวก็มีการลงคะแนนทั่วประเทศ พรรคไหน                          

ไดกี่ เปอร เซ็นตก็ไดตามสัดสวนเปอรเซ็นตไป  โดยมีการตัดวา  พรรคไหนที่ ไมถึง                          

๕ เปอรเซ็นต ก็ถูกตัดทิ้ง ก็มีแค ๓ พรรค ที่ไดมีการมาแชร (Share) สัดสวนรอยคนนั้น   

อันนี้คือระบบเดิม ระบบที่กรรมาธิการเสนอก็คลาย ๆ กัน เพียงแตวาการที่จะเปนของ

ประเทศ ก็เปนของพื้นที่เสีย ก็คือเขตจังหวัดของประเทศไทยจะมีเขต ๘ เขตจังหวัด 

แบงเปนจังหวัดละ ๑๐ ใหแตละพรรคสง ๑๐ คน แทนที่จะสง ๑๐๐ คน ทั่วประเทศเปน

บัญชีเดียว ก็เปน ๘ บัญชี แลววิธีการคิด ก็เหมือนตอนที่คิดตอนป ๒๕๔๐ ตอนที่เรามีการ

ใช ระบบปารตีลิสต  ก็คือวา เมื่ อพรรคไหนไดกี่ เปอร เซ็นต  ก็ ไดตามจํานวนนั้น  

ตรงไปตรงมาไมมีอะไรที่ผิดแผกไปจากวิธีการแบบของป ๒๕๔๐ เพียงแตวาไมมีขั้นต่ําที่

จะมามีปญหา ทีนี้ขอดีของระบบของเราที่เราเสนอนี่นะครับ ก็คือวา จะแกขอครหาใน

ระบบป ๒๕๔๐ ที่วา เปนการเอานายทุนเขามา หรือวาคนที่อยูในบัญชีไมติดดินบาง 

เหลานี้เปนตน ระบบที่เราแบงเปนตามพื้นที่ ๘ เขตจังหวัดเราก็จะพยายามใหเปดโอกาส

ที่วาพรรคจะตองสงคนในพื้นที่นั้นมาอยูในเขตบัญชีนั้น ผมยกตัวอยางเชน ในปกษใต 

ปกษใตก็เชื่อวา พรรคประชาธิปตยก็ตองสงทานอดีตนายกชวนไปลงในเขตแถว     

จังหวัดตรัง พัทลุง เปนสัดสวน หรือถาเปนภาคเหนือ ถาอดีตหัวหนาพรรคไทยรักไทย  

คุณทักษิณยังอยูทานก็ตองไปลงเขตพื้นที่เขตจังหวัดภาคเหนือแถวเชียงใหมนะครับ      

ซึ่งถาหากใชระบบที่ทางกรรมาธิการเสียงขางนอยเสนอนี่ ก็หมายถึงวา ในเขตภาคใต  

เกิดประชาธิปตยเขามีคะแนนเสียงดีมาก  มีนโยบายที่ประชาชนชอบ เขาไดเขตพื้นที่

มากมายเต็มที่ เต็มตามเปอรเซ็นตแลวนี่ ก็จะปรากฏวา ทั้งคุณชวน และหัวหนาตาง ๆ    

ที่ไปลงเขตสัดสวนก็จะไมได เพราะถือวา พื้นที่เขาไดเต็มเปอรเซ็นตไปแลว หรือใน

ภาคเหนือ คุณทักษิณก็จะไมได เพราะวาถือวา เขตพื้นที่ในเชียงใหมในภาคเหนือ        

เขาเทคะแนนใหไทยรักไทย เพราะฉะนั้นเปอรเซ็นตมันครบแลว  ก็จะทําใหคนที่อยูใน

บัญชีรายชื่อของไทยรักไทยในภาคเหนือก็จะไมไดนะครับ แตถาวิธีการที่กรรมาธิการ 

เสียงขางมากเสนอนี่นะครับ ก็คือแยกกัน เราตองการคนอีกประเภทหนึ่งมาบริหาร 

 



 ๒๒๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            วีรุทัย ๙๘/๒ 

 

ประเทศ คนที่อยูในเขตพื้นที่ อยูในเขตจังหวัดใด  อยูในเขตเลือกตั้งใด เมื่อไดไปแลวก็จบ

แคนั้น แลวก็มาดูอีกบัตรหนึ่ง บัตรที่ ๒ วา เทใหใคร ก็เปนการคํานวณอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งก็จะ

คลาย ๆ กับระบบของประเทศอยางที่ผมกลาวแลวนะครับ ผมก็ขออนุญาตเรียนวิจารณ

วา ระบบที่กรรมาธิการเสียงขางนอยเสนอนี่ เปนระบบที่ประเทศที่เขาเจริญแลวใช เชน   

ที่เยอรมัน  ซึ่งที่ เยอรมันเขาใชเพราะวาความแตกตางระหวาง สส. พื้นที่ กับ สส.         

ปารตีลิสต หรือสัดสวนนี่ มันตางกันนอยมาก เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะจับสับไปสับมา

ได จริง ๆ แลวเขาไมควรจะมีแบบพื้นที่เลย ควรจะมีแบบสัดสวนอยางเดียวนะครับ     

และนี่คือ วิธีการที่ประเทศพัฒนาแลวที่เขาใช เพราะวาความแตกตางระหวางความเขาใจ

ของประชาชนในแตละพื้นที่มีนอยมากนะครับ ความแตกตางระหวาง สส. ก็มีนอย       

แตของเราเราก็ทราบดีวาความแตกตางนี่มีสูง เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้ทางกรรมาธิการ     

ก็คิดวา ระบบที่เราเสนอนี่ นาจะเปนวิธีที่ประชาชนเขาใจไดงาย แลวก็สามารถที่จะ

นําไปสูการปฏิบัติไดผลมากกวานะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานรัฐเขาใจหรือยังครับ เขาใจแลวนะครับ 

   นายรัฐ ชูกลิ่น  :  เขาใจแลวครับ วา ถาเสียงประชาชนทั้งประเทศ       

เลือกตอนนี้ก็จะไปเลือกแค ๘๐ คน ไมใชเลือก สส. ทั้งหมด อยางนั้นนะครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมเปนไรครับ ทานเขาใจไปอยางนั้นละครับ เขาใจไปกอน 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตถาม                  

นิดหนึ่งครับ ทานประธานครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยว สมาชิกใหเขาถามกอน เพราะวาทานเปนเจาของญัตตินะครับ ทานเศวตถามอะไร 

เชิญครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม เศวต ทินกูล ครับ 

คือผมเรียนอยางนี้ ขอติงนิดเดียวนะครับ เมื่อกี้ผมเขาใจแลวครับวา ทางกรรมาธิการเสียง

ขางนอยคิดอยางไรนะครับ คราวนี้ผมติงหลักวา เราพูดกันถึงเรื่องวา เขตเลือกคน แลวก็ 



 ๒๒๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            วีรุทัย ๙๘/๓ 

 

สัดสวนเลือกพรรค เมื่อหลักมันอยูตรงนี้ เขตเลือกคน สัดสวนเลือกพรรค กลายเปนวา 

เดี๋ยวนี้ผมฟงแลวเอาพรรคไปใสเขต ซึ่งมันขัดหลักการนะครับ คิดดูใหดีนะครับเร่ืองนี้ 

เพราะฉะนั้นมันจะผิดหลักการนะครับ ผมขอติงแคนี้ละครับ 

 

           - ๙๙/๑ 



 ๒๒๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๙๙/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ทานสมาชิก มีทานใดไมเขาใจ มีไหมครับ ทานกฤษฎาไมเขาใจหรือครับ  
  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  : ผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ไม 

ผมถามวาเขาใจไหมกอน  
  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  เขาใจ แตไมตลอดครับทาน มีคําถาม       

นิดเดียวเทานั้น พอดีเห็นทานประพันธยิ้มมาพอดี ขออนุญาตถามทานประธานผานไป

ทางทานประพันธสักนิดหนึ่งครับ ในฐานะทานเปน กกต.  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ทานไมเขาใจตรงไหนครับ  
  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ไมเขาใจตรงประเด็นของเขตนะครับ เขตที่

เราจะแบงเปน ๘ เขตนี่นะครับ ในสวนตรงนี้ ผมไมทราบวา สวนของยกรางทําการบาน

เสร็จสิ้นเรียบรอยไหม ผมวามันเปนประเด็นที่สําคัญ ขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    
เอาคําถามนะครับ ไมอภิปรายนะครับ 
  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ไมอภิปรายครับ ถามตรง ๆ เลยครับวา                    

ตรงนี้ชัดเจนไหมครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ทานจบแลวครับ เอาคําถามครับ ทานอาจารยพิเชียรครับ เอาคําถามครับ 
  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ครับ ผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ     

นะครับ คําถามก็คลาย ๆ กับคุณกฤษฎาครับวา การแบงเขต 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     
ก็คลายแลว ก็ไมตองถามซ้ําแลวละครับทาน 
  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : เปน  ๘ เขตนี่ คือ อยากทราบวา         

ทางยกรางไดเตรียมไวแลวหรือยัง แลวมีเกณฑอยางไร หลักเกณฑอยางไร 

 



 ๒๒๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๙๙/๒ 

 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      
มีคนถามแลว ทานไมตองชวยเขาถามแลวครับ ทานสวิงจะถามอะไรครับ  

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ผมเขาใจของ

กรรมาธิการเสียงขางมาก แตยังไมเขาใจกรรมาธิการเสียงขางนอยอยูนิดเดียว จริง ๆ แลว

ตอนนี้เราแบงเขตเปน ๘ เขต แลวไปคํานวณตรงนั้น สมมุติผมยกตัวอยางนะครับ         

ฟงทานจรัญเมื่อกี้ เหมือนกับวาสมมุติวา ในเขตนั้นทั้งหมดมีอยู ๖๐  สส. เปน สส. เขต 

เสีย ๕๐ แลวก็สัดสวนเสีย ๑๐ ทีนี้ผมเขาใจในหลักการ ก็คือวา ทานตองการกระจายเรื่อง

นี้ใหกับพรรคเล็ก ทีนี้ถาสมมุติอยางนี้ ผมเขาใจถูกหรือเปลา ผมจะขอถามทานนะครับ                     

ก็คือวา สมมุติวาในเขตนั้น พรรคเอได ๕๐ เปอรเซ็นต ขึ้นไปแลว ก็คือ เหมือนกับวา           

๕๐ เปอรเซ็นต ของ ๖๐ ก็คือ ๓๐ คน ขึ้นไปแลว พรรคนั้นอาจจะถูกตัดสิทธิไมใหไปคิด

คํานวณในใบที่ ๒ แลวก็ทําใหพรรคที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ นี่ไปเฉลี่ย ๑๐ คน ที่เหลือนั้น       

ไดมากยิ่งขึ้น เพราะผมเขาใจหลักการทาน แตวาวิธีคํานวณนี่ก็คือเหมือนกับวาพรรค       

ที่ไดมากอยูแลวก็ไมควรจะไดอีก แลวก็เอามากระจายใหพรรคเล็ก ถาทําใหชัดเจนก็คือวา 

ถาเกิน ๕๐ เปอรเซ็นต ไป ก็ขอใหตัดสิทธิไปซะ เพื่อที่จะทําให ๑๐ คนที่เหลือนี่นะครับ   

คําวา   ๕๐ เปอรเซ็นต ก็คือ ๓๐ คน ของ ๖๐ ในเขตนั้นนะครับ เพราะวาเขตนั้นมีอยู    

๖๐ คน ดังนั้น ๑๐ คน นี้ จะถูกเอามากระจายใหกับพรรคที่ ๒ พรรคที่ ๓ พรรคที่ ๔          

ซึ่งถาเปนอยางนี้ ผมคิดวา นาสนใจ เพราะวาจะทําใหพรรคเล็กไดที่นั่งมากยิ่งขึ้น           

ถาอธิบายแบบนี้ ผมคิดวา ถาตอบคําถามวา ใช ผมจะสนับสนุนกรรมาธิการเสียง       

ขางนอย ใชอยางนี้หรือเปลา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    
ไมเปนไรครับ เดี๋ยวทานคิดในใจนะครับ จะสนับสนุนใคร เอาเปนคําถามกอนนะครับ    

ทานไมเขาใจตรงไหนนะครับ ตองใชวิจารญาณนึกถึงเหตุผล เพราะเรื่องนี้การกําหนด  

ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญนะครับ เอาเหตุผลของทานเปนหลักนะครับ ทานสุนทรครับ  

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี        

สสร.  นม.   ตามการคํานวณของทานกรรมาธิการเสียงขางมากนี่นะครับ  ผมพอจะเขาใจ 
 



 ๒๓๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๙๙/๓ 

 
แลว  แตก็ไดยินแวว ๆ มาการที่ทานกําหนดเขต ดูเหมือนทานบอกวาไลมาจากขางลาง        

เปนทางใต เขต ๑ ๒ ๓ ไลขึ้นมา ถาเปนความจริง ผมขออนุญาตใหทานเปลี่ยนดวย

เพราะวาตามหลักเขาตองดูจากขางบนลงมานะครับ ขางบนมันควรจะเปน ๑ ๒ ๓             

ไลลงมาถึ ง  ๘  คือ  ขางล างนะครับ  ผมขอเสนออยางนี้นะครับ  แลวก็สํ าหรับ                     

ขออนุญาตเอยนาม คําอภิปรายของทานสวิงเมื่อกี้ ผมก็อยากจะเห็นดวย แตผมไมเขาใจ

วา เพราะเหตุไรกรรมาธิการเสียงขางนอยจึงไมสามารถแสดงเอกสาร แสดงเหตุผลได   

ผมก็เลยตองจําเปนตัดออกไป เพราะวาไมสามารถชี้แจงได ตอนนี้ก็มีแตเสียงขางมาก    

ที่มีเอกสารมาใหพิจารณาแลว  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ทานธวัชจะถามอะไรครับ  
  นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  ผมขออนุญาตถามที่ทานจรัญไดกลาวมานะครับ 

วิธีการนี่นะครับ นั่นหมายความวาถาดวยวิธีการที่ทานจรัญอธิบายมานี่ มีความเปนไปได

หรือไมวา วันนี้เรากําลังพูดถึงวา สส. มีทั้งหมด ๔๘๐ เปนไปไดหรือไมวา สุดทายแลว

จํานวน สส. อาจจะมีมากกวา ๔๘๐ ดวยวิธีการของทานอาจารยจรัญ ขออนุญาตถาม

คําถามนี้นะครับ  

 
          - ๑๐๐/๑ 



 ๒๓๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ศิริวรรณ ๑๐๐/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีคําถามอีกไหมครับ เอาคําถามนะครับ ไมมีคําถามนะครับ ประเด็นของใครบางครับ 

อาจารยคมสันตอบกอนก็ไดครับ มีสวนที่เขาถามทานนะครับ คือ ยิ่งอธิบายกันมาก ๆ      

ก็จะยิ่งงงเพิ่มขึ้น อยาเอาอยางนั้นนะครับ เอาใหอธิบายแลวใหจบ เชิญครับ 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ                          

ความจริงคําถามของทานสวิงนะครับ ในวิธีการคํานวณเปนอยางที่ทานสวิงวา คือ ภายใต

ระบบนี้ ระบบนี้นี่นะครับ พรรคที่ไดเกินสัดสวนที่ตนไดไปแลว เชน เกิน ๕๐ เปอรเซ็นต                    

ไปแลว ที่ตัวเองไดคะแนน ๕๐ เปอรเซ็นต ก็ไดตรงเขตไปแลว จบแคตรงนั้น สวนที่เหลือ

นั้นเอามากระจายใหพรรคอื่นตอไป ซึ่งระบบนี้มันเพิ่มความเปนธรรมใหกับพรรคอื่น                          

ในการเอาคะแนนเสียงของประชาชนมาคํานวณ แตถาเปนระบบที่กรรมาธิการยกราง

เสียงขางมากไดอธิบายสักครูนะครับ มันเขียนไมยากหรอกครับ เพราะมันมีในรัฐธรรมนูญ

ป ๒๕๔๐ อยูแลว ไมตองไปเขียนใหม อยางไรก็ตองมี เพียงแตพยายามจะทําใหมันแยก

ออกมาเปนภาคหลาย  ๆ  ภาค  แลวก็กระจายตัวเลขเยอะ  ๆ  แตสุดทายนะครับ                          

ทานประธานครับ กลับไปสูระบบโบนัสเหมือนเดิม แตโบนัสเปนกระจายภาค และเมื่อรวม

แลวก็ยังเพิ่มท็อป (Top) เขาไปเหมือนเดิม ก็หมายความวา ถาดูตัวเลขตัวเกานะครับ                    

เมื่อป ๒๕๔๘ ถากระจาย ๓๑๐ จากเดิมที่ไทยรักไทยได ๓๗๗ เอาตัวเลข ๖๗ มากระจาย

เปนภาคเทานั้นเอง โดยเอาเขต ๓๑๐ เหมือนเดิมนะครับ ถาคิดแบบนั้นนะครับ แลวเอา 

๖๗ มากระจายเปนภาคหลาย ๆ ภาค แลวไปรวมสุดทาย ๓๗๗ เทาเดิมเหมือนกัน 

เพราะฉะนั้นระบบวิธีการของที่กรรมาธิการเสียงขางมากไดทํานะครับ คือ ระบบของการ

เลือกตั้งเมื่อป ๒๕๔๐ เดิม เพียงแตเอาบัญชีมาแตกเปน ๘ บัญชี กระจายตามพื้นที่                       

แคนั้นเอง นอกนั้น วิธีการไมตางกับของเดิม เปนของเดิมทุกอยาง สวนที่กรรมาธิการ                   

เสียงขางนอยไดเสนอนี่นะครับ แตเดิม เราเสนอในระบบเทากันก็จริง แตในเม่ือที่ประชุม

ออกมาในลักษณะ ๔๐๐ กับ ๘๐ ระบบการคํานวณแบบสัดสวนที่กรรมาธิการเสียงขาง

นอยไดเสนอไว ก็ยังสามารถคํานวณได เพียงแตเปนการเสริมใหโดยไมเต็มสัดสวน                        

ที่จะตองไดเทานั้นเอง เพราะวาสัดสวนตรงนั้นมันนอยกวาสัดสวนที่ควรจะตองวาง 

 



 ๒๓๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ศิริวรรณ ๑๐๐/๒ 

 

ทีนี้ในประเด็นที่ทานสวิงไดกลาวเมื่อสักครู เปนอยางนั้นจริง เพราะวาถาเมื่อใดเกิน

สัดสวนไปแลวนะครับ พรรคนั้นไมควรจะไดอีกครับ เพราะวาถาไดอีกในระบบบัญชีถึงแม

จะกระจายภาคนะครับ ก็จะไปโอเวอร (Over) คะแนนเสียงเหมือนเดิมที่นั่งเหมือนเดิม 

ระบบนี้ก็จะใหสต็อป (Stop) อยูเพียงแคตรงที่ไดในระบบเขต แลวสวนที่เหลือในระบบ

บัญชี เอามากระจายใหพรรคที่ไดคะแนนยังไมถึงเกณฑ เกณฑของสัดสวนที่มาคํานวณ

รวมทั้งหมด เพราะฉะนั้นในระบบอยางนี้นะครับ ก็คือ ไปเสริมที่นั่งใหพรรคที่คะแนน   

ควรจะไดสัดสวนตามเกณฑของสัดสวนที่ประชาชนเลือก เสริมใหไดในระดับพอสมควร 

เสริมเขาไปใหไดระดับพอสมควร เพื่ออะไรครับ เพื่อสรางระบบของพรรคการเมืองที่เขาไป

คานระบบพรรคใหญที่มีคะแนนเสียงมากอยูแลว เพราะฉะนั้นภายใตระบบแบบนี้       

เปนระบบเสริมที่นั่งใหกับพรรคที่มีคะแนนเสียงนะครับ ในระบบของคะแนนเสียง โดยเขต

ไดจํานวนไมเทากับระบบของสัดสวนที่ควรจะตองไดรับจากความนิยมที่แทจริงครับ 

เพราะฉะนั้นระบบของกรรมาธิการเสียงขางนอยที่ไดเสนอเมื่อสักครู ที่ทานอาจารยจรัญ

ไดอธิบายนี่ครับ วิธีการคํานวณอาจจะคํานวณหลายครั้ง เพราะตองเอาคะแนนสวนที่ 

เกินนั้นมากระจายใหกับพรรคเล็ก เพื่อใหเพิ่มขึ้น เปนการเสริมใหได เพื่อใหชดเชยสัดสวน

ที่เขาเสียไปจากคะแนนที่เสีย เพราะฉะนั้นระบบนี้นะครับ ทานประธานครับ ทานสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญทานตองพิจารณาใหดีนะครับ ระบบที่กรรมาธิการยกรางเสียง      

ขางมากไดเสนอคือระบบเดิม ท็อป อัพ (Top up) แบบเดิมแตกระจายภาคแบงออกเปน 

๘ ภาค แตระบบที่กรรมาธิการเสียงขางนอยไดเสนอ คือ ระบบที่พยายามไมใหเกิน

สัดสวนของคะแนนนิยมที่แทจริง พรรคไหนไดไมถึงนะครับ เสริมไปใหไดพอสมควร       

ใหเขาไปเกือบจะไลเลี่ยของสัดสวนที่เขาควรจะได โดยไมทิ้งคะแนนเสียงของประชาชน

ออกไปแมแตอยางหนึ่งอยางใด --------------------------------------------------------------------- 

 

            - ๑๐๑/๑ 

                                                                                                                 

 

      



 ๒๓๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           ประไพพิศ ๑๐๑/๑ 

 

เพราะฉะนั้นนะครับทานประธาน ถึงแมระบบที่พูดถึงนี้จะใชในประเทศเยอรมันนะครับ 

ในประเทศเยอรมันเขาใช ไมใชแคเยอรมันครับ ในประเทศแถบยุโรปหลายประเทศก็ใช 

ฮังการีก็รับไปใชระบบนี้ ฟนแลนดก็รับไปใชระบบนี้ นิวซีแลนดก็รับไปใชระบบนี้ แลวมี

ประเทศที่ใชระบบนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นครับ ทานประธานครับ ระบบนี้

ถามวา  เหมาะกับประเทศไทยหรือไมนะครับ  ประเทศไทยเปนรัฐเดี่ยวเหมือน           

หลายประเทศที่ไดกลาวถึงนะครับ แลวก็มีระบบของการเลือกตั้ง ในอดีตที่เปนปญหา   

มาตลอด ซึ่งรวมถึงระบบการเลือกตั้งตามป ๒๕๔๐ ที่กรรมาธิการเสียงขางมากพยายาม

จะยึดนะครับ โดยเอาตัวเลขเหลานั้นมาเปนตัวยึด แลววิธีการคํานวณเปนตัวยึด         

แลวพยายามแบงบัญชีออกเปน ๘ บัญชี โดยสุดทาย เมื่อรวม ๘ บัญชี เทาเดิมครับ    

ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวนะครับ ใจเย็นนะครับ คือ ผมจะตองระมัดระวังสวนหนึ่งนะครับ สิ่งที่ผมตอง

ระมัดระวังก็คือ สิ่งที่ทานอภิปรายนี่นะครับ ไมวาฝายใดจะไดคะแนนมากกวาก็ตาม        

นี่นะครับ นั่นหมายความวา จะตองมีถอยคํา หรือขอความที่เปนยุติแลวใชไหมครับ หรือ

วาอยางไรครับ ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ขอนิดหนึ่ง นิดเดียวครับ 

ผมคิดวา ถาเรื่องนี้ไดอธิบายกันดี ๆ นะครับ ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับ ผมเชื่อวาพวกเรา     

จะเขาใจ แลวเลือกได ผมลองออกแบบดูทานประธาน ถาจะอนุญาตนะครับ เอา ๒ แผนนี้

ขึ้นผังนะครับ แลวเราดูพรอมกันเลย จะเทียบไดทันทีเลย แบบงาย ๆ แลวใชเวลานิดเดียว

เองจริง ๆ ทานประธาน ทดลองไหมทานประธาน ทดลองดู เอาขึ้นผังเลย จะเทียบกัน

ระหวางกรรมาธิการเสียงขางมากนี่ผมทําใหแลว กรรมาธิการเสียงขางนอยนี่ผมก็         

ทําใหแลว แลวเราจะเห็นขอแตกตางทันที และจะเห็นผลดี ผลเสีย ของ ๒ อยางนี้       

แลวเราชั่งน้ําหนักไดทันทีเลย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

เอาเถอะครับ  ทําอยางไรก็ไดใหเขาใจนะครับ เพียงแตวาประเด็นที่ผมพูดทานการุณครับ 

เดี๋ยวเอาขึ้นก็ไดไมเปนไร  สิ่งที่ทานการุณพูดเมื่อกี้นี้วา ถากรรมาธิการเสียงขางนอยเสนอ 



 ๒๓๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           ประไพพิศ ๑๐๑/๒ 

 

นี่นะครับ กรรมาธิการยกรางตองเห็นดวย ใชไหมครับ ผมก็เลยหวงประเด็นนี้กอน กอนจะ

ขามไปนะครับ ถากรรมาธิการเสียงขางนอยยืนยันวา สิ่งที่อภิปรายนี่นะครับ มันก็มีอยูใน

เอกสารนี้  ผมก็ไมทําผิดนะครับ เดี๋ยวจะบอกกลายเปนผมทําผิดหรือเปลา ใหลงคะแนน

ไป โดยมีเนื้อหาสาระอยางไร เขาใจใชไหมครับ เพราะทานการุณเปนคนยกประเด็นนี้

ขึ้นมาทําใหผมกังวลครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  เราทดลองดูไหมครับ อันนี้เร็วเลยครับ งาย  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

แลวประเด็นที่ผมถามนี่อยางไรครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :   ไดครับ ไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ประเด็นที่ถามนี่วา สิ่งที่อภิปรายนี้นะครับ หรือนําเสนอนี่ มีอยูในเอกสารคําแปรญัตติ 

หรือเปลา มีไหมครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :   ออ มีครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถามี ไมมีปญหาครับ ยืนยันใหผมทราบ ผมจะไดไมถือวาผมทําผิด 

  นายการุณ  ใสงาม   :    โดยเนื้ อหาของเสียงขางนอยมีครบถวน       

เพียงแต เนื่องจากตัวเลขคลาดเคลื่อน เพราะนึกไมถึงวา จะมีการปรับปรุง นี่ผมไมไดอยู

กับเสียงขางนอยเลยนะ พอฟงไปฟงมา เขาใจแลวทีนี้ เห็นดวยกับเสียงขางนอยไปเลยนี่   

และผมลองทําดูนะ  ๒  ทานขาง  ๆ  นี้ทานบอกยืนยันวา  ใช  แลวก็ตรง   ไปถาม              

ทานอาจารยเกริกเกียรติ อาจารยเกริกเกยีรติก็บอกวา ใช ใหรีบเอาขึ้นอธิบายเลย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ อยางนั้นเดี๋ยวนะครับ ทานการุณบอกเขาใจแลวนะครับ ผมก็เลยถามสภานะครับวา

ทานใดยังไมเขาใจ ถาทั้งสภาบอกเขาใจแลว ก็ถามแคนั้นเอง 

  นายการุณ ใสงาม  :   ลองเอาขึ้นดูไหมทานประธาน จะเห็นพรอมกนัเลยครับ 

 

 



 ๒๓๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           ประไพพิศ ๑๐๑/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ คุณไพโรจนวาอยางไรครับ 

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ) :  ผมขออนุญาตนิดเดียวครับ 

ตอนแรกความจริ งกรรมาธิการก็ เสนอ  ๔๐๐  ไม มีสัดสวนอะไรทั้ งนั้ นนะครับ                  

แตการที่ประชุมที่ชะอํานั้น ผูเชี่ยวชาญดานนี้ครับ สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญมานาน คือ 

อาจารยนครินทร ไดเสนอตอที่ประชุม แลวเราเห็นดวย ทานนั่งอยูตรงโนน ยกมือตั้งนาน

แลว ไมมีใครใหพูดเลยครับทานประธาน ใหทานพูดสักหนอยครับ ผมคิดวา จะเปน

ประโยชนตอที่ประชุมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมเห็นอาจารยนครินทรยกมือเลยนะครับ ฟงอาจารยนครินทรกอน ทานมนตรีครับ     

ทานยืนประทวงอะไรครับ 

  นายมนตรี เพชรขุม  :  ไมประทวงครับ ผมยกมือจะซาวนด (Sound)     

เสียงครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาไมประทวงอยายืนขึ้นครับ นั่งลงเลยครับ 

  นายมนตรี เพชรขุม  :   ผมยกมือ แลวคิดวาทานประธานใหผมพูดนะครับ 

ผมจะเสนอประธานใหโหวตเสียงเลยนะครับ เพราะวาคณะกรรมาธิการยกราง                          

เสียงขางมากก็เห็นดวยกับการโหวตเสียงนะครับ  และคณะกรรมาธิการยกราง                          

เสียงขางนอยก็ เห็นดวยกับการโหวตเสียงนะครับ  ฉะนั้น  ก็ไมตองโอ เอนะครับ             

ทานประธาน โหวตเสียงเลยนะครับ เดี๋ยวก็รูครับ ใครที่ไมเขาใจ ก็เขาใจตอนหลังนะครับ 

ถาไมเขาใจตอนนี้ ก็เขาใจตอนหลังนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เขาใจครับ 

  นายมนตรี เพชรขุ ม  :   แตตอนนี้ผมวา ทั้งคณะกรรมาธิการยกราง     

เสียงขางมากก็เหมือนกัน เสียงขางนอยก็เหมือนกันครับ ถาเปนครูไปสอนนักเรียนประถม 

เด็กตกหมดครับ อธิบาย ๑๐๐ คน แลว สมาชิกยังไมเขาใจนะครับ ฉะนั้นโหวตนะครับ 



 ๒๓๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           ประไพพิศ ๑๐๑/๔ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานมนตรีครับ ผมใหทานครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับ ที่พูดโดยที่ประธานยังไมอนุญาต 

  นายมนตรี เพชรขุ ม  :  ผมคิดวา ทานประธานอนุญาตนะครับ เมื่อกี้         

ทานยังบอกเลยครับวา ทานมนตรีครับ 

   

 

             - ๑๐๒/๑ 



 ๒๓๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      กุลนที ๑๐๒/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาคิดเอง คราวหนาไมไดนะครับ อาจารยนครินทรครับ เชิญครับ อาจารยนครินทรอธิบาย

แลว ผมจะโหวตเลยนะครับ 

  รองศาสตราจารยนครินทร เมฆไตรรัตน (กรรมาธิการ)  :  ไม ทานประธาน

ครับ ผมเปนคนที่พูดนอยที่สุดในสภานะครับ ขอบคุณทานประธานที่ใหพูดครับ         

ทานประธานคงทราบ ผมแทบจะไมพูดอะไรเลยนะครับ อยากขอความรูกรรมาธิการเสียง

ขางนอยจริง ๆ วา ในทายที่สุดนี่ ถาตัด คือ ปญหานี่นะครับ พฤติกรรมทางการเมืองไทย

เปลี่ยนแนนอน ถาใครรักพรรคใดมากนี่นะครับ พรรคที่หัวหนาพรรคปรากฏวา สอบตก

หมดนะครับ เพราะวารักมากนี่ ลงทั้งพรรค ลงทั้งคน ก็คุณชวนก็ตกได คุณทักษิณก็ตกได 

ทีนี้พอตกแลวนี่นะครับ เร่ืองยุงยาก คือ อยางนี้นะครับทาน สมมุติวา พรรคที่ ๑ ได ๓๕   

ที่นั่งไปแลว เพราะฉะนั้นสัดสวนที่เปน ๑๐ คนนี่จะไมไดเลย นี่คิดจากหัวมา คําถาม        

ก็คือวา  แลวขางลางนี่ตัดกี่เปอรเซ็นตครับ ขางลางนี่ตัดกี่เปอรเซ็นต ผมเขาใจวา ขางลาง

นี่ยุงยากที่สุด เพราะวาระบบสัดสวนแบบนี้นี่ตองคิดจากฐานขางลางขึ้นมา พรรคที่

ทานจรัญพูดนะ พรรคเอได ๕๐ เปอรเซ็นต แตเผอิญวา สส. เขต ไดไป ๓๕ ที่นั่งแลว 

เพราะฉะนั้นสัดสวนที่อุตสาหไประดมคนมานี่ สอบตกหมดเลยนะครับ ถา สส. สัดสวน

สอบตกหมดนี่ ก็ตองลงมาคิดกับพรรคบี ซี ดี อี คําถามที่ผมตองถามกรรมาธิการเสียง 

ขางนอย ก็คือวา แลวลางสุดนี่คิดกี่เปอรเซ็นต เพราะในกฎของเยอรมันคิดที่ ๕ ถาทาน  

ไมคิด ๕ ถาไมคิดเปอรเซ็นตขางลางไวนี่ จะยุงยากมากวาจะปดลงไปขางลางถึงเทาไร 

ผมขอความรูจริง ๆ วา ทานคิดละเอียดหรือยังวา ขางลางคิดเหลือกี่เปอรเซ็นตครับ 

คําอธิบายยากมาก ขางลางคิดกี่เปอรเซ็นต ๑. จะคิดเทาไรครับ ถาเกิด ๑ สมมุติถาทาน

คิดบอกวา ไมมีเปอรเซ็นตเลยนี่นะครับ เปนไปได สส. จะเกิน ๔๘๐ ถาทานตัดที่ ๑ 

เปอรเซ็นต เปนไปไดวา สส. ปนั้นอาจจะมี ๔๗๙ อาจจะไมครบสภา แลวเราก็ตองเขาไปสู

อีกระบบหนึ่ง  ก็ขอความรูวา ขางลางจะตัดเทาไร ถาทานไมตัดนี่ พอเศษขางลาง    

เพราะทานอยาลืมนะครับ พรรคบนนะถูกเขี่ยออกหมดแลว เพราะวา มันไปได สส. 

ขางบนเกินไป  ก็ตองขอความรูจริง  ๆ  เพราะวาเรื่องระบบเลอืกตั้งนี่นะครับ  ยุงยากมาก   

 



 ๒๓๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      กุลนที ๑๐๒/๒ 

 

นะครับ คิดแคตัวเลขอยางเดียวไมพอ ตองอธิบายอยางอื่นอีก ซึ่งผมไมอยากรบกวนเวลา

สภานะครับ แตผมบอกทานเลยวา พฤติกรรมการเลือกตั้งนี่จะเปลี่ยนไปมหาศาล       

และสิ่งที่ผมนึกไมออกคือวา ขางลางมันจะตัดกันอยางไร ขอความรูดวยครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)               

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานสมาชิกครับ ผมเห็นวาอภิปรายกันมากและพอสมควร เปนที่เขาใจทุกฝายแลว              

นะครับ ผมขอถามทานสมาชิกครับ ในประเด็นดังกลาวนะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  อาว ทานประธาน แลวไมใหตอบกอน

หรือครับ คําถามนี้สําคัญนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เจาหนาที่ดูไมโครโฟน (Microphone) ดวยครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ผมไมเขาใจ ผมขอถามหนอย       

ไดไหมครับ ทานประธาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เดี๋ยวครับ ดูระบบเสียงหนอยครับ เรียบรอยไหมครับ ไดยินไหมครับ-------------------------- 

 

          - ๑๐๓/๑ 



 ๒๓๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๑๐๓/๑ 

 

เดี๋ยวระบบไมคนะครับ ครับทานสมาชิกครับตองระมัดระวังเรื่องโทรศัพทที่นําเขามาดวย

นะครับ  ซึ่งตามขอบังคับแลวเขาหามนําเขามา  แต เราก็อะลุมอลวยกันนะครับ           

ดังนั้นก็ขอใหระมัดระวังเรื่องเสียงที่ดังออกมาดวยนะครับ เมื่อกี้ทานอาจารยนครินทร

อธิบาย แลวก็ไปตั้งคําถามขึ้นมาอีกนะครับ สมาชิกก็เลยอยากจะทราบขึ้นมาอีกนะครับ 

อาจารยหมอครับ 

   นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ) : ขอบพระคุณครับ กระผม นายแพทย    

ชูชัย ศุภวงศ ครับ ประเด็นที่บอกวาหัวหนาพรรคสอบตกนี่ ตรงขามครับ เพราะวาหัวหนา

พรรคนี่สามารถลงทั้งเขตได แลวก็ลงในบัญชีได ถาเกิดไมไดที่เขตนี่ก็จะมาไดที่บัญชีครับ 

เพราะฉะนั้นระบบนี้หัวหนาพรรคจะมั่นคงมาก และยากที่จะสอบตก สวนประเด็นวา      

ตัดกี่เปอรเซ็นตนั้นนี่ ก็อยูที่ประมาณ ๑ หรือ ๒ เปอรเซ็นต เราสามารถที่จะยืดหยุน       

ตรงนี้ได แลวแตตัวเลขที่จะออกมานะครับ ตรงนั้นไมใชเปนปญหาครับ 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ของอาจารยหมอนี่ หมายความวาลงไดทั้งบัญชี ลงไดทั้งเขตถูกไหมครับ  

   นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ) : ครับ เราเนนวา ใหคนที่ลงหาเสียง      

กับประชาชนนี่อยูในบัญชีครับ ดวยเหตุที่วาหัวหนาพรรคก็จะลงทั้งเขตแลวก็ลงทั้ง        

ในบัญชีครับ 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   
ผมขออนุญาตถามไดไหมครับ 

   นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ) : ไดครับ 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  
มันจะมีการไดเปรียบเสียเปรียบกันไหมครับวา มีการลงไดหลายบัญชี หรือวาเลือกไดลง 

มันจะทําใหไดประโยชนมากกวาคนอื่นอะไรไหมครบั ระบบนี้ 

   นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ) : ไมครับ ระบบเราเนนวา คนที่ลงสัมผัส

ประชาชนนี่ครับ ลงที่เขตแลว แลวก็มาอยูในบัญชีดวย ใหเปนไพรออริตี (Priority) หลัก 

นะครับ แลวถาระบบ ๔๘๐ นี่ ใชวิธีนี้นี่ คนที่ลงสัมผัสประชาชน คือ ลงสมัครเลือกตั้งนี่  

จะไดปริมาณ สส. เพิ่มครับ คือ ๔๘๐ จริง ๆ แตวาระบบเดิมที่ ๔๐๐ กับ ๑๐๐ เดิมของ    



 ๒๔๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๑๐๓/๒ 

 
ป ๒๕๔๐ นี่ ๑๐๐ ไมใชพวก สส. นะครับ  อันนั้นเปนพวกนายทุนครับ อันนี้เปนจุดตาง   

อีกจุดหนึ่ง ซึ่งผมอยากจะเรียนย้ําครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ทานสมาชิกครับ ตัดสินใจกันเองนะครับ ถาอยางนั้นผมใหอีกคนละทานนะครับ 

   นายเศวต  ทินกูล  : ผมไมเขาใจครับ ทานประธานครับ ทานประธาน      

ผมไมเขาใจจริง ๆ ครับทานประธานครับ คืออยางนี้ครับ ทานประธานครับ ผมความรูนอย    

ผมก็เลยอยากจะถามนิดเดียวครับ ----------------------------------------------------------- 

 
                                                                                                               - ๑๐๔/๑ 



 ๒๔๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ดรุณี ๑๐๔/๑ 

 

ผมสมมุติวาอยางนี้ กลุมหนึ่งนะครับ ๕๐ บวก ๑๐ เปน ๖๐ ใชไหมครับ อันนี้เอาลอง

ทฤษฎีดูนะครับ เทากับพรรค ก ได ๕๐ เปะเลย แลวพรรค ก ก็ไดคะแนนเต็มรอยหมดเลย      

พรรคที่ ๒ ที่  ๓ ที่ ๔ ไมไดสักคะแนนนี่ มันจะเกิดเหตุการณอะไรเกิดขึ้น อันนี้พิสูจน

ทฤษฎีเฉย ๆ นะครับ อาจจะเปนไปไมไดก็ไดนะครับ แลวสุมมติวาพรรค ก อยางที่ ๒ 

พรรค ก  นี่ได  ๕๐ คน สส. เขตปบเลย คราวนี้พรรค ข ได ๑ คะแนน อะไรจะเกิดขึ้นครับ              

ก็ประมาณเหมือน ๆ กัน พรรคเอ บี ซี ก็เหมือนกันนะครับ ถามันได ๒  ๓ คะแนน                          

อะไรจะเกิดขึ้น อันนี้เปนขอถาม ผมก็เลยอยากจะถามวา จะคํานวณกันแบบไหน   

ขอบคุณครับ 

                        นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาอยางนั้น ผมใหตอบคนละทานนะ แลวทานตัดสินใจกันเองแลวนะครับ อาจารยคมสัน

ครับ แลวเมื่อกี้อาจารยประพันธใชไหมครับ เอาคนละทานนะครับ แลวจบเลยนะครับ  

                         นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ        

คมสัน โพธิ์คง ครับ กรรมาธิการเสียงขางนอย และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ   

ตอขอถามเรื่องตัด ๕ เปอรเซ็นต นี่นะครับ ในเยอรมันเขาตัด ๕ เปอรเซ็นต เขาไมตองการ

ให เ กิ ดพรรค เล็ กกระจายตั วมาก  ก็ เ ลยตัดฐานที่  ๕  เปอร เ ซ็ นต  ทีนี้ ก า รตั ด               

เปอรเซ็นต หรือไมตัดเปอรเซ็นตจํานวนเทาใดในแตละประเทศนั้น อยูที่นโยบายของการ

สงเสริมระบบพรรคการเมืองวา จะตองการใหเกิดพรรคการเมืองใหม ๆ ขึ้นหรือไม           

ถาตองการใหเกิดพรรคการเมืองใหม ๆ นี่นะครับ ทานประธานครับ เขาก็จะตัดที่ตัวเลขต่ํา

นะครับ โดยหลักการ บางประเทศถือหลักการวา สามารถมี สส. ได ๑ คน มันก็อยูที่วา

ตัวเลขอาจจะต่ําลงไปกวา ๑ เปอรเซ็นตก็ได หรือ ๑ เปอรเซ็นต ก็สามารถทําไดนะครับ 

อันนั้นคือหลักการในเรื่องของการตัดฐานเปอรเซ็นตตรงนั้นนะครับ แลวผมคิดวา          

ในปจจุบันนี่เทาที่ผมศึกษามา คิดวาตัวเลข ๕ เปอรเซ็นต ปจจุบันรูสึกวาเยอรมัน            

ก็จะเปลี่ยนนะครับ ขออนุญาต แลวก็ในประเด็นของทานเศวตที่ถามเรื่องรอยเปอรเซ็นตนี่ 

ถาเกิดมีพรรคอยู ๓ พรรค ลงแขงขัน พรรคเอ พรรคบี พรรคซี แขงขัน ปรากฏวา พรรคเอ

ไดรอยเปอรเซ็นตครับ คือไดกวาดไปหมดเลยที่นั่ง ไมใชที่นั่งนะครับ ไดคะแนนเสียง         

รอยเปอรเซ็นตครับ ก็พรรคนั้นประชาชนเลือกครับ คะแนนก็คิดตามจํานวนนั้นเลยครับ    



 ๒๔๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ดรุณี ๑๐๔/๒ 

 

ก็คือไดรอยเปอรเซ็นต ก็ไดรอยเปอรเซ็นต พรรค ๒ พรรค ๓ ไมไดคะแนนแมแต      

คะแนนเดียว ก็ถูกตองครับ ไมควรจะมีที่นั่ง เพราะประชาชนไมไดเลือกเลย มันไมมีเรื่อง

ทิ้งคะแนน เพราะมันไมมีคะแนนให สวนกรณีที่ตอมา ก็คือ ในเรื่องของการที่ ถามีพรรคเอ

พรรคบี พรรคซี พรรคเอไดไป ๖๐ เปอรเซ็นต นะครับ พรรคบีได ๒๐ เปอรเซ็นต หรือ    

พรรคซีไดอีก ๒๐ เปอรเซ็นต นี่ โดยหลักการ ก็ตองมาเฉลี่ยตามสัดสวน โดยวางหลักการ

ตรงนั้นนะครับ ผมคิดวา ประเด็นตรงนี้เปนประเด็นที่เขาใจไดนะครับ แลวก็ระบบของ

กรรมาธิการเสียงขางนอยนี่ เปนระบบที่ทําให พูดงาย ๆ ครับ ถึงแมจะคิดซับซอน แตเกิด

ความเปนธรรมกับพรรคการเมืองที่ลงแขงขัน แลวเกิดความเปนธรรมกับประชาชน           

วา คะแนนเสียงของเขานั้นไดรับการคํานึงอยางแทจริง ไมไดเอาเปนระบบโบนัสนะครับ 

เอาไปท็อป อัพ ภายใตระบบของการเลือกตั้งป ๒๕๔๐ แลวแตกเปน ๘ บัญชี อยางที่ได

เสนอมาครับ ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญอาจารยประพันธ ฝายกรรมาธิการเสียงขางมากนะครับ  

  นายประพันธ  นัยโกวิท  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน         

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ครับ 

เมื่อสักครูทานกฤษฎา ทานไดสอบถามทางกรรมาธิการเสียงขางมากนะครับ วา สิ่งที่     

ยกรางขึ้นมานี่ ไดมีการเตรียมการ  ไดมีการมีแผนการไดจัดแบงอยางไรนะครับ            

แลวทานสุนทร ขออนุญาตเอยนามทั้งคูนะครับ วา นาจะไลจากขางบนลงมานะครับ 

กระผมขออนุญาตตอบที่ทานสอบถามนะครับ วา กรรมาธิการเสียงขางมากนี่ ไดยกราง   

อยูในมาตรา ๙๒/๑ นะครับ วา ใหจัดแบงเขตพื้นที่ออกเปน ๘ กลุมจังหวัด ใหแตละกลุม

จังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ๑๐ คน    

นะครับ การแบงกลุมจังหวัดนี่ ก็คิดตามจํานวนประชากร เฉลี่ยแลวกลุมจังหวัดละ

ประมาณ ๗,๗๕๐,๐๐๐ คน นะครับ ทางกรรมาธิการไดทํารูปแบบนะครับ เปนการจําลอง

นะครับ ในรูปแบบที่ยกรางขึ้นมาทุกประการนะครับ โดยแบงกลุมจังหวัดตาง ๆ มีเอกสาร

นะครับ รวมทั้งมีแผนที่นะครับ แตเนื่องจากมันใชเวลาเยอะ กระผมคงจะไมอธิบายแลว

นะครับ   แตวาจะถายเอกสารใหทานนะครับ   รูปแบบที่กรรมาธิการเสียงขางมากทํานี่ 



 ๒๔๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ดรุณี ๑๐๔/๓ 

 

มีความชัดเจน อธิบายไดชัดเจน ลงมติไดชัดเจนนะครับ แตกรรมาธิการเสียงขางนอย                    

ที่เสนอ ไมใชไมดีนะครับ ดีนะครับ มีสวนดีเยอะมาก แตวามันมีขอยกเวนเยอะมาก                       

นะครับ ขอยกเวนแตละขอยกเวนนี่ ตองอธิบายนะครับ แลวถาฟงดูนี่ครับ ก็จะเพิ่ม

เงื่อนไขมาเรื่อยนะครับ อยางเชนวา สมัครได ๒ บัญชี ใชไหมครับ ลงทั้ง สส. เขต ลงได 

สส. บัญชี ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                          - ๑๐๕/๑ 



 ๒๔๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สมร ๑๐๕/๑ 

 

ซึ่งกระผมดวยความเคารพครับ สิ่งที่อภิปรายนี่มันไมอยูในกรอบที่ยื่นคําแปรญัตติเลย   

นะครับ ยื่นคําแปรญัตตินี่ แปร ๒๕๐  ๒๕๐ นะครับ ระบบบัญชีก็ไมใชลักษณะแบบนี้   

แปรไปแลวก็กลายเปนเขียน แลวไมทราบวาเขียนรายละเอียด แลวถาไมเขียนไดไหม    

ถาเขียนไมไดตองเขียนขยายตอไป เทากับไมอยูที่ในหลักการอันนี้เลย ซึ่งผมเปนหวง                      

ขอกฎหมายครับ ผมไมไดตีรวนอะไรครับ ดวยความเคารพจริง ๆ นะครับ กับสิ่งที่

กรรมาธิการเสียงขางมากเสนอนี่ มีพรอมทุกอยาง แลวผมจะแจกเอกสารใหทุกทานครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือผมไมอยากใหผลคะแนนออกมาแลวสรางปญหานะครับ ผมถึงไดพยายามเนนย้ํา

ตลอดวา สิ่งที่ถาเราลงมติแลวนี่นะครับ นั่นคือ มีถอยคําที่เอาไปใชไดนะครับ ไมใชบอก   

ยังไมมี ผมถึงไดย้ําไงครับวา ทานมีแลวนะครับ แลวจะมาบอกวาเอาหลักการไปกอน    

นะครับ เดี๋ยวมานั่งเถียงกันอีกนะครับ ตกลงทานมีใชไหมครับ ทางกรรมาธิการเขาบอก  

ไมมีนะครับ แลวทานมี อยูตรงไหนครับ ยันเลย แลวทานชนะจะไดเอาตรงนั้น 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ คนที่เสนอระบบ

ของสัดสวนมีอยู ๒ กลุมนะครับทานประธาน คือ กรรมาธิการเสียงขางนอย และกลุมของ

อาจารยเจิมศักดิ์ กลุมของอาจารยเจิมศักดิ์นี่เสนอดวยวา คือ จริง ๆ ในประเทศเยอรมันนี่ 

เขาวางหลักการดวยซ้ําไปวา ในบัญชีนั้นนะครับ ในระบบบัญชีนั้น จะเอาจากคนที่อยู   

ในเขตมาลง หรือจะเอาคนนอกเขตที่ไมไดลงสมัครเขตมาลงดวยก็ได เพราะฉะนั้น        

ในหลักการนี่ คือ ทั้งเขตและทั้งคนนี่ หลักการสําคัญอยูที่ความสําคัญอยูที่ความนิยม       

ในตัวพรรคครับทานประธาน เพราะฉะนั้นจะอยูที่เขต แลวไมได แลวมาอยูในบัญชี     

หรือจะเปนคนนอกเขต แลวมาลงในบัญชีนั้น ไมใชสาระสําคัญ สาระสําคัญ คือ เขา      

เลือกพรรคเปนหลักนะครับ ทีนี้ในประเด็นที่ทานประธานถามนี่ ในเอกสารนี่ ผมคิดวา   

ของอาจารยเจิมศักดิ์นี่มีในประเด็นตรงนี้อยูนะครับ ในเร่ืองของทั้งคนที่จะอยูในบัญชี

หรือไมอยูในบัญชีก็ได อยูในบทบัญญัติในมาตรา  ผมคิดวา มีอยูในนั้นแลวครับ          

ทานประธานครับ อยูในคําแปร รูสึกของอาจารยเจิมศักดิ์จะมีอยูนะครับ  

 



 ๒๔๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สมร ๑๐๕/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตกลงเอาของทาน หรือของอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เอาเปนหลักครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  จริง ๆ ทั้ง ๒ ระบบเปนระบบเดียวกัน

ครับทาน เพียงแตตางกันที่บัญชีเทานั้นเองครับ ทานประธานครับ ระบบคิดคะแนนเปน

ระบบเดียวกันครับทานประธาน รวมทั้งเปนระบบเดียวกับที่ทานอาจารยจรัญเสนอดวย  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวลงมติจะใหเอารางไหนครับ ของทานดูกันเลยครับ เพราะวาผมเรียนตามตรงวา    

เดี๋ยวกลายเปนประธานไมละเอียดรอบคอบ แลวพอถามแลวบอกไมมีเนื้อนะครับ         

จะเสียหายกันไปใหญ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผมคิดวา หลักการ

อันนี้สามารถโหวตตอไปไดวา ในบัญชีที่จะใหคนอยูในเขตเทานั้นลงบัญชี หรือจะให     

คนนอกลงบัญชี ซึ่งเปนหลักการที่เปนรายละเอียดนะครับ แตหลักการอยูที่วิธีการคํานวณ 

ทานประธาน จะคํานวณแบบป ๒๕๔๐  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมเปนไรตรงนั้น  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  อันนี้ตองทีละสเตป (Step) เพราะถา

ไปปนนะครับทานครับ  ทานจะโหวตลําบากมาก  เพราะวามีหลายรางนะครับ             

ทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมลําบากหรอกครับ เพียงแตวา ใหมันชัดเจนวาอยูตรงไหน ของทานอยูหนาไหนครับ    

ของทานอยูหนา ๙๐ หรือเปลาครับ หนาไหนครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ ขออนุญาต

ปรึกษา ของทานอาจารยรวมโหวตไปดวยใชไหมครับ อยูหนาไหนครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  หนา ๙๓ ครับทานประธาน มาตรา ๙๒  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๙๒ ของอาจารยเจิมศักดิ์อยูหนา ๙๓ นะครับ  

 



 ๒๔๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สมร ๑๐๕/๓ 

 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ของเสียงขางนอย

อยูในเอกสารที่ไดแจกครั้งใหม ทานประธานจําไดไหมครับ ในเอกสารฉบับนั้นครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

จําไมไดแลวครับ แจกเยอะเหลือเกินครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  เอกสารที่เพิ่มเติม แลววันนั้น        

ทานประธานเปนประธานในที่ประชุม แลวก็ขอเสนอเอกสารเขามาครับ ที่วากรรมาธิการ

เสียงขางนอยสงวน โดยแกไขเอกสารเพิ่มเติมเขาไป นอกเหนือจากที่อยูในเลมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สมาชิกมีไหมครับ ไมมีหรือครับ อาจารยอัชพรครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธาน                

ที่ เคารพครับ กราบเรียนหารือครับวา  คือ  ถาเอาตามคําแปรญัตติ  ไมวาจะฝาย            

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ หรือกรรมาธิการเสียงขางนอยก็ตามนั้น คือ เสนอรางมาในลักษณะ

ที่ใชเขตประเทศทั้งคูนะครับ ทั้งบัญชีรายชื่อและทั้งแบบแบงเขต แลวก็ใชจํานวน ๒๐๐    

ที่เทากัน เพราะฉะนั้นวิธีการเขียนก็จะเขียนในรูปลักษณะนั้น ทีนี้พอของเราลงมติไปวา

จํานวน สส. แบบแบงเขต ซึ่งมีมากกวา เปน ๔๐๐ และบัญชี ๘๐ โดยในบัญชีนั้น                          

ยังแบงเปนกลุมจังหวัดอีก ตรงนี้ยังไมมีใครเขียนครับ ในรางที่แปรญัตติ ยกเวนรางของ

กรรมาธิการ เพราะฉะนั้นถา 

 

- ๑๐๖/๑ 



 ๒๔๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รัตนา ๑๐๖/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ผมวาอยางนี้ครับ เรียนทานสมาชิกครับ ผมวาลงมติคราวนี้เดี๋ยวมันจะมีปญหา เพราะวา

สิ่งที่อภิปรายมันยังลอยอยูเลยนะครับ ถาตกลงกันไดนะครับ วา ขอความของทานเปน

อยางนี้นะครับ ของยกรางยุติแลวเปนอยางนี้นะครับ ถาโหวตแลวเอาแบบไหนเลยนี่     

นะครับ มันก็จบ ใชไหมครับ แตถาหากญัตติของใครก็ตามที่ยังลอยอยู แลวบอกวา        

ยังไมมีใหปรากฏนี่นะครับ ผมวานั่นกลายเปนประธานทําผิดนะครับ ก็จะสรางปญหา

ใหกับสภา อาจารยคมสันครับ เดี๋ยวเอาตรงนี้บางครับ ดูสมาชิกสิวาอยางไร ทานวีนัสครับ 

แลวก็ทานชาติชายครับ 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม วีนัส ครับ             

ทานประธานครับ ผมตั้งขอสังเกตอยางนี้ครับ เร่ืองของระบบของภูมิภาค ทานครับ ซึ่งมัน

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันนะครับ โดยเฉพาะภาคใตครับ ถาเขาบอกวา ขออยางนี้ 

แลวไดคะแนนของอันนี้มาหมด ถามวาเราแกปญหานี้ไดไหมครับ อันนี้สําคัญนะครับ        

ทานครับ ผมวาสถานภาพของความมั่นคงของชาติเลยนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

คืออยางนี้ทาน ผลอยางไรไมมีปญหานะครับ ผลที่จะออกมาไมมีปญหา แตอยากสราง

ความชัดเจนวา ถาออกมาแลวจะเปนแบบไหนนะครับ คือ ผมไมขัดของที่จะไปทางไหนนี่

นะครับ แตตองการความชัดเจนวา โหวตไปแลวผลเปนอยางนี้นะครับ แตไมใชพอโหวต

แลวมานั่งหาอีกวา จะเอาใบไหนนะครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ        

ขออนุญาตครับ กรรมาธิการเสียงขางนอยยังหาของตัวเองไมเจอเลยนะครับ หนา ๙๗  

หนา ๙๘ ครับ มาตรา ๙๒/๒ ครับ ผมคิดวา เรานาจะลงมติไดแลว ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

อยูเจอกันหมดแลวนะครับ 

 

 

 



 ๒๔๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รัตนา ๑๐๖/๒ 

 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตทานประธานครับ แกไข

เอกสารครับ เอกสารที่แจกใหมในกรรมาธิการเสียงขางนอย ของผมอยูในขอ ๑๘ นะครับ 

อยูในเอกสาร ๙ มิถุนายน แลวก็สวนของคุณหมอชูชัยกับทานอาจารยเกริกเกียรติอยู          

ในขอ ๑๐  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานสมาชิกตัดสินใจกันเองแลวนะครับ ทานชาติชายครับ ตัดสินใจเถอะครับ เอาละ

เขาใจหมดแลวครับ 

   นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ขออนุญาตทานประธานที่เคารพครับ ขออีก

เล็กนอยครับ ทานประธานครับ ผม ชาติชาย เจียมศรีพงษ สสร. ครับ ก็ในเมื่อพวกเราได

คุยกันแลวครับวา ผูแทนราษฎรนี่นะครับ ๔๐๐ คน และบัญชีรายชื่ออีก ๘๐ คน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เขาใจหมดแลวครับทาน 

   นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ตรงนี้มันนาจะจบแลวครับ และทาน

ประธานวินิจฉัยสิครับวา ๘๐ คนนี่นะครับ เขตจะเอาอยางไร  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

นี่ละครับ จะถามสมาชิกแลวครับ ทานครับ 

   นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ทานตองวินิจฉัย 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

นี่ละครับ ผมไมวินิจฉัยหรอกครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมไมวินิจฉัยนะครับ ผมใหสมาชิกวินิจฉัยกันเองนะครับ ถาทานเห็นดวยกับกรรมาธิการ

นะครับ ในประเด็นที่อภิปรายไปทั้งหมดดังกลาวนี้ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับสมาชิก

ที่ขอสงวนคําแปรญัตติไวนะครับ หรือสงวนความเห็นไวนะครับ ใหกด ไมเห็นดวย                         

เชิญลงคะแนนไดครับ  



 ๒๔๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รัตนา ๑๐๖/๓ 

 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีท าน ใดยั ง ไม ล งคะแนน  มี ไหมครั บ  ท านวิ ทยา เส ร็ จ แล วนะครั บ  ป ดกา ร            

ลงคะแนน เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๔๕ ไมเห็นดวย ๓๙ งดออกเสียง ๒ 

ไมลงคะแนน ๑ ก็เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รัตนา ๑๐๖/๔ 

 

   ผานประเด็นนี้ไปแลว ทีนี้ผมขอหารือทานสมาชิกนะครับ วา มาตรา                         

ที่ผานไปแลวเปนมาตราหลักนะครับ สวนมาตราแตละมาตราที่ผานไปแลว ตั้งแตมาตรา 

๘๘ เปนตนไปนี่นะครับ เรานาจะพิจารณาใหหมดครบถวนในหมวดของ สส. ไปเลย                     

นะครับ จะดีไหมครับ มีทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   

                                   - ๑๐๗/๑ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                               เกศราภรณ ๑๐๗/๑ 
 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ไมเห็นเปนอยางอื่นนะครับ เพราะฉะนั้นมาตราที่เราผานไปแลว และคางอยู เร่ิมตั้งแต

มาตรา ๘๘ ถาไมเห็นเปนอยางอื่นนะครับ เชิญทานเลขาเลยครับ 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :   มาตรา ๘๘                        

ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                         

ผมขออนุญาตตกลงกับทานสมาชิกอยางนี้นะครับ เมื่อทานเลขาอานจบแลวนะครับ                        

ในสวนทานใดที่แปรญัตติไวนะครับ หรือในสวนที่จะอภิปรายนั้นใหยกมือนะครับ          

ถาไมยกมือ ถือวาไมติดใจนะครับ ผานครับ ทานเลขาครับ  

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู แทนราษฎร  ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ )  :             

มาตรา ๘๘/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผานครับ  

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มาตรา ๘๙                        

ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :               

มาตรา ๘๙ นะครับ ผานครับ   

นายจเร พันธุเปรื่อง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :   มาตรา ๙๐                          

มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

 

 

 



 ๒๕๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                               เกศราภรณ ๑๐๗/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                          

มาตรา ๙๐ ขอแขวนถอยคําเรื่องในสวนของ สว. นะครับ ทานกรรมาธิการครับ แขวน

เฉพาะถอยคํานะครับ ที่เกี่ยวของกับสมาชิกวุฒิสภานะครับ ผานครับ 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :   มาตรา ๙๑                       

ผานไปแลวนะครับ มาตรา ๙๒ มีการแกไข  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                          

บันทึกไวใหเปนหลักฐานดวยนะครับ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ                          

กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ มาตรา ๙๒ ตองปรับแกเปนเขตละ ๓ คน ตามที่มีมติไป

ครับ ที่เขียนยังเขตละ ๑ คน อยู เดี๋ยวกรรมาธิการรับไปแกแลวครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                          

มีทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

ไมมี ผานนะครับ                      

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอเวลานิดครับ ขอประทานโทษครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยวัชรา พอจะทันกันไหมครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  หาตนฉบับที่แปรญัตติ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                       

หาเจอหรือยังครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  หาตนฉบับไมเจอครับ  

 

 

 



 ๒๕๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                               เกศราภรณ ๑๐๗/๓ 

  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมเจอแลวยังติดใจไหมครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ กระผมวานาจะพิจารณากันนะครับ 

เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ มาตรา ๙๒ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรค

การเมืองจัดทําขึ้น โดยใหเลือกบัญชีรายชื่อของบุคคล 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                        

เมื่อกี้อภิปรายกันไปเยอะแลวครับ ๙๑  ๙๒ แลวครับ อาจารยครับ 

   นายวัชรา  หงส ประภัศร   :   เพราะฉะนั้ นอันนี้ เปนรายละเอียด                          

ที่ฝากคณะกรรมาธิการชวยไปดูดวยครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                        

ครับ กรรมาธิการรับไปดวยนะครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอผานครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ เชิญทานเลขาครับ 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มาตรา ๙๒/๑ 

คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม มาตรา ๙๓ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น                         

และผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

 

                                                                      

 

                                                                                                           - ๑๐๘/๑ 

 

 

 



 ๒๕๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                         รัศมี ๑๐๘/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 
คอย ๆ ไปนะครับ คอย ๆ ไปนะครับ ทานอลิสาครับ 
  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  กราบเรียนทานประธานคะ มาตรา ๙๒ คะ 

ทางกลุมทานอาจารยสมชัยไดแปรญัตติไวคะ ผานทางทานเลขาคณะกรรมาธิการ        

ยกรางคะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   
๙๒ หรือครับ 
  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  คะ ๙๒ คะ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
๙๒ ของทานอลิสามปีระเด็นไหนอีกครับ  
  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  เนื่องจากวา เราไดตกลงกันแลววา ในการ

สมัครผูแทนแบงเขต แลวก็มีเปนเรียงเบอร ก็ขอเสนอขอความเพิ่มเติมในการสงผูสมัคร 

รับเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้งใหพรรคการเมืองสงผูสมัครทั้งหญิงและชายคะ             

ในขอ ๙๒ (๑) คะ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    
๙๒ (๑) ใชไหมครับ  
   นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  มันเปนชีต (Sheet) เพิ่มเติมคะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีชีตเพิ่มเติมไหมครับ แลวในเลมนี้ไมมีหรือครับ 
  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  ไมมีคะ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
แลวไปเพิ่มเติมตอนไหนครับ 
  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  เดี๋ยว ขอใหทานสมคิดชวยแจงหนอยคะ 

 



 ๒๕๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                         รัศมี ๑๐๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ทานกรรมาธิการทานใดชวยชี้แจงหนอยครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

เขาใจวา ของทานอลิสาแปรเพิ่มเติมไว ๙๒/๑ ไดใหฝายเจาหนาที่ของสภาไดพิมพแกไข

เพิ่มเติมแลว แตเขาใจวายังไมไดเอามาแจกครับ จะขามไปกอนไดไหมครับ แลวมาดูอีกที    

ไดไหมครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ได
นะครับ 
  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  ไดคะ ยินดีคะ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ครับ เชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

นะครับ คือ ผมเปนหวงเทานั้นนะครับวา เราจะดูกันไมทัน เพราะวาทีแรกเราพูดกันวา

วันนี้เราจะทําแตหลักการ แตแลวทางยกรางนี่จะไปเคลียรมาทั้งหมด แลวก็เรามาดูกัน

ทีเดียวหลาย ๆ มาตรา พอมาอยางนี้ มันมีทั้งของเกาของใหม ทั้ง ๙๑  ๙๒  ๙๓ มันจะมี

จํานวนก็เปลี่ยน อะไรก็เปลี่ยน แลวกย็กรางเองก็มีการแกไขดวยนะครับ ผมเองก็ดูกลับไป

กลับมานี่ ผมคิดวา ถาทําใหมเสียในหมวดนี้ ตรงนี้ เมื่อเราตกลงกันตามหลักการแลวนี่ 

เอามาดูอันใหมเลย อาจจะรอบคอบกวาไหมครับ หรือวายกรางคิดวา จะดูเองไดเรียบรอย 

คือ ถามันพลาดขึ้นมาก็กลายเปนวา ทานก็ตองรับผิดชอบไปนะครับ ผมเห็นใจตรงนี้    

เราจะรอสักนิดหนึ่งดีไหมครับ เราไปหลักการไปเร่ือย ๆ กอน แลวก็ทานทํามาใหม                          

ก็เคลียรประเภทสัดสวนของผมอะไรก็ทิ้งไป ๆ ก็เหลือแตของทานมา แลวเราก็มาดูกันวา 

เออ มันตรงไหม ถอยคํา ชวยกันคิดดีไหมครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ครับ ทานกรรมาธิการเชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการ ครับ เห็นดวยกับทานอาจารยเจิมศักดิ์ ทานสมาชิก     



 ๒๕๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                         รัศมี ๑๐๘/๓ 

 
สภารางรัฐธรรมนูญครับวา ถาเปนไปไดกรรมาธิการยกรางก็ขออนุญาตไปดูรายละเอียด

ทั้งหมด แลวก็คงเอากลับมาที่นี่ มาดูในคําอะไรตาง ๆ นะครับ ก็ยอมรับวา หลักการนาจะ

เห็นตรงกันแลว ถาเปนไปได กรรมาธิการยกรางใครขอเสนอใหคุยหลักการตอ เสนอวา  

ขอคุยเรื่องวุฒิเลยไดไหมครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ครับ ขออนุญาตสรางความชัดเจน ถาจะเอาไปทํานี่นะครับ แลวเมื่อไรจะเอากลับมา 

เสนออีกทีครับ พรุงนี้ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) :  ขอวันเสารไดไหมครับ
ทานประธานครับ วันเสารเราก็วากันไปเรื่อย ๆ นะครับ แลวก็ถาวุฒิเสร็จหลักการก็ไป

มาตราอื่นไปกอนก็ได ขออนุญาตหารืออยางนี้ครับ ขอวันเสาร จะไดเอาทั้งตัวรางของ สส. 

และ สว. มาเสนอเลยนะครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
นาจะเห็นพองตองกันไดทั้งสภาแลวมั้งครับ ทานอาจารยวัชราครับ ถาเห็นดวยก็ 
  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ ผม วัชรา หงสประภัศร คือ กระผมอยาก

เรียนถามวา ที่แปรญัตติไวนี่ยังอยูใชไหมครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ยังอยูครับ แตหลักการที่ผาน ก็คือ หลักการที่เราไดพิจารณากันไปแลว ทานอาจารยพิเชียรครับ 
  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ทานประธานครับ ผมมีในมาตรา ๙๕   

ซึ่งกระผมไดแปรไววา คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งนี่ ผมไดแปรเปนหลักการใหญไว 

เร่ืองที่เปดโอกาสใหสมัครอิสระไดนี่ กระผมอยากจะขออนุญาตเรียนถามนะครับวา 

ประเด็นนี้พอที่จะมีทางทําอะไรไดบางไหมครับ -------------------------------------------------- 

 
                                               - ๑๐๙/๑ 



 ๒๕๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                          บุศยรินทร ๑๐๙/๑ 

 

เพราะวามันเปนประเด็นหนึ่งที่สําคัญมาก คือ จะเปดโอกาสใหผูสมัคร สส. นี่สามารถ

สมัครอิสระไดดวย แทนที่จะบังคับใหสมัครในนามพรรคการเมืองเพียงอยางเดียว 

ประเด็นนี้ก็เปนประเด็นใหญอีกประเด็นหนึ่ง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :                    

ก็เปนสิทธิที่เดี๋ยวทานสามารถนําเสนอไดอยูแลว ถามันไมไดอยูในหลักการที่เราไป

พิจารณาตั้งแตที่ผานมานะครับ เอาตามนี้นะครับ เดี๋ยวจะไดวากันไปทีเดียวเลยนะครับ 

เมื่อเอารางนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ไดครับ แลวก็เมื่อทํารางเสร็จแลว                       

ผมขออนุญาตมาตรา ๙๕ นะครับ เร่ืองสมัครอิสระได 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไดครับ เปนสิทธิของทานอยูแลวครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ขอบพระคุณมากครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ดั งนั้ นนี่ นะครับ  ขออนุญาตหารื อที่ ป ระชุมนะครับ  ว า  มาตราในหมวดของ                    

สภาผูแทนราษฎรนะครับ สวนที่ ๒ ดังกลาวนี้ ขอใหกรรมาธิการไปปรับปรุงถอยคําให

เปนไปตามมติที่ผานไปแลวนะครับ สวนรายละเอียดอื่น ๆ ใหนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

นะครับ เมื่อดําเนินการพรอมแลวนะครับ ผมขออนุญาตผานไปสวนที่ ๓ นะครับ        

ทานอาจารยวัชราครับ ผานไปสวนที่ ๓ แลวครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมขออนุญาตหารือครับ ทานประธานครับ 

ทานประธานที่เคารพ กระผม วัชรา หงสประภัศร คือ เร่ืองใชบัตร ๒ ใบ ที่กระผมไดพูดถึง

ตะกี้ขอความกรุณาทานไดกรุณาใครครวญอีกสักครั้งครับ เพราะมันจะเกิดการลักลั่น

อยางที่ผมวา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

มันเปนมติไปแลวอาจารยครับ แหม อาจารยก็เปนนักกฎหมายใหญอยูแลวนะครับ     

ผานนะครับ เราก็เคารพเสียงสวนใหญกันนะครับ ในสวนที่ ๓ เชิญทานเลขาครับ 

 



 ๒๕๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                         บุศยรินทร ๑๐๙/๒ 

 

   นายจเร พันธุ เปรื ่อง (รองเลขาธิการสภาผู แทนราษฎร ปฏิบัติ 

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  

สวนที่ ๓ วุฒิสภา ไมมีการแกไข  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวกอน ใหผมหารือ อาจารยเจิมศักดิ์ ผมเขาใจ ใหเขาอาน เพื่อจะไดเขาสูวาระ   

การพิจารณานะครับ พอเขาอานแลวนี่นะครับ ผมก็จะถามทานสมาชิกวา จะพิจารณา   

ในหลักการกอนไหมนะครับ โดยตั้งประเด็นขึ้นมานะครับ วา ในสวนของวุฒิสภานั้นนี่    

นะครับ นาจะมีประเด็นหลัก ๆ ๒ ประเด็นใหญ ๆ นะครับ ประเด็นหนึ่ง ก็คือ เร่ืองของ       

ที่มานะครับ วา จะมาอยางไร จะเลือกแบบเลือกตั้งโดยตรง หรือมีสัดสวน หรือทั้งสัดสวน 

ทั้ ง เลือกตั้ งนะครับ  ก็ เลยจะหารือกับทานสมาชิกนะครับ  แลวก็จํานวนนะครับ             

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ผมคิดวา ถาจะพิจารณาเรื่องนี้ อาจจะตองพิจารณาจากอํานาจหนาที่เสียกอน พอเรารู

อํานาจหนาที่นี่ เราจึงรูจํานวนและที่มา หรือวาจะที่มาแลวก็จํานวนก็ได ถาเราไมรูอํานาจ

หนาที่นี่ ที่มามันก็ไปลําบากเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ ทานประธานครับ         

เราพักสัก ๑๐ นาทีไดไหมครับ เพราะเราเครียดกันมา ๓ ชั่วโมงเศษ ถาจะกรุณาพักสักสิบ  

๑๕ นาที ขาวตมรอน ๆ ก็รออยูแลวนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ไมขัดของนะครับ ทานสุนทรครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี        

ผมเฝาฟง เฝาติดตามมาดวยความรับผิดชอบในหนาที่นะครับ ผมไมทราบวา มาตรา ๙๖ 

ทานจะเอาอยางไร ขามไปกอน เพื่อที่จะมาวากันพรุงนี้ ก็ไมขัดของนะครับ ขอให     

ยืนยันครับ ๙๖ นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เขายืนยันไปหมดแลวครับ อาจารยครับ ทั้งหมวด ทั้งสวนนะครับ 

 



 ๒๕๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                        บุศยรินทร ๑๐๙/๓ 

 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ตกลงเปนพรุงนี้ใชไหมครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : คือ 

เดี๋ยว เขาอาจจะเอาวันเสาร หรืออะไรก็แลวแตครับ เมื่อกี้บอกวา จะขอวันเสาร 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  แตยังไมไดแปร คนที่ยังไมไดแปรวันนี้ ก็ยังไมถือ

วาตกไปใชไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไมตกครับ ไมตกนะครับ อยางนั้นนะครับ เดี๋ยวไปตกลงกันนะครับวา จะพิจารณาในสวน

ไหนนะครับ วันนี้นะครับถาไมถึงหาทุมตกลงไมเลิกนะครับ ตกลงพิจารณาไมนอยกวา  

หาทุมนะครับ ชวงนี้ก็พักนะครับ ๑๕ นาทีครับ 

 

พักประชุมเวลา ๒๑.๓๕ นาฬิกา 

 

 

                                                                                                                    - ๑๑๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริวรรณ ๑๑๐/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๒๒.๐๔ นาฬิกา 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :        

ครับ เชิญนั่งไดครับ ทานสมาชิกครับ กอนที่เราจะพักไปเราก็ไดพิจารณาถึงในหมวดของ

วุฒิสภานะครับ ตอนนี้มีทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดเสนอไววา ขอใหพิจารณาอภิปราย                     

ในสวนที่อํานาจหนาที่นะครับ ในสวนอํานาจหนาที่กอนนะครับ ทานศักดิ์ชัยครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย     

อุนจิตติกุล ครับ ทานประธานครับ ในเรื่องของอํานาจหนาที่ ผมคิดวา อยากจะใหทาง

กรรมาธิการยกรางไดชวยชี้แจงในรายละเอียดกอนที่จะไดพิจารณาไปในเรื่องอื่นครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานกรรมาธิการครับ 

    ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน               

ที่เคารพครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการยกรางครับ ขออนุญาตเรียนทานสมาชิก 

สภารางรัฐธรรมนูญทุกทานครับวา ในเรื่องของอํานาจหนาที่นั้น กรรมาธิการยกรางไมได

เปลี่ยนแปลงอํานาจหนาที่ของ สว. ไปจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ กลาวโดยสรุป ก็คือวา

อํานาจหนาที่ของ สว. สมาชิกวุฒิสภาตามรางที่กรรมาธิการยกรางไดจัดทําขึ้นนั้น จะมี

อํานาจหนาที่ดวยกัน ๓ ประการครับ  

  ประการที่ ๑ คือ อํานาจในเรื่องของนิติบัญญัติ ก็คือ ทําหนาที่กลั่นกรอง

กฎหมาย อํานาจหนาที่นี้ เปนอํานาจดั้งเดิมของวุฒิสภา ซึ่งวุฒิสภาที่ผานมาของ     

ประเทศไทยนั้น ไดมีอํานาจหนาที่นี้มาโดยตลอด อํานาจหนาที่ที่ ๒ ที่ยังคงอยู คือ อํานาจ

หนาที่ในเร่ืองของการใหความเห็นชอบการดํารงตําแหนงตาง ๆ ขององคกรตาม

รัฐธรรมนูญ อํานาจหนาที่นี้ก็ยังคงอยูในสวนนี้นะครับ ------------------------------------------  

 

                                                                                                                    - ๑๑๑/๑ 



 ๒๖๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            ประไพพิศ ๑๑๑/๑ 

 

อํานาจหนาที่ที่ ๓ ครับ คือ อํานาจหนาที่ในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   

ซึ่งเขาใจวา หลายทานอาจจะติดใจปญหาเรื่องอํานาจหนาที่ที่ ๓ นี้เองนะครับ วา        

วุฒิที่มาจากการเลือกตั้งผสมสรรหา หรือวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งลวน ๆ ที่หลายทานได

สงวนคําแปรญัตติไวก็ตามนี่นะครับ จะมีอํานาจหนาที่ในเรื่องของการถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองหรือไม กรรมาธิการยกรางขออนุญาตใหขอมูลเพิ่มเติมสั้น ๆ       

แคนั้นเองครับวา อํานาจหนาที่ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นเปนอํานาจหนาที่

ที่สําคัญ ไมวาระบบเลือกตั้งจะเปนอยางไรก็แลวแต กรรมาธิการยกรางยังอยากจะเห็น

อํานาจหนาที่นี้ วุฒิสภามีอํานาจหนาที่ตอไป หลายคนอาจจะตั้งคําถามครับวา เอะ      

ถาไมเอาอํานาจหนาที่ในเรื่องถอดถอนใหวุฒิสภาแลว จะเอาอํานาจหนาที่นี้ไปใหองคกร

อ่ืนไดหรือไม บางคนเสนอวา ใหอํานาจหนาที่นี้ไปอยูที่ศาล หรือไปอยูที่องคกรอื่น          

ก็แลวแตนะครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญวา เร่ืองการ 

ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้น รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไดกําหนดหลักเกณฑ

วิธีการถอดถอนไวหลายเรื่องดวยกัน สวนใหญก็เปนเรื่องของการที่สอทุจริต สอวากระทํา

ผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือเปน

เร่ืองที่กระทําผิดกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญโดยตั้งใจ ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ที่เรากําลัง

รางอยูนี้ไดเพิ่มอํานาจอีกหนาที่หนึ่งนะครับ ก็คือ เร่ืองของการถอดถอน เพราะเหตุที่                       

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกระทําผิดในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม ที่เปนเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมอยางรายแรง ขออนุญาตกราบเรียนเพื่อเปนขอมูลประกอบเพิ่มเติมวา           

การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นเปนเรื่องสอทั้งสิ้น สอทุจริต สอวากระทําผิด

ตอตําแหนงหนาที่ราชการทั้งหลาย ไมใชเร่ืองของการทําผิดโดยตรง พูดงาย ๆ หรือพูด

ภาษาที่เขาใจตรงกัน คือ ทําผิดนั่นละ แตไมมีใบเสร็จ ถาใหศาลเปนคนทําหนาที่ถอดถอน

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง วิธีพิจารณาของศาลซึ่งตองชัดเจนนะครับ และเห็นความผิด

อยางชัดแจง จะทําใหระบบการถอดถอน ซึ่งเราวางอยูในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ แลวก็ผู

รางป ๒๕๕๐ คือ กรรมาธิการยกรางตองการใหดํารงอยูตอไป จะมีการเปลี่ยนแปลงไป       

โดยสรุป ผมคิดวา อํานาจหนาที่ทั้ง ๓ อยาง ๑. อํานาจหนาที่นิติบัญญัติที่ทําหนาที่ในการ 

 



 ๒๖๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                       ประไพพิศ ๑๑๑/๒ 

 

คานและดุลฝายสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อํานาจหนาที่ที่ ๒ คือ อํานาจหนาที่ในเรื่อง      

การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญ กับอํานาจหนาที่ที่ ๓ เร่ืองการถอดถอน

นั้น ยังนาจะเปนอํานาจหนาที่ทั้งสามที่วุฒิสภาในประเทศไทยควรมีอํานาจหนาที่ตอไป

ครับ ขออนุญาตเรียนชี้แจงตามที่ทานสมาชิกสภารางถามครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ผมวาชี้แจงตรงนี้ นาจะเปนเรื่องของการทําความเขาใจกัน เพราะวาในอํานาจหนาที่

ของสมาชิกวุฒิสภานั้นมันมีอยูหลายมาตรานะครับ เราก็จะไดรูวา ที่กรรมาธิการยกรางได

วางกรอบ หรือแนวทางอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาไวอยางไรนะครับ ทานสมาชิก

วุฒิสภาที่กําหนดไวดังกลาวนี้ มีทานใดจะติดใจซักถามอะไรอีกไหมครับ ทานอาจารย   

เจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ผมเรียนถามนิดหนึ่งเถอะครับ คือ 

เห็นบอกวา อํานาจมีอยู ๓ อยาง คําวา นิติบัญญัติ นี่ นอกจากกลั่นกรองกฎหมายแลวนี่ 

จะมีอํานาจในการตรวจสอบดวยหรือเปลา เพราะฝายนิติบัญญัติปกติก็เปนฝาย

ตรวจสอบดวย คือ มีกรรมาธิการ มีการตรวจสอบ ซึ่งสมัยผมนี่ ผมก็เรียกมาตรวจสอบ 

แลวก็ทั้งตรวจสอบเรื่องทุจริต เร่ืองอะไรตอมิอะไรที่เปนเหตุที่ขณะนี้ คตส. เอาไปทําตอก็ดี 

อะไรตออะไรก็ดี นี่นะครับ ผมพบหลายเรื่องก็สง ปปช. บาง หรือจัดการ ปปช. เอง        

ในฐานะที่ทําทุจริตตอหนาที่ ขึ้นเงินเดือนตัวเอง อะไรพวกนี้นะครับ อันนี้จะอยูในอันนั้น

ดวยไหม ถาอยูนี่ ปกติผมเรียกวา มีอํานาจอยู ๔ คือ ๑. กลั่นกรองกฎหมาย ๒. อํานาจใน

การตรวจสอบ ตั้งกระทูได ทําอะไรพวกนั้นได นั่นคือตรวจสอบ และอันที่ ๓ ก็คือ สมัยผม

นะครับ ก็คือแตงตั้งหรือวาเลือกตั้งองคกรอิสระ แตเที่ยวนี้จะกลายเปนเพียงแครับรอง

หรือไมรับรอง และอันสุดทาย คือ ถอดถอน ขณะนี้ ถาผมเขาใจไมผิด จะเหลือสามอํานาจ

ครึ่ง หมายถึงอันที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก็เปนรับรอง หรือไมรับรอง ผมถือวา มีอํานาจ  

ครึ่งเดียว พูดงาย ๆ วาเหมือนรุนผม หักออกครึ่งหนึ่ง อยางนี้ใชหรือเปลา  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญทานอาจารยสมคิดครับ  

                                                                                                                - ๑๑๒/๑ 



 ๒๖๓ 
 สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      กุลนที ๑๑๒/๑ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผม 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการ ก็เปนอยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์วา อํานาจในเรื่องของ

การตั้งกรรมาธิการ เพื่อทําหนาที่สอบสวน หรือกรรมาธิการในเชิงกฎหมายก็ยังมีอยู 

อํานาจในการตั้งกระทูถามก็ยังมีอยูครับ เพราะฉะนั้นเรียกอยางทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็ได

นะครับ สามอํานาจครึ่งนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานศิวะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  นิดเดียวครับทานประธาน ขอให

เคลียรประเด็นนี้ อีกนิดหนึ่ งครับ  อํานาจในการขออภิปรายทั่ วไปโดยไมลงมติ                          

ยังมีอยู เหมือนเดิมใชไหมครับ คืออันนั้นก็เปนการตรวจสอบประเภทรุนแรงที่สุด                  

ก็คืออภิปรายทั่วไป ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ กรรมาธิการพยักหนานะครับ ทานศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. 

ครับ ผมอยากจะเรียนถามทางกรรมาธิการยกรางวา ที่บอกวา อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา

ลดลงใชไหมครับ ในเรื่องของการใหความเห็นชอบพวกองคกรอิสระตาง ๆ ใชไหมครับ 

เพราะวา ถาหากวาไมเห็นชอบ สงกลับไป แลวกรรมการสรรหายืนยันกลับมานี่ วุฒิสภา   

มีอํานาจยับยั้งไดอีกหรือเปลาครับ ผมไมแนใจตรงนี้นะครับ ถาสมมุติวา มีอํานาจยับยั้ง

ไมได แลวก็กรรมการสรรหาจะสามารถนําขึ้นเสนอทูลเกลาฯ ไดเลยนั้น ผมก็ยังมีขอสงสัย

วา ระหวางคน ๗ คน  ๘ คน  ๙ คน กับคนรอยกวาคนในวุฒิสมาชิก ซึ่งเรายังไมทราบจะ

มีเทาไรนี่ ทําไมเราไปใหความสําคัญกับคน ๗ คน มากกวาคนในสภา ผมก็ขอถามแคนี้

กอนนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ กรรมาธิการครับ ขออนุญาตเรียนชี้แจงตอคําถามของ 



 ๒๖๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      กุลนที ๑๑๒/๒ 

 

ทานศิวะ เปนอยางที่ทานศิวะไดกรุณายกขึ้น ถาดูตัวอยาง อยางเชน ในมาตรา ๒๒๖         

การสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ก็จะเปนลักษณะนั้นวา เมื่อกรรมการสรรหาไดทําการ

สรรหารายชื่ อแล ว  ก็จะส ง ให วุ ฒิสภาพิจารณา  เพื่ อพิจารณาว าจะเห็นชอบ             

หรือไมเห็นชอบเทานั้น ถาเห็นชอบ ก็จบไป แตถาไมเห็นชอบนั้น ก็จะตองสงกลับไปยัง

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ถาคณะกรรมการสรรหายืนยันดวยมติเอกฉันท 

ก็ใหถือไปตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ แลวก็สงไปดําเนินการ เพื่อแตงตั้งตอไป 

เหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้น ก็เนื่องจากตองการที่จะลดอํานาจวุฒิสภา จากเดิมที่

เปนผูที่มีอํานาจเด็ดขาดในการแตงตั้ง โดยเดิมนั้น สรรหามาจํานวน ๒ เทา แลวก็วุฒิสภา

ก็เลือก ซึ่งที่ผานมานั้น ก็ปรากฏวา ก็มีปญหาในการที่ใหอํานาจนี้แกวุฒิสภาในการเลือก

บุคคล เพราะฉะนั้นในสิ่งที่แกไขใหม วุฒิสภาก็จะทําหนาที่เปนเพียงผูกลั่นกรองวา

คณะกรรมการสรรหาที่เสนอมานั้น มีคุณสมบัติ มีความเหมาะสมจริงหรือไม แตถาเมื่อไร

ก็ตามที่วุฒิสภานั้นไมเห็นดวย ก็ตองหาทางแกไขวา แลวจะดําเนินการกันตอไปอยางไร       

ซึ่งกรรมการสรรหาก็จะมีทางเลือกอยู ๒ ประการ ๑. ก็คือ สรรหาคนใหม เพื่อเสนอเขามา

วุฒิสภาเห็นชอบอีกครับ  แตในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา  ถาทั้งหมดเอกฉันท              

ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาที่กําหนดขึ้นนั้น ไดกําหนดขึ้นมาใหม โดยใช

ระดับทานประธานศาลทั้ง ๓ ศาลนะครับ เปนองคกรหลัก แลวก็อาจมีเชื่อมโยงกับทาง

ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานนั้น รวมทั้งยังมีบุคคลนอกซึ่งศาลเลือกมา                  

ศาลฎีกากับศาลปกครอง บุคคลเหลานั้นนาจะเปนบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ แลวก็ถายังยืนยัน

ในระดับนั้น ก็ควรจะใหดําเนินการตอไปได 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. 

นะครับ ผมไมทราบวา ตัวอยางที่ทานกรรมาธิการยกรางชี้แจงนี่ มีในประเทศไหนบางครับ 

อยากจะทราบมีประเทศไหนบางที่คนมีอํานาจอนุมัตินี่ อํานาจนอยกวาคนสรรหา                   

ผมอยากทราบวา มีในประเทศไหนไหมครับ หรือมีไหมในประเทศเราที่กรรมการสรรหา               

จะใหญกวาคนมีอํานาจอนุมัตินี่   ผมยังไมเห็นนะครับ  หรือผมอาจจะไมมีความรูพอก็ได  



 ๒๖๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      กุลนที ๑๑๒/๓ 

 

เพราะผมคิดวา ถาอยางนั้นก็อยาใหเขามีอํานาจเลยดีกวา เพราะมันเปนไปไมไดที่คน       

สรรหามาแลวมีอํานาจเหนือกวาคนอนุมัติ ๑๖๐ คน ในสภา กรรมการสรรหามีอยู ๗ คน 

๘ คน ซึ่งผมคิดวา ผมยงัมองไมเห็นนะครับ--------------------------------------------------------  

 

          - ๑๑๓/๑ 

 

 

 



 ๒๖๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๑๑๓/๑ 

 

อันนี้ผมคิดวา อันนี้เราตอบคําถามประชาชนไมได ผมคิดวา ก็ในเมื่อเราอยากจะให

วุฒิสภานี้เชื่อมโยงกับประชาชน ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหเขามีอํานาจ ถาเขาเกิด

ยืนยันมาดวยเสียงเอกฉันทละครับ วุฒิสภายืนยันดวยเสียงเอกฉันทนี่ แลวคน ๗ คน                          

จะมาเหนือกวาคน ๑๖๐ คน อยางไร ผมยังคิดไมออกนะครับ  นึกตามทานไมทัน อันนี้                 

ผมขออนุญาตถามกอนนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ เดี๋ยวทานก็เก็บเอาไวกอนนะครับ แลวถาไมพอใจ ก็ไปพิจารณารายละเอียดอีก      

ทีหนึ่งนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 
   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ผมจะพยายามตอบพี่ศิวะของผมนะครับ คือ ทานประธานครับ รูปแบบคลาย ๆ อยางนี้

เคยมีในสมัยที่ผมเปนสมาชิกวุฒิสภา แลวทานกรรมาธิการยกราง ทานรองประธาน    

ทานก็คงจะยืนยันไดวา ที่ผมพูดนี่เปนความจริง ก็คือกรณีที่มีการสรรหา และมีการรับรอง

ตําแหนงตุลาการศาลปกครองสูงสุด เพราะในการสรรหา  หรือคัดเลือกตุลาการ           

ศาลปกครองสูงสุด เขาสงมาใหวุฒิรับรอง หรือไมรับรองเทานั้น วุฒิไมมีอํานาจในการ      

ที่จะบอกวา หรือเลือกวาเลือกเอาผูหนึ่งผูใด ซึ่งอันนี้ก็เปนที่ถกเถียงไดวา ตุลาการ           

ศาลปกครองสูงสุด หรือศาลปกครอง  เปนองคกรอิสระหรือเปลา แตนั่นคงไมใช

สาระสําคัญที่เราจะพูดกันในตรงนี้ แตก็ตองกราบเรียนวา ศาลปกครองสูงสุดมีระบบการ

สรรหาของตัวเองที่ตางกับของคนอื่น ผมเปนประธานกรรมาธิการในการตรวจสอบเรื่องนี้

เมื่ อครั้ งที่ ไดตุลาการศาลปกครองสูงสุดมา  ๓  ทาน  หรือ  ๔  ทาน  ผมจําไม ได              

ในชวงปสุดทายนี่ เดี๋ยวทานจะยืนยันได ผมเปนประธานกรรมาธิการที่ตรวจสอบประวัติ     

และความประพฤติ และในที่สุดวุฒิสภาไดรับรองทั้งหมด ไมไดมีอะไรที่ไมรับรองเลย    

ผมเรียนวา ผมก็เลยไดเรียนรูวา วิธีการที่เขาไปสรรหามานี่เขาทําอยางไร เพราะวาผม

ซักไซไลเลียงแลว พยายามไปเจาะ ไปดู เพราะวาผมชอบดูวา มันมีอะไรบกพรองหรือไม       

และผมก็อภิปรายวาผมหาขอบกพรองไมได  ผมคิดวาศาลปกครองสูงสุดทําไดดี            

 

 



 ๒๖๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๑๑๓/๒ 

 

เขานับตั้งแตเขาดูเอกสารหลักฐานของคนที่จะมาสมัคร ถาเปนทนายความ จะตอง         

ผานมาแลวกี่ป มีกี่คดี ถาเปนอาจารยจะตองมีงานวิจัย อะไรตออะไรเขามาดู ดู ดู ดู ดู      

ดูเสร็จแลว คัดเลือกจากนั้นมาชั้นหนึ่ง แลวก็มีการสอบสัมภาษณ ตั้งอนุกรรมการแยกกัน

ไปสอบสัมภาษณ คือ เขาทําเปนกระบวนการที่คัด คลาย ๆ กับคัด คัดบุคคลที่จะไปเปน

อาจารยมหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่ คือ มีการคัดเลือกกันหลายชั้น หลายระดับ แลวใน

ที่สุด ผมยังจําไดวา เขาตองการ ๑๓ ตําแหนง แตเขาสงให ๓ หรือ ๔ ตําแหนง ผมก็ซักวา

ทําไมถึงสงมานอย ในเมื่อคุณตองการเยอะ เขาก็บอกวา คุณภาพของคนเขารับไดแคนี้ 

ผมก็ดีใจ นี่พูดจริง ๆ นะ นี่คือศาลปกครอง ในที่สุดผมตรวจสอบประวัติทั้ง ๓ ทาน          

มีนักการศึกษาเขาไปอีกคนหนึ่ง ยังจําได ในที่สุดผมก็ยืนอธิบายอยูตรงนั้น ผมเปน

ประธานกรรมาธิการ แลวก็บอกวา ผมรับไดทั้ง ๔ คน ขอใหเพื่อนสมาชิกนั่นเปน         

การประชุมลับ เพราะวาบอกประวัติทั้งหมด แลวผมบอกวา ๔ คน นี้ผมผาน ถาในแง   

ของผม และผมใหขอมูลทั้งหมด ก็ผาน คราวนี้จะมีความแตกตางกับที่ทานศิวะถาม     

นิดหนึ่ง ศาลนี่ทานมีกระบวนการของทานในการคัดเลือก และสงมาใหวุฒิสภารับรอง 

หรือไมรับรอง แตอันนี้กระบวนการนี่มันยังไมชัด เพราะวามันมีคนอยูเพียงไมกี่คน อยางที่

ทานศิวะถาม อาจจะ ๕ หรือ ๗  ตอนนี้เปน ๗ ใชไหมครับ และกระบวนการจะเปนอยางไร 

เหมือนศาลไหม ผมวาทานศิวะมีประเด็นนะครับ แลวขณะเดียวกัน เวลาคัดมาแลว     

ตอนที่ศาลปกครองสูงสุดสงมาใหพวกผม --------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                 - ๑๑๔/๑ 

 

 
 
 



 ๒๖๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ดรุณี ๑๑๔/๑ 

 

ถาผมบอกวา  ไม รับ  ทานตองไปสรรหาใหม  ไมได มีวิธียืนยันแบบนี้  ผมจําไดวา 

รัฐธรรมนูญฉบับที่แลววาอยางนั้น ถาพวกผมบอกไมรับนี่ ทานไปเลย ทานสรรหามาใหม 

แตเที่ยวนี้ทานยันได ตรงพวกนี้ นี่คือประเด็นที่เราอาจจะตองถกกันเหมือนกันนะครับวา                          

ในเรื่องอํานาจหนาที่ ผมขอพูดอีกประเด็นหนึ่งก็แลวกัน ที่คิดออกในขณะนี้ ก็คือ อํานาจ   

ในการกลั่นกรองกฎหมาย ผมไดไปดูงานของออสเตรเลีย ถาหากวา เขาจะมีสภาสูง          

ก็คือ วุฒิสภา เขาใหโอกาสสภาสูงเปนคนเริ่มพิจารณากฎหมาย แลวสงใหสภาลาง

กลั่นกรอง ผมถามวา อันนี้ทานกาวหนาไปถึงขั้นนั้นไหม เราจะไดรูไงครับวา เราอยากจะ

ไดวุฒิที่มาจากแบบไหน  อยางไร เพราะวาของออสเตรเลียนั่นนะครับ  สภาลาง                  

ถากฎหมายเริ่มจากสภาลาง สงสภาบนกลั่นกรอง แตกฎหมายสามารถจะเริ่มจากสภา

บนพิจารณาเสร็จสงสภาลางกลั่นกรอง ประกาศใช คือ ๒ สภา นี้ เขาทําหนาที่ควบคูกัน

ไปมา ของทานเปนอยางไร ผมอยากจะทราบตรงนี้ดวย ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ ผมจะใหทานสมาชิกนี่นะครับ ซักถามจนเปนที่เขาใจนะครับ ถาทาน

เขาใจหมดแลวนี่นะครับ ผมก็จะเลิกประชุม โดยเริ่มประชุมพรุงนี้ ในมาตรา ๑๐๖                          

เปนตนไป เปนรายมาตรานะครับ ก็แลวแตสมาชิกนะครับ จะทําความเขาใจในเวลานี้    

นะครับ ก็เชิญซักถาม แลวก็เชิญกรรมาธิการตอบได แตถาจนเขาใจเรียบรอยหมดแลว 

ผมจะเลิกประชุมนะครับ มีทานใดจะถามอีกไหมครับ ทานวัชราครับ ใครถามเยอะ ๆ       

ก็อันตรายเองนะครบั  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร ครับ คือ กระผมอานเปรียบเทียบระหวางของป ๒๕๔๐ กับปที่รางใหม

นี่นะครับ แลวมีความรูสึกวา ของใหมนี่เหมือนจะเปนตรายางเทานั้นเองครับ คือ ไมมี

อํานาจที่แทจริงในการทําหนาที่เลย ซึ่งแตกตางกับป ๒๕๔๐ แลวตอนนี้เราเทาที่คิด

คืบหนาไปนั่นนะครับวา เราจะกําหนดคุณสมบัติของวุฒิสมาชิก สมาชิกวุฒิสภานี่ใหเขม

ยิ่งกวาเดิม เมื่อเปนดังนั้นนี่นะครับ มันก็จะสวนทางกันครับวา เราไดสมาชิกวุฒิสภาที่ดี

กวาเดิม แตเรากลับใหอํานาจนอยลงกวาเดิม มันดูจะสวนทางกัน ขอบคุณครับ 

 



 ๒๖๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ดรุณี ๑๑๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีทานใดจะซักถาม หรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมไหมครับ กรรมาธิการมีไหมครับ ไมมีแลว

นะครับ เพราะฉะนั้นขอที่ทานเห็นวาอาจจะมีปญหา หรือเห็นวาไมถูกตอง หรือควรแกไข

อยางไร เดี๋ยวจะวารายมาตราในวันพรุงนี้ อาจารยพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ยังมีนิดหนึ่งครับ ทานประธานครับ     

ผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ คือผมมีความรูสึกวาวุฒิสภาชุดใหมนี่ ถาเผื่อเรามี

ทั้งการเลือกตั้ง แลวก็ทั้งการสรรหานี่ เรานาจะไดบุคลากรที่มีคุณภาพ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เรายังไมไดพิจารณาครับ เอาเปนวา พูดถึงอํานาจหนาที่ตอนนี้ ที่สมาชิกสงสัย หรือจะ

ซักถาม จะหาขอมูลอะไรนี่นะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ถาอยางนั้นผมขออนุญาตอภิปราย     

สักนิดหนึ่งนะครับวา ผมคิดวา สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมฉบับนี้ 

นาที่จะมีอํานาจหนาที่ใกลเคียงกับวุฒิสภาชุดป ๒๕๔๐ ถาไมจําเปน ไมควรที่จะไป      

ตัดทอนอํานาจใด ๆ ลงไปนะครับ นาจะมีอํานาจทั้งการกลั่นกรองกฎหมาย การติดตาม

ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนะครับ แมกระทั่งการแตงตั้งและถอดถอนองคกรอิสระนี่ 

ถาถามความเห็นสวนตัวในใจของผมนี่ ผมก็ยังอยากที่จะใหวุฒิสภาชุดนี้ไดมีโอกาสที่จะ

ทําหนาที่เหลานี้นะครับ แทนที่จะตัดทอนลงมาจนกระทั่งเหมือนอยางที่เพื่อนสมาชิก    

ทานหนึ่งไดกลาวไปเมื่อสักครูนะครับวา ความรูสึกนี่ กลายเปนวา วุฒิสภาชุดนี้เหมือนกับ

เปนสภาที่ไมคอยมีอํานาจ แลวก็จะกลายเปนสภาตรายาง อะไรทํานองนั้นนะครับ ------- 

 

                                                                                                          - ๑๑๕/๑  



 ๒๗๐ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๑๕/๑ 

 

ซึ่งผมก็คิดวา ผมอยากจะเห็นวุฒิชุดใหมนี้เปนวุฒิที่ทําหนาที่ชวยเหลือสภาผูแทนราษฎร

ใหสามารถที่จะทํางานไดดีที่สุด แลวก็รับใชพี่นองประชาชน รับใชผลประโยชนของ

ประเทศชาติใหมากที่สุดครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ขอบพระคุณครับ ยังสงสัยอยูหรือครับ เชิญทานวิทยาครับ 
  นายวิทยา คชเขื่อน  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม วิทยา คชเขื่อน 

ทานประธานที่เคารพครับ มีหนังสือฉบับหนึ่งมาถึงกระผมนะครับ เปนการหารือวา        

ในกรณีที่มาตรา ๑๐๗ นี่นะครับ ที่คณะกรรมการประกอบดวยบุคคล ๗ คนนี่นะครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ทานวิทยาครับ เดี๋ยวรายละเอียดคอยวารายมาตราดีไหมครับ ตอนนี้เราทําความเขาใจ

เร่ืองอํานาจหนาที่ ใครจะสงสัยตรงไหนนี่นะครับ  

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  ผมทําความเขาใจวา อํานาจหนาที่นี่หมายความวา 

๗ คน นี่จะไปเปนคนสรรหาวุฒิสมาชิก 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ไมใชครับ ไมใชครับ เปนเรื่องอํานาจของสมาชิกวุฒิสภา เมื่อไดเปนแลวนี่ สามารถทํา

อะไรไดบาง  
  นายวทิยา คชเขื่อน  :  ก็สงสัยครับวา มันจะวนกันนะครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    
ไมวนหรอกครับ ทานเอาไปปนกันเองครับ เอาไวรายละเอียด รายมาตราดีกวาทาน จะได

ไมเสียเวลา นี่ดึกแลว เดี๋ยวคืนนี้ไปนอน พรุงนี้มีเวลา มีแรงจะไดมาประชุมตอได        

เดี๋ยวอาจารยจรัสแลวก็ทานชาติชาย อาจารยจรัสครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ กระผมยังไมอยาก

กลับบานครับ ไมคอยดึกเทาไร  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ไปขออนุญาตอาจารยรุจิรากอนนะครับ  

 



 ๒๗๑ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๑๕/๒ 

 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  คือผมสงสัยในวิธีการเขียนกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเร่ืองสภาผูแทนกับวุฒิสภานี่ครับ คือ ทานอาจารยสมคิดกรุณา

อธิบายเรื่องหนาที่สามสี่อยางใหฟง แตวาไมเห็นมีการบัญญัติไวในมาตราหนึ่งมาตราใด  

โดยเฉพาะวา ใหมีหนาที่อะไรบาง ก็ไปซอนอยูในที่ตาง ๆ ไมทราบวา วิธีการเขียน

กฎหมายอยางนี้จะปรับปรุงใหชัดเจน เพราะวาคนจะไดอานรูเร่ืองไดไหมครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ถาอยางไรกรรมาธิการเดี๋ยวสรุปใหอีกทีแลวกันนะครับ พอเวลาถาใครเปนนี่นะครับ      

เขาก็จะสรุปนะครับ วา มันมีอํานาจหนาที่อะไรบาง ทานชาติชายครับ 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ชาติชาย 

เจียมศรีพงษ ครับ สสร. ครับ ถาทานประธานจะหารือวาอํานาจหนาที่ของ  สว.           

เปนอยางไร ผมคิดวา มันตองมีความสัมพันธกันดวยครับ คนที่เขาเสนอตัวลงสมาชิก

วุฒิสภานี่ เขาไมไดมีโอกาสหาเสียงเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนี่กระบวนการที่เขามานี่    

เขาไมมีสิทธิที่จะหาเสียงไดเลยนะครับ เมื่อเขาไมไดหาเสียงแลวนี่ อํานาจที่เขาไดมานี่ 

เรามาพูดอํานาจทีหลังหรือครับ คนที่เปนปราชญชาวบาน ภูมิปญญาชาวบาน ที่เขาทํา

อะไรประสบผลสําเร็จ เขาไมมีปริญญา เขาไมมีความร่ํารวยในทางสังคมนี่นะครับ                        

ขออนุญาตเรียนทางทานประธานผานไปยังกรรมาธิการยกรางดวยนะครับวา ตรงนี้ละ

ครับที่มีอีกหลายเหตุผลครับ ที่เราพูดวา สภาผัว สภาเมีย สภาหนึ่ง สภาสอง ถาเขาลงรับ

เลือกตั้งนี่นะครับ ใหเขาปดประกาศที่สถานที่ราชการ ไมมีสิทธิที่จะไดมีแนวความคิด                  

เลยครับ นโยบายก็ไมสามารถที่จะพูดได เขามา ใหเขาได  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เขาใจทานครับ  

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  คือ อํานาจหนาที่ผมเขาใจครับ แตที่มานี่ 

เราไปจํากัดสิทธิเขา แลวผมยังมีความคิดครับวา วุฒิสมาชิกนี่ ถาจะมานี่ ก็ควรจะมาจาก

ทางเดียว ไมควรที่จะมาจาก ๒ ทาง เพราะวา 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  
เดี๋ยวคอยวากัน เมื่อกี้ผมก็เตือนคนอื่นไปแลว  



 ๒๗๒ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๑๕/๓ 

 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ใชครับ ทานประธานไมฟงผมเลยครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ผมฟงสิ ถึงได 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ถายทอดโทรทัศนนะครับ ทานประธานครับ 

ทานก็เอาอยางนี้เร่ือยเลยครับ ทานตองฟงบางนะครับ ดึกไมเปนไร พวกผมมาจาก

ตางจังหวัดนี่ มาเยอะแยะมาก  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

คือ อยางนี้ทานชาติชาย เดี๋ยวฟงผมพูดใหจบกอน เรากําลังคุยกันวา อํานาจหนาที่         

ทําความเขาใจกันในเบื้องตน แตทานไปลงรายละเอียดเรื่องอื่นที่ไกลไปเรื่อย ๆ  

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ทานประธานก็เคยผานการเปนสมาชิก

วุฒิสภา ทานก็รู ทานเปนคนมีชื่อเสียง คนอื่นเขานี่ เขามีหนาที่ทาง 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

คือ อยางนี้ทาน เรานี่ประชุมดวยบรรยากาศที่ดี ผมนี่หามตั้งหลายทานนะครับ ในเม่ือ

หามไปแลวนี่ แลวผมก็ไปปลอยทาน แลวคนอื่นเขาจะวาผมอยางไร ตองเห็นใจกันครับ  

    
 

- ๑๑๖/๑ 



 ๒๗๓ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รัตนา ๑๑๖/๑ 

 

   นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  : ทานครับ ทานประธานที่เคารพครับ             

ผมดวยความเคารพ ผมไมเคยรบกวนเวลาไปมากกวานี้เลย ผมมีความคิดอีกหลายอยาง   

ผมจะนําเสนอทานประธานครับ มันไมใชวาเวลา ตรงนี้เปนกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ 

กฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับ ทานมาเบรกผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ อยางนี้ ทานฟงผมนิดหนึ่ง ผมใหเกียรติทุกทานนะครับ แลวก็ใหความสําคัญในความ

คิดเห็นทุกทาน แตเราพูดนี่นะครับ ขอบังคับเขาเขียนเอาไววา พูดก็ตองในประเด็นนะครับ 

แลวเราจะมาพูดนอกประเด็น ประธานก็ขัดทาน ถูกไหมครับ มันก็เสียบรรยากาศ ทานก็

คุยในประเด็นเลยครับวา เร่ืองอํานาจหนาที่จะเสนออยางไร ผมไมเคยหาม แตวาทานไป

เร่ืองอื่นนี่นะครับ ผมก็ตองดึงกลับมาถูกไหมครับ เชิญตอครับ เอาในประเด็นเลยครับ 

    นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  คืออยางนี้ครับ ประเด็นนี้นะครับ ผมเขาใจ 

ทานประธานที่เคารพครับ ถาในกรณีที่มา มาโดยที่ไมมาจากความหลากหลาย เราจะ

จํากัดคนอยูเพียงกลุมเดียวหรือครับ ทานประธานที่เคารพ เราจะกําจัดคนที่เขาไมมีสิทธิ 

ที่จะไดเขามาเปนคนกลั่นกรองกฎหมายหรือครับ คนกลั่นกรองสุดทายนี้นะครับ สมาชิก

วุฒิสภา ทานประธานก็อยูดวยนะครับ ในกรณีอยางนี้นี่ ถากระบวนการการมาจาก

เบื้องตนมาแลว ผิดทิศทาง สุดทายแลวทานประธาน ผมคิดวา ในกรณีการกลั่นกรอง         

มันจะไมประสบผลสําเร็จหรอกครับ เพราะฉะนั้นทานอยากใหมาจากหลายสาขาอาชีพ 

หากอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาจะไดดูแลองคกรอิสระอะไรก็ตามนะครับ            

หรือแมกระทั่งในเรื่องของการที่จะไดเขามาในเรื่องของอีกหลายหลักเกณฑนี่นะครับ    

ตรงนี้ผมอยากขอกราบเรียนทานประธานไปยังทานกรรมาธิการยกรางดวยครับวา        

ผมบอกวา กระบวนการจากขั้นตน เมื่อกระบวนการจากขั้นตนผิดพลาดแลวนี่ครับ       

ผมขออนุญาตนิดเดียวครับ ทานประธานครับ เหมือนการศึกษาครับ ถาขั้นตนผิดพลาด 

มาแลวนี่  ขั้นตอนตอนปลายจะผิดตลอดเลยครับ  ผมก็พยายามที่จะอธิบายกับ           

ทานประธานครับวา  ตรงนี้ละครับเราอยากไดคนดีเขามาสูสมาชิกวุฒิสภา เราจะ

กลั่นกรองเขาอยางไร  ผมก็มีความเห็นวา  ทิศทางนี่ครับ  ถาจะมาจากเลือกตั้งก็มาเสีย 

 



 ๒๗๔ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รัตนา ๑๑๖/๒ 

 

ทิศทางเดียว สรรหาก็มาจากทิศทางเดียว แลวอํานาจนี่หนาที่มันจะไดตรงกันครับ     

ไมใชวามาจากกลุมบุคคลกลุมหนึ่ง  อีกคนหนึ่งมาเลือกตั้ง  อํานาจหนาที่นั้นจะ   

เปลี่ยนไปครับ ทานประธานครับ ขออนุญาตที่จะไดเรียนสั้น ๆ อยางนี้นะครับ ไมรบกวน

เวลาครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานศิวะครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศิวะ แสงมณี       

สสร. นะครับ ขออนุญาตหารือทานประธานวา ในกรณีที่พรุงนี้เราเปดขึ้นมา ในการ

พิจารณา เราจะพิจารณาเหมือนกับภาคบายวันนี้ใชไหมครับ คือ พูดในเรื่องหลักการ     

เราคงไมไปพิจารณาเหมือนกับสึนามิ (Tsunami) ตอนภาคเชานะครับ เราอยากไดเปน

ภาคบายหลังจากที่สึนามิผานไปแลวนะครับ เพราะผมคิดวา ถาพิจารณาอยางภาคบาย 

วันนี้เราจะเห็นวา ทุกอยางก็เปนไปอยางเรียบรอย ก็เลยหารือทานประธานนะครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ในสิ่งที่จะหารือ เปนประเด็นหรือไมก็ตาม มันก็อยูที่ ๑๐๖ อยูแลวนะครับ เพราะวา       

มาตรา ๑๐๖ นี่นะครับมีถึงจํานวน แลวก็ที่มานะครับวา สว. จะมาในรูปแบบใด พอทาน

ผานมาตรา ๖ ไดนี่นะครับ มาตราอื่นก็ไลตาม เพราะฉะนั้นมาตรา ๖ คือ มาตราเริ่มตน   

ที่จะพูดถึงประเด็นที่เราไดหารือกันไปนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์         

ผมคิดวา เรานาจะหารือกันวา คือ ถาเราเริ่มจากมาตราที่ทานพูดนะครับ มันก็จะมีปญหา

อยูที่วา เราจะเริ่มจากจํานวนคน แลวก็เร่ิมจากคนมาจากไหน แตวาเรานี่อยากจะเห็น     

ภาพรวมวา อยางที่ผมเรียนไปแลวแตตนวา ถาเราดูวา วุฒิมีหนาที่อะไร แลวหนาที่    

ดังกลาวนี้มันควรจะใชคนสักเทาไร แลวก็มาจากไหน มันตองพิจารณาพันกันเปนระบบ -- 

 

                                                                                                                 - ๑๑๗/๑ 



 ๒๗๕ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                               เกศราภรณ ๑๑๗/๑ 

 

เพราะฉะนั้นถาจะลองพิจารณาดูนะครับ ทําแบบวันนี้ในภาคบาย หลังจากสึนามิ       

ผานพนไป มันก็ราบร่ืนดี ก็คือวา ใหแตละฝาย แตละสวน ผมนี่ไมมีโอกาส เพราะวาผม

ไมไดแปรญัตติ เพราะวาผมบอกวา ใหมีสภาเดียว แตวาเพื่อนเขาจะไดมีโอกาสพูดใหเห็น

ภาพเปนระบบ แลวสั้นครับ ไมยาวหรอก วุฒิ มันไมตองมีปารตีลิสต มีแบบไหน พอพูดกัน 

ผมวาสักชั่วโมง ชั่วโมงเศษ เรียบรอย แลวทานประธานจะกรุณาผมบางในฐานะที่พอจะมี

ประสบการณ  ผมก็จะไดแสดงความเห็นบาง แลกเปลี่ยนกับกรรมาธิการนะครับ 

เพราะวาในกรรมาธิการรูสึกจะยังไมมี สว. เลยสักคนเดียว เพราะฉะนั้นผมอาจจะชวย

ทานได อธิบายบาง ตอบบาง อะไรบางนะครับ เพราะวาของทานคลาย ๆ ของเกา หนาที่ 

อํานาจ อะไรตออะไรก็ตาม แลวก็ถาจะชวยกันทําใหเห็นภาพรวม เสร็จแลวทานก็เร่ิม

โหวตเลยทีนี้ อํานาจหนาที่จะเอาอยางไรดี เราก็เร่ิมมาดูกัน สภาก็เร่ิมพิจารณาอํานาจ

หนาที่กันวา จะเอาแคไหน จะเอาเหมือนกรรมาธิการไหม หรือจะเอามากกวานั้น หรือจะ

เอานอยกวานั้น พอตกลงเสร็จ ก็จะคอย ๆ โหวตกันไปเรื่อย ๆ เร่ือย แบบในชวงหัวค่ําวันนี้ 

ถาทําเสียอยางนั้น แลวเสร็จแลวก็ยกใหยกรางทานไปแกไข เหมือนกับวันนี้ที่ทานยกไปแก 

แลวเมื่อกี้ก็ เผื่อไวแลววาทานแกเสร็จ วันเสารมาไลตอเนื่องกันเลย ก็จบนะครับ           

แลววันอาทิตยเราก็ทําตอกันอีกนะครับ เพราะวาทานประธานบอกกับผมวา วันอาทิตยก็

ตองประชุม ผมก็เลิกรายการที่ผมตองรับฟงความเห็นประชาชนเรื่องรัฐธรรมนูญ           

ในตอนบายแลว แลวก็ทําหนังสือไปบอกชอง ๑๑ วา ใหมาถายทอดพวกทานแทน ในหอง

นี้นะครับ ในวันอาทิตย ในเวลาของชวงที่ผมทํา ตั้งแตบายสามโมงถึงหาโมง ทุกอยางก็จะ

เดินไดดี ขอบพระคุณครับทานประธาน เดี๋ยว ทานกรรมาธิการยังไมตอบผมนะครับ ที่ผม

ถามไป ๒ ขอ เมื่อกี้นี้นะครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยางนั้นผมวา ตองตกลงกันนะครับ เพราะเมื่อกี้มันไกกับไขนะครับ เราจะพิจารณา

ที่มา สว. หรือจะไปพิจารณาอํานาจหนาที่กอนนะครับ อํานาจหนาที่มันก็มีตั้งแต

กลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผนดินนะครับ แลวก็แตงตั้งบุคคล                     

ถอดถอนบุคคล ตั้งกระทู มันก็มีเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นตองปรึกษาทางกรรมาธิการ               

ยกรางครับ เชิญอาจารยสมคิดครับ 



 ๒๗๖ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                               เกศราภรณ ๑๑๗/๒ 

 

ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)   :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ  มีคําถามบางคําถาม  ขออนุญาตตอบไปพลางกอน  ทานอาจารย เจิมศักดิ์                          

ถามประเด็นเรื่องวา ในออสเตรเลีย   ถาผมฟงไมผิดนะครับ มีการใหวุฒิสภาสามารถริเร่ิม

เสนอรางกฎหมายได ความจริงไมใชประเทศเดียวครับ มีหลายประเทศ ในฝร่ังเศส ที่ผม

ไปศึกษามาก็เปนเชนนั้นนะครับ มาเริ่มตนที่สภาไหนก็ได แตตองไปจบอีกที่สภาหนึ่ง

เสมอ พูดงาย ๆ คือ รวมกันแลวตองได ๒ สภา จากจุดไหนก็ไดนะครับ ความจริงเรื่องนี้ 

พู ด กั น ม า ตั้ ง แ ต ป  ๒ ๕ ๔ ๐  ว า  เ ร า ใ ห อํ า น า จ วุ ฒิ ส ภ า เ พิ่ ม ขึ้ น น ะ ค รั บ                          

อยากกราบเรียนวา ความจริงอํานาจวุฒิกอนป ๒๕๔๐ มีอํานาจหนาที่เดียวเทานั้น คือ                     

ในเรื่องนิติบัญญัติ อาจจะมีอํานาจตรวจสอบอยางทานอาจารยเจิมศักดิ์พูดบางก็ได                 

แตไมมีอํานาจในการใหความเห็นชอบหรือรับรององคกรตามรัฐธรรมนูญแตประการใด 

แลวก็ไมมีอํานาจในการถอดถอน เมื่อป ๒๕๔๐ นั้น ไดเพิ่มอํานาจขึ้นมาอีก ๒ อยาง      

ป ๒๕๕๐ เราคิดวา อํานาจ ๔ อยาง ที่มีอยู หรือสามอยางครึ่งที่อาจารยเจิมศักดิ์ไดพูดถึง                       

นาจะเหมาะสมดีอยูแลว ก็เลยไมไดเพิ่มเร่ืองอํานาจหนาที่ในการเสนอรางกฎหมาย                          

เขาไปดวยนะครับ ใหมีแตอํานาจหนาที่ในการคานและดุลฝายสภาผูแทนราษฎรเทานั้น                  

สวนประเด็นที่อาจารยจรัส  สุวรรณมาลา ไดเรียนถามนี่นะครับ วา ทําไมเราไมเขียน  

อํานาจหนาที่ของวุฒิใหชัดเจน มี หนึ่ง สอง สาม สี่ ความจริงมีขอเสนอของทานอาจารย       

ศรีราชา  เจริญพานิช ขออนุญาตเอยนาม ทานก็เสนอใหเขียนนะครับวา มีอํานาจหนาที่

อะไรบาง แลวก็ไมไดเสนอเฉพาะวุฒิสภาเทานั้น เสนอใหพูดถึงอํานาจหนาที่ของ                        

สภาผูแทนราษฎรดวย แตวาการเขียนอํานาจหนาที่แบบนั้น ถาอธิบายในเชิงกฎหมาย                          

ไมมีแพตเทิรน (Pattern) ของประเทศไหนในโลกนะครับ รัฐธรรมนูญที่เขียนแบบนั้น                         

เขาก็จะเขียนอํานาจหนาที่ลอกันไป เรียงมาตรากันไปนะครับ เราก็ใชแพตเทิรนแบบนั้น

มาอธิบายนะครับ ผมขออนุญาตเรียนอยางนี้ครับวา เนื่องจากบทบัญญัติวาดวยวุฒิสภา

มีเรื่องคอนขางมาก หลายประเด็น และซับไปซอนมา ก็พรุงนี้เชานะครับ กรรมาธิการ                     

ยกรางจะทําเอกสารดีไหมครับ สักหนึ่งแผน วาขอเสนอนี่ องคประกอบของรางของ

กรรมาธิการเสนอวาอยางไร ที่มาเปนอยางไร อํานาจหนาที่อยูมาตราไหนบาง ผมรับจะไป

ทําใหนะครับ  แลวพรุงนี้เชาเอามาแจกนะครับ  วามี ๑ หนากระดาษ  ทานก็เห็นภาพเลย               



 ๒๗๗ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                               เกศราภรณ ๑๑๗/๓ 

 

นะครับ และอภิปรายไปตามอันนั้นก็ได นาจะรวดเร็วมากขึ้น  

ประเด็นสุดทาย ที่ทานศิวะถามวา มีประเทศไหนในโลกไหมที่ไปเขาวุฒิ

แลวกลับมาสรรหา สรรหาเอกฉันทแลว ก็ยังชนะวุฒิได  ----------------------------------------  

 

 

           - ๑๑๘/๑ 



 ๒๗๘ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รัศมี ๑๑๘/๑ 

 

ขออนุญาตกราบเรียนวา ไมมีหรอกครับ ก็เปนนวัตกรรมใหมที่เราคิดขึ้น แตไมใชเร่ือง

เดียวที่เราคิดขึ้น ความจริงมีหลายเรื่องที่เราคิดขึ้นใหม แลวก็ไมใชครั้งแรกดวย แตผมขอ

อนุญาตกราบเรียนทานศิวะ และทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับวา เราพูดถึง

วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรที่มาจากปวงชนชาวไทย มาจากการเลือกตั้ง แลวทานก็

บอกวา มีคนบางคนเทานั้นก็มาลมวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งได หรือลม สส. ที่มาจากการ

เลือกตั้งได ความจริงระบบนี้ไมไดมีเพียงแตเร่ืองที่เราเสนอนะครับ ผมขออนุญาต     

กราบเรียนวา แมแตเร่ืองการตรากฎหมาย ถาทานเห็นนะครับวา สส. สว. ตรากฎหมาย 

เสร็จแลวถามีคนโตแยงวา กฎหมายที่ผานมาจาก สส. สว. นี่ขัดรัฐธรรมนูญ ถามวาไปที่

ไหน ก็ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญครับ ศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ขาด คําถาม คือ ศาลรัฐธรรมนูญมี   

กี่คน หาหกคน ครับ บางที ๑๕ คน ถามวาทําไม ๙ คน ๑๕ คน ไปลมรางกฎหมายที่ผาน

ความเห็นชอบของคน ๗๐๐ คน ที่ดูรอบคอบมาแลว บอกไมขัดรัฐธรรมนูญ แตคนเพียง  

๙ คน ๑๕ คน บอกขัดรัฐธรรมนูญ แนนอนครับ ไมใชเร่ืองที่เหมือนกันแท ๆ แตถาเอา

จํานวนคนมานับ บอกวาทําไมกรรมการสรรหา ๗ คน ถึงไปคว่ําความเห็นของวุฒิทั้งหมด

ได ก็จะเกิดคําถามแบบเดียวกันครับ ทําไมคน ๙ คน หรือ ๑๕ คน ไปคว่ําความเห็นของ

คน ๗๐๐ คน ได ที่เขาผานมา  ๒ ระบบไมเหมือนกันทีเดียวรอยเปอรเซ็นต ฝายหนึ่ง    

เปนศาล ฝายหนึ่งเปนกรรมการสรรหา แตโดยรวมผมอยากเปรียบเทียบวา ก็เปนเรื่องที่

เราคิดขึ้นวานาจะดีกวาระบบเดิมที่ เปนอยู แตวาคงอภิปรายรายละเอียดไดครับ         

ทานประธานครับ เพราะยังมีเวลาในมาตรานั้น แตขออนุญาตกราบเรียนวา เพื่อความ

เขาใจตรงกัน และมีรายละเอียดที่ยังเห็นไมตรงกันอยูเยอะ พรุงนี้เชากรรมาธิการยกราง

จะทําสัก ๑หนากระดาษวา เร่ืองวุฒินี่อาจจะมีสามสี่ประเด็น จะไดอภิปรายกันไดดียิ่งขึ้น

กวาเดิม ขออนุญาตใหขอมูลเพิ่มเติมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :           

ขอรายละเอียดของอํานาจหนาที่ทั้งหมดเลยที่มันกระจัดกระจายอยู แลววงเล็บใสมาตรา

มาดวยนะครับ มีทานใดติดใจอะไรอีกไหมครับ  

 

 



 ๒๗๙ 
สสร ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รัศมี ๑๑๘/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผมขอความกรุณา

ทางกรรมาธิการเพิ่มเติมนิดเดียว ทานชวยเทียบกับวุฒิรุนเกาดวยไดไหมครับ ป ๒๕๔๐ 

พูดงาย ๆ ไหน ๆ ทําแผนนั้นทําแผนเดียวกัน ซึ่งในจริง ๆ แลวพวก ป ๒๕๔๐ เขาทําไว 

แลวมี ทางสํานักงานเลขาวุฒิมี ทั้งอํานาจหนาที่ แผนเหมือนของทาน เราจะไดเทียบกัน 

เพราะวาที่มาก็อาจจะตองเทียบกัน เพราะหลายคนก็อยากจะมาจากการเลือกตั้ง     

คลาย ๆ กับรุนพวกผม จํานวนก็เหมือนกัน เพราะวาบางทีงานนี่มันจะเหมาะแคไหน 

จํานวนมันจะเปนอยางไรนี่ จะตองใหไดสัดสวนพอสมควรนะครับ ก็ตองดูกันตรงนั้นดวย 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :           

เอาอยางนี้ เพื่อใหสามารถทาํไดทันนะครับ ฝายเลขาธิการตอนเชาชวยไปขอที่ตึกวุฒิสภา

นี่นะครับ เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มาใหดวย ถาฝากอาจารย

สมคิดทําทันก็ชวยทํา ถาทําไมทัน ก็มีขอมูลที่สามารถนํามาพิจารณาไดอยูแลวนะครับ 

ทานอาจารยศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  : ผม ศิวะ แสงมณี เมื่อกี้อาจารยสมคิดพาดพิงมา

หนอยหนึ่งนะครับ ก็ไหน ๆ อาจารยสมคิดจะทําขอมูลพวกนี้มาแลว ก็อยากใหชวยรวม

นวัตกรรมใหม ๆ อะไรที่อาจารยคิดคนขึ้นมาทีเดียวเลย พวกผมจะไดรูวา นวัตกรรมทานมี

อะไรบาง มันมีประเภทกายกรรมมีไหม หรืออะไรอยางนี้ ผมก็อยากขอความกรุณาทาน

อาจารยสมคิดดวยนะครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : มี

ทานใดติดใจอะไรอีกไหมครับ คงไดเวลาพอสมควรแลวนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์          

จะพิจารณาตอหรือครับ ถาอาจารยเจิมศักดิ์พิจารณาตอ ก็ขอใหอาจารยเจิมศักดิ์อยู        

คนเดียวนะครับ วันนี้หมดวาระการประชุมแลว ขอประชุมตอพรุงนี้เกาโมงครึ่งนะครับ 

วันนี้ขอปดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๒๒.๔๕ นาฬิกา 

 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
____________________ 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปรื่อง      รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

  นางสาวยุพา ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

        และชวเลข 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
   นางนัยนา เปรมประพันธ  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

   นางบังอร วิบูลโกศล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางนนทสภรณ ขุนทองจันทร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสาวฐานวีร เกิดโสดศรี  เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

   นางสาววิไลพร ชวยกลาง  วิทยากร ๔ 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๓) 
   นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ   นางศันสนีย ฤทธิ์ประเสริฐศรี 

   นางนิวรา คํางาม     นางเสาวลักษณ เพชรา  

   นายพรเทพ ไชยสงวนสุข    นางสาวอุทัยวรรณ จํานงคศาสตร 

    นางนัชชา โนไธสง    นางสาวสุพชิชาย เนื่องพิมพ 

   นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร    นางสาววีรุทยั ผาสขุเวชพร  

   นางสาวปทติตา ธีรนนท     นางศิริวรรณ สากลวาร ี

   นางสาวประไพพิศ ดีสุน      นางสาวกุลนที หวังประเสริฐ 

   นางสาวนงลกัษณ อู     นางดรุณี จันทพันธ  

   นางสาวสมร เกตุศรี       นางสาวรัตนา ภูระหงษ  

   นางสาวเกศราภรณ จันทรบํารุง    นางสาวรัศมี บานเยน็   

   นางสาวกรรวี พจนวิชัย    นางสาวรสรนิทร กนกอุดม  

    
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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