


สารบัญ   
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)  
วันศุกรที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
-------------- 

                   หนา 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

  -  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสรจ็แลว   ๑ 
 

  ผูอภิปราย 
  - ศาสตราจารยสมคิด เลศิไพฑูรย   ๓, ๙๑, ๙๓, ๙๔, ๙๖,  

         ๑๐๐, ๑๐3, ๑๐๔, ๑๐๕,  

         ๑๐๖, ๒๑๐, ๒๑๑, ๒๑๓,  

         ๒๑๕, ๒๑๖, ๒๑๙, ๒๒๑, 

         ๒๒๓, ๒๒๕, ๒๒๖, ๒๒๗, 

๒๒๙, ๒๓๐, ๒๓๔, ๒๓๕,  

๒๓๗, ๒๔๐, ๒๔๔, ๒๔๘,  

๒๔๙, ๒๕๐, ๒๕๑, ๒๕๔  

๒๖๑, ๒๖๒, ๒๘๕, ๒๙๕ 

 

   

 

 



         - ๒ - 
                                  หนา 
 

- นายการุณ ใสงาม       ๘, ๗๙, ๑๑๖, ๑๕๘, ๑๖๓,  

         ๑๗๗, ๑๘๒, ๑๘๓, ๑๘๔,  

         ๑๘๘, ๒๐๗, ๒๐๙, ๒๑๐,  

         ๒๑๑, ๒๑๙, ๒๒๐, ๒๒๑,  

        ๒๒๗, ๒๓๐, ๒๓๕, ๒๓๖,  

        ๒๓๗, ๒๓๘, ๒๔๑, ๒๕๐, 

        ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๘, ๒๖๒,  

        ๒๖๖, ๒๗๐, ๒๗๔, ๒๘๒, 

๒๘๓, ๒๘๔, ๒๘๕, ๒๘๖,  

๒๙๐, ๒๙๒ 

  - นายวิทยา คชเขื่อน       ๑๒, ๑๙๑ 

  - รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช    ๑๓, ๑๗๑, ๑๗๒, ๑๗๖,  

         ๒๓๖ 

  - นายสามขวัญ พนมขวัญ     ๑๗ 

  - นายศิวะ แสงมณี       ๑๘, ๒๐, ๘๖, ๘๗ 

  - นายสุนทร จันทรรังสี     ๒๒, ๑๐๒, ๑๑๗, ๑๒๖,  

         ๒๔๗, ๒๕๕, ๒๕๗, ๒๙๗ 

  - นายเศวต ทินกูล       ๒๔, ๑๑๘, ๑๓๗, ๑๙๓,  

         ๑๙๔, ๑๙๕, ๒๗๖, ๒๗๘, 

         ๒๙๘ 

  - นายนิมิตร ชัยจีระธิกลุ     ๒๘, ๙๒ 

  - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์     ๒๘, ๙๖, ๑๐๗ 

  - นายสมชัย ฤชุพันธุ      ๓๐, ๙๓, ๙๕, ๑๓๘, ๑๔๔,  

 

 



 
- ๓ - 

                         หนา   
   

  - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย     ๓๒, ๙๕, ๑๐๕, ๑๓๔,  

         ๑๓๕, ๑๔๓, ๑๔๔, ๑๖๐, 

         ๑๗๔, ๑๘๓, ๑๘๔, ๑๙๗,  

๒๒๑, ๒๒๒ 

  - นายชาติชาย เจียมศรพีงษ      ๓๘, ๕๖ 

  - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย     ๓๙, ๑๐๐ 

  - นายไพโรจน พรหมสาสน     ๔๒, ๒๖๔ 

  - พลตํารวจเอก มีชัย นุกลูกิจ     ๔๗, ๔๙ 

 - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง    ๕๑, ๕๒, ๗๙, ๙๓, ๙๔,  

   ๙๗, ๑๐๓, ๑๐๕, ๑๑๐, 

   ๑๓๒, ๑๓๕, ๑๓๖, ๑๔๐,  

   ๑๔๗, ๑๔๙, ๑๕๐, ๑๕๑, 

   ๑๕๔, ๑๕๕, ๑๗๘, ๑๗๙,  

   ๑๘๐, ๑๘๑, ๑๘๖, ๑๙๕,  

   ๒๐๑, ๒๐๒, ๒๑๔, ๒๑๙,  

   ๒๒๓, ๒๒๘, ๒๒๙, ๒๓๐, 

   ๒๓๑, ๒๓๒, ๒๓๓, ๒๓๕,  

   ๒๓๙, ๒๔๐, ๒๔๑, ๒๔๒, 

   ๒๖๘, ๒๗๖, ๒๘๙, ๒๙๒,

  ๒๙๖ 

 - นายประวิทย อัครชิโนเรศ    ๕๖ 

  - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ     ๕๘, ๖๑, ๑๓๘, ๑๗๕ 

  - นายอุทิศ ชชูวย      ๖๒, ๖๓, ๖๕, ๒๔๙ 

 



 
- ๔ - 

                         หนา   
   

  - นายวัชรา หงสประภัศร      ๖๖, ๑๙๘, ๒๐๘, ๒๑๒,  

         ๒๑๓, ๒๓๑, ๒๓๒, ๒๓๘ 

  - นายเสรี นมิะยุ      ๖๗, ๗๑ 

  - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ     ๗๒, ๗๓, ๑๔๙,  ๒๕๐,  

         ๒๕๕, ๒๕๖, ๒๖๕, ๒๙๐ 

  - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย     ๗๔, ๗๕, ๑๔๐ 

  - นายมนตรี เพชรขุม       ๗๖, ๑๐๖, ๑๒๙, ๑๓๖ 

  - นายจรัญ ภักดีธนากุล      ๘๐, ๘๔, ๘๕, ๑๑๐, ๑๒๑, 

         ๑๓๗, ๑๓๙, ๑๔๒, ๑๔๔ 

  - นายอภิชาติ ดําดี       ๘๘ 

  - นายศักดิ์นรินทร เขื่อนอน      ๙๒ 

  - นายชาติชาย แสงสุข      ๙๒, ๙๓, ๑๑๔ 

  - นายวิทยา งานทว ี      ๙๖, ๑๓๙ 

  - นายชนินทร บัวประเสรฐิ      ๙๗ 

- นายชาลี กางอิ่ม       ๙๗, ๑๔๓, ๒๑๐, ๒๒๕, 

       ๒๔๕ 

  - นายหลักชยั กิตติพล      ๙๙, ๑๐๐ 

  - นายประพนัธ นัยโกวิท      ๑๐๓, ๑๐๘, ๑๑๓, ๑๖๙ 

  - นายสุรพล พงษทัดศิริกุล      ๑๐๖ 

  - นายโอรส  วงษสิทธิ ์     ๑๐๘, ๒๗๔ 

  - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ      ๑๑๕, ๑๔๒, ๑๙๖, ๒๐๖, 

         ๒๑๒ 

 

 



- ๕ - 
                         หนา   

   
  - นายอรรครัตน รัตนจันทร      ๑๑๕ 

  - รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ     ๑๒๐, ๑๔๔ 

  - นายปริญญา ศิริสารการ     ๑๒๒, ๑๙๘, ๒๖๒ 

  - นายสวิง ตนัอุด       ๑๒๔, ๒๒๒ 

  - นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกลุ      ๑๒๗, ๑๓๕, ๒๑๗, ๒๑๘,  

         ๒๔๕, ๒๕๙, ๒๖๐, ๒๖๑,  

         ๒๙๔, ๒๙๕ 

  - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร      ๑๒๗, ๒๔๕ 

  - นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ     ๑๓๗, ๒๙๐, ๒๙๓  

  - นายอัชพร  จารุจินดา     ๑๔๘, ๑๕๒, ๑๕๔, ๑๗๒, 

         ๑๗๓, ๑๗๘, ๑๘๓, ๑๘๖, 

         ๑๘๗, ๑๘๙, ๑๙๒, ๑๙๓,  

         ๒๐๕, ๒๒๔, ๒๒๕, ๒๓๕,  

         ๒๔๒, ๒๕๔, ๒๕๕, ๒๘๓ 

  - นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร     ๑๕๗, ๑๗๓, ๑๙๐, ๑๙๒,  

         ๒๐๔, ๒๐๕, ๒๐๙, ๒๓๙, 

         ๒๔๓, ๒๔๖, ๒๔๗, ๒๔๘, 

         ๒๔๙, ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๔, 

         ๒๙๒    

- นายคมสัน โพธิ์คง      ๑๖๖, ๑๖๗ 

  - นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย      ๑๖๘, ๑๖๙ 

  - นายไพบูลย วราหะไพฑูรย      ๑๙๙, ๒๐๐, ๒๐๒, ๒๑๘,  

๒๓๓, ๒๓๔, ๒๔๖, ๒๗๒, 

๒๘๖, ๒๘๗ 

 



 
- ๖ - 

                         หนา    
   

  - ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา     ๒๑๕, ๒๑๖, ๒๗๙, ๒๙๗ 

  - นายพิสิฐ ลี้อาธรรม       ๒๒๔, ๒๗๙ 

  - พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล      ๒๒๘ 

  - นายสมยศ สมวิวัฒนชัย      ๒๔๗, ๒๔๘ ,๒๕๕ 

  - นายวีนัส มานมุงศิลป     ๒๕๖, ๒๙๗ 

  - นายปกรณ ปรียากร      ๒๙๓    

 

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

 

  

   

 

 

 

 
  

  











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ) 

วันศุกรที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

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

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๕๗  นาฬิกา 

               จาํนวนสมาชกิที่มาประชมุทั้งหมดที่ลงชื่อไวเมื่อเลกิประชุม  ๙๔  คน 

 

  (เนื่องจากนายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ติดราชการ 

นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง จึงปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เรียนทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพทุกทานครับ ขณะนี้มีทานสมาชิกมาลงชื่อ

ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุม เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป

นะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่แจงตอที่ประชุม ไมมีนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ไมมี 

  ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวนะครับ ก็คือ    

สวนที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดจัดทํา และเราไดพิจารณามาตลอด  

ขอเชิญทานกรรมาธิการขึ้นนั่งประจําที่ดวยนะครับ 

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

วันนี้เปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  ครั้งที ่  ๒๙ /๒๕๕๐              

ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาจนจบสวนที่ ๓ วุฒิสภานะครับ ดังนั้น เพื่อประโยชนในการ

พิจารณารางรัฐธรรมนูญ ผมขอดําเนินการตอไปเลยนะครับ ----------------------------------- 

 

                  - ๒/๑                                     



 ๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รสรินทร  ๒/๑ 

 

ซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมไดมีการหารือ แลวก็ตกลงกันวาจะพิจารณาในสวนที่ ๓ เกี่ยวกับ

เร่ืองของวุฒิสภาดังกลาว โดยจะขอพิจารณาในสวนอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา 

และจะมีสวนที่มาของวุฒิสภาและจํานวนของสมาชิกวุฒิสภานะครับ ซึ่งผมเห็นวาก็เปน

สิ่งที่ดี ถาหากทานสมาชิกจะไดเขาใจถึงอํานาจหนาที่ของการเปนสมาชิกวุฒิสภา

เสียกอน เพื่อจะไดตัดสินใจไดถูกนะครับวา จะกําหนดใหที่มาของสมาชิกวุฒิสภา          

จะลงเอย หรือยุติในลักษณะใด ซึ่งที่ประชุมก็ขอความกรุณาใหทางทานเลขานุการ

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเอกสารสรุปเนื้อหาสาระสวนที่สําคัญ ๆ และ

จําเปนกับการพิจารณานะครับ ซึ่งทานอาจารยสมคิด เลิศไพฑูรย ไดดําเนินการ เขาใจวา

เอกสารแจกใหทานสมาชิกไปแลวใชไหมครับ แจกหรือยังครับ ทางเจาหนาที่มีเตรียม

เอกสารมาหรือยังครับ ออ ครับ อยางนั้นใหทานอาจารยสมคิดที่จัดทํามาแลวนี่นะครับ 

แถลงใหที่ประชุมไดทราบรายละเอียดกอนนะครับ แลวทานสมาชิกจะอภิปรายหรือ

ซักถามอยางไร จะไดดําเนินการตอไปนะครับ ถาเห็นพองตองกันนี่นะครับ ในเบื้องตน

สรุปก็คือยังไมไดพิจารณารายมาตรานะครับ คงทําความเขาใจในภาพรวม ๆ ทั้งหมด    

กันกอนนะครับ ขอใหดําเนินการตามนี้นะครับ เชิญทานอาจารยสมคิดครับ  

 

          - ๓/๑ 



 ๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   กมลมาศ ๓/๑ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ตามที่ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ             

ไดมอบหมายใหผมทําเอกสารสัก ๑ หนา เพื่อประกอบการพิจารณา สรุปประเด็น            

ที่กรรมาธิการยกรางไดเสนอนะครับ ในเรื่องของวุฒิสภานั้น ขออนุญาตเรียนวาไดทํา

เอกสารเสร็จแลวนะครับ เพียงแตวาเขาใจวาอยูในขั้นตอนของเจาหนาที่ เดี๋ยวคง        

นํามาแจก แตเพื่อไมใหสภาเสียเวลานะครับ ผมขออนุญาตนําเสนอไปพลาง ๆ กอน      

นะครับ ในเอกสารที่จะแจกทานทั้งหลายนี่นะครับ จะแยกเปน ๔ ประเด็นดวยกัน 

  ประเด็นที่ ๑ เร่ืองจํานวนของสมาชิกวุฒิสภาวามีจํานวนเทาไหร  

  ประเด็นที่ ๒ คือที่มานะครับวา จะมาจากที่ไหนบาง 

  ประเด็นที่ ๓ คือเร่ืองการระบบสรรหาที่กรรมาธิการเสนอ  

   แลวประเด็นสุดทาย คือเร่ืองอํานาจหนาที่นะครับ ของสมาชิกวุฒิสภา      

ก็ขออนุญาตเรียนวา ตามรางของกรรมาธิการยกรางนั้น จํานวนวุฒิสภา (สมาชิก

วุฒิสภา) นั้นจะมีทั้งหมด ๑๕๐ คนครับ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่งนะครับ ลดจาก

จํานวนที่เคยนําเสนอไว ๑๖๐ นะครับ จากเดิมนั้น ๑๖๐ ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงทาน

ทั้งหลายวา ที่ตัวเลขลดลง ๑๐ คนนี่ เปนผลมาจากการลดลงของจํานวนของสมาชิก

วุฒิสภาที่เราคํานวณนะครับ เดิมทีนั้นเราเสนอ ๑๖๐ คนนะครับ ถามวาทําไม ๑๖๐ คน ก็

คิดจากฐานของการที่จํานวนวุฒิสภาจะมีสองในหาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนะครับ 

เมื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมี ๔๐๐ คน สองในหาก็ตกอยูที่ ๑๖๐ คนนะครับ แตถา   

ถามวาจํานวนทําไมลดลงจาก ๑๖๐ เหลือ ๑๕๐ ก็จะเปนเกี่ยวของกับที่มาครับ  

   ขออนุญาตเรียนในประเด็นที่ ๒ เร่ืองที่มานะครับ ของสมาชิกวุฒิสภา    

ตามรางของกรรมาธิการซึ่งอยูในมาตราเดียวกันนะครับ มาตรา ๑๐๖ ในตัวรางนั้น      

ทานจะไดเห็นนะครับ แลวก็เจาหนาที่กําลังแจกเอกสารนี่นะครับวา มีที่มาจาก ๒ สวน

ดวยกันครับ  

  สวนที่ ๑ กรรมาธิการเสนอวา ใหเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัด       

นะครับ เปนตัวแทนของจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน รวมทั้งหมด ๗๖ คน ก็จะเปนเลือกตั้ง

โดยตรงและลับนะครับ หมายความวาผู ใดกแ็ลวแตที่สนใจจะเปนสมาชิกวุฒิสภานั้น       



 ๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   กมลมาศ ๓/๒ 

 

ก็สามารถสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาได แลวใหประชาชนในจังหวัดนั้นเลือก ๑ คนนะครับ 

ก็เปนทั้งหมด ๗๖ คน ที่เหลืออีกจํานวน ๗๔ คนนั้น จะมาจากการสรรหาจากวิชาชีพ    

ตาง ๆ นะครับ รวมทั้งหมด ๑๕๐ คน ถาถามวาทําไม ๗๖  ๗๔ นะครับ ผมขออนุญาต

เรียนวา กรรมาธิการไดพิจารณาแลววา จากการที่รางเดิมของกรรมาธิการนี่เปนระบบ     

สรรหารอยเปอรเซ็นต (Percent) ๑๖๐ คนนี่ ก็พบวาเมื่อไปรับฟงความคิดเห็นประชาชน

และรับฟงความเห็นของพวกเราสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวนรอยทาน ก็มีความ

คิดเห็นตรงกันครับวา วุฒิสภานั้นแมจะไมใชผูแทนปวงชนชาวไทยอยางแทจริงก็ตาม    

แตวาบทบาทของวุฒิสภาก็ยังมีฐานะเปนสมาชิกสภานะครับ ก็เลยเห็นวาควรจะมี       

จุดยึดโยงกับประชาชนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับ ขอเสนอของพวกเรา

ทั้งหลายรอยทานนี่นะครับ แลวขอเสนอของประชาชนคือวุฒิสภาควรจะมาจาก           

การเลือกตั้ง แตวาประสบการณของการรางรัฐธรรมนูญในป ๒๕๔๐ เราพบวาถาหาก   

ใหมีการเลือกตั้งวุฒิสภาทั้งหมดนี่ เราอาจจะไดวุฒิสภาที่ไมเปนกลาง แมจะจัดระบบ    

ใหมีการไมสังกัดพรรคการเมือง แมจะจัดระบบใหไมมีการหาเสียงเลือกตั้ง แตแนะนําตัว

ไดเทานั้น แตวาประสบการณที่ผานมาในป ๒๕๔๐ ของการเลือกตั้งวุฒิสภา ๒ ครั้ง         

ก็พบวาวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั้นดํารงความเปนกลางไมไดอยางแทจริง        

ขอเสนอของเราก็คือวา  นาจะใชระบบผสมนะครับ โดยมีจํานวนที่มาจากการเลือกตั้ง    

๗๖ คน -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                         - ๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ศนัสนีย ๔/๑ 

 

แลวอีก  ๗๔ คน มาจากวิชาชีพตาง ๆ  ๗๔ คนนั้นเปนความตั้งใจนะครับวา อยากให

จํานวนของจํานวนที่มาจากการสรรหานี่นอยกวาจํานวนที่มาจากการเลือกตั้ง เดิมทีนั้น

เสนอไว ๗๖  ๘๔ ครับ ทานทั้งหลายครับ แตเมื่อมาคํานวณ มาคํานึงแลวก็บอกวา ถาเปน

ระบบที่สรรหามากกวาระบบเลือกตั้งนี่ ก็อาจจะไมเหมาะสม เลยลดจํานวนครับ         

จาก ๑๖๐ เหลือ ๑๕๐ นะครับ โดยลดจํานวนจากสรรหาวิชาชีพไป ๑๐ คนทั้งหมด       

นะครับ ขออนุญาตอธิบายเหตุผลใหทานทั้งหลายฟง   

   ประเด็นถัดมา ประเด็นที่ ๓ เร่ืองของระบบสรรหานะครับ ขออนุญาตเรียน

เพิ่มเติมวา อยางที่ผมไดเรียนทานทั้งหลายวา เรามีสรรหาจากวิชาชีพทั้งหมด ๗๔ คน 

ถามวาระบบสรรหาจากวิชาชีพนี่จะมาจากอยางไรบางนะครับ กรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญไดเสนอวา จะตองมีกรรมการสรรหาชุดหนึ่งครับ ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๗ 

ในมาตรา ๑๐๗ ก็จะมีกรรมการสรรหาจํานวนทั้งสิ้น ๗ ทานดวยกัน มีทานประธาน     

ศาลรัฐธรรมนูญเปนประธาน มีประธาน กกต. มีประธานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา    

มีประธาน ปปช. ประธาน คตง. แลวก็ที่ประชุมใหญศาลฎีกาเลือกมา ๑ คน แลวที่ประชุม

ใหญศาลปกครองสูงสุดเลือกมาอีก ๑ คน ทั้งหมดรวม ๗ ทานนี่ครับ ซึ่งเปนคนที่เรา     

คิดวามีความเปนกลาง มีความอิสระนะครับ ไมผูกพันกับพรรคการเมือง สามารถเปน

องคประกอบของกรรมการสรรหาได กรรมการสรรหาทั้ง ๗ คนนี้ ก็จะมาทําหนาที่        

สรรหาจากองคกรวิชาชีพทั้งหลาย ถามวาองคกรวิชาชีพหรือกลุมที่เราจะมาสรรหา         

มีใครบาง  ในมาตรา ๑๐๘ ครับ ๓.๒ ที่ผมเสนอไวนี่นะครับ ก็จะมีทั้งหมด ๕ กลุมดวยกัน 

กลุมที่ ๑ คือภาควิชาการ  กลุมที่ ๒ คือภาครัฐ  กลุมที่ ๓ คือภาคเอกชน กลุมที่ ๔ คือ

ภาควิชาชีพ และกลุมที่ ๕ คือภาคอื่น ๆ  ทั้ง ๕ ภาคนี่จะมีการคัดสรร คัดเลือกคนมา ซึ่ง

รายละเอียด จะเขียนในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับวา แตละภาคจะมีใครบาง 

อยางไรบาง ขออนุญาตกราบเรียนวา ในภาคทั้ง ๕ ภาคนี่นะครับ โดยเฉพาะภาครัฐนี่ 

อาจจะมีคําถามเกิดขึ้นวา คนที่เปนขาราชการสามารถมาดํารงตําแหนงเปนสมาชิก

วุฒิสภาไดหรือไม คําตอบก็คือในคุณสมบัติที่เราเขียนขึ้นนี่นะครับ คนที่เปนขาราชการ   

ไมสามารถมาดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาไดนะครับ ก็เปนหลักเกณฑที่พยายามทํา

จัดขึ้น อยากเรียนเพิ่มเติมวา ๗๔ คนที่ใชระบบสรรหานั้น   แลวมีกรรมการสรรหานั้น  



 ๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ศนัสนีย ๔/๒ 

 

ก็อาจจะมีคําอธิบายที่ลําบากบางนะครับ หลายคนบอกวา ระบบการแทรกแซงการสรรหา

ก็อาจจะมีขึ้นไดนะครับ แตวากรรมาธิการไดพิจารณาแลวนะครับ มีความเห็นวาหากมี

การเลือกตั้งรอยเปอรเซ็นตเต็มนี่นะครับ ความเปนกลาง ความอิสระของวุฒิสภาคง

เกิดขึ้นไดยากนะครับ  

   ประเด็นสุดทายครับ  เ ร่ืองอํานาจหนาที่ครับทานกรรมาธิการครับ         

ทานสมาชิกครับ เรายังคงใหมีอํานาจหนาที่เหมือนป ๒๕๔๐ คือมีอํานาจหนาที่ ๔ เร่ือง

ดวยกัน หรือจะใช ๓ เร่ืองครึ่งอยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกลาวถึงเมื่อวานนี้ก็ได  

   อํานาจที่ ๑ คืออํานาจกลั่นกรองกฎหมายที่มาจากสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร อยูในมาตรา ๑๔๒ ของรางรัฐธรรมนูญฉบับที่ไดนําเสนอตอทานสมาชิกนะครับ 

ในมาตรา ๑๔๒ นั้นก็กลาวถึงวา ปกติกฎหมายก็จะผานสภาผูแทนราษฎรมา ๓ วาระ 

แลวมาเขาวุฒิสภานะครับ วุฒิสภาก็มีอํานาจในการพิจารณากฎหมาย แลวถาวุฒิสภา  

ไมเห็นดวยกับรางกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนะครับ รางกฎหมายนั้นจะ      

ถูกยับยั้งไว ๑๘๐ วัน ใหมีการคิดคํานึง ใหมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นอํานาจ     

ในการกลั่นกรองกฎหมายซึ่งเปนอํานาจที่สําคัญ แลวถาทานทั้งหลายสังเกตก็จะพบวา 

วุฒิสภาในป ๒๕๔๐  ๒ ชุดนี่ ไดทําหนาที่สําคัญมากนะครับในเรื่องของการกลั่นกรอง

กฎหมายนะครับ แลวก็มีกฎหมายดี ๆ ที่ออกมาจากสมาชิกวุฒิสภาใน ๒ รุนที่ผานมา 

   อํานาจหนาที่ที่ ๒ นะครับ คืออํานาจหนาที่ควบคุมตรวจสอบนะครับ        

ก็มีอยูดวยกันสองสามเรื่อง คือการตั้งกรรมาธิการสอบสวนขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๓๐    

การขอเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติ ตามมาตรา ๑๕๗  การตั้งกระทูถามนะครับ 

ตามมาตรา ๑๕๘ นะครับ เวลาผมพูดถึงมาตรา หมายถึง มาตราตามรางของกรรมาธิการ  

   ประเด็นที่  ๓  ครับ  เ ร่ืองการแตงตั้ งองคกรตามรัฐธรรมนูญนะครับ             

ก็ขออนุญาตวามีประเด็นอยูหลายประเด็นนะครับ องคกรตามรัฐธรรมนูญหลายองคกร        

จะมีการสรรหานะครับ แลวก็มาแตงตั้งโดยวุฒิสภา เชนตามมาตรา ๒๒๖ (๔) ก็จะเปน

เร่ือง กกต. เชน ตามมาตรา ๒๐๒ (๒) เปนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ อยางนี้เปนตน       

นะครับ ก็ขออนุญาตยกตัวอยาง  

 



 ๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ศนัสนีย ๔/๓ 

 

   ประเด็นสุดทาย เร่ืองการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนะครับ    

อันนี้อยูในมาตรา ๒๖๕ ก็เปนเรื่องที่ผมไดเรียนไปเมื่อวานวา เร่ืองการถอดถอนนั้น      

เปนเรื่องที่สําคัญที่เราควรดํารงไว ควรใหอํานาจวุฒิสภานั้นมีอํานาจในการถอดถอน       

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดนะครับ แตวาการถอดถอนนั้นเราไดเพิ่มเงื่อนไขของการ   

ถอดถอนอีกอันหนึ่งขึ้นมา คือเร่ืองการทําผิดจริยธรรมอยางรายแรง -------------------------- 

 

                                                                                                                         - ๕/๑ 



 ๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       นิวรา ๕/๑ 

 

ซึ่งเรื่องนี้จะผานเรื่องมาจากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และ ปปช. นะครับ เมื่อ ปปช. 

พบวามีการกระทําความผิดในเรื่องจริยธรรม คุณธรรมทั้งหลาย ก็สามารถสงเรื่องมายัง

วุฒิสภา  เพื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองออกจากตําแหนงไดนะครับ               

ก็ขออนุญาตเลา  ขออนุญาตสรุปนะครับ  ประเด็นที่กรรมาธิการไดรางไวในราง            

ของกรรมาธิการครับ ทานประธานครับ ทานสมาชิกครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานการุณ ใสงาม ครับ  

  นายการุณ ใสงาม : ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร.   

นะครับ แมผมเองจะมีขอเสนอแปรญัตติทั้งหมดเปนเรื่องสภาเดียว แตบัดนี้สภาเดียว     

ไดพายแพไปแลว แมระบบการเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้งของผมจะเปนแบบมาจาก       

สาขาอาชีพ บัดนี้สาขาอาชีพที่นําเสนอก็แพแลว จึงจําเปนจะตองเขามาสูลูทางที่ทาน

พิจารณาในวันนี้คือ ๒ สภา บัดนี้กําลังพิจารณาเรื่อง สว. สภา วุฒิสภา ทานประธานครับ 

อํานาจหนาที่ทั้งหลายทั้งปวง และที่มาของ สว. ตามที่กรรมาธิการยกราง ผมคิดวาถาดู

โดยหลักการแลว ผิดฝงผิดฝาไปทั้งหมด การสรรหาทานประธานครับ ทานบอกวา        

เอาตั้งแตมีกรรมการสรรหาที่ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน กกต. 

ประธานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธาน ปปช. ประธาน คตง. ที่ประชุมใหญ   

ศาลฎีกา เลือก ๑ คน ที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุด เลือก ๑ คน มาเปนกรรมการ     

สรรหา คนเหลานี้ใชสิทธิ ใชอํานาจอะไรที่พากันมาเปนกรรมการสรรหา และที่พากันมา

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทานเห็นไหมครับ เขามาจากอํานาจอะไรคนเหลานี้ อยาลืม    

นะครับวา สว. คืออํานาจนิติบัญญัติ ขอย้ําครับ สว. ที่เราจะพูดในวันนี้ ขณะนี้นะครับ   

คืออํานาจนิติบัญญัติ อํานาจนิติบัญญัติมี ๒ สภาครับ ตามที่ทานพากันบัญญัติมาตอนนี้

ก็คือ มี สส. กับ สภา สว.  ๒ สภานี้รวมกันเปนอํานาจนิติบัญญัติ คืออะไรครับ คืออํานาจ

อธิปไตย เปนหนึ่งในอํานาจอธิปไตยนะครับ แลวทานพากันตั้งกรรมการสรรหาที่ไมมีฐาน

มาจากอํานาจอะไรเลยของอํานาจอธิปไตย เปนเจาหนาที่ของรัฐในแตละองคกร         

องคกร องคกร ตาง ๆ เทานั้นเอง ไมมีที่มาครับ ขาดลอยหายจากอํานาจอธิปไตยเลย   

 



 ๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        นิวรา ๕/๒ 

 

แลวหลักการของอํานาจอธิปไตย คืออะไรเปนเจาของครับ คือประชาชน แตทานกลับ    

ตัดอํานาจประชาชนออก  แตทานไปอยูสวนของการเลือกตั้งใหจังหวัดละ  ๑  คน          

เดี๋ยวคอยพูดกันเรื่องจังหวัดละ ๑ คน ทานเห็นไหมครับ อํานาจอธิปไตยที่เรียกวา อํานาจ

นิติบัญญัติ สวนของอํานาจนิติบัญญัติที่เรียกกันวา สว. นี่นะครับ การที่ใหมีกรรมการ   

สรรหาอยางนี้ขึ้นมานี่นะครับ กลุมบุคคลที่เปนกรรมการสรรหาทั้งหมด ทานประธาน      

ที่เอยชื่อไปเมื่อสักครูนี้ เปนกลุมบุคคลที่จะถูก สว. สามารถตรวจสอบทั้งสิ้น ทานดูชื่อสิ 

กรรมการสรรหาทั้งหมด ทานประธาน เปนกลุมที่ สว. หรือที่เรียกวา อํานาจนิติบัญญัติ    

ที่ทานบัญญัติใหมีอํานาจ และมีหนาที่วาดวยเรื่องของการควบคุม ตรวจสอบ วาดวย  

เร่ืองตั้งกรรมาธิการ วาดวยเรื่องขอเปดอภิปรายทั่วไป วาดวยเรื่องตั้งกระทู และที่สําคัญ

คือเปนบุคคลที่จะตองถูกแตงตั้งโดย สว. อีก แนนอน ประธานศาลรัฐธรรมนูญก็มาจาก

ความเห็นชอบของ สว. ประธาน กกต. และ กกต. ทั้งหมดที่จะมี ๔ คน ๕ คน ๗ คน ๙ คน 

ที่จะพูดกันตอไปในวันขางหนา ถูกแตงตั้งเห็นชอบโดย สว. ใช ไมใช ผูตรวจการแผนดิน

รัฐสภาเหมือนกัน ปปช. เหมือนกัน คตง. เหมือนกัน ศาลปกครองสูงสุดก็ยัง สว.           

ใหความเห็นชอบไป ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๖/๑ 



 ๑๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕ ๐ (เปนพิเศษ)           เสาวลักษณ ๖/๑ 

 

เวนแตกรณีที่ประชุมใหญของศาลฎีกาเทานั้นเอง แตก็ไมเวนที่จะถูกตรวจสอบโดยฝาย

นิติบัญญัติ เพราะกลุมบุคคลนี้จะสามารถถูกถอดถอนไดโดยอํานาจของวุฒิสภา ใช  

ไมใช อาว ถาทานใหอํานาจหนาที่ไปอยางนั้นแลว มันก็ขัดหลักการหมดเลย ใหผูที่อาจถูก

ตรวจสอบมาทําการสรรหา ผูที่จะทําหนาที่ตรวจสอบ มันเปนไปไดอยางไรทาน หลักการนี้

มันผิดตั้งแตเร่ิมตน เรียกวากาวไปตกบันไดหัวคะมําแลวนี่ นี่คือขอที่ ๑ 

  ขอที่ ๒ เจาของอํานาจที่แทจริง คือ ประชาชนอยางที่วา และเปนผูใช

อํานาจสูงสุดดวย ผูมีอํานาจสูงสุดในการวินิจฉัยตัดสิน แลวทําไมเราไปตัดสิทธิเขา        

ละครับ เขาเปนเจาของคือประชาชน ประชาชนนี้ตางหากที่จะทําการเลือก เห็นไหม       

เขาเลือกตัวแทนเขามา จะเรียกชื่อวา สส. หรือจะเรียกชื่อวา สว. ใหเขาเลือก เลือกแลว 

เขาก็เทากับเปนการตั้ง ทั้งเลือก ทั้งตั้ง เรียกวา เลือกตั้ง สําคัญครับ สว. อํานาจ            

นิติบัญญัติ ไมมีภารกิจที่จะตองไปตรวจสอบประชาชน ทานเห็นไหมครับ แตประชาชน    

ผูเปนเจาของอํานาจตางหากที่มีอํานาจเหนือกวา สส. และ สว. เพราะเปนตัวการ และ

เปนเจาของอํานาจที่แทจริง ที่จะทําการตรวจสอบนักการเมืองที่เรียกชื่อวา นิติบัญญัติ     

ไมวาจะชื่อ สส. หรือ สว. ทั้งสิ้น ทานปฏิเสธหลักการนี้ทําไม เห็นไหมครับ ประชาชนก็มี

อํานาจนอกจากเลือก นอกจากตั้งนักการเมืองที่เรียกวา นิติบัญญัติ แลวนอกจาก

ตรวจสอบแลว  ประชาชนยังมี อํานาจในการที่จะถอดถอนนักการเมืองไดดวย               

ทานเห็นไหมครับ โดยหลักการแลวตัวการมีอํานาจถอดถอนตัวแทน ทฤษฎีนี้ทานลืมหรือ 

ประชาชนเขามีอํานาจที่จะถอดถอน เพียงแตทาน วิธีการถอดถอนทางการเมือง เชน 

ผูแทนราษฎรก็เปนวาระ เปนสมัย เมื่อถึงสมัย คุณตองไปแขงขัน ตองไปเลือก ประชาชน

จะถอดถอนคุณตอนนั้น ตอนที่เขาไมเลือกคุณ หรือตอนที่เขาเลือกคุณ ถาเขาเลือก    

แสดงวาเขาตั้งคุณ ถาเขาไมเลือกคุณ คุณแพเลือกตั้ง นั่นแหละคือเขาถอดถอน           

คุณเห็นไหมครับ ดวยเหตุนี้ทานประธานที่เคารพครับ มันเปนไปไดอยางไรครับ ที่ทานจะ

ใหทําการสรรหาอยางนี้ ผิดหลัก ผิดฝง ผิดฝาแลว นี่สวนยอ ๆ เฉพาะสวนของการสรรหา 

ที่มา ทีนี้มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละคน ทานหาฐานที่มาความเห็นนี้นะครับ ไมมี         

ที่รองรับเลย เพียงอางวาจังหวัดหนึ่งเอามาคนหนึ่งก็แลวกัน  เพราะเปนตัวแทนของ 

 



 ๑๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕ ๐ (เปนพิเศษ)           เสาวลักษณ ๖/๒ 

 

ประเทศ เปนตัวแทนของประชาชน ปวงชนชาวไทย อธิบายเพียงเทานี้ ไมพอทาน จังหวัด

ระนองมีประชากร ประมาณแสนสามหมื่น จังหวัดนครราชสีมาสองลานกวา กรุงเทพ             

เจ็ดลานกวา บวกคนจรจัดไปมา ทํามาหากินอีก ประมาณ ๑๕ ลาน เอา ทีนี้ ทําไมเขามี 

สว. จากการเลือกตั้ง ๑ คน ความเปนธรรมของประชาชนก็ไมเกิด เจาของอํานาจที่แทจริง

ก็ไมเกิดความเปนธรรม เห็นไหม ตกหลนหมดเลย ทานอธิบายเพียงแตวา เพียงแตวา     

นะครับ ถาเลือก ๒ สภา มันก็แกปญหาเรื่องความเปนอิสระ ความเปนกลางไมได สุดทาย

มันเปนสภาผัว สภาเมีย อยางที่ผมพูดเมื่อวานนี่แหละ ที่ตองการเปนสภาเดียว ก็ในเมื่อ

ทานตั้งหลักตรงที่วา สภาเดียว ทานเห็นวามันไมดี ทานเห็นวามันไมตองการ ทานก็เลย

ตองการ ๒ สภา ถาไมมี ๒ สภา จะพากันดิ้นใหได ก็เลยสราง สว. ขึ้นมาจนได พอสราง 

สว. ทานไปไมเปน เพราะวามันจะเหมือนสภาผัวเมียเหมือนเดิม ทานก็เลยบอก            

ถาอยางนั้นเอาอยางนี้ก็แลวกัน หลบซาย หลบขวา ใหมีเลือกตั้งจากประชาชน เพราะ

ทานไปไมเปนแลวนี่ หลบไมออกแลวนี่ มันมาจาก หนีจากอํานาจประชาชนไมได ก็เลย

เอาจังหวัดละคน แลวใหมีสรรหาก็แลวกัน เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับเรื่องที่มาเหลานั้น 

และอางวาที่มาจากการสรรหา จะสามารถมาจากสาขาอาชีพเยอะแยะมากมาย ซึ่งทําได

อยางนั้น เพื่อหลบเลี่ยงจากการเลือกของประชาชน ที่มันไมไดมาจากสาขาอาชีพตาง ๆ  

ใหครบถวน และไมไดคนดี ไมไดคนเกงอยางที่ทานตองการ สุดทายปรากฏทานหลบไป 

หลบมา ทานเอาสาขาอาชีพ แทที่จริงก็คือวา ถาเอาอยางของผมนี่สภาเดียว ทานไดครบ

เลย เลือกตั้งจากประชาชน นี่หลักการใหญ ------------------------------------------------------- 

 

          - ๗/๑ 



 ๑๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                พรเทพ ๗/๑ 

 

มาจากสาขาอาชีพ อยางที่หลักการที่ ๒ ที่ทานตองการ เอา ไมเอา เมื่อทานจะเอา      

อยางนี้ผมไมเห็นดวยเลย บัดนี้นะครับ ลูทางของการเขาสูอํานาจของนิติบัญญัติ อยางนี้ 

ไมเห็นดวยเลย ถาทานจําเปนตองมี มีทางเดียวเทานั้น ทานจะตองใหอํานาจกับ

ประชาชนครับ ทั้งหมดจํานวนจะเปน ๑๘๐  ๑๕๐  ๒๐๐  ๓๐๐ ผมไมวา คอยวากันทีหลัง

ในสวนนั้น แตทานจะหลีกหนีจากการใหอํานาจประชาชนนี้ไมไดครับ ผิดหลักการครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานวิทยา คชเขื่อน ครับ  

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม วิทยา คชเขื่อน 

เมื่อวานนี้ยังคางกันอยูนะครับวา ตอนอภิปรายชวงสุดทาย ผมพูดเรื่องนี้นะครับ          

แลวทานประธานก็บอกวา เอาไวพูดพรุงนี้ก็แลวกัน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญครับ    

  นายวิทยา  คชเขื่อน  :  ครับ อาจารยสมคิดก็ออกมาตอบคําถามเมื่อวานนี้

ที่ผมพูดไมจบ ทานก็มาวา มันจะไมเปนไร 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานวิทยาครับ ทานจะอภิปรายไหมครับ ในเนื้อหานี้ครับ  

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  ไดครับ ไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญครับ  

  นายวิทยา  คชเขื่อน  :  ทานประธานที่เคารพครับ ถาหากวาดูในอํานาจ

หนาที่แลวนะครับ อํานาจหนาที่ ๔.๓ และ ๔.๔ นะครับ แตงตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

นะครับ ๔.๔ คือ ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ถาหากวามาดูในเรื่องของ    

มาตรา ๑๐๗ นะครับ วุฒิสมาชิก มาตรา ๑๐๗ นะครับ คือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา    

ใหมีกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ

การเลือกตั้ง ประธานผูตรวจเงินแผนดินของรัฐสภา (ประธานผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา) ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประธานกรรมการ 



 ๑๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                พรเทพ ๗/๒ 

 

ตรวจเงินแผนดิน บุคคลที่ที่ประชุม ศาลฎีกาคัดเลือกมา ๑ คน ที่ประชุมใหญของตุลา

การศาลปกครองคัดเลือกมาอีก ๑ คน คือเปน ๗ คนนะครับ แตวาถามาดูประกอบกัน

ระหวางอํานาจหนาที่ มันก็จะขัดแยงกันนะครับวา เมื่อคณะสรรหานี่ก็คือ องคกรตาม

รัฐธรรมนูญ แตวาขณะเดียวกัน วุฒิสมาชิกก็จะมีสิทธิถอดถอน มีสิทธิแตงตั้งองคกรตาม

รัฐธรรมนูญ ขอนี้มันจะเปนงูกินหางนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานอาจารยศรีราชาครับ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณครับ

ทานประธาน  ผม ศรีราชา เจริญพานิช นะครับ ขออภิปรายในฐานะเปนสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญ นะครับ คือเร่ืองนี้นี่เปนเรื่องใหญนะครับ แลวก็ผมเห็นวาเรื่องของ ที่จริงนี่ผม

เห็นกับการที่จะมีสภาเดียว อยางที่ทานการุณไดพูดไวเมื่อกี้ ขออภัยที่เอยนาม ถาเผื่อเรา

จะมี สว. นะครับ ที่มาจากการเลือกตั้ง ผมเห็นวามันจะไมตางกับ สส. เหมือนอยางที่   

ผานมา เร่ืองนี้ผมเคยไดทํางานวิจัยนะครับ ในสวนนี้ใหกับสภาวิจัยแหงชาติ ตอนที่ทํา

เอกสารเสนอในที่ประชุมนิติศาสตรแหงชาติ ที่ผานไปเมื่อสักสองสามเดือนที่แลวนะครับ 

ก็ไดมีการเซอรเวย (Survey) ถึงระบบของ สว. ทั้งของเราและของในตางประเทศ ก็จะเห็น

ไดวาที่มาที่ไปนี่นะครับของเรื่องของวุฒิสภานี่ มันมีมาตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับแรก ๆ นะ

ครับ ผมเขาใจวาจะเปนฉบับที่ ๒ ที่ ๓ วัตถุประสงคของการที่จะมี สว. ในตอนนั้นนะครับ 

กับตอนนี้นี่  ผมไมแนใจวาจะเหมือนกันหรือจะตางกัน  แตในขณะนั้น  ตอนนั้นนี่ 

วัตถุประสงคของการที่มี สว. นะครับ ก็เห็นวาเนื่องจากเรายังเปนประเทศที่ประชาธิปไตย

ใหม แลวก็จําเปนที่จะตองมีคนที่มีความรูและประสบการณมาเปนพี่เลี้ยงในการทํางาน

ดานนิติบัญญัตินะครับ เพราะฉะนั้นอยางที่ไดกลาวมาแลววา สว. ก็เปนองคประกอบ

หนึ่งของนิติบัญญัติ ฝายนิติบัญญัติ เพราะฉะนั้นผมก็คิดวา ความรู ความเขาใจนะครับ 

ในการที่จะตองมากลั่นกรองกฎหมายนั้นนี่ ควรที่จะตองมีทั้งความรูและประสบการณใน

การที่จะเขามาทํางานดานนี้นะครับ---------------------------------------------------------------- 

 

              - ๘/๑ 



 ๑๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        อุทัยวรรณ ๘/๑ 

 

เพราะมิฉะนั้นแลว การกลั่นกรองกฎหมายนี่ก็จะไมไดประสิทธิภาพ ไมไดมีผลสัมฤทธิ์

เหมือนอยางที่เราตองการ ก็จะไมมีกฎหมายดี ๆ ออกมานะครับ เพราะฉะนั้นปญหาของ 

สว. นะครับ พูดไปก็เหมือนอยางที่ทานวิทยา คชเขื่อน ไดพูดเมื่อกี้นี้มันเหมือนงูกินหาง 

เพราะเนื่องจากที่วาเรานี่ไมไดกําหนดภาพความชัดเจนของการที่จะรางรัฐธรรมนูญ        

ในสวนนี้มาตั้งแตตนใหมันชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีเชนนี้นี่ผมอยากจะ        

กราบเรียนวา ผมไดเคยเสนอนะครับ ใหมีความชัดเจนในตอนรางขั้นกรรมาธิการวา   

นาจะมีบทบัญญัติที่ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับตัวอํานาจหนาที่ของ สส. ก็ดีนะครับ คือ     

สภานิติบัญญัติ และอํานาจหนาที่ของ สว. ก็ดีนะครับ ถาเผื่อสมมุติกําหนดทั้ง ๒ ตัว    

นะครับ คือบัญญัติที่ชัดเจนแลวนี่ การทํางานในสวนนี้ก็จะงายขึ้นนะครับ อยาง สว.        

ก็เหมือนกันนะครับ นี่เพิ่งจะมาเห็นภาพชัดเจนตอนที่วาเรารางเปนบทบัญญัติขึ้นมาวา   

มีอํานาจทั้งหมด ๔ ประการดวยกันคือ กลั่นกรองกฎหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ดวยการ

ตั้งกรรมาธิการ ตั้งกระทูถามนะครับ และอภิปรายไมไววางใจ แลวก็แตงตั้งองคกรตาม

รัฐธรรมนูญนะครับ การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ที่จริงการแตงตั้งองคกร

ตามรัฐธรรมนูญนี้ ถาเผื่อไมเอา สว. มาเกี่ยว ปญหาที่วาจะเปนงูกินหางมันก็จะไมเกิด   

นะครับ อาจจะตองดีไซน (Design) รูปแบบอ่ืนนะครับ ที่จะใหมีการไดมาโดยที่ สว. 

อาจจะมีสวนเกี่ยวของนอยลงหรือวาไมมีสวนเกี่ยวของเลย ก็จะทําใหตรงนี้พูดไดชัดเจน

ยิ่งขึ้นนะครับวา เรานั้นไมตองการยึดโยงกับประชาชน เพราะเนื่องจากที่วาภาพของ

ความคิดในการที่จะจัดตั้งองคกรนะครับ ในเรื่องของการไดมาของ สว. นี่ มันไมคอยชัด

มาตั้งแตตน ก็เลยมีปญหาพันกันไปพันกันมานะครับ กระผมอยากจะกราบเรียนอยางนี้    

นะครับวา ในสวนของการที่เราจะไดมานะครับ ซึ่ง สว. ที่ดีนั้น ผมอาจจะเห็นตางกัน    

ตรงที่วาผมคิดวาเรื่องของการที่มาจากเลือกตั้งสวนหนึ่ง และการแตงตั้งหรือการสรรหา

สวนหนึ่งนั้น มันจะสามารถที่กําหนดคุณสมบัติไดเขมขนขึ้น เพราะวา สว. นะครับ ถาเผื่อ

ทําหนาที่  ได รับการเลือกตั้งมาทําหนาที่ เหมือนอยางกับ  สส .  แลว  ผมก็ไม เห็น                 

มีความจําเปนเหมือนอยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์วานะครับ วาเราตองสูญเสียเงินไปปละ

ตกประมาณพันลานเปนเงินเดือนใหกับทานเหลานี้ ๖  ปก็ ๖ ,๐๐๐ ลาน  อยางนี้          

เปนตนนะครับ เพราะฉะนั้นโดยกลไกแลวนี่  สส .  นาจะทําหนาที่ ไดอยางเต็มภาคภูมิ  



 ๑๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      อุทัยวรรณ ๘/๒ 

 

เพราะฉะนั้นผมเองคอนขางเห็นดวยกับสภาเดียวตั้งแตตนนะครับ  แตก็ไดแพมติไปแลว

นะครับ เพราะฉะนั้นในสวนของเรื่องของคุณสมบัติของ สว. นะครับ ผมเองผมเห็นวา       

เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่จะตองมีทั้งความรูและประสบการณ ขอเสียของ สว. ในอดีต

ที่มาจากแตงตั้งนะครับ ก็คือตั้งกันโดยที่ไมมีหลัก ไมมีเกณฑที่ชัดเจนนะครับ เปนอํานาจ

หนาที่ของนายกรัฐมนตรีก็ดี หรือทางภาคทางรัฐบาลเปนฝายเสนอนะครับ เพราะฉะนั้น

จึงมีความเห็นโนมเอียงไปวา สว. เหลานี้ถูกตั้งมาเพื่อที่จะค้ําจุนรัฐบาล แลวก็เลยทําให

ภาพของ สว. นี่ครับ เสียมาตั้งแตอดีตตรงที่วา เปนเพียงยกมือเพื่อที่จะค้ําจุนรัฐบาล           

แตจริง ๆ แลวนะครับ ถาเผื่อทานไปดูคุณสมบัติที่แทจริงของ สว. นะครับที่ตั้ง ๆ กันมา 

โดยเฉพาะลาสุดของรัฐบาลสุดทายกอนที่จะมาเปนรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นี่ จะเห็นวา   

มันก็มีการแตงตั้งที่คอนขางจะเขาตาประชาชนอยูเยอะพอสมควร ในสมัยรัฐบาล        

ทานบรรหาร ศิลปอาชา ในชวงนั้น ก็ไดมีการแตกแขนงออกไปที่จะเอาบุคคลที่มีความรู     

ความชํานาญในวงการวิชาชีพตาง ๆ เขามาชวย ซึ่งตอนนั้นก็เปนนิมิตหมายที่ดีนะครับ 

ผมอยากจะกราบเรียนพื้นฐานอีกนิดหนึ่งครับวา ในเรื่องของ สว. นะครับ ถาเผื่อดูจาก    

ในอดีตนะครับ ทานบอกวาเปนเหมือนกับสภาฝกถั่วหรือค้ําจุนรัฐบาลก็ตาม แตคนที่จะ

ไดรับการแตงตั้งในชวงนั้น เทาที่ผมไดศึกษาในประวัติศาสตรนี่ เราจะเห็นวาทานเหลานั้น

นี่นะครับสวนใหญจะเปนขาราชการชั้นผูใหญ เปนนายทหาร ซึ่งมีคุณวุฒิ และก็สวนใหญ

ก็คือแตงตั้งจากขาราชการชั้น ซี ๑๐ ขึ้นไปนะครับ คืออธิบดีขึ้นไป หรือปลัดกระทรวง     

ขึ้นไปหรือเทียบเทา ซึ่งตรงนี้แหละครับ ใครจะวาอยางไรก็ตามครับ คือดวยความรูและ

ประสบการณ กวาจะรับราชการมาถึง ซี ๑๐ ไดนี่นะครับ --------------------------------------- 

 

     - ๙/๑ 

  



 ๑๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      นัชชา ๙/๑ 

 

ก็เปนเรื่องที่ตองสั่งสมความรู ประสบการณ และก็ตองเปนคนที่อยางนอยเหนือกวาคนอื่น

อีกเปนหมื่นคนที่จะกาวเขามาถึงตรงนี้ ไดนะครับ  เพราะฉะนั้นในแงของความรู 

ประสบการณในการบริหารราชการแผนดินนั้น จะมีประโยชนอยางยิ่งในการที่จะชวย

พิจารณากลั่นกรองกฎหมายนะครับ แตถาเผื่อเปน สว. เลือกตั้งนะครับ ก็ไมไดดูถูกวา

ทานเหลานั้นจะไมมีประสบการณครับ แตความรูประสบการณในการบริหารราชการ

แผนดินนี่ก็อาจจะมีไมเทา หรือมีนอยกวา หรือบางคนอาจจะไมรู เลยก็ไดนะครับ           

ถาเผื่อเปนการเมืองรอยเปอรเซ็นตนะครับ ครั้งที่แลวนี่ ใน สว. ในป ๒๕๔๐ นะครับ         

ก็จะมีเร่ืองของการที่ไดเปดการเลือกตั้งนะครับ คอนขางจะกวางขวางชัดเจนเปนครั้งแรก 

ดูตอนแรก ๆ ก็อยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดเคยกลาวเมื่อวันกอนนะครับวาออกมาดี           

แตพอตอนหลังไป ๆ มา ๆ ก็กลายเปนเรื่องที่ไดถูกคลุมถุงชน หรือไดถูกซื้อไปเปนพวก   

นะครับ ผลสุดทายแลวบทบาทของ สว. ก็เลยไมไดทําหนาที่อยางเต็มที่เทาที่ผานมา    

และก็เปนที่โจษจันของสังคมนะครับ ซึ่งปญหาอยางนี้ ผมคิดวาเมื่อไรก็ตามที่ใชระบบ

เลือกตั้งแท ๆ รอยเปอรเซ็นตนี่ครับ ผมคิดวาเปนเรื่องที่มีปญหา และจะสามารถทําอะไร

ไดยากเต็มทนนะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีเชนนี้กรรมาธิการก็ไดพยายามที่จะรอมชอม 

โดยที่วาอาจจะมีเลือกตั้งโดยตรงสวนหนึ่งนะครับ เพื่อดูมาจากผลของการรับฟง       

ความคิดเห็นของประชาชน และอีกสวนหนึ่งก็คือใชตัวถวงดุล โดยใชผูที่มาจากการ       

สรรหานะครับ หรือเปนการแตงตั้งทางออมนี่นะครับ อันนี้ก็จะชวยทําใหทั้ง ๒ อยาง      

นะครับเกิดองครวมที่สมบูรณขึ้น ดีกวาที่จะเลือกตั้งโดด ๆ อยางเดียว โดยที่วาบทบาท

หนาที่ก็จะไมชัดนะครับ ถึงแมวาจะมีการกําหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม 

กําหนดคุณสมบัติที่สู งขึ้น  การที่คนเราจะมีความรูความสามารถในการที่จะมี

ประสบการณในการที่ จะเขามากลั่นกรองกฎหมายนี่  ผมคิดวาตองใชความรู

ความสามารถพอสมควรนะครับ บางที สว. เทาที่ผมฟงอยูในรุนที่แลวนะครับ ที่เขามา

เปนกรรมาธิการกลั่นกรองกฎหมายบางเรื่องนี่ ก็อยางเชนกฎหมายมหาวิทยาลัยนะครับ 

ก็แกกันจนกระทั่งกฎหมายมหาวิทยาลัยนี่เละเลยครับ เพราะตัวเองตองการจะเอาแต

ตามใจที่ตัวเองอยากจะใหเปน ผลสุดทายปญหาก็จะเกิดขึ้นตรงที่วา แทนที่จะไปทําให 

 



 ๑๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      นัชชา ๙/๒ 

 

กฎหมายดีขึ้น กลับกลายไปทําใหกฎหมายเละขึ้นนะครับ  ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นมาแลวใน สว. 

ชุดที่แลวนะครับ ขอประทานอภัย ที่ตองยกตัวอยางนี้ เพราะเปนความเกิดขึ้นเปน

ขอเท็จจริงที่ชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือวา ผมคิดวาเราจะเลือกที่จะเดิน   

ทางไหนนี่นะครับ ผมกราบเรียนวาทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ คงจะตอง

ตระหนักใหดีวาผลนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับ เพราะวาเหตุที่วาเรื่องของการเลือก 

สว. นั้น จะเปนอีกกาวหนึ่งที่สําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถาเผื่อทานไมตัดสินใจใหถูกตอง

นะครับ ผลสุดทายการที่เราออกแบบรัฐธรรมนูญมามันก็จะไมเกิดผลนะครับ เพราะฉะนั้น        

ผมยังเห็นวา การเลือกตั้ง สว. แตอยางเดียวนั้น ผมวาคงนาจะเปนปญหา เพราะจริง ๆ 

แลว ถาเผื่อเปนอยางนั้นใชสภาเดียวจะดีกวานะครับ ใหมี สส. แตอยางเดียว แตถาเผื่อ

จะมี ๒ สภาแลวนี่ ความตางของ ๒ สภาควรจะตองมี มีเหมือนกัน มีไปทําไม ตองมีแลว

แตกตาง แลวจะตองทําใหมันดีขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมยังคิดวาการที่ผสมผสาน

ระหวางความคิดเห็นของประชาชนนะครับ สวนหนึ่งกับความตั้งใจเดิมของกรรมาธิการ

เดิมอีกสวนหนึ่งนั้นนาจะเปนทางออกที่ดีที่สุดครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เมื่อกี้ทานใดยกมือกอนครับ ทานสามขวัญกับทานศิวะยกพรอม ๆ กันนะครับเมื่อกี้     

ทานสามขวัญ เชิญครับ 

   นายสามขวัญ  พนมขวัญ : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ          

ทานสมาชิกผูมีเกียรติ กระผม นายสามขวัญ  พนมขวัญ สมาชิก สสร. นะครับ กระผม

อยากจะอภิปรายสนับสนุนรางของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญครับ ในเร่ืองที่

เกี่ยวกับจํานวน ที่มา และอํานาจหนาที่นะครับ เหตุผลที่ยกมาสนับสนุนนั้น ผมเห็นวา

คณะกรรมาธิการยกรางนี้พยายามประนีประนอมระหวางระบบเลือกตั้งกับการสรรหา      

นะครับ เพราะวาทั้ง ๒ ระบบก็มีขอดี ขอดอย ดวยกันทั้งคู สําหรับในการเลือกตั้งนั้น          

เราก็ทราบกันดีอยูแลววา ---------------------------------------------------------------------------- 

                    - ๑๐/๑ 

 

 



 ๑๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๑๐/๑ 

 

เนื่องจากเวลาจํากัดนะครับ และขณะนี้ รัฐบาลก็ไดกําหนดการเลือกตั้งใหเ ร็วขึ้น          

การเลือกตั้ง สว. เขาใจวาก็คงจะอยูในเวลาใกลเคียงกัน ถามีการเลือกตั้ง สว. โดยตรง

ในขณะนี้ ไมเปนที่สงสัยเลยครับวาเราจะตองไดญาติมิตรของนักการเมืองที่อยูปจจุบัน

หรือวาในอดีตมาอยางแนนอนเกือบจะรอยเปอรเซ็นต เพราะวาเวลาจํากัดนะครับ แลวก็

เวลาของ สส. สว. หนาใหมนี่จะไมมีทางเกิดขึ้นไดเลยครับ เนื่องจากเวลาจํากัด อยางที่

ผมเรียนแลว  สวนในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหานั้นนะครับ  มันก็มีทั้งขอดี  ขอดอย              

แตเราก็ตองอยาลืมวาเราจากประสบการณที่ผานมา สว. คณะสรรหานะครับ ดูรายชื่อ

จากคณะกรรมการสรรหานี่นะครับ ก็เปนผูที่นาจะเชื่อถือได เพราะวาจากประวัติ        

การทํางานของทานกรรมการเหลานี้ และจากผลงานของทาน หรือจากคุณธรรม 

จริยธรรม หรือวาจรรยาบรรณวิชาชีพของทานเหลานี้ เทาที่ผานมานี่เปนที่นาเชื่อถือได    

ซึ่งเราก็เห็นตัวอยางมาแลวนะครับ เพราะฉะนั้นกรรมการสรรหานี่ ถาเราสามารถจะได

คณะกรรมการสรรหาที่มีความเปนธรรม ซึ่งเราเห็นวาเปนธรรมนี่นะครับ มันไมมีอะไร 

รอยเปอรเซ็นต เปนผูที่มีทรงคุณวุฒิ เปนผูที่นาเชื่อถือนี่นะครับ เราก็นาจะใหความ

ไววางใจแกทานเหลานี้ไดระดับหนึ่งนะครับ เพราะวาทานเหลานี้ก็คงไมตองการที่จะมา

เสียชื่อเสียง หรือเกียรติประวัติของทานในบั้นปลายชีวิตของทาน อันนี้ผมคอนขางจะ

ม่ันใจในสิ่งเหลานี้นะครับ ดวยเหตุผลดังกลาวนะครับ ผมอาจจะอภิปรายไมนาน ก็เห็นวา

ที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดไปกลั่นกรอง ดูเหตุ ดูผลของสิ่งตาง ๆ นะครับ 

ตั้งแตจํานวน  ที่มา  และอํานาจหนาที่นี่  สําหรับตัวผมเองนี่ผมเห็นดวยเกือบจะ             

รอยเปอรเซ็นตครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี สสร. 

นะครับ ก็ดวยความเคารพตอความคิดของกรรมาธิการยกรางนี่ครับ ในเรื่องของที่มาของ

วุฒิสมาชิกนี่นะครับ ซึ่งก็คงจะเปนอยางที่ทานอาจารยสมคิดไดกลาวเมื่อวานวา         

เปนนวัตกรรมใหมที่สรางระบบสภาลูกครึ่งขึ้นมานะครับ คือเปนสภาลูกครึ่งนะครับ  

 



 ๑๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๑๐/๒ 

 

อาจจะแตกตางกับคําวา ครึ่งลูก นะครับ ที่ผมวาครึ่งลูกเพราะวา ลูกครึ่งเพราะวามันเปน

สภาที่ผมเองก็อยางที่วา เรียนแตอยูในเมืองไทย ไมไดไปเรียนที่เยอรมัน หรือฝร่ังเศส  

อยางอาจารยสมคิด หรืออะไรนะครับ ผมเองก็ไมทราบวาที่ประเทศเหลานั้นใชระบบนี้

ดวยหรือเปลานะครับ อันนี้ก็เปนคําถามอันที่ ๑ นะครับ ผมเองก็คิดวาสภานี่ มันเปนสภา

นิติบัญญัติ  อยางที่ทานการุณพูดนะครับ  เพราะฉะนั้นถา เปนสภานิติบัญญัติ                 

ในรัฐธรรมนูญเราที่เรารางเองนี่ เราบอกวาสมาชิกรัฐสภานี่เปนผูแทนปวงชนชาวไทย 

ผูแทนปวงชนชาวไทยก็ตองมาจากปวงชนชาวไทย คงไมไดมาจากอรหันตทั้งเจ็ด หรือ     

ทั้งแปด ทั้งหลายทั้งปวงที่เราไปสรางนวัตกรรมใหมเพื่อตั้งขึ้นมาสรรหาสมาชิกวุฒิสภา   

นะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวาถาพี่นองประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย เพราะเขา

จะตองมีสวนในการที่จะเลือกผูแทนเขาเขามาในวุฒิสภา อยาไปหวงเลยครับวาวุฒิสภา

เลือกมาแลวนี่มันจะเลวรายหมด ถาเลวรายหมดนี่นะครับ คนอยางอาจารยเจิมศักดิ์มาได

อยางไรครับ ถาเลวรายหมด คนอยางอาจารยจุตินันท คุณจุตินันทติดมาไดอยางไรครับ 

คนอยางคุณอภิชาติ ดําดี ติดมาไดอยางไรครับ คุณกลานรงค จันทิก นี่ ไมตองถายภาพ

ออกไป คนก็เลือกนะครับ เพราะอะไร เพราะวามีชื่อเสียง มีคุณสมบัติ ใครที่บอกวา

วุฒิสภานี่นะครับ ไมมีคนมีคุณวุฒิที่จะกลั่นกรองกฎหมาย ผมไมทราบวาเอาตัวเลข   

จากไหน  แตตัวเลขที่อยูในมือผม ป ๒๕๔๓ ถาจําไมผิด วุฒิสภารุนนี้อาจารยเจิมศักดิ์  

อยูดวยใชไหมครับ ทานการุณ ใสงาม อยูดวยใชไหมครับ สถิตินะครับ พี่นองประชาชน  

ถาเลือกอยางนี้วาโง ผมก็ไมรูจะไปเลือกที่ไหนแลวครับ  

          - ๑๑/๑ 

 

 



 ๒๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๑๑/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานศิวะครับ ผมก็อยูดวยครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ออ ขอประทานอภัยครับ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกวา

วุฒิสภาชุดนั้นตองเปนชุดดีเยี่ยม ไมอยางนั้นมาเปนรองประธานสภาเราไมไดหรอกครับ 

ผมอยากจะชี้ ให เห็นครับ  พี่นองประชาชนไมได โง เลยครับ  เลือกคนที่ มีความรู

ความสามารถเขาไปทั้งนั้น ยกตัวอยางขาราชการครู ๖ คน ใน ๒๐๐ คน ขาราชการทหาร 

ตํารวจ ๔ คน ขาราชการบํานาญ ๕๖ คน โงไหมครับ นะครับ แตจะมาขายตัวทีหลังนั้น  

อีกเรื่องหนึ่งนะครับ อันนั้นผมไมเกี่ยว เพราะแตตอนเลือกเขาไมไดคิดถึงเรื่องการขายตัว   

เขาเลือกคนมีความรู ความสามารถนะครับ คือบางคนอยากจะขายแตขายไมไดก็ไมแน

เหมือนกันนะครับ ตอไปก็นักธุรกิจ ๓๗ คน ทนายความ ทนายความอยางทานสุรชัย       

นี่ครับ ติดเขามา ๓๗ คน ในนี้ผมไมทราบมีชื่อใครบางเปนทนายความกันนะครับ ที่ติดมา 

๓๗ คน ทานสัก กอแสงเรือง อะไรตาง ๆ ซึ่งมีชื่อเสียงทั้งนั้น ผมเชื่อวาคนเหลานี้เขาไมมา

ขายครับ แลวก็ไมกลาซื้อดวยนะครับ แลวยังมีนักการเมืองทองถิ่น ๑๖ คน นักการเมือง

ทองถิ่นติดมาแค ๑๖ คนครับ ประชาชนเลือกถูกครับ เขาไมไดไปเลือกแบบเดียวกับ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขาเลือกเปน เขาแบงแยกเปนครับ กรุณาอยาไปดูถูกประชาชน 

ผมเห็นกรรมาธิการรัฐธรรมนูญชุดนี้ เ ร่ิมตนก็บอกวา  จะเพิ่มอํานาจประชาชน                

แตพอประชาชนจะใชสิทธิ บอกวา อยาใชเลย ใชมาก็เลือกคนไมดิบไมดีเขามา มาโกงกิน

ในวุฒิสภา แปลวาอยางไรครับ  ฝายประชาสัมพันธจะไปโฆษณาไดไหมครับวา          

เพิ่มอํานาจประชาชนตรงไหน ในเมื่อสิทธิจะเลือกผูแทนเขายังไมมีเลย แลวจะเรียกวา   

เพิ่มอํานาจไดอยางไรครับ เลือกพนักงานรัฐวิสาหกิจมา ๓ คน แพทย  ๗ คน เอาไวรักษา

พวกอายุมาก ๆ นะครับ รับราชการได ๑๖ คนอีกครับ รวมกับบํานาญเกือบ ๗๘ คน 

เพราะฉะนั้นผมวาประชาชนไมไดโง แมกระทั่งในปสุดทายที่คุณจุตินันท คุณอภิชาติติด

มานี่ก็สถิติใกลเคียงกัน เพราะฉะนั้นผมคิดวาในสวนที่วา กลัววาวุฒิสภาถาประชาชน

เลือกมาจะกลั่นกรองกฎหมายไมได เปนไปไมไดครับเพราะมีคุณวุฒิทั้งนั้น ปญหา       

อยางเดียวคือเร่ืองพฤติกรรมของคนเทานั้นเอง ซึ่งผมเชื่อวามาจากระบบไหนก็เหมือนกัน 

 



 ๒๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๑๑/๒ 

 

เพราะมันอยูที่คน คนมันจะเลวนี่อยางไหนก็เลวครับ แตวาถาเลวที่มาจากประชาชน     

ผมวาประชาชนเขาตรวจสอบได แตถาจะมาจากกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา

รับผิดชอบไหมครับ ถาใครบอกวากรรมการสรรหานี่นาเชื่อถือ ผมไมปฏิเสธครับ ตําแหนง

ทานนี่นาเชื่อถือทั้งหมด แตขอประทานโทษนะครับ เมื่อสองสามวันนี้ อาจารยจรัญเอง

เปนคนบอกวา มีคนพยายามติดสินบนศาลรัฐธรรมนูญ เห็นไหมครับ ขนาดวาองคกรที่เรา

เชื่อถือโปรงใสที่สุดแลวยังมีขอกลาวหาได แลวทุกคนเปนมนุษยครับ มีกิเลส มีความโลภ 

มีเพื่อน มีฝูง อยางที่ผมเคยเรียนหลายครั้งนะครับวา สรรหามา ในที่สุดจะไดใครครับ 

วปอ. รุนเดียวกัน สถาบันพระปกเกลา นักเรียนอัสสัม (Assumption College) นักเรียน

เซนตคาเบรียล (Saint Gabriel’s College) นักเรียนเกาฝร่ังเศสนะครับ หรือนิติศาสตร 

๐๙  หรือรัฐศาสตรรุน ๑๔ รุนอาจารยเกียรติชัย จะเปนไปไดนะครับ เพราะฉะนั้นผมวา        

มันไมมีอะไรที่เราจะการันตี (Guarantee) ไดวาจะมีความยุติธรรม โปรงใส เพียงพอ      

นะครับ ในที่สุดก็เลือกเขามาพวกเราก็จะถูกกลาวหาวาเรากําลังจะยอนยุคนะครับ         

ป ๒๕๔๐ นี่ เขาใหเลือกตั้ง วันดีคืนดีเรามาเปลี่ยนบอกวา เอา ๒ อยางมาอยูดวยกัน     

หรืออยางที่ทานประธานอุทัยเขาบอกวา ปลาสองน้ํา ซึ่งไมมีทางหรอกครับ สองน้ํานี่จะไป

อยูดวยกันได แลวมันผิดหลักผิดการนะครับ ผมไมทราบอาจจะมีประเทศในโลกก็ได 

เพราะวาผมไมเคยไปทั่วโลกมานะครับ แตวามันไมควรจะมีในประเทศของเรานะครับ 

เพราะฉะนั้นผมยังยืนยันวาระบบการเลือกตั้งนี่ดีที่สุด ถึงแมจะไดคนมาไมดี แตผมวา

ประชาชนตองเรียนรูเร่ืองประชาธิปไตยครับ ไมใชวันดีคืนดีมา  พอเราบอก เขาเลือกตั้ง   

ไมดี เราบอกวา แตงตั้งเสีย หรือสรรหาเสีย แตตอไปก็กลับไป ยอนไปเลือกตั้งอีก 

ประชาชนไมมีโอกาสไดเ รียนรู เลย  เพราะประเทศของเรานี่ มันเปลี่ยนระบบกัน              

บอยเหลือเกิน เพราะวาเราไดคนเกง ๆ มามาก เราสรางนวัตกรรมใหม ๆ ขึ้นมาเยอะ       

นะครับ แตวาประชาชนเขานี่ เขาตามเราไมทันครับ เพราะฉะนั้นผมยังยืนยันวา            

การเลือกตั้งวุฒิสภานี่ --------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๑๒/๑ 



 ๒๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๑๒/๑ 

 

เปนเรื่องมีความจําเปนนะครับ และก็ผมไมปฏิเสธวา ถาจะไปกําหนดคุณสมบัติ           

ใหมันเขมขน หรือถาใครกลาวหาวาผัวเมีย ผมยังไมทราบวาสภาผัวเมียมันผิดตรงไหน   

นะครับ เพราะที่ฝร่ังเศสผมก็เห็นวาคนสมัครเปนประธานาธิบดีก็เปนผูหญิงใชไหมครับ 

แลวก็มีสามีเปนผูชายใชไหมครับ สามีเปนผูชาย ที่ผมเรียนสามีเปนผูชาย เพราะวา      

อีกอยางเขาไมไดจดทะเบียนกันใชไหมครับ แตเขาก็อยูกันมา ๒๐ กวาป เขาก็มาทํา

การเมืองเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอยาไปรังเกียจเรื่องความเปนผัวเมีย เพราะไมตางอะไร

กับลูก กับนอง กับหลาน ญาติพี่นอง ในประเทศของเรามันมีความสัมพันธ และจะบอกวา

วุฒิสภานี่เลือกมาแลวก็จะเปนพวกกัน มีความสัมพันธกับการเมือง มีใครในเมืองนี้ที่ไมมี

ความสัมพันธกับการเมือง มีใครที่นั่งในที่นี้ไมมีความสัมพันธกับการเมือง ทานมาได

อยางไรครับ รอยคนนี่ทานมาไดอยางไร ทานเหาะเหินเดินอากาศโดยไมรูจักใครเลย    

หรือครับ เปนไปไมได เปนไปไมได แตเมื่อมาแลวเราไดทําหนาที่ของเราอยางดีที่สุด       

นะครับ ผมเชื่อวาในวุฒิสภาเลือกคนมารอยคน สองรอยคน ถามันจะมีเลวจํานวนมาก 

แตมีดีจํานวนหนึ่งสิบยี่สิบคน อยางอาจารยเจิมศักดิ์ ก็ยังทําใหวุฒิสภารุนที่แลว         

หรืออาจารยเสรีทําอยูรุนที่แลวก็หวั่นไหวไปตาม ๆ กัน แตทานทําใหกระบวนการเลือกตั้ง

องคกรอิสระเลือกตั้งไมไดดวยซ้ํานะครับ เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อม่ันในศรัทธาของ

ประชาชนครับ ผมยืนยันวาระบอบประชาธิปไตยนี้ ประชาชนตองเปนเจาของอํานาจ    

อธิปไตยครับ และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวบอกวา อํานาจของทานทั้งหลาย

นี่ทานไมประสงคจะไปใหอยูกลุมคนใดคนหนึ่ง ทานประสงคจะอยูใหกับเปนอํานาจของ

ประชาชนครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสุนทรครับ 

   นายสุนทร  จันทรรังสี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสุนทร 

จันทร รังสี สสร.  นครราชสีมา หมายเลข  ๐๘๔  กระผมขออภิปรายแตกตางจาก           

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติเมื่อสักครูนี้ ความเห็นเราแตกตางกันได แตเราไมแตกแยกกัน  

ผมอยากจะกราบเรียนวา สว. ของเรามีมา ๒ ชุดแลวนะครับที่ผานการเลือกตั้ง ชุดแรก 

ผมยอมรับวามีคุณภาพดีกวาชุดที่  ๒  โดยภาพรวมนะครับ  ไมใชหมายความวาชุดที่  ๒      



 ๒๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๑๒/๒ 

 

จะไมดีเลย เหตุผลที่วาชุดแรกดีกวาชุดที่ ๒ ดวยเหตุดังนี้ครับ  ๑. กกต. ตรวจสอบ 

เขมแข็งกวา อันนี้คงไมมีทานใดปฏิเสธนะครับ  กกต. คือกรรมการกลั่นกรองคนดวยความ

เขมงวดในกติกา ผูที่เขาไปจึงมีคุณภาพมากกวา  ประการที่ ๒ ผูทรงอิทธิฤทธิ์ทางเงินตรา           

คือรัฐบาลในขณะนั้น ยังไมทราบอิทธิฤทธิ์ของ สว. วามีมากมายเพียงไร จึงยังวางเฉยอยู

ในเบื้องแรก  การคัดเลือกจึงดําเนินไปโดยสะดวก  โดยปราศจากการแทรกแซง               

แตเมื่อรัฐบาลในยุคนั้นไดทราบแลววา สว. มีอิทธิพลที่จะสั่นคลอนตัวเองได ตรวจสอบ

ตัวเองได ในขั้นที่ ๒ จึงสกัดกั้นทุกอยาง แทรกแซงทุกอยาง จนกระทั่ง สส.  สว. คุณภาพ

ในชุดที่ ๒ นี้เหลือนอย วิธีการสกัดกั้นก็คือ เงินครับ ทุมเทเงินเขามาในการเลือกตั้ง      

ทานสมาชิกผูมีเกียรติเมื่อสักครูคือทานพี่ศิวะ ก็ไดกลาวแลวนะครับวา สว. รุนแรก           

มีหลายคนที่มีคุณภาพ แตจะขายตัวในภายหลังหรือเปลาก็ไมทราบ อันนี้ผมก็ยอมรับครับ 

และผมก็เห็นวาบางคนทีแรกก็ดีอยูหรอกครับ แตพอไดเลือกตั้งเขาไปแลว ซึ่งเราก็     

ทราบกันดีวา สว. นี่จะตองปลอดจากการเมือง แตระยะหลังผมเห็นวา ขออนุญาต       

เอยนาม พันตํารวจโท ทักษิณ ไปที่จังหวัดผมทีไร เขาก็ไปเขาแถวคอยตอนรับ คอยมอบ

พวงมาลัยให ผมเห็นแลวผมก็หดหูใจที่ สว. บางคนประพฤติเชนนั้น อยางนี้จะเขาใจวา 

ถูกซื้อหรือเปลาไมทราบ แตพฤติกรรมที่มันสอมาใหเห็น  --------------------------------------- 

 

           - ๑๓/๑ 

 



 ๒๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ปทิตตา ๑๓/๑ 

 

ก็ทําใหเราหมดศรัทธา สว. สมัยแรก หลายคนอยางที่ทานศิวะยกตัวอยางมาแลว     

ยอมรับวาดี แลวที่บางคนที่ทานยังไมไดยกดวยนะครับ ซึ่งผมจะขอยกเพิ่มเติม อยางเชน 

ทนายทองใบ ทองเปาด อันนี้ก็เปน สว. จากคนยากคนจนโดยแทจริง เปนลูกชาวไรชาวนา     

แลวก็ปฏิบัติทางกฎหมายเพื่อประชาชน จนกระทั่งไดรับรางวัลแมกไซไซ (Magsaysay) 

(Ramon Magsaysay Award) และไดรับเลือกตั้ง โดยไมไดซื้อเสียง อันนั้นยอมรับ แตก็

อยางที่ไดเรียนแลววา สมัยแรกกับสมัยที่ ๒ แตกตางกัน พอถึงสมัยที่ ๒ การเลือกตั้ง

รุนแรงขึ้น การแทรกแซงมากขึ้น กรรมการไมเปนธรรม สว. ผัวเมียมากขึ้น ทานถามวา สว. 

ผัวเมียผิดตรงไหน ผมก็จะถามวา แลวการตรวจสอบจะเปนไดอยางไร สมมุติวาพรุงนี้จะมี

การตรวจสอบ ผัวเมียนอนดวยกัน เขาก็ตองคุยกันไปแลววาทางหนีทีไลจะตองเปน

อยางไร ขึ้นตนลงทายจะตองเปนอยางไร เพราะฉะนั้นการตรวจสอบตรงนี้จะไมมีผล 

นอกจากผัวเมียแลวก็ยังเปนเครือญาติ ซึ่งมันจะตองควบคุมบังคับบัญชากันได สิ่งเหลานี้

คือจุดออนของ สว. ในอดีตที่ผานมา ซึ่งใน สว. รุนที่กําลังจะมีขึ้นก็จะมีการแกไข เร่ืองที่

พวกที่จะเปนเครือญาติกัน ซึ่งเราไดพยายามแกไขปองกันไวแลว อยางไรก็ดี นี่คือขอ

แตกตางอยางไรก็ดี ผมเห็นวาวิธีการที่กรรมาธิการยกรางนําเสนอเปนทางออกที่ดี และ

กลับจากการไปฟงเสียงของประชาชน ประชาชนก็ยอมรับไดนะครับ ถาพบกันคนละครึ่ง 

แตก็จะไมยอมรับอยางเด็ดขาด ถาเปนการแตงตั้งลวน ๆ ผมจึงขอสนับสนุนใหมีการ

เลือกตั้งผสมกับการแตงตั้ง ดังเชนที่ทานกรรมการยกรางกําหนดไว ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตามที่ยกมือนะครับ ทานเศวตครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ขอบพระคุณครับทานประธาน ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม เศวต ทินกูล ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ทานประธานครับ กอนอื่นเรื่อง 

สว .  คือสมาชิกวุฒิสภานี่  เราตองทราบกอนวามันเปนมาเปนไปอยางไรนะครับ           

ทานประธานครับ  สว .  นี่ มันเปนสภาพี่ เลี้ยง  สภาแนะนํา  สภาประคับประคอง 

ประคับประคองใครครับ ประคับประคอง สส. นะครับ ที่ไปดูในตางประเทศก็ดี อันนี้ยก

ตางประเทศแลวนะครับ  ทั่วประเทศทั่วโลกนี่  มี  สว .  บาง  ไมมี สว. บาง สวนใหญ  

ก็จะมีครับ แตมีแลว  ถามวา  เหมือนกันไหม  รูปแบบที่มา ที่ไป ไมเหมือนกันเลยครับ    



 ๒๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ปทิตตา ๑๓/๒ 

 

ทานประธานครับ ไมเหมือนกัน หลาย ๆ ประเทศไมเหมือนกัน แตสรุปวา ก็มี สว. 

เหมือนกันนะครับ  เขาบอกวา มันเปนความจําเปนของประเทศที่มีความหลากหลายทาง

ชาติพันธุครับ  มีชนกลุมนอยที่มีอยูในประเทศ และมันเปนความมั่นคงครับที่จะตองมี 

เมื่อเราตกลงปลงใจกันแลววา สภาแหงนี้จะใช ๒ สภา โดยมี สว. เราก็พูดเรื่องนี้กัน      

นะครับ กอนอื่น สว. นี่ เหตุปจจัยนี่มันเกิดขึ้นจากไหนนะครับ เราก็ตองยกธรรมขึ้นวา คือ 

เญธัมมา เหตุ ปตตวา (เญธมฺมา เหตุ ปตฺตวา) นะครับ ธรรมมันตองเกิดจากเหตุ เหตุที่มี 

สว. มันก็ตองมาจากวา มันมี สส. นะครับ ถาไมมี สส. มันก็ไมมี สว. เปนเหตุปจจัย สส. นี่

เขามาจากประชาชนกอนครับ ใหประชาชนเลือก โดยประชาชนเขามา เขามาแลวเขาทํา

หนาที่อะไร เขาทําหนาที่ประการที่ ๑ คือ นิติบัญญัตินะครับ แลวหมวกอีกใบหนึ่งเขาก็มี

หนาที่สงตัวแทนไปเลือก ตัวแทนเขาไปทําหนาที่บริหารดวยนะครับ ฝายที่ไปทําบริหารนี่ 

เขาก็สงเรื่องเขากลับมาฝายนิติบัญญัติ ก็มี ๒ เร่ืองครับ  ๑. ปญหาขอกฎหมาย ไมวาจะ

เปนขอกฎหมายเกี่ยวกับขอมุงหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนก็วาไป และอีกปญหาอยางที่หนึ่งคือ ปญหาขอเท็จจริง ปญหาดานนโยบายการ

บริหาร ความทุกขยาก พี่นองประชาชนที่จะตองแกไข หรือนโยบายปกปองคุมครองอื่น ๆ 

ของรัฐออกมา รวมคิด รวมทํากัน ออกมาเปนขอกฎหมาย อยางนี้เปนตนครับ เมื่อเขา

ออกกฎหมายมา ก็จําเปนอยูเอง สภาพี่เลี้ยง สภาแนะนําก็ไปแนะนํา ประคับประคอง 

บอกกลาวเขา ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๑๔/๑ 



 ๒๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ศิริวรรณ ๑๔/๑ 

 

มันไมมีความจําเปนวาสภาหนึ่ง สภาวุฒิสภานี่ จะตองรูกฎหมายหมดหรอกครับ             

รูกฎหมายหมด ไมมีองคความรูมิติอ่ืน ๆ ก็ใชไมได เรามีสํานักงานกฤษฎีกา มีเจาหนาที่

กฤษฎีกามาใหคําแนะนํา สว. เหลานี้อยูแลวนะครับ และโดยตัวของ สส. สว. เองก็จะมี 

สว. ที่เปนนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญอยูแลวนะครับ เพราะฉะนั้นผมเรียนวา เราก็ตองยึดโยง

ประชาชนนะครับ คือสนับสนุนวาใหมาจากประชาชนโดยการเลือกตั้ง คราวนี้ที่มาของ 

สว. นะครับ ถามันมาจากการเลือกตั้งแลวนี่ จํานวนจะเปนเทาไร ผมก็บอกงาย ๆ ดวย

ความเปนธรรม เราพิจารณาความเปนธรรมขึ้นมาก็คือวา เมื่อสภา สส. เขตที่มาจาก

ประชาชนเลือกโดยตรงนี่ มัน ๔๐๐ นะครับ ไมใชปารตีลิสต (Party list) นะครับ ไมใช

สัดสวนนะครับ เราก็เอาครึ่งหนึ่ง พี่เลี้ยงก็เอาแคครึ่งหนึ่ง หรือหนึ่งในสาม ก็พอครับ ผมก็

ไมไดกะเกณฑ แลวแตสมควร อันนี้ชัดเจนนะครับ ตอไปนี่ ปญหาที่เราถกเถียงกันอยู     

เมื่อกี้นี้นะครับวา ปญหาถกเถียงกันอยูวา มันเกิดเหตุวา สว. ขายตัวหรือไมขายตัว ผมก็

ยกเรื่อง เญธัมมา เหตุ ปตตวา (เญธมฺมา เหตุ ปตฺตวา) อีกละครับ เหตุเกิดจากไหนครับ 

เหตุเกิดจากรัฐธรรมนูญ   ๒๕๔๐ ครับ ที่อางวาเปนของประชาชนดีที่สุด เลิศหรูที่สุดแลว 

ก็ทานเขียนรัฐธรรมนูญบัญญัติใหเขาไปเปนโจรนะครับ มันก็ไดโจรขึ้นมา ขออภัยที่ตอง

กลาวตรง ๆ เชนนั้นนะครับ เนื่องจากอะไรครับ ทานออกแบบ วัน แมน วัน โหวต (One 

man one vote) นะครับ ทานออกแบบ วัน แมน วัน โหวต สส.ใหไปนับรวมเขตนะครับ 

สว. นับที่เขต หนวยเลือกตั้งเขตใคร เขตมัน อยางนี้เปนตน อยางที่ ๑  อยางที่ ๒ ทานทํา 

วัน แมน วัน โหวต แมใชเขตจังหวัดเปนเขตใหญ แตเลือกไดเบอรเดียว ผลก็คือ

กรุงเทพมหานครคะแนนนําเกือบลาน คะแนนสุดทายสองหมื่นกวา จังหวัดก็เชนกันครับ 

ทานลองหลับตานึกภาพกอนวา ถามันเปนภายในจังหวัดนะครับ มันจะเกิดอะไรขึ้น 

จังหวัดหนึ่งมีคนลงคะแนนเสียงไดประมาณสัก ๔ แสนคนนะครับ สมมุตินะครับ 

โดยประมาณ เขามาลงใชสิทธิเลอืกตั้งประมาณสักสองแสน จังหวัดหนึ่งนะครับ แลวมีคน

มาสมัครเลือกเปน สว. ๓๐ คน ทุกคนสูหมด วัน แมน วัน โหวต แบงคะแนนกัน มันเปนที่

คาดหมายไดเลยวา ผมเนน ๆ ๒ อําเภอนี่ ผมชนะเลย คาดหมายไดเลยวาคะแนนผมนี่ 

๔๐,๐๐๐ คะแนน ๕๐,๐๐๐ คะแนน ผมไดเปนแน ๆ  ผมก็ตองใชวิชาแพะ วิชามาร ผมก็ไปยุแยง  

ตะแคงรั่วใหคนอื่นมาสมัครในเขตที่เลือกตั้งผมมันออน  ผมยกตัวอยางเปรียบเทียบตัวผมเอง 



 ๒๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ศิริวรรณ ๑๔/๒ 

 

มาสมัครในเขตที่เลือกตั้งผมมันออน ผมยกตัวอยางเปรียบเทียบตัวผมเอง ไมตองพาดพิง

คนอื่นหรอกครับ เพราะฉะนั้นนาย ก ก็ไปอยูอําเภอนั้น นาย ข ก็ไปอยูอําเภอนี้ นาย ค      

ก็ไปอยูอําเภอนั้น ผมกิน ๒ อําเภอ  ๓ อําเภอ ผมสบายแลว ผลออกมามันแนนอน         

ผม ๔๐,๐๐๐ คะแนน เขาอยางชัวร ๆ (Sure) นะครับ ชัดเจน เมื่อการออกแบบ           

การเลือกตั้งของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เปนอยางนั้น มันก็เกิดวิกฤติขึ้น เพราะมันไมเปน

โดยธรรม คือธรรมชาติ ถูกตอง ชอบธรรม แตถาเราออกแบบแบบ สส. ที่เราพูดกันเมื่อ

วานนี้ เรียงเบอร โอโห ๔ แสนคะแนน ๕ แสนคะแนน โอโห คราวนี้ไมรูใครเปนใครแลว    

ไผเปนไผไมรูแลว มืดไปหมดแลว คาดคํานวณไมได จะเอาวางแผนเอาคนนั้นไปลง          

ตัดคะแนนตรงนี้ ตรงนั้น ไมไดแลว ตางคนตางมุงหนาทําความดี มุงหนาสะสมความดีที่

จะไปทํางานทางดานการเมืองเพื่อชวยพี่นองประชาชน ผมก็เรียนอยางนี้ครับ ไมตอง

พาดพิงคนอื่น ผมเร่ิมทํางานทางการเมืองนี่ แตไมไดสังกัดพรรคการเมืองนะครับ ตั้งแต  

ป ๒๕๑๙ ตั้งแตผมเปนหนุมรุนกระทง อายุ ๒๑ ป ผมไมเคยประสบความสําเร็จเลยใน

ดานการเมืองนะครับ ก็ตองเพียรพยายามทนตอสูมา เพราะฉะนั้นคนที่อยากจะทํา

การเมือง ทําเพื่อบานเพื่อเมือง มีอุดมการณ ทานตองพิสูจน ทองแทตองทนตอการพิสูจน 

ทานเริ่มทําแตทานเปนวัยหนุมจนถึงทานแกขึ้นมา มีตบะบารมี มีผูคนเชื่อถือ เห็นคุณงาม

ความดี เห็นความตั้งใจจริงของทาน ทานถึงจะไดเปน สว. ไมใชนอนหลับรวยมาทีเดียว               

ขี่ ไทม  แมชชีน  (Time machine) มาปบ พรึบ แลวก็มาเปน สว. เลย เลือกตั้ง เพราะทาน    

มีอํานาจมากเรื่องอื่น อํานาจเงินหรืออะไรก็แลวแต มันจะเปนแบบนั้น สาเหตุเร่ืองสภา   

ผัวเมีย ก็เพราะวามันมาจากสวนที่มันเปน วัน แมน วัน โหวต มันเปนความคาดหมายได 

 

                  - ๑๕/๑ 



 ๒๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๑๕/๑ 

 

เขาก็ล็อก (Lock) ไดครับ เพราะฉะนั้นทานใชวิธีที่เปนธรรมชาติ ธรรมะนี่ เรียงเบอร        

ไปเลยทั่วจังหวัด อยางโคราชของพี่สุนทรเปนตนนี่ จังหวัดเขาใหญ โอ เอามาเลยเลือกตั้ง 

คนมีสิทธิเลือกตั้งเยอะแยะไปหมด เหลือ ๒ นาที ผมทราบครับทานประธาน เอามาเลย  

จะเอาเทาไหร คนไดที่ ๑  อาจจะคะแนน  ๒ ลานก็ได เรียงเบอร โอโฮ  เยอะแยะ 

เพราะฉะนั้นเขาก็ไมสามารถบล็อก  (Block) ได  ผมจึงขออนุญาตทานประธาน             

และทานกรรมาธิการแตเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานนิมิตรนะครับ ทานวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นะครับ ทานนิมิตรเชิญครับ 

  นายนิมิตร  ชัยจีระธิกุล  :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม       

นายนิมิตร ชัยจีระธิกุล สสร. จากการประมวลความคิดเห็นของประชาชน ในภาคใตก็ดี    

ในจังหวัดสงขลาก็ดี ซึ่งผมเปนประธานอยูนั้นนะครับ ประชาชนสวนใหญแลวก็เห็นวา   

ในการเลือกตั้ง  เลือก  สว .  นั้น  ก็ใหมาจากการเลือกตั้งนะครับ  เ ร่ืองการสรรหา              

เปนสวนนอยมากนะครับ ก็เหตุผลก็อยางที่หลาย ๆ ทานที่ไดกลาวมาแลวครับ โดยเฉพาะ

ทานศิวะไดกลาวนะครับ เปนเหตุผลเดียวกัน ฉะนั้นในความเห็นของคนในจังหวัดสงขลา 

ซึ่งผมรับฟงความคิดเห็นมาแลว ก็เห็นวา สว. ก็สมควรมาจากการเลือกตั้งนะครับ         

แตวิธีการเลือกตั้ง เลือกแบบไหนนะครับ ก็ใหทางกรรมาธิการไปคิดเอาเอง แตสิ่งสําคัญ

ที่สุดคือประชาธิปไตยก็ตองมาจากการเลือกตั้งครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานวิชัยครับ เชิญครับ 

  นายวิชัย  เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ทานประธานสภาและทาน สสร. ผูทรงเกียรติ

ที่เคารพครับ กระผมคงมีความคิดเห็นที่แตกตางกับหลาย ๆ ทานนะครับ ในเรื่องของ สว. 

นะครับ กระผมกราบเรียนวา จากที่เราไปรับฟงความคิดเห็นจากสถานที่ตาง ๆ จังหวัด

ตาง ๆ และรวมไปถึงหลาย ๆ ทาน ก็มีแนวคิดไมคอยตรงกัน ประการแรกนี่ หลาย ๆ ทาน

บอกวา เบื่อหนาย ไมอยากจะได สว. ที่มาจากการเลือกตั้งเพียงประการเดียว เหตุผล      

ก็ที่พูดกันมากเหลือเกินวา เร่ืองของสภาผัว สภาเมีย ปญหาของการผูกขาดในเรื่อง

การเมืองนะครับ อีกจํานวนหนึ่งเขาบอกวา ควรจะมาจากการสรรหา ซึ่งจริง  ๆ  แลวนี่   



 ๒๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๑๕/๒ 

 

เอกสารหลักฐานที่เราสอบถามไปทั่ว ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางไดมอบหมายใหเรา      

ไปถามตอประชาชนนั้น ก็มีอยู ๒ ประการ มีทั้งคนเห็นดวยและไมเห็นดวยวา ถา สว. นั้น

มาจากการเลือกตั้งเพียงประการเดียว ก็เกรงไปวาจะซ้ํารอยเดิมที่บอกวา สภาผัว       

สภาเมีย นั่นก็เปนประเด็นหนึ่ง เปนอีกจํานวนครับที่เห็นดวยและไมเห็นดวย เพราะฉะนั้น

กระผมกราบเรียนวา  อดีต  สว .  นั้นมิไดหมายความวามาจากการเลือกตั้งเพียง       

ประการเดียว มาจากการแตงตั้งดวย และก็ในชวงหลังนี้ก็มาจากการเลือกตั้ง ถามวา    

ในการปฏิบัติภารกิจของ สว. ที่มาจากการเลือกตั้งนั้น ไดรับผลเปนประการใด สว.      

ที่มาจากการแตงตั้งนั้น ไดรับผลเปนประการใด อันนี้ผมเชื่อครับวาประชาชนทั้งประเทศ   

พี่นองประชาชนก็ไดสัมผัส ไดรับรู รับทราบมาโดยตลอด จะไมลงลึกไปถึงที่บอกวา มีขอดี 

ขอเสียอยางไร  กราบเรียนแต เพียงวา  วันนี้คณะกรรมาธิการยกรางไดนําเสนอ               

ทั้ง ๒ ประการ คือมาจากการเลือกตั้งและมาจากการแตงตั้ง ก็นาจะสอดคลองกับที่เรา   

ไดผานมาเมื่อวานนะครับ ที่ไดพิจารณาในเรื่องของ สส. ดวย เมื่อเปนเชนนี้ กระผมก็ตอง

ขอกราบเรียนตอสภาวา เปนความคิดเห็นสวนตัว ผนวกบวกกับที่ไดรับฟงจากพี่นอง

ประชาชน กระผมเห็นดวยจากสมาชิกสภารางที่ไดกรุณาหยิบยกเอา สว. นั้นมาจากการ

เลือกตั้งและมาจากการแตงตั้ง ขอสนับสนุนครับผม ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ อาจารยสมชัยครับ 

           - ๑๖/๑ 

 

 

 



 ๓๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๑๖/๑ 

 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานสภา สสร. ที่เคารพครับ                

ผมคิดวาเรากําลังพูดถึงเรื่องที่มาของ สว. ผมคิดวาการที่จะดูวา สว. ควรจะมีที่มาอยางไร

นั้น ที่สําคัญคือตองดูวาเราตองการใครมาเปน สว. คือบทบาทภารกิจของ สว. คืออะไร 

เร่ืองนี้เปนที่ชัดเจนแลว คงไมตองมาเรียนย้ํา แตผมขอกราบสั้น ๆ วา บทบาทที่สําคัญของ 

สว. นี่มีอยู ๒ ประการ อาจจะบอกวามี ๔ ก็ได แตผมกรุป (Group) แลวได ๒ ประการ 

ประการที่ ๑ ก็คือวา มีหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย คําวา กลั่นกรองกฎหมาย แปลวา 

มีคนรางกฎหมายมาแลว ผานกระบวนการทางฝายบริหารมาแลว มาสูสภานิติบัญญัติ 

ซึ่งเปนสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งมีฐานอํานาจมาจากประชาชนแลว  เวลานี้ตองการ          

ความรอบคอบ ตองการประสบการณ ตองการการกลั่นกรองใหมีความรัดกุม เหมาะสม 

แลวก็มีความเห็นที่ ๒ ที่จะมาพิจารณาจากคนที่มีประสบการณอยางมากนะครับ หนาที่   

ที่ ๒ นี่ ที่บอกวา เปนการควบคุม ตรวจสอบ ดวยการตั้งกรรมาธิการ หรือขอเปดอภิปราย 

หรือวาตั้งกระทู อะไรตาง ๆ ผมคิดวาหนาที่นี้เปนหนาที่รอง ไมใชเปนหนาที่หลัก บทบาท

หลักในเรื่องนี้อยูที่สภาผูแทนราษฎรมากกวา สวนหนาที่ที่ ๓ และที่ ๔ คือ การตั้งองคกร

ตามรัฐธรรมนูญ แลวก็การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนี่ ผมคิดวาเปนหนาที่

หลัก ซึ่งวุฒิสภาเทานั้นที่มีอํานาจทํา คนอื่นไมมีอํานาจทํา หนาที่นี้ตองการฐานอํานาจ

ที่มาจากประชาชน เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ สว. นี่ควรจะมีแหลงที่มาที่อางไดวา

เหมาะสม สมควรที่จะมาทําหนาที่นี้ เพราะฉะนั้นถาพิจารณาจากภารกิจหลัก ๒ ประการ

นี่ ผมคิดวาเราตองการคนซึ่งมีลักษณะ ๒ ประการ ประการหนึ่ง คือ คนที่มีประสบการณ 

มีความรู มีความรอบคอบ มีวัยวุฒิ และมีคุณวุฒิ ประการที่ ๒  ก็คือวา ตองการคนที่อาง

ไดวา พูดไดวา พูดไปแลวมีความชอบธรรม มีฐานอํานาจมาจากเจาของฐานอํานาจคือ

ประชาชน เพราะฉะนั้นนี่ผมคิดวาการที่จะใชวิธีการไดมา วิธีใดวิธีหนึ่งนี่ มันอาจจะเกิดได 

คือไมใชวาการเลือกตั้งแลวจะไมไดคนดี การเลือกตั้งจะไมไดคนที่มีความรู ความสามารถ

ในทางกลั่นกรองกฎหมายได มี ปรากฏมาแลววา เลือกได แตมันไมไดเปนหลักประกันวา

จะไดจํานวนมากพอ  หรือวาจะไดคุณภาพตามที่ตองการอยางเหมาะสมนะครับ 

เพราะฉะนั้นวิธีการผสมนี่ ผมคิดวานาจะเปนวิธีการที่ เหมาะสมที่จะสอดคลองกับ  

 



 ๓๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๑๖/๒ 

 

ภารกิจของ สว. ครับ ความจริงการเลือกตั้งนี่เปนสิ่งที่ควรจะเปนเปาหมายของระบอบ

ประชาธิปไตย ของนักประชาธิปไตยทั้งหลาย แลวก็ถาหากไมมีการเลือกตั้งนี่ ผมคิดวา   

จะอางไมไดวาเปนประชาธิปไตย แตอยางไรก็ตามการเลือกตั้งนี่  ผลการเลือกตั้งมันไมมี

หลักประกันวาจะไดรับผลตามที่ตองการตามคุณสมบัติ ตามที่กลาวไปแลวนะครับ       

การแตงตั้งนี่จะสามารถทําใหเลือกคนไดตามที่ตองการ แตการแตงตั้งก็จะมีขอเสีย        

ในแงที่วา จะมีเร่ืองของพรรคพวก เร่ืองของคนรูจัก เร่ืองของการใชความสัมพันธพิเศษ

อะไรขึ้นมานะครับ ทีนี้การเลือกตั้งนี่นะครับ มันจะมีผลดีตอเมื่อผูออกเสียงเลือกตั้งนี่

ไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม ก็คือวาตองมีขอมูลที่ครบถวน ชัดเจน ไมลําเอียง ใหเขา

พิจารณาอยางทั่วถึง แตวาในสภาวะเศรษฐกิจของสังคมไทยในสภาพปจจุบันนี่ ผมคิดวา

ตรงนี้ไมมีหลักประกัน ผูเลือกตั้งของเรามักจะเดินเขาสูคูหาเลือกตั้งดวยขอมูลซึ่งไดรับ

การปอนใหจากแหลงตาง ๆ จากผูสมัครรบัเลือกตั้งคนตาง ๆ ---------------------------------- 

 

          - ๑๗/๑ 



 ๓๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๑๗/๑ 

 

ซึ่งไมไดเปนขอมูลที่ครบถวน จึงทําใหการใชดุลยพินิจ บางทีตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ

ขอมูลที่ไมครบถวน แลวผลที่ไดก็ออกมาไมเปนไปตามที่ควรจะเปน เพราะฉะนั้น          

ผมยังคิดวาถาเผื่อรักษาความดีงามของการเลือกตั้งไว มีหลักประกันวาใหมีการเลือกตั้ง 

และก็ทําใหมีหลักประกันวาจะไดคนดีเขามาทํางานในหนาที่ที่จําเปนตองมีอยางนั้นนี่      

ก็นาจะใชวิธีการผสมนะครับ วิธีการผสมที่ผมเสนอนี่ ก็คือใหมีการสรรหาจากจังหวัด    

ตาง ๆ  โดยใหผูสรรหานี่สรรหามาจํานวนหาเทาของจํานวนคนที่จะเลือกตั้งในแตละ

จังหวัดนะครับ เสร็จแลวก็อีกสายหนึ่ง ก็คือจะมาจากการสรรหาจากวิชาชีพตาง ๆ         

ซึ่งมาจากภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาชีพนะครับ คราวนี้ทั้งหมดนี่ก็จะ

ประกอบดวยผูที่มาจากการเลือกตั้งจากจังหวัด และผูที่มาจากการสรรหา ก็จะทําให

องคประกอบของผูที่เปนวุฒิสภามีความครบถวนตามที่วัตถุประสงคของการมี สว. นี่     

ไดครบตามนั้นครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานสมาชิกครับ อยางไรก็ตาม อยากใหมีความชัดเจนใหเรียบรอย    

กอนเที่ยงนะครับ ขออนุญาตตกลงตามนี้นะครับ ที่ยกมือไว ผมจดไวนะครับ ทานสุรชัย

นะครับ อาจารยวุฒิสาร ทานไพโรจน พลตํารวจเอก มีชัย นะครับ เชิญครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : เรียนทานประธาน ผม สุรชัย                    

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติ ประเด็นเรื่องของ   

สว. ครับ กราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการยกราง ทานสมาชิกสภารางที่เคารพ   

ทุกทานครับ เมื่อพูดถึงเรื่องของประเด็นวุฒิสมาชิกเราคงทราบดีวา ตั้งแตประเทศไทย     

มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เรามีวุฒิสมาชิกที่มาจาก

การแตงตั้งมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐ ที่มาของ

วุฒิสมาชิกจึงไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนแบบการเลือกตั้ง นั่นหมายความวาประเทศไทย

ไดมีการทดลองใชวุฒิสมาชิก ซึ่งมาจากการแตงตั้งและการเลือกตั้งแลวทั้ง ๒ รูปแบบ 

ปญหาสุดทายที่เราประสบจากการที่เราใชวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งนั้น ผมเชื่อวา

ทุกทานคงทราบดี เรามีปญหาเรื่องของความไมเปนกลาง  เรามีปญหาเรื่องของความไมเปนอิสระ 

 



 ๓๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๑๗/๒ 

 

ของวุฒิสมาชิกที่ไดมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งขัดกับหลักการสําคัญของการที่มีวุฒิสมาชิก  

ซึ่งการที่เรามีวุฒิสมาชิกนั้น หมายความวา เราตองการไดสภาพี่เลี้ยง ซึ่งจะทําหนาที่     

ในการตรวจสอบ กลั่นกรองงานของสภาผูแทนราษฎร หรือที่เราเรียกกันงาย ๆ วาสภาลาง 

แตผลลัพธที่ไดจากการที่เราจัดใหมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก ผลกลับไมเปนเชนนั้น เรากลบั

ไดวุฒิสมาชิกซึ่งไมทําหนาที่อยางเปนกลาง ไมทําหนาที่อยางเปนอิสระ ปญหานี้ผมเชื่อ

วาพวกเราทุกคนคงประสบและทราบดี อยางนอยที่สุด ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาต

ที่เอยนาม ทานไดเปนผูนําเสนอเราเองวา ในสมัยที่ทานเปนวุฒิสมาชิก ซึ่งมาจากการ

เลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐ มีวุฒิสมาชิกที่เปนอิสระและ      

เปนกลางเพียง ๔๐ กวาคนเศษ คิดเปนสัดสวนแลวประมาณรอยละ ๒๐ ของวุฒิสมาชิก 

จํานวน ๒๐๐ คนในสมัยนั้น ตรงนี้คือสภาพปญหาที่สะทอนใหเห็นวา ผลลัพธของการใช

วุฒิสมาชิกจากการเลือกตั้งนั้น เราไดมาเพียงพิธีการ เราไดมาเพียงรูปแบบที่จะสะทอน 

ใหเห็นวา เราเปนประชาธิปไตย แตผมเชื่อแนวารูปแบบที่ไดรับ พิธีการที่เราพยายาม

จัดทํา เพื่อจะบงบอกตัวเราเองวา เราเปนประชาธิปไตยนั้น เราคงไมไดตองการ         

เพียงแคนั้น ความตองการที่แทจริงของเรา คือ เราตองการใหไดวุฒิสมาชิกที่เปนกลาง 

เปนอิสระ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                 - ๑๘/๑ 



 ๓๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       ดรุณี ๑๘/๑ 

 

แลวสามารถทําหนาที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติ

ของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เรายังคงกําหนดอํานาจหนาที่ของวุฒิสมาชิก เชนเดียวกับ     

ที่ปรากฏอยูในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นั่นหมายความวา วุฒิสภาไมได          

ทําหนาที่เพียงการกลั่นกรองบทบัญญัติของกฎหมายที่ถูกสงมาจากสภาผูแทนราษฎร

เทานั้น แตวุฒิสภาที่กําลังจะเกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังคงมี

บทบาทอํานาจหนาที่ในการที่จะแตงตั้งองคกรอิสระ ในการที่จะทําหนาที่ตรวจสอบ    

การบริหารงานของฝายรัฐบาลดวยการขอเปดอภิปรายไมไววางใจ ยังคงมีหนาที่ถอดถอน    

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เมื่อเราเขียนกฎหมายใหวุฒิสภาหรือวุฒิสมาชิกมีอํานาจ

หนาที่ดังกลาว ทานประธานครับ เราจึงมีความจําเปนอยางยิ่งยวดที่จะตองไดผูที่มา   

ดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิกที่สามารถทําหนาที่ดังกลาวได การที่เราจะไดบุคคลที่สามารถ

มาทําหนาที่ดังกลาวไดนั้น ซึ่งประกอบไปดวยทั้งอํานาจทางนิติบัญญัติ อํานาจในเชิง   

การบริหาร และอาจกลาวไดวารวมเบ็ดเสร็จไปถึงอํานาจตุลาการ เพราะทานจะมีอํานาจ

หนาที่ในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย นั่นหมายความวา วุฒิสมาชิก     

ที่ถูกออกแบบโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น มิไดมีแตอํานาจ

ในเชิงนิติบัญญัติเพียงอยางเดียวครับ เพราะรวมไปถึงอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ    

ฝายบริหาร การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพราะฉะนั้นถาเราจะกลาววา 

วุฒิสมาชิก หรือวุฒิสภาของประเทศไทยนั้น เปนศูนยรวมของการใชอํานาจทั้ง ๓ ฝาย    

อยูในตัวเดียวกัน หรืออยูในองคกรเดียวกันก็ไมผิดนัก เมื่อเปนอยางนี้แลวบุคคลที่จะมา

ดํารงตําแหนงในฐานะที่เปนวุฒิสมาชิกนั้น จึงตองเปนผูที่เปนกลางและมีความอิสระ         

อยางแทจริง มิใชมีเพียงรอยละ ๒๐ ของจํานวนวุฒิสมาชิกทั้งหมด ดังเชนที่ปรากฏ    

จากผลของการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ผมตอง         

ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา แมวาการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก          

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เราจะไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ        

มาจํานวนหนึ่ง อยางเชนที่ทานศิวะไดกรุณาชี้แจงตอที่ประชุม ขออภัยที่เอยนามทาน     

แตผมตองขอกราบเรียนวา จํานวนที่ไดมานั้นไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป

ตามเจตนารมณของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับทานประธาน หลาย  ๆ  คนที่ทาน  



 ๓๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       ดรุณี ๑๘/๒ 

 

เอยนามมาใหพวกเราไดทบทวนความจํา ซึ่งรวมถึงทานประธานดวย ผมตองกราบเรียน

วาลวนแตเปนบุคคลที่เปนวุฒิสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น แตเราตองไมลืม   

นะครับวา  ประเทศไทยทั้งหมดไมได มีสภาพสังคมเหมือนเชนกรุงเทพมหานคร          

หลาย ๆ คนที่ทานนําเสนอ แมจะเปนบุคคลที่มีรายชื่ออยูในสวนของภูมิภาค ทานยังไมได

นําเสนอเราเลยครับวา บุคคลเหลานั้นมีสายสัมพันธกับพรรคการเมือง มีสายสัมพันธกับ

นักการเมืองทองถิ่น อยางไรหรือไม รวมตลอดถึงมีสายสัมพันธกับฐานคะแนนเสียง

เดียวกับฐานคะแนนเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งในสภาผูแทนราษฎรหรือไม ซึ่งผมเชื่อวา

จะตองมีสายสัมพันธดังกลาว ไมเชนนั้น วุฒิสภาในสมัยรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ คงไมถูก

สังคมขนานนามวาเปนสภาเครือญาติ คงไมถูกสังคมขนานนามวาเปนสภาสามี ภรรยา 

ทั้ง  ๆ  ที่ ไม เคยจดทะเบียนสมรสกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกับ            

สภาผูแทนราษฎร เหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นไดอยางไร เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจากผลพวง

ของการที่เราใชวิธีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยไมไดคํานึงถึงพื้นที่เขตเลือกตั้ง 

ที่จะตองทําใหมีความแตกตางกับพื้นที่และเขตเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิก           

สภาผูแทนราษฎร  เราจึงไดกลุมคนซึ่งมาจากฐานคะแนนเสียงเดียวกับสมาชิก           

สภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนขอเท็จจริงและปญหาที่เกิดขึ้นจริง และผมเชื่อวาพวกเราปฏิเสธ

ไมได ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                  - ๑๙/๑ 

 

                 



 ๓๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๑๙/๑ 

 

ถามวาแลวมันเสียหายอะไร การที่สภา วุฒิสภา ถูกขนานนามวาเปนสภาที่มีสายสัมพันธ

กับสภาผูแทนราษฎร มันเสียหายอะไรกันนักกันหนาที่วุฒิสมาชิก ๒๐๐ คน แลวมีสมาชิก

ที่เปนกลาง เปนอิสระอยูเพียงรอยละ ๒๐ ก็ตองใหพวกเราทบทวนวา วิกฤติการเมือง       

ที่เกิดขึ้นตั้งแตป ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๔๙ เปนผลงานของวุฒิสมาชิกสมัยนั้นหรือไม ทําไม     

เราได กกต. ที่ไมเปนกลาง ทําไมคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญสมัยหนึ่ง สังคม

คลางแคลง ทานเหลานี้ บุคคลเหลานี้ ลวนแตมาจากการแตงตั้งหรือความเห็นชอบของ

วุฒิสมาชิกสมัยนั้นทั้งสิ้น ก็เพราะดวยเหตุอํานาจหนาที่ที่เราเขียนไวในบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ที่ใหวุฒิสมาชิกเปนผูแตงตั้งองคกรอิสระตาง ๆ ถาองคกรอิสระ     

ซึ่งเปนผูตองตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ตามกลไกที่บัญญัติไวในบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ เราไดบุคคลที่ดี มีความกลาหาญ  มีจิตสํานึกในการที่จะปฏิบัติงาน         

ตามหนาที่ ที่ถูกออกแบบไวใหเปนอีกกลไกหนึ่งในการตรวจสอบงานของฝายบริหาร         

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสมัย ๒๕๔๐ บุคคลเหลานั้นมาอยางถูกตอง เปนกลาง

และอิสระจริง  วิกฤติการเมืองไม เกิดขึ้นครับทานประธานครับ  ที่ผมพูดตรงนี้             

กําลังจะชี้ใหเห็นถึงความเสียหายอยางรายแรง จนกระทั่งนําไปสูวิกฤติการเมือง          

ของประเทศไทย จุดเริ่มตนมาจากวุฒิสภาในสมัย ๒๕๔๐  เมื่อเปนเชนนี้ กลุมของกระผม    

ไดพยายามวิเคราะหดวยความตระหนัก และดวยความสํานึกตอความรับผิดชอบ          

ตอประเทศชาติบานเมืองวาเราจะตองแกไขปญหานี้ใหลุลวง บทสรุปของกลุมกระผม      

ที่ไดยื่นขอแปรญัตติ จึงออกมาอยางนี้ครับทานประธาน    

      ๑. กลุมของกระผมไมปฏิเสธระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ที่ประชาชนตองมีสวนในการที่จะคัดเลือกบุคคลเขามา

ทําหนาที่ในฐานะวุฒิสมาชิก แตการที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคัดเลือก       

ตัวบุคคลมาทําหนาที่วุฒิสมาชิกนั้น กระผมเห็นวายังไมถึงเวลาที่พี่นองประชาชนจะตอง

ใชสิทธิ ในการเลือกวุฒิสมาชิก  เหมือนเชนการเลือกผูแทนประชาชนในฐานะ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ทําไมถึงตองเปนเชนนั้น เนื่องจากเราตองการใหมีการ

ถวงดุล เราตองการใหมีการผสมผสานกัน ระหวางบุคคลที่ประชาชนเปนผูเลือก เพื่อยังคง 

 



 ๓๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๑๙/๒ 

 

รูปแบบของการใหประชาชนมีสวนรวม ในการที่จะเลือกตัวบุคคลเขามาทําหนาที่เปน

วุฒิสมาชิกในวุฒิสภา เพราะฉะนั้นกลุมของกระผมจึงไดนําเสนอวา จํานวนหนึ่งของ

วุฒิสมาชิก ภายใตบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คงใหมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของพี่นองประชาชน จังหวัดละ ๑ ทาน เราจะไดวุฒิสมาชิกในจํานวนนี้ ๗๖ ทาน 

สวนที่เหลืออีก ๗๔ ทาน ใหมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะตอง        

ถูกออกแบบใหประชาชนหรือภาคองคกรเอกชนไดมีสวนรวมในการเขามาทําหนาที่      

เปนกรรมการสรรหาดวย อีกจํานวน ๘๔ คน รวมแลวจะไดจํานวน ๑๖๐ คน ตรงตาม

จํานวนรางรัฐธรรมนูญฉบับรับฟงความคิดเห็น  ถามวาทําไมตองเปน  ๑๖๐  คน               

ก็ตองกราบเรียนทานประธานวา เมื่อคราวที่พวกกระผมไดออกไปเดินทางรับฟง        

ความคิดเห็นของพี่นองประชาชน เราไดนําเสนอแนวคิดในการลดจํานวนทั้ง สส. และ    

สว. ลงรอยละ ๒๐ พี่นองประชาชนตอบรับเห็นดวย เพราะฉะนั้นที่มาของจํานวน สว.    

เมื่อถูกลดลงรอยละ ๒๐ จากจํานวนเดิม ๒๐๐ คน จึงคงเหลือ ๑๖๐ คน กระผมเอง      

จะไมขัดของถากรรมาธิการยกรางจะปรับปรุงจํานวนสมาชิกวุฒิสภาจาก ๑๖๐ เหลือ 

๑๕๐ เนื่องจากการแกไขในสาระสําคัญคือที่มาของ สว. กรรมาธิการยกรางเห็นชอบดวย

กับคําแปรญัตติของผมแลว กลาวคือใชวิธีผสมผสานกันในระหวางการเลือกตั้งและ     

การสรรหา ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๒๐/๑ 



 ๓๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัตนา ๒๐/๑ 

 

ดวยแนวคิดตรงนี้เราเชื่อวา จะทําใหเกิดการพัฒนาการ เกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน       

ในหมูมวลวุฒิสมาชิกที่จะเกิดขึ้นใหมภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นั่นก็คือ

เราจะไดสวนหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่นองประชาชน ซึ่งหมายความวา    

เรายังคงรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรงทางการเมือง นั่นคือประชาชน     

เปนผูเลือกวุฒิสมาชิกมาจํานวนหนึ่ง ขณะเดียวกันเราจะไดผูที่มีความรูความสามารถ   

ตรงตามอํานาจหนาที่ที่ควรจะเปน ตรงตามลักษณะงานที่ควรจะเปนของการมาทําหนาที่

วุฒิสมาชิก ทั้ง ๒ ภาคสวนนี้จะมาทํางานรวมกัน จะเกิดการเรียนรูดวยกัน จะทําให      

เกิดการพัฒนาการไปสูการทําหนาที่เปนวุฒิสมาชิกในวุฒิสภาไดอยางถูกตองแทจริงครับ 

ทานประธานครับ กราบเรียนทานประธานและเพื่อนสมาชิกครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกครับ ตองเรียนดวยความเคารพนะครับ คือหลายทานก็พยายามพูด     

ใหนอย เพราะเขาใจวาเกรงใจสมาชิกทานอื่นนะครับ ทีนี้ระยะเวลานี่ที่เหลืออยูนะครับ 

ปรากฏวามีสมาชิกยกมือ แลวก็มีชื่ออยูนี่ ผมวากอนเที่ยงไมพอนะครับ ถาเปนไปตามนี้   

นะครับ แลวก็ใชกันคนละสิบกวานาที สิบกวานาทีนี่นะครับ เมื่อกี้ตกลงกันไววาจะเสร็จ

กอนเที่ยงนะครับ ทานชาติชายยกมือวาเอา ๕ นาที  

   นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ชาติชาย 

เจียมศรีพงษ ครับ สสร. ผมคิดวาอยางนี้ครับ หารือทานประธานนะครับ เพื่อที่จะไดใหทัน

กอนเที่ยง คนละสัก ๕ นาทีนะครับ เพราะวามีความเห็นที่คอนขางที่จะไดสรุปรวม           

ที่ใกลเคียงกันนะครับ ผมขอเสนออยางนี้นะครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณนะครับ  พยายามกระชับนะครับ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลานะครับ   

เมื่อกี้ที่ขานชื่อไวแลวก็มีอาจารยวุฒิสาร  ทานไพโรจน และพลตํารวจเอก มีชัย นะครับ

แลวมีชื่อที่ยังรออยูนี่นะครับ มีคุณวีนัส คุณเสรี นิมะยุ ทานอภิชาตินะครับ คุณหมอธีรวัฒน      

นะครับ ทานอุทิศก็ยังคาอยูนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์นะครับ และอีกทานหนึ่งขางบนนี่ 

ไมรูทานไหนนะครับ เขียนไมชัดนะครับ ก็มีทานพิเชียร ทานชาติชาย ออ ทานชาตชิาย 

 



 ๓๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัตนา ๒๐/๒ 

 

ทานมนตรีนะครับ อาจารยสวิง รูสึกรวม ๆ แลว หาโมงเย็นเสร็จนะครับ เอาเรงเต็มที่     

นะครับ เชิญทานอาจารยวุฒิสารครับ  

   รองศาสตราจารยวุ ฒิสาร  ตันไชย  (กรรมาธิการ )  :   กราบเ รียน              

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการและสมาชิก      

สภารางรัฐธรรมนูญ กระผมเองขออนุญาตที่จะขอใชเวลาไมนานครับในการอภิปราย

ประเด็นที่ผมไดขอสงวนความเห็นตอเร่ืองของการไดมาของจํานวนของวุฒิสภา            

ในมาตรา ๑๐๖ ซึ่งผมไดขอสงวนความเห็นไว ผมขออนุญาตกราบเรียนความเห็นวา 

เหตุผลที่ผมขอสงวนความเห็นนี้บนพื้นฐานมาจากการที่เห็นวา หนาที่ของวุฒิสมาชิก      

ที่ เรากําลังกําหนดในปจจุบันนั้นไมไดแตกตางจากรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ มีความ

เปลี่ยนแปลงบางเรื่องเชน เร่ืองของการใหความเห็นชอบผูที่ไดมาขององคกรอิสระ         

แตประเด็นสําคัญก็คือ ยังคงอํานาจในเรื่องของการริเร่ิมและการถอดถอนผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง ดวยเหตุนี้ครับ ผมจึงคิดวาดวยหลักการอันนี้ ผมเห็นวาหากวุฒิสมาชิก

จําเปนตองมีสวนมากที่มีความยึดโยงกับประชาชน นั่นหมายถึงมาจากการเลือกตั้ง  

ดังนั้น ขอเสนอที่ผมไดสงวนคําแปรเอาไว ก็คือการสงวนเรื่องของการคงจํานวนวุฒิสภา

เอาไว ๑๖๐ คน โดยแบงออกเปนวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ๑๒๐ คน 

และมาจากการสรรหา ๔๐ คน คิดเปนหนึ่งในสาม หรือ หนึ่งในสี่ของสมาชิกวุฒิสภา

ทั้งหมด ผมขออนุญาตกราบเรียนเหตุผลตอทานประธานดวยความเคารพวา เหตุผล    

ของการที่บอกวา ทําไมวุฒิสภาตองมาจากการเลือกตั้งและทําไมตอง ๑๒๐  

 

                                                                                                                      - ๒๑/๑ 

 

 

 



 ๔๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๒๑/๑ 

 

  ผมกราบเรียนวาประเด็นแรกก็คือ ประเด็นที่เกิดจากความคิดที่วา หากเรา

จะเอาผูที่มีอํานาจถอดถอน มาถอดถอนผูที่มาจากการเลือกตั้ง อยางนอยที่สุดการยึดโยง

กับประชาชนในฐานะที่มาจากการเลือกตั้งดวยกัน ควรมีสาระสําคัญและควรให       

ความสนใจ  

   ประการที่ ๒ การขยายจํานวนวุฒิสภาจากการเลือกตั้ง ซึ่งจากเดิมจังหวัด

ละ ๑ คน เปน ๑๒๐ คน โดยผมไดเสนอใหจังหวัดหนึ่งอยางนอย ๑ คน สวนตางของ

จังหวัด คือ ๗๖ ลบออกจาก ๑๒๐ ก็ผันแปรไปตามจํานวนประชากร ดวยเหตุผลอันนี้    

จะทําใหไดวุฒิสภา วุฒิสมาชิกที่มาจากแตละจังหวัดนั้นอาจจะมีจํานวนที่ไมเทากัน             

ในสัดสวน ซึ่งตรงนี้เราอาจจะตอบไดวา สว. ที่มาจากจังหวัดเล็ก ๆ กับ สว. ที่มาจาก

กรุงเทพมหานครมีจํานวนเทากัน ซึ่งเราจะตอบคําถามนี้ยาก ดวยตัวเลขที่ผมนําเสนอ  

๑๒๐ คนนี่ อยางนอยที่สุดกรุงเทพมหานครจะมี สว. ๑๐ ถึง ๑๑ คน จังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งเปนจังหวัดใหญ อาจจะมี สว. ได ๕ คน แตจังหวัดขนาดเล็กก็จะมีตัวแทนได ๑ คน 

เหมือนเดิม ดวยการผันแปรแบบนี้จะชวยอธิบายในเรื่องของที่มา เปรียบเทียบกับสัดสวน

ของประชากรไดพอสมควร อยางไรก็ตามครับ ขอหวงใยในเรื่องของการเลือกตั้ง                

วาเราจะไมไดผูที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเปนกลางและมีความรอบรู ผมคิดวาเพื่อนสมาชิก

หลายทานไดอภิปรายวา กระบวนการเลือกตั้งก็มีสวนคัดกรองสําคัญในการจะทําใหได

คนที่มีประสบการณและมีความรูเขามาเหมือนกัน แตสิ่งที่ผมคิดวาเหตุผลสนับสนุนของ

เหตุผลของกระผมเพิ่มเติม ก็คือวาในรัฐธรรมนูญฉบับที่กําลังรางนี้ไดมีการเพิ่มเติม

มาตรการอีกหลายเรื่อง เชน การกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีสิทธิเขา     

รับสมัครเลือกตั้งสูงขึ้น การกําหนดเรื่องประสบการณตาง ๆ สูงขึ้น รวมไปถึงกระบวนการ

และระบบของการเลือกตั้งที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ทําให     

เปนที่นาเชื่อไดวา ระบบการเลือกตั้งอยางนอยที่สุดจะเปนขบวนการที่คัดกรองบุคคล     

เขามาไดตามคุณสมบัติที่เราอยากไดมากขึ้นกวาเดิม สวนเรื่องที่จะถูกแทรกแซงภายหลัง

นั้น กระผมยังคิดวาไมวาระบบการเลือกตั้งจะเปนอยางไร เราไดคนเขามาอยางไร  ถาเรา

ปกปองระบบแทรกแซงไมได ก็คงแกปญหาไมไดเหมือนเดิม ดังนั้นผมจึงเสนอวา สัดสวน 

 



 ๔๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๒๑/๒ 

 

ที่มาจากการเลือกตั้งควรมีมากกวามาจากการสรรหา แตเหตุผลที่ผมยังเห็นวา การสรรหา

ยังมีความหมายอยู ดวยเหตุผล ๒ ประการครับ ทานประธาน  

   ประการแรก ผมเห็นวาการสรรหา จากการรับฟงความเห็นของประชาชน 

และรับฟงความเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ๑๒ องคกร ยังมีองคกรจํานวนมาก        

ที่ยังใหความเห็นในเชิงสนับสนุนการสรรหา ดวยเหตุผลที่วาจะทําใหไดบุคคลที่มีความ

แตกตางหลากหลาย และมีประสบการณจริง ๆ เขามาสวนหนึ่ง สวนกระบวนการและ

วิธีการของการสรรหานั้น สามารถที่จะกําหนดในรายละเอียดได แตอยางนอยที่สุด

กระบวนการสรรหาก็จะไดหลักประกันของคนอีกกลุมหนึ่ง ที่จะมาชวยเพิ่มความรอบคอบ           

ความสมบูรณ ในฐานะที่จะเปนคนมากลั่นกรองกฎหมายใหกับสภาผูแทนราษฎร   

  เหตุผลประการที่ ๒ ก็คือวา กระบวนการสรรหาจะเปนการเปดพื้นที่       

ใหบุคคลบางกลุม หรือตัวแทนของกลุมคนบางกลุมที่อาจจะเชื่อไดวาในการเลือกตั้ง      

คงไมมีโอกาส ผมยกตัวอยางเชน ตัวแทนของกลุมคนที่เปนกลุมคนพิการ กลุมผูใช

แรงงาน กลุมเกษตรกร ผมคิดวาคนกลุมนี้ถาผานในกระบวนการปกติของการเลือกตั้ง     

ก็อาจจะเทียบเคียงไมไดกับบุคคลที่มีคุณสมบัติสูงกวา ที่มีประสบการณสูงกวา หรือ      

มีอดีตการทํางานที่มีประวัติในทางราชการ ซึ่งในสังคมไทยสวนใหญยังยอมรับนับถือ           

เร่ืองเหลานี้อยู ดังนั้นผมจึงพยายามเสนอวา ในสัดสวนที่เหลืออยู ๔๐ นี่ควรที่จะมีพื้นที่    

ใหคนกลุมนี้ที่จะทําใหเกิดความหลากหลายและมุมมอง และมีพื้นที่ยืนของคนแตละกลุม

ดวย ทานประธานอาจจะถามวา แลวทําไมตอง ๔๐ ๑๒๐ เหตุผลหลักของผม   

  ประการสุดทาย ก็คือวาการคง ๑๖๐ คน เปนเหตุผลที่เรารับฟงความเห็น

ประชาชนมา ผมจึงอยากจะคงตัวเลข ๑๖๐ คนไว อันเนื่องมาจากสืบเนื่องจากการรับฟง 

สวนประเด็นสัดสวน ๑๒๐ ตอ ๔๐ ความเห็นของผมก็คือวา ๓ ตอ ๑ หรือ ๒๕ เปอรเซ็นต  

 

           - ๒๒/๑ 



 ๔๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รัศมี ๒๒/๑ 

 

หากกลับไปดูในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคสอง การริเร่ิมโดยวุฒิสภาในการที่จะ

ขอใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองใช หนึ่งในสี่ ดังนั้นนี่ หนึ่งในสี่ ก็คือ  

๔๐ ครับทานประธาน เพราะฉะนั้นผมก็มีเหตุผลวา การคงไว ๒๕ เปอรเซ็นต อยางนอย

ที่สุดกลุมคนที่มาจากการสรรหา หากปลอดการเมืองจริงก็อาจจะรวมตัวกัน แลวทํา

กิจกรรมทางการเมืองในการปกปองหรือดูแลการถอดถอนได แตไมสามารถจะใชอํานาจ

ในการถอดถอนนั้นไดจริงทั้งหมด  เพราะการลงมติถอดถอนตองการสามในหา            

ดวยเหตุผลแบบนี้ครับ จึงพยายามวางสัดสวนระหวางการไดมาของการเลือกตั้งกับ    

ความผสมผสานของหลักการของการไดมาจากการสรรหานี่ ใหอยูในสภาพที่ถวงดุล

กันเองดวย ริเ ร่ิมได แตถาจะถอดถอนออกจริงตอง สามในหา ซึ่งเฉพาะ  ๔๐ คน            

ทําไมได ดวยเหตุผลทั้งหมดนี้ละครับ ทานประธานครับ ผมจึงไดขอเสนอสงวนคําแปร

เอาไว ดวยความเคารพทานกรรมาธิการทุกทานครับวา ผมไดเรียนแลววา ผมขอสงวน

ความเห็นในเรื่องของจํานวนไว เพื่อแสดงสัญลักษณใหชัดเจนวา สภาสูงหรือวุฒิสภานั้น 

เมื่อมีอํานาจถอดถอน ก็จําเปนตองมาจากการเลือกตั้งในสัดสวนที่มีความแตกตาง    

อยางมีนัยยะสําคัญ กับเมื่อเปรียบเทียบกับการสรรหา แตอยางไรก็ตามครับ ขอเสนอ   

ของผมทั้งหมดยอมผันแปร หากมีการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงเรื่องอํานาจ

หนาที่วุฒิสภา หรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องคุณสมบัติที่จะทําใหคุณสมบัติออนลง ประเด็น

อยางนี้ผมก็ขอสงวนวา ผมเองก็อาจจะไมคงความเห็นนี้ ความเห็นที่ผมคงไวทั้งหมดตรงนี้      

เปนความเห็นบนพื้นฐานของปจจัย และเงื่อนไขที่ไดกราบเรียนเบื้องตน ในเรื่องของ

อํานาจหนาที่ ในเรื่องของที่มาและคุณสมบัติครับ จึงขออนุญาตกราบเรียนทานประธาน

ดวยความเคารพครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ คือที่เอยชื่อไปแลวนะครับ ทานไพโรจน พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ                    

นะครับ เชิญทานไพโรจนครับ 

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา             

ที่เคารพ กระผม ไพโรจน พรหมสาสน กรรมาธิการยกราง และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  

 



 ๔๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รัศมี ๒๒/๒ 

 

กระผมคงจะตองขออนุญาตทานประธาน  และคณะกรรมาธิการครับ  อภิปราย              

ใน  ๒  ฐานะครับ  ทั้งฐานะที่เปนกรรมาธิการ และฐานะที่เปน สสร . ดวย เพราะปกติ

เวลาผมอภิปราย ทานศิวะนี่จะขึ้นมาทันที เพราะฉะนั้นวันนี้ทานศิวะพูด ผมก็ตองขอพูด

บางนะครับ เพราะวาคูกันครับ คูกัน ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อวานนี้กระผม           

ไดอภิปรายในที่ประชุมแหงนี้วา การที่เราจะมีระบบบริหารบานเมืองที่ดีอยางไรนั้น       

การไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การจัดระบบบริหารราชการของเรา ในฐานะที่จะ

จัดตั้งรัฐบาลอะไรตาง ๆ นั้น เปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญอยางมาก เราตองการไดรัฐบาล   

ที่ดี มีความสามารถ ตองการไดรัฐสภาที่ดี และผมก็เรียนวาถาไมเชนนั้นยากนะครับ      

ในการที่ประเทศชาติเราจะแกไขปญหา เราพัฒนาประชาธิปไตยมา ๗๕ ปแลว สส. ก็ดี 

วุฒิสมาชิกก็ดี จะตองมาทําหนาที่กํากับ ดูแล ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล           

ซึ่งจะตองมาจัดตั้งรัฐบาล รัฐบาลนั้นทุกทานก็คงจะทราบนะครับ บริหารงบประมาณ      

ปหนึ่งอยางนอย ๑.๕ ลานลานนะครับ ๑.๕ ลานลาน ถามีใครสักคนหนึ่ง กลุมหนึ่ง    

พรรคหนึ่ง ใชเงินเพียงสี่หาพันลานบาท หรือ ๑๐,๐๐๐ ลานบาทนี่ สามารถที่จะดูแล

งบประมาณไป ๔ ป ก็ทานคิดดูแลวกัน ๖ ลาน วุฒิสมาชิกอยู ๖ ปก็เกือบ ๑๐ ลานลาน              

นะครับ นั่นคือสิ่งที่เราจะตองใสใจใหความสําคัญตรงนี้ใหมาก วาเราจะสรางระบบของ

การไดมาหรือที่มาของทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิกนี้อยางไร เปนสิ่งที่     

เราตองตระหนักมากที่สุด และขอเรียนฝากไปยังพี่นองประชาชนที่กําลังรับฟงอยูขณะนี้    

ดวยนะครับวา เมื่อเราตองปฏิรูประบบการเมือง การปกครอง  แลวก็จัดใหมีการ               

รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อีกไมนานก็คงมีการประชามติ อาจจะ ๑๙ สิงหา และมีการ

เลือกตั้งประมาณสักปลายพฤศจิกา เราคงจะตองตระหนักในเรื่องเหลานี้ใหมากที่สุดครับ 

เพราะเราจะเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิก ในสวนของวุฒิสมาชิก

นั้น หลายทานก็อภิปรายแลวนะครับวา ใหมีอํานาจทั้งสามสี่ประการ ดังที่ทุกทาน          

ไดทราบแลว เพราะฉะนั้นเมื่อเปนเชนนี้การพิจารณารูปแบบโครงสราง หรือที่มาของ

วุฒิสมาชิก กรรมาธิการตอนแรกนั้นก็ดูจากวา รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เปนอยางไร สส. 

สว. ชุดแรกเปนอยางไร มีปญหาอยางไร ทานสุรชัยไดกลาวแลว  อันนี้อาจจะรวมไปถึง 

 



 ๔๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รัศมี ๒๒/๓ 

 

ฝากทานคิดพิจารณาดวยนะ วาเราจะให สว. ชุดแรกคืนชีพมาเพื่อที่จะสมัครในคราวนี้

หรือไม อยางไร เปนเรื่องที่ฝากไวเปนขอนาคิดนะครับ เดี๋ยวยังไมถึง มันอาจจะมีอยูใน

บทเฉพาะกาล  แตวาอาจจะเอามาดูประกอบการพิจารณาตรงนี้ดวยนะครับ ------------- 

 

          - ๒๓/๑ 



 ๔๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             บุศยรินทร ๒๓/๑ 

 

เพราะฉะนั้นเราจึงไดพิจารณาตรงนั้น แลวจึงไดพิจารณาในระบบที่ใหมีการสรรหา       

ทั้ง ๑๖๐ คน ๑๖๐ คนนั้นประมาณสองในหา นั่นในกรอบที่ ๒ เราพิจารณาอยางนั้น       

เสนอที่ประชุมยกรางเราเห็นชอบอยางนั้น ไปที่ชะอําก็พิจารณากันนะครับ ตอนหลังก็มา

ปรับเปลี่ยน หลังจากที่เราไดออกรางแรกไปแลวก็รับฟงความคิดเห็น ก็ปรากฏวานะครับ 

ผมขออางนิดหนึ่งครับ ในความเห็นเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภานี่ครับ สวนใหญ ก็ตองใชวา 

สวนใหญ ประมาณรอยละ ๕๗ โดยภาพรวม ไมเห็นดวยนะครับ กับการที่จะมาจากการ

เลือกตั้งทั้งหมด แตก็มีความเห็นวาใชระบบผสมบาง อะไรบางนะครับ เมื่อมาจาก       

การสรรหาทั้งหมดนะครับ ก็เห็นวามาจากการเลือกตั้งบาง ผสมบาง อะไรบาง รวมทั้ง        

๑๒ องคกร ก็มีทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย บางองคกรก็บอกวา ถาหากมีอํานาจถอดถอนนี่    

ก็นาจะมาจากการเลือกตั้งเปนสวนใหญ อะไรทํานองนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นกรรมาธิการ

จึงไดมาปรับรูปแบบของที่มาและจํานวนของสมาชิกวุฒิสภานี่เสียใหมวา อยากระนั้นเลย 

ถาอยางนั้นเราก็เอาสักจังหวัดละคน ๗๖ จังหวัด ๗๖ คน ตอนแรกก็จะ ๘๔ คน มาจาก

กลุมวิชาชีพตาง ๆ แตวามาถกกันอีกทีบอก เอะ ที่มาจากเลือกตั้งมันนาจะตองมากกวา 

มาจากการสรรหาหรือแตงตั้ง เพราะฉะนั้นจึงลดจํานวนลงมาเหลือ ๗๔ รวมกันเปน ๑๕๐ 

ลดจาก  ๑๖๐  เหลือ  ๑๕๐  นั่นก็ เปนที่ ไปที่มาที่ผมขอกราบเรียนเชนนั้นนะครับ              

และจากรายงานมาก็ตองขออางอิง เมื่อวานอางอิงสถาบันพระปกเกลา และสํานักงาน

สถิติแหงชาติ ที่ไปสํารวจ ๓๔,๗๗๙ คน ระหวางวันที่ ๔ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ก็บงบอก

ชัดเจนนะครับวา ความเห็นที่ไดจากการสํารวจนั้นบอกวา ถาหากวาสมาชิกวุฒิสภา      

จะประกอบดวย สมาชิก ๑๖๐ คน เห็นเปนอยางไร ก็ปรากฏวา ๖๐ เปอรเซ็นต เห็นดวย 

สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาของคณะกรรมาธิการสรรหา เห็นดวย ๕๓ เปอรเซ็นต 

ลดลงมาหนอยหนึ่ง สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาจังหวัดละ ๑ คน รวม ๗๖ คน     

และผูแทนภาคสวนตาง ๆ ๘๔ คน เห็นดวย ๔๓.๒ เปอรเซ็นต ครับ นี่เปนตัวเลขครับ 

แมกระทั่งการอภิปรายของพวกเราในที่ประชุมแหงนี้หลาย ๆ ทานก็ยังเห็น ทั้งเห็นดวยกับ

กรรมาธิการ แลวก็เห็นดวยวานาจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง เพราะฉะนั้นโดยสรุป

ความเห็นโดยภาพรวมแลวนะครับ กระผมก็คิดวาในเรื่องที่มานั้นก็ออกจะเห็นดวยกับ   

 



 ๔๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              บุศยรินทร ๒๓/๒ 

 

การที่นาจะเปนระบบผสม เพราะมันจะไปแกจุดออน ขอออนดอยของทั้งที่มาจากการ

เลือกตั้งและที่มาจากการสรรหานะครับ สวนจํานวนนั้นก็สุดแลวแตที่ประชุมจะพิจารณา

นะครับ  แตโดยหลักแลวนะครับ  ถาหากเราจะเอา  หนึ่งในสี่ก็จะ  ๑๒๐  คนของ

สมาชิกสภาผูแทน ๔๘๐ คนนะครับ หนึ่งในสาม ก็ ๑๖๐  สองในสาม ก็ ๒๑๐ ครึ่งหนึ่ง    

ก็ ๒๔๐ เพราะฉะนั้นถาหากวาจํานวนที่เราคิด ๑๖๐ ลดลงมาเหลือ ๑๕๐  ก็ประมาณสัก      

หนึ่งในสามนะครับ ซึ่งใกลเคียงกับที่ทานวุฒิสารวาไวเมื่อสักครูนี้วา จะไปทําหนาที่ใน

เร่ืองของการถอดถอน การอะไรตาง ๆ มันก็จะมีตัวเลขสัมพันธกันอยูนะครับ นี่เปน

ความเห็นที่อยากจะนําเรียนตอที่ประชุมนะครับวา ถาเปนเชนนั้นนะครับ วุฒิสมาชิกที่เรา

กําลังดีไซนรูปแบบอะไรตาง ๆ นี่ควรจะเปนอยางไรครับ แตโดยสรุปรวมแลวก็คือ           

นาจะตองไดวุฒิสมาชิกที่เปนกลางนะครับ ใชอํานาจหนาที่อยางเปนกลาง เปนธรรม       

ไมฝกใฝฝายใด เราถึงไดกําหนดในนี้วาอยางนอยที่สุด ถาเลือกตั้งโดยตรงนี่คุณจะตอง     

๕ ปนะ  ๕ ปที่อยูในจังหวัดนั้น หรือมาจากสรรหานี่ก็ตองกลุมวิชาชีพตาง ๆ สวนผูที่จะ

เปนกรรมการสรรหานั้นก็แนนอน กําหนดไวหกเจ็ดคน ก็ไมเปนไรครับ ถึงแมวาทาน

เหลานั้นเปนผูสรรหาแลว ทานเหลานั้นอาจจะถูกพิจารณาโดยวุฒิสมาชิกก็ไมเปนไรครับ 

อยางสหรัฐอเมริกานะครับ ประธานศาลสูงสุดนี่ครับ ประธานาธิบดีเปนคนเสนอใหเซเนท 

(Senate) วุฒิสภาเปนคนพิจารณาใหความเห็นชอบ แตเมื่อพิจารณาแลวเขาขาดจากกัน

เลยเปน เซพพะเรชัน ออฟ พาวเวอร (Separation of power) แยกจากกันเลย อํานาจ

ประธานาธิบดีไปทางหนึ่ง ประธานาธิบดีอาจจะถูกถอดถอนโดยสภาสูงนะครับ           

สภาเซเนท และผูพิพากษาศาลสูงอาจจะตัดสินกรณีของการเลือกตั้งหรืออะไรก็แลวแต       

เห็นไหมครับ การเลือกตั้งคราวที่แลวที่ฟลอริดา (Florida) ที่ศาลสูงเปนคนสั่งเลยวา    

อยางนี้ อยางนี้ เขาแยกกันเด็ดขาด เพราะฉะนั้นอันนี้เราคิดวาแยกหนาที่กันทําไดแลว 

ทานไมตองเปนหวงตรงนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดวานาจะเปนระบบผสม

มากกวาครับ ขอเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สุดแลวแตที่ประชุม         

จะพิจารณา ขอบพระคุณครบั  

           - ๒๔/๑ 

 



 ๔๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร ๒๔/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

พอดีขานชื่อไวแลวนะครับ ขอเชิญทานสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรก     

นะครับ ทานพลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ ครับ                     

  พลตํารวจเอก  มีชัย  นุกูลกิจ   :   กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ 

กระผมขอแปรญัตติในมาตรา ๖ นะครับ คือวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎร

เลือกตั้งจํานวน ๑๔๐ คน ซึ่งเหตุผลจะพูดในตอนทาย ทานประธานครับ เนื่องจากกระผม

เคยเปนสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งครั้งแรก ผมก็คงจะพูดในประเด็นสวนของ

วุฒิสมาชิกเปนสวนใหญนะครับ แตกอนที่ผมจะลงในรายละเอียดนั้นก็อยากจะ            

ขออนุญาตทานประธานครับ  นําพระบรมราโชวาทบางตอนครับ  ซึ่ งพระองค                 

ไดพระราชทานไวแกประธานสภารางรัฐธรรมนูญและสภาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ         

เมื่อวันเสารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๐ มาเพื่อประกอบการรางรัฐธรรมนูญในครั้งนี้       

เพราะผมถือวานาจะเปนประโยชน แกปญหาตาง ๆ ไดมากมายนะครับ บางตอนที่ผมขอ

นํามาก็คือวา พระองคทานไดตรัสไววา การรางรัฐธรรมนูญนี้เปนงานที่ไมใชงาย แตไมใช

ยาก สําคัญอยูที่แตละทานจะตองศึกษาวาในโลกนี้มีรัฐธรรมนูญหลากหลาย ซึ่งบางฉบับ

ก็สั้น บางฉบับก็ยาว เปนเหมือนหนังสือเปนปกใหญ แตปญหาอยูที่วาทานจะตัดสินใจ   

ในการรางรัฐธรรมนูญยาวหรือสั้น แตเขาใจวา ถามีขอความมากเกินไปจะลําบากในการ

สรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม เพราะวาเหมือนวาตายตัว ความจริงรัฐธรรมนูญเปน

กฎหมายที่เปนแมบท หรือเปนกฎหมายที่วางระเบียบกวาง ๆ สําหรับจะปกครองประเทศ 

นอกจากนั้นควรจะมีการรางกฎหมายที่เขาเรียกวา กฎหมายลูก งายกวาที่เอากฎหมาย   

ทั้งแมทั้งลูกอยูในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน เพราะวาการแกไขลําบาก สวนการแกไข

รัฐธรรมนูญไมควรจะลําบากเกินไป เพราะวาโลกก็เจริญวิวัฒนาการไปเรื่อยจะตองให

รัฐธรรมนูญนี้สามารถใชไดในทุกโอกาส และจะตองคลองตัว และนอกจากนี้ที่สําคัญคือ

ไมมีปญหากํากวม ฉะนั้นการรางรัฐธรรมนูญนี้จะตองมีความสําคัญ คือใหแจมชัด         

ที่กระผมยกมานําเรียนในครั้งนี้ ประเด็นสําคัญก็คือวา กฎหมายรัฐธรรมนูญไมควรยาว   

นะครับ ถารายละเอียดก็ลงในกฎหมายลูกนะครับ  ประการที่ ๒ ควรจะใชระยะยาว ไมใช 



 ๔๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร ๒๔/๒ 

 

รางไปแลวก็ ๕ ป ๑๐ ปแกอีก นี่ก็เปนประเด็นที่สําคัญ ผมมองแลวผมยังไมคอยสบายใจ

หลายประการครับ ทั้ง ๆ เห็นวาทางกรรมาธิการยกรางก็จัดการมาอยางดีแลวนะครับ 

ประการที่ ๓ คือความคลองตัวและกะทัดรัดครับ เนื่องจากกระผมเองก็เคยเปน สว.      

ครั้งแรกนะครับ กระผมก็อยากจะนําเสนอขอมูลบางประการนะครับ เพื่อประกอบการ

อภิปราย เพื่อใหทานประธานไดรับทราบวา สมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกนั้นมีหลากหลาย

อาชีพนะครับ คือผมจะลงในรายละเอียดเล็กนอยวา มีเกษตรกร ๔ เปอรเซ็นต ขาราชการ

บํานาญ ๔๕ เปอรเซ็นต นักธุรกิจ ๑๘.๕ เปอรเซ็นต ทนายความ ๑๑ นักการเมือง ๑๑.๕ 

นักบริหาร ๑.๕ นักสังคมสงเคราะห ๔.๕ พนักงานรัฐวิสาหกิจ .๕ แพทย ๒ นะครับ      

รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คนนะครับ ผมขอเรียนวาในจํานวน ๒๐๐ คนนี่ เปนขาราชการบํานาญนี่

สูงสุดนะครับ คือ ๔๕ เปอรเซ็นต ประกอบดวยขาราชการพลเรือน มีระดับปลัดกระทรวง

ครับ อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด และรัฐมนตรีชั้นดีนะครับ ทหารก็มีระดับผูบัญชาการ

ทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก แมทัพ ตํารวจก็อธิบดีกรมตํารวจและรองอธิบดี        

กรมตํารวจ เปนตน สวนนักวิชาการมีศาสตราจารยมากมายครับ ไมแพในสภานี้นะครับ 

เอกชนก็  สว .บางคนก็ ได รับรางวัลแมกไซไซมาแลวนะครับ  แลวนักการเมือง                    

ก็นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีชั้นดีครับ สวนคุณวุฒิการศึกษานะครับ ปริญญาตรีก็ ๑๐๓ คน

ครับ ระดับสูงกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ๙ คน ระดับปริญญาโท ๗๗ คน และปริญญา

เอก ๑๑ คนครับ ซึ่งกระผมนําเรียนครั้งนี้ก็อยากจะใหไดทราบวา สว. รุนแรกก็มีคุณภาพ

ครับ และก็มีหลากหลายอาชีพจริง ๆ ครับ ผมก็อยากจะยกตัวอยางใหเห็นชัดวาในสภา

รางรัฐธรรมนูญแหงนี้ครับ มีสมาชิกวุฒิสภาอยู ๒ ชุด ชุดแรกก็คือ ป ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๔๙  

ก็ประกอบดวย นายเสรี  สุวรรณภานนท ครับ ไมทราบวาทานประธานจะรูจักหรือเปลา

ครับ ผมคิดวามีคุณภาพสูงสุด มิฉะนั้นก็ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไมไดครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ สัญญาณจะหมดเวลาแลวครับ แตใหตอไดครับ 

                           -  ๒๕/๑ 

 



 ๔๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๒๕/๑ 

 

  พลตํารวจเอก มีชัย  นุกูลกิจ  :  ทานที่ ๒ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ นี่ตอง

ยอมรับนะครับวามีฝไมลายมือขนาดไหน ทานที่ ๓ ก็คุณการุณ โดงดังไปทั่วประเทศ     

และคนที่ ๔ คือกระผม ซึ่งก็ธรรมดานะ แตวาก็ไมทําใหเสียหายอะไรครับ พอไปได       

สวนรุนที่ ๒ ครับ คุณกลานรงคนะครับ คุณจุตินันท คุณอนุศาสน  คุณอภิชาตินะครับ 

ทานประธานโปรดพิจารณาวา ทั้ง ๒ รุนนี่มีคุณภาพอยางไร โดยเฉพาะคุณอภิชาติ        

นะครับ พูดจนกระทั่งกรรมาธิการยกรางก็บายบาย (Bye bye) แลวนะครับ วาแกพูดไดดี

แลวก็มีเหตุมีผลนะครับ สําหรับสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ รุนแรก   

นะครับจะประกอบดวยทหาร ตํารวจ นักวิชาการการเกษตร ขาราชการบํานาญ กรมที่ดิน 

และนักการเมือง สวนรุนที่ ๒ ก็มีนักธุรกิจ ทนายความ ผูวาราชการจังหวัด นักแสดงครับ   

แลวก็มีนักการเมือง ขอมูลที่ผมกราบเรียนนี้เปนการเนนย้ําวา สว. ที่มาจากเลือกตั้ง    

สวนใหญมีวุฒิภาวะ มีคุณภาพ และหลากหลายอาชีพครับ สวนการทํางานของสมาชิก

วุฒิสภารุนแรก กระผมขอเรียนวาขอเท็จจริง ๓ ปนะ ทํางานไดดีมากครับ ไมวาในภารกิจ

ทั้ง ๔ ประการ ทํางานไดดีมาก เปนที่ยอมรับทั่วไป แต ๓ ปหลังนะครับ มีปจจัยภายนอก

เขามาแทรกซอน การทํางานถึงแยนะครับ ผมก็คงจะไมพูดในรายละเอียดวาปญหา        

ขอแทรกซอนมีอะไรบาง เพราะวามีหลายทานพูดไวแลว เชน คุณการุณและคุณเจิมศักดิ์

ครับ แตผมยกตัวอยางวา สว. ชุดแรก มันเหมือนนักมวย ผมขอเรียนทานวา นักมวย      

รุนแรกตอย ๖ ยก ๖ ยก ผมหมายความตอย ๖ ยก ๖ ปนะครับ ๓ ปแรกตอยไดดีมาก 

ประชาชนตบมือแซซองสรรเสริญ ตอยไดดี พอยกที่ ๔ ครับ เซียนขางเวทีนะครับ            

สงซิก (Signal) บอกวาลมมวย มันถึงเกิดปญหาครับ อยางปญหาตาง ๆ ที่ออกมานะครับ 

ตรงนี้อันที่จริงก็ไมใชผลกระทบของตัวของ สว. เทาไหรนะครับ ปรากฏวาเซียนมวย         

ที่มีเงินอยางที่ทุกทานทราบแลว แตบางคนก็เผลอไผลนะครับ ก็ทําใหการตอย คือแทบวา

จะไมชนะ แตผมคิดวาก็พอไปไดนะครับ ซึ่งผมอยากชี้แจงวาในขอเท็จจริงนะครับ         

อีกประการหนึ่งคือ ผลของการวิจัยนะครับ ของอาจารยสถาบันหลายสถาบันเกี่ยวกับ

ผลงานของวุฒิสภาในชุดแรกนะครับ ซึ่งผมอยากสรุปสั้น ๆ วาจากการประเมินผลจาก

อาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนะครับ ก็ประเมินผล

จากกลุมผูทรงคุณวุฒิ จากประชาชนทั่วไปและจากการวิเคราะหเอกสารนะครับ พอสรุป 



 ๕๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๒๕/๒ 

 

ไดวาบทบาทของ สว. ในการเลือกตั้งครั้งแรก ในบทบาทในการกลั่นกรองกฎหมายนั้น 

วุฒิสภาทํางานไดดีอยางมีประสิทธิภาพ ปานกลาง คอนขางสูงนะครับ บทบาทในการ

ควบคุมการตรวจสอบบริหารราชการแผนดิน ระดับปานกลาง และดานแตงตั้ง ถอดถอน 

ต่ํากวาปานกลางนะครับ อันนี้เปนรายละเอียดซึ่งอยูในเอกสารวิจัยอยูในมือผมนี่ครับ     

ซึ่งผมก็สามารถจะใหประธานดูไดครับ ทีนี้ผมกราบเรียนนิดหนึ่งวา สาเหตุใน ๒ บทบาท 

หลังเหตุการณแตงตั้งและการถอดถอนนั้น ที่วาคอนขางต่ําก็เนื่องจากวา อุปสรรคในตัว

ของวุฒิสมาชิกเอง แลวก็จากภายนอก โดยเฉพาะปญหาเรื่องโครงสรางและกลไกตาม

รัฐธรรมนูญ เชน การแตงตั้งองคกรอิสระบางองคกรนะครับ วุฒิสภาตองแตงตั้งจาก

บุคคลที่เปนกรรมการสรรหาสงมาใหคัดเลือกหรือใหความเห็นชอบเทานั้น หรือในดาน

การถอดถอนก็ขึ้นอยูกับคณะกรรมการ ปปช. เปนสวนใหญ แตอยางไรก็ตามครับ        

การทํางานในหนาที่นี้ยังมีหลายเรื่องที่อยูในการพิจารณาของ ปปช. นะครับ เชน           

ในประเด็นของการขึ้นเงินเดือนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนตนนะครับ สวนนี้ก็เปน

ผลงานนะครับ ทีนี้เหตุผลของกระผมที่อยากจะกราบเรียนทานประธานนะครับวา ทําไม   

ที่สมาชิกวุฒิสภาตองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนั้น กระผมคิดวาในหลักของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญไดบัญญัติวา อํานาจอธิปไตยเปน

ของปวงชน ฉะนั้นสมาชิกรัฐสภาตองเปนผูแทนมาจากประชาชนโดยการเลือกตั้งเทานั้น

ครับ ประการที่ ๒  อํานาจหนาที่ของวุฒิสมาชิก ใชอํานาจทางนิติบัญญัติ เพราะฉะนั้น   

ไมสมควรที่สมาชิกวุฒิสภาจะมาจากวิธีอ่ืน ------------------------------------------------------ 

                                                                    

                                                 - ๒๖/๑ 

 



 ๕๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๒๖/๑ 

 

 ประการที่ ๓ ถาพูดในหลักของความอิสระทางการเมืองและความเปนกลางทางการเมือง 

การเลือกตั้งครั้งป ๒๕๔๓ ประชาชนยังไมเขาใจวาสมาชิกวุฒิสภามีหนาที่อะไรอยาง

ชัดเจนนะครับ เพราะเปนการเลือกตั้งครั้งแรก จนกระทั่งการเลือกตั้งเมื่อป ๒๕๔๙ ก็เกิด

ปฏิรูปเสียกอน ทําใหสมาชิกวุฒิสภาไมมีโอกาสหาเสียง ซึ่งเรื่องนี้ผมอยากจะเรียนใน     

ที่ประชุมวา หากมีการหาเสียงหรือมีการแสดงวิสัยทัศนบาง ประชาชนอาจจะไดรับคนดี 

มีความรูและความเหมาะสมไปทําหนาที่กวาก็ไดครับ ผมอยากสรุปนะครับวา สมาชิก

วุฒิสภาตองมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเทานั้นนะครับ โดยใชเขตจังหวัดเปนเขต

เลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือใชสัดสวนของ

ประชาชนนะครับ จํานวน ๕ แสนคนตอสมาชิกวุฒิสภา ๑ คน หากจังหวัดใดประชาชน   

ต่ํากวา ๕ แสนคน ก็ใหสมาชิกได ๑ คน ประการตอไป อํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา 

ก็คงใชตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เหมือนเดิม สวนประเด็นสุดทายขอเรียนวา 

การที่สมาชิกวุฒิสภามีทั้งมาจากทั้งการเลือกตั้งและสรรหานั้น ผมคิดวาคงทํางานไดยาก

ครับ และคงสรางขอขัดแยงไดมาก ซึ่งผมคิดวาไมเปนผลดีตอประเทศชาติ ประชาชนเปน

อยางยิ่ง และผมเรียนประการสุดทายวากระผมไมลงสมัครครับ สว. ในครั้งตอไป    

ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ เดี๋ยวนะครับ ทานอาจารยจรัญครับ พอดีสมาชิกเขาแจงรายชื่อไวนี่     

นะครับ มีคุณวีนัสนะครับ คุณเสรี นิมะยุ อาจารยอภิชาตินะครับ แลวก็อีกเยอะทาน      

นะครับ เราจะตกลงยังไงกันดีครับ เราจะตกลงกันยังไง อาจารยจะเสนอความเห็น      

หรือครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศกัดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ตอนนี้ใกลเที่ยงนี่ 

ผมไดลองพูดคุยกับผูคนที่เปนสมาชิก แลวก็กรรมาธิการบางสวน ก็มีความเห็นที่นาสนใจ

บางประการ ถาทานประธานจะกรุณาใหผมลองเสนอดูวานาจะเปนทางออกไดสําหรับ   

พวกเราไหม แลวเราก็ไปหยุดพักรับประทานอาหาร จะไดพูดคุยกันตอวาเปนทางออกที่ดี

ไดไหม ถาทานประธานจะกรุณา ผมก็จะขอ 

 



 ๕๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๒๖/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 

ผม เจิมศักดิ์ จะขอวิเคราะหประเด็นตรงนี้นะครับก็คือวา จํานวนที่กรรมาธิการเสนอมา 

๑๕๐ คน  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยครับ ขอประทานโทษ ผมนึกวาอาจารยจะเสนอวิธีการจะให 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  เสนอครับ เสนอ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ใหยุติ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ใชครับ จะใหยุติ เสนอตรงนี้ละครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออ ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  คือ  ๑๕๐ คนนี่ อยูในระดับที่ผมฟง

แลวนี่พอจะรับกันได คือ ๑๕๐ จะบวก ลบ นิดหนอยอะไรพวกนี้ทุกคนก็รับกันได 

เพราะฉะนั้นรูปแบบที่จะมีการเลือกตั้งหรือสรรหานี่ เนื่องจากสมาชิกหลายคนก็ติดใจวา 

สรรหานี่เกรงวาจะมีการวิ่งเตน แลวก็ยังผูกพันและคิดวาการเลือกตั้งนาจะดี แตการ

เลือกตั้งอยางที่เราเคยเลือกกันมาก็เกรงวาจะมีปญหา เพราะวาก็เกรงวาจะไปสัมพันธกัน

กับพรรคการเมือง หรือวาผูมีอิทธิพล หรือวาใชเงินซื้อเสียง แลวก็จะไดคนมาไมตางกับ 

สส. เพราะฉะนั้นทางออกที่พูดคุยกันนี่นะครับก็คือวา เราอาจจะทําเขตเลือกตั้งใหใหญขึน้

กวาจังหวัด เมื่อวานนี้เราพูดกันถึงวาเราจะแบงระบบบัญชีรายชื่อเปน ๘ เขต แตจะขอ

แบงครึ่ง ของ เ ขตนั ้นมัน ใหญไป  ๘ เขต แบงใหเปนประเทศ ให เ ป น  ๑๖  เ ขต           

เมื่อแบงเปน ๑๖ เขต อนุมานเทากับกรุงเทพนี่แบงครึ่งนะครับ โดยประมาณ ประมาณ 

เพราะฉะนั้นเวลาเลือกนี่ก็จะใหประชาชนเลือกจากกลุมจังหวัดที่ มีขนาดทั้งหมด             

ทั้งประเทศแบงออกเปน ๑๖ เขตเลือกตั้ง  ก็เทากับวาบางจังหวัดอาจจะตองเปนเขต        

 



 ๕๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๒๖/๓ 

 

เปนเขตนั้นกินความ ๒ จังหวัด หรือกินความ ๓ จังหวัด แลวแตกลุมวากลุมนั้นเปน   

จังหวัดเล็ก จังหวัดใหญ แลวก็ใหมีการเลือกตั้งประชาชนลงไปนี่ เลือกคนเดียว ก็จะ   

คลาย ๆ กับการเลือกตั้ง สว. ในป ๒๕๔๓ ที่ทานประธานกับผมไดรับการเลือกตั้งมา     

แลวก็เรียงคะแนนจากสูงไปหาต่ํา เขตหนึ่ง ๑๖ เขต เขตหนึ่งจะมี ๑๐ คน เพราะฉะนั้น   

เราจะมี สว. ทั้งหมด ๑๖๐ คน จาก ๑๖ เขตนะครับ ทานประธานครับ วิธีนี้ก็มีขอดีก็คือวา

การซื้อเสียงจะกระทําไดยากลําบากมาก ๆ เพราะวาจะเปนกลุมเขตจังหวัดใหญ เปนกลุม

ที่ขามจังหวัดนะครับ แลวก็จะไดบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือเปนบุคคลที่ผานประสบการณ       

ที่เปนที่รูจัก --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๒๗/๑ 

 

 



 ๕๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๒๗/๑ 

 

เปนที่ประจักษ ขณะเดียวกันการบล็อกโหวต (Block vote) ก็ทําไมได เพราะวาประชาชน

คนหนึ่งไปเลือกไดเพียงแคคนเดียว เปนระบบที่คอนขางที่จะ ถาพูดถึงในแงของการสมัคร

นี่ ผูสมัครถาไมแนจริงนี่ผมวาลําบาก แลวถามวามาจากประชาชนไหม ประชาชน          

ไดกลั่นกรองวาแนจริงไหมที่เขามา ไมไดเขามาโดยสรรหาจากใคร แตวาประชาชนชวยกัน

สรรหา ถามองแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นอํานาจที่มีนี่ก็ไมตองแกไข เปนไปตามที่

กรรมาธิการเสนอก็คือ ๓ อํานาจครึ่งอยางที่ไดคุยกันมา ทั้งอํานาจถอดถอนก็สมควรที่จะ

กระทําได เพราะวาจะไปถอดถอนผูมาจากการเลือกตั้งก็สามารถที่จะกระทําได แลวจะ

อนุมัติหรือเห็นชอบองคกรตามรัฐธรรมนูญก็ชอบธรรม เพราะวามีฐานมาจากประชาชน

ทั้งสิ้น จะควบคุมตรวจสอบ กลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบรัฐบาล ก็มีเหตุมีผลที่พอจะ   

ทําได ทานประธานคงรูวาผมนี่เจ็บปวดกับการเลือกตั้งที่ประเภทที่มา แลวผมก็เรียน      

ไปแลวเมื่อวานนี้วา มันไมตางอะไรกันกับบรรดาสภาอีกสภาหนึ่ง แตวิธีนี้นาที่จะทําให     

ดูภาพดีขึ้น ทีนี้ก็มีนิดเดียว ทีแรกเพื่อนสมาชิกในที่ผมเดินคุยดวยนี่นะครับ ก็บอกวา    

จริง ๆ แลวผมตองกราบเรียนนะครับ ผมไดความคิดจากคุณศิวะที่อภิปรายตอนนั้น         

ที่บอกเอยชื่อทานประธาน เอยชื่อผม เอยชื่อคนนั้นคนนี้ แลวผมก็นั่งดู เอะ มันก็มาจาก 

สว. ที่มาจากจังหวัดใหญ แลวก็เปนเขตใหญทั้งสิ้นเลย ผมดูแลว ถาอยางนี้ทําไมเรา       

ไมทําเขตใหญ ก็หวนกลับไปคิดทานกรรมาธิการเมื่อวานนี้ที่เปน ๘ เขต ปารตีลิสต        

นึกออกไหมครับ ผมก็เลยบอก เอะ มันใหญไปเลย ลองผาครึ่งสิ ก็เลยลองไปคุยกันดูกับ

ทานสุรชัย ทานอุทิศ คุณศิวะ ทานอาจารยสมชัย ทานอาจารยสวัสดิ์ ทานอาจารยอรัญ 

ธรรมโน ก็มานั่งคํานวณกันดู แลวก็ลองคํานวณกันดูกับกรรมาธิการหลายคน เขาบอก 

เออ ถาเปน ๑๖ เขตนี่ แลวเขตละ ๑๐  ๑๖๐ มันก็เทากับประมาณหนึ่งในสามของ ๔๘๐ 

อีก ใชไหมครับ ทุกอยางมันลงตัว มีเหตุมีผลรับกันพอสมควร มีอันเดียวที่มีคนบอกวา 

อาจจะมีปญหาไหมวา  ถาเกิดมี  ๒  จังหวัด  จังหวัดหนึ่ งใหญ  จังหวัดหนึ่ ง เล็ก               

แลวประชาชนในจังหวัดนิยมก็จะเทคะแนนใหแตพวกจังหวัดใหญ  จังหวัดเล็กเลยอดได 

ทานประธานครับ ผมนี่ลองไปเอาตัวเลขมาดูเมื่อกี้นี้เอง โทรศัพทไปใหคนชวยเอาตัวเลข

มาดูวาเปนอยางนั้นไหม ถาจังหวัดนิยม จาเลยนะครับ คือตางคนตางเลือกจังหวัดตัวเอง                

ไมยอมเลือกจงัหวัดอื่นเลย ผลไมใชอยางนั้น ผลปรากฏวาจังหวัดเล็กติดมาทันทีเลย   



 ๕๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๒๗/๒ 

 

เพราะอะไรครับ เพราะจังหวัดใหญเสียงแตก เพราะคนลงสมัครนี่นะครับ เพราะประชาชน

จังหวัดใหญก็ลงไดใบเดียว จังหวัดใหญก็มีหลายคนที่ลง เสียงก็แตก ไมใชจังหวัดใหญ   

จะไดเปรียบ ตกลงจังหวัดเล็กแลวคนลงนอยนี่จะไดเปรียบอีกเพราะเสียงเกาะ มันจะเปน

การกระจายในตัวพอสมควร ลองฝาก ผมเองก็ไมไดเรงรัดสภาอะไรนะครับ เมื่อคิดออกก็

ลองพูดคุยกันดูวามันเชยไหม  แตปรากฏวาทุกคนก็พอจะเห็นวา เปนแนวทาง

ประนีประนอมระหวางผูที่อยากมาจากการเลือกตั้งโดยตรงกับผูที่เปนหวงการเลือกตั้ง

แลวอยากจะใหสรรหาผสม  มันก็เปนการผสมในที แตมีฐานทั้งหมดมาจากประชาชน 

แลวไมใชจังหวัดเล็ก แตเปนเขตกลุมจังหวัด เปนเขตที่ใหญพอสมควร แตไมใหญมาก

ขนาดเปน ๘ เขต อาจจะเปน ๑๖  แลวก็ ๑๐ คน  ทานประธานจําไดใชไหมครับ พวกเรา

มานี่ ทานประธานกับผม กรุงเทพมี ๑๘ คน ๑๘ หารครึ่งก็ประมาณ ๙ ผมก็อนุมานวา

เหมือน ๆ  กับกรุงเทพ  ฝงธน  อยางนี้ เปนตน  ก็ทําใหพอที่จะดําเนินการได ก็ฝาก           

ทานประธานไวคิดกอน ผมยังไมมีอะไรตายตัวตรงนี้นะครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อยางนี้ครับ เดี๋ยวเรียนอยางนี้ครับผมวา ดูแลวยังไงก็ไมจบกอนเที่ยงนะครับ เพราะ

ตอนนี้มันเลยเที่ยงแลวนะครับ สิ่งที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์นําเสนอสักครูนี้นะครับ           

ผมก็ไมแนใจวาสมาชิกเห็นดวยมากนอยแคไหนนะครับ แลวก็ไมทราบวากรรมาธิการ    

จะเห็นดวยหรือไม อยางไร ผมวาอยางนี้ครับ เดี๋ยวเราพักเที่ยงกันนะครับ แลวอาจารย   

เจิมศักดิ์ก็เชิญคนที่มีกลุมความคิดเดียวกันกับกรรมาธิการนะครับ เชิญประชุมหองขาง ๆ 

นี่นะครับ แลวจะไดเขามาหาขอยุติ ----------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๒๘/๑ 



 ๕๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เสาวลักษณ ๒๘/๑ 

 

ก็ขออภัยทานที่ยกมือไวกอนนะครับ  ขออภัยครับ  อยางนั้นเดี๋ยวมันไมจบครับ                

ยกกันหลายคนนะครับ พอเรียกทาน ก็เรียกคนอื่นอีก อยางนั้นตกลงตามนี้นะครับ      

ทานชาติชายมีอะไรครับ ผมก็เกรงใจทาน ทานยกมอืบอย ไมคอยใหทานไดพูดเลย  

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม 

ชาติชาย เจียมศรีพงษ ครับ สสร. ทานยิ้มสักนิดสิครับ ผมหารืออยางนี้ครับ ทานประธาน

ครับ เคยมีการหารือในชวงพักเที่ยง แลวก็มีสมาชิกเพียงกลุมหนึ่งเขาไป 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยาไปเทาความเดิม 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ : บันทึกนิดเดียว ใหเราไปหารือนะครับ       

ออกมาแลวนี่ เดี๋ยวจะมีปญหา เพราะวา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ยังไมมีหรอกครับ ตกลงกันวายังไมมีขอยุติ  

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ขออนุญาตครับทานประธานครับ มันเคยมี           

แตไมไดคิดวาจะเปนปญหาครับ เพียงแตวาที่ประธานใหหารือในที่ประชุมนั้น บางครั้ง

ไมไดขอสรุป แลวก็ไมมีอะไร ผมจะหารือทานประธานอยางนี้ครับ ทานประธานอยาดุ     

สิครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ครับ ไมดุแลวครับ เพียงแตวาพยายามหาขอมูลใหมันแคบครับ เชิญครับ 

  นายประวิทย อัครชิโนเรศ  :   ทานประธานที่เคารพครับ ผม ประวิทย   

อัครชิโนเรศ สสร.  ตามขอเสนอของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ผมก็ไมมีความรูมากหรอก

ครับ แตคิดไดทันทีขึ้นมาครับ ลงล็อกการเมืองเลยทีเดียวครับ เพราะวาเอาลอตเตอรี่ 

(Lottery) มาเปนตัวอยางครับ ตอนนี้เขากระจายเลขใหมันเหมือนกัน ไมใหมีชุดใหญ    

แตวามันก็มีชุดใหญเกิดขึ้นมาได อํานาจทั้งหมดจะมาอยูที่สวนกลางหมด เทานั้นที่จะทํา

อยางนี้ได ฉะนั้นการเลือกตั้งจะพังหมดนะครับ จะลําบากมาก อยางนั้นยิ่งแยลงมากครับ       

อยางนั้นล็อกพรรคการเมืองเลยครับ  

 



 ๕๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เสาวลักษณ ๒๘/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวเชิญพี่ประวิทยหองขาง ๆ ดวยนะครับ เชิญปรึกษาหารือกันครับ แตยังไมยุตินะครับ 

ไมเห็นดวยก็ถือวาไมเปนการหกัหลังนะครับ เชิญพักการประชุมไดครับ  

 

       พักประชุมเวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา 

 

 



 ๕๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สุพิชชาย ๒๙/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๓.๔๗ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ  ไดขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิก        

ที่เคารพครับ เราพักรับประทานอาหาร แลวก็ทานสมาชิกไปหารือกันขางนอกแลวนะครับ 

เดี๋ยวผลของการหารือก็คงทานทราบไปแลว แตเดี๋ยวเราจะถามทาน อยากเรียนวามีโนต 

(Note) วาวันนี้ เพราะมีโนตเรื่องไมถายทอด ก็เลยจะเรียนใหทราบ เช็ก (Check)        

ดวยนะ การประชุมตอนั้นขอทางกรรมาธิการ เชิญครบั ทานวิชาครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : กราบเรียน               

ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ กรรมาธิการยกราง กระผม          

ขอกราบเรียนตอที่ประชุมนะครับ ที่ยังมีประเด็นปญหาอยู ที่เกี่ยวกับการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา ซึ่งนับวามีความสําคัญอยางยิ่งนะครับ ตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

จริงอยูแมวาจะมีบางทานนะครับ ที่มีความเห็นวาไมสมควรจะมีวุฒิสภาอยูเลย ไมวาจะ

ชาตินี้หรือชาติไหนก็ตาม แตกระผมก็ยังเห็นวาวุฒิสภาก็ยังมีความจําเปนสําหรับประเทศ

ที่ยังลุม ๆ ดอน ๆ ในระบอบประชาธิปไตยของเรา กลาวคือในการจัดทํารางกฎหมาย    

ซึ่งยังขึ้นตรงตอสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเราก็รูกันอยูแลวนะครับวาสภาผูแทนราษฎรของเรา

มีฐานที่มาจากทางดานการเมืองลวน ๆ แลวเปนการเมืองแบบที่ไมตอเนื่อง การเมือง      

ที่อาศัยพรรคการเมืองที่ยากจะหาเจตนารมณ เพื่อความผาสุกของมหาชน ของประชาชน       

สวนใหญ มักจะคิดถึงประโยชนสวนตนเสียมากกวา ถาเราศึกษาดูการออกแบบ ----------- 

 

          - ๓๐/๑ 

 



 ๕๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๓๐/๑ 

 

ในการรางกฎหมายของสภาผูแทนราษฎร บางครั้งไดรางกฎหมายออกมาโดยขาด

เจตนารมณที่แทจริงของกฎหมาย อาศัยแตพวกพอง คือพวกมากลากไปนั่นแหละ สิ่งที่

พบเห็นนี่นะครับ ทําใหศาลตองมาวินิจฉัยหรือมาตีความเพื่อแกไขปญหาขอขัดของ       

ผมยกตัวอยางครับ อยางการรางกฎหมายเรื่องจํานอง โดยหลักของการจํานองนั้น       

ผูรับจํานอง คือ เจาหนี้ตองสามารถที่จะบังคับเอากับทรัพยจํานองได ถาขาดเทาไร           

ก็เรียกในสวนที่ยังขาดได นี่เปนหลักของความเปนธรรมนะครับ แตพอมาสมัยหนึ่งนี่     

พวกมากลากไป ไปหาเสียงกับชาวบานวา เมื่อบังคับเอาทรัพยจํานองเทาไรแลว            

ไมสามารถจะเรียกในสวนที่ขาดได แลวอยางนี้จะเกิดความเปนธรรมไดอยางไรครับ      

ผลสุดทายหลังจากที่ออกกฎหมายฉบับนั้นแลวนะครับ คือแกประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่ใหญที่สุดของประเทศ ผลสุดทายเปนอยางไรครับ 

ปรากฏวาไมมีเจาหนี้ที่ไหนปลอยเงินกูจํานองเลย ไมรับจํานอง เพราะอะไร ใครจะโง      

รับจํานองไวโดยเรียกทรัพยไดเทาที่ทรัพยนั้น โดยที่ไมสามารถจะบังคับในสวนที่ขาดอยูได

เต็มตามจํานวนหนี้ ในที่สุดเจาหนี้ก็คือธนาคารนี่ละ ก็ตองแกปญหาดวยวิธีการออกแนว

วาทําสัญญายกเวนกฎหมายอันนี้ ลูกหนี้ก็สู บอกวา สัญญาเหลานี้เปนสัญญาที่เปน

โมฆะ เพราะขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน สุดทายเปนอยางไรครับ มาถึงศาล       

ศาลบอกวา เปนสัญญาที่ผิดแผกแตกตางจากกฎหมาย แตมิใชเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับ

ความสงบเรียบรอยของประชาชนสามารถบังคับใชได ประเทศจึงเดินมาไดจนถึงปานนี้  

นะครับ ระบบจํานองจึงเดินมาได เราจะเห็นไดวาวิธีการแกไขของศาลยุติธรรมคือ       

การตีความเพื่อใหเกิดตรงตามเจตนารมณของกฎหมายที่แทจริง ใหเกิดความเปนธรรม

กับทุกกลุมนะครับ แตวาเวลาออกกฎหมายนั้น ปุปปปออกกฎหมายในสภานี่ ไมไดคิด

อะไรมากมาย รับออเดอร (Order) รับคําสั่งมาวาใหออกอยางนี้ ฉันก็จะออกอยางนี้แหละ 

แลวที่แลวมามันก็เปนอยางนี้มาโดยตลอดนะครับ แตแมกระนั้นก็ดีนะครับ ถึงแมมี

วุฒิสภานี่ ทานก็คงจะจําได แลวก็คงจะมีผูที่อภิปรายไปแลววา ออกกฎหมายมาแบบ       

รีบรอน ขออนุญาตตองเอยนาม ทานอาจารยศรีราชาใชไหมครับ ฟงวาทานพูดถึง

กฎหมายมหาวิทยาลัย ออกมาแลวก็รีบรอน บกพรอง ยุงเหยิง ทําใหตองแกปญหาเหมือน

วัวพันหลักตอไปในภายภาคหนา เอาละครับ สรุปก็คือวา  มีความจําเปนตองมีวุฒิสภา  



 ๖๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๓๐/๒ 

 

เพื่อที่จะมาชวยกลั่นกรองกฎหมายเปนเหมือนสภาพี่ เลี้ยง  แตสภาพี่ เลี้ยงถามา           

ฐานเดียวกันเสียแลวนี่ มันฐานการเมืองเหมือนกันเสียแลวนี่ มันจะสงางามไดอยางไรครับ 

มันก็เหมือนสภาผูแทนราษฎรชั้นที่ ๒ ต่ําทรามกวาสภาผูแทนราษฎรเสียอีก เปนลูกไลของ

สภาผูแทนราษฎรใหเขาชี้นิ้วไดวา ไอนี่กินเศษ กินเรอของขามา อยางนี้มันจะสงางาม

อยางไร แลวผมอยากจะเรียนถามวา เหตุที่เราตองการใหมีการสรรหาประกอบดวยนี่     

นะครับ ก็เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งตัวแทนของผูประกอบอาชีพตาง ๆ นี่นะครับ ชนกลุมนอย 

ผูดอยโอกาส ผูแทนของคนที่เขาไดรับความคับแคนในสังคม ใหเขามีโอกาสไดนั่งในสภา

ดวยนี่ ซึ่งถือไดวาเปนการเติมในสวนที่ยังขาดอยูใหมันเต็มนี่ มันพิกลพิการหรือวามันวิบัติ

อยางนั้นหรือ ถึงไดมีผูมีความเห็นคัดคานอยูนี่นะครับวา มันไมดีหรืออยางไรนะครับ ------ 

 

          - ๓๑/๑ 



 ๖๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๓๑/๑ 

 

การที่เราทําสิ่งที่มันยังไมสมบูรณ ทําใหสมบูรณนั้น ผมวาเปนความสงางามของสภา   

ของเราดวยซ้ําไปนะครับ คือ มีการผสมโดยการเลือกตั้ง เราก็อนุญาตแลวนะครับ         

ถึงจะเปนความชั่วรายก็เปนความชั่วรายอันจําเปนที่ผมเคยบอกไว แตวาตองเปนความ

จําเปนที่สงางามดวยครับ ความชั่วรายในที่นี้ผมไมไดหมายถึงวา ชั่วสุด ๆ นะครับ        

แตหมายความถึงระบบของมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องระบบของการใชเงิน ระบบของ

การซื้อเสียง ซึ่งเราไมตองการใหมี ซึ่งอาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาตเอยนาม ที่ไดกรุณา     

ไปคิดนะครับ แลวก็จะทําประเภทกลุมจังหวัดนี่ กระผมไมขัดของ แตวาอยางไรก็ตาม   

ขอเถอะครับ เร่ืองการที่จะมีตัวแทนของผูที่ดอยโอกาส ผูที่ขาดที่ยืน แมกระทั่งที่ยืนก็ยัง  

ไมมีครับในสังคมนี่นะครับ พวกชายขอบทั้งหลายนี่ ใหเขามีโอกาสไดมาเปนตัวแทน

เพื่อที่จะเรียกรอง แลวก็พิทักษปกปองผลประโยชนของเขานะครับ เพราะวาเขาไมมีที่ยืน

ในสภาผูแทนราษฎรอยูแลวนะครับ  มันมีแตตัวแทนของพรรคการเมือง เพราะฉะนั้น

กระผมจึงเห็นวา  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรุณาสรุป      

นิดหนึ่งครับ  

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  นาจะสรุปวา ทานที่

สงสัยวาประเทศตาง ๆ นี่มีวุฒิสภาแบบผสมนี้ไหม เบลเยียมก็มีครับ ภูฏานก็มี  ชิลีก็มี  

อินเดียก็มี  อินโดนีเซีย ไอรแลนด อิตาลี เนปาล เราจะเห็นไดวาภูฏานเขายังเจริญกวาเรา

เสียอีกใชไหมครับผม แลวเขาสงบสุขไหมครับ สงบสุขที่สุดครับ ถามวา เปนปลาหลายน้ํา      

หรือเปลา ไมใชครับ น้ําของเขาไมมีแยกวา น้ํากรอย น้ําเสีย แตเขาเปนน้ําดีทั้งหมดครับ               

เขาถึงไดอยูดวยกันไดครับ ขอขอบพระคุณครับผม 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ  

ทางฝายผูที่จะใหเลือกตั้งสักคนหนึ่งครับ ใครจะเปนตัวแทน พูดแลวเดี๋ยวจะขอเสียง      

นะครับทาน เพราะจะไดเดินหนาได ทานอุทิศนานแลวเริ่มกอน ยกมือกอนใครเลยครับ 

   นายอุทิศ  ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ 

กระผม นายอุทิศ ชูชวย ในฐานะ สสร. ขออนุญาตกราบเรียนทานประธาน เพื่อนสมาชิก

นะครับวา  ในมาตรา ๑๐๖ นี้  กระผมและกลุมนี่นะครับ ไดขอยื่นแปรญัตติวาในกลุมของ 



 ๖๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 วีรุทัย ๓๑/๒ 

 

กระผมนั้นเห็นดวยที่จะใหมีวุฒิสภา และจะตองมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน      

ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมมีความรูสึกที่หดหูเสมอครับ ที่มีใครจะกลาวอางวา   

ใครเลว ใครทราม แลวเหมาทั้งเขง เหมาทั้งสภา ผมวาไมยุติธรรมครับ ทานประธานครับ 

ตองแยกแยะครับ ผมเคยพูดเสมอครับ เหมาเขงผลไมมาแบงขายไดกําไรครับ ถึงแมวา   

จะมีลูกเสีย ลูกเนาอยูบาง  แตเหมาคนทั้งองคกรขาดทุนครับ ทานประธานครับ        

เพราะอะไรครับ ในบรรดาทุกองคกรครับ มีทั้งคนดีและคนไมดี ทําอยางไรใหคนไมดี     

ใหเขามานอยที่สุด มีสวนผสมนอยที่สุด ใหโอกาสกับคนดี ๆ เขามีโอกาสมากที่สุด นี่คือ

สิ่งที่สภารางรัฐธรรมนูญอันทรงเกียรติแหงนี้จะตองชวยกันคิดครับ ทานครับ โยงมาจนถึง

ระบบที่มาของสภาของวุฒิสภาครับ ทานครับ ผมกราบเรียนยืนยันทานประธานวา       

ผมไดอานที่กรรมาธิการยกรางไดรางหนาที่ของวุฒิสภาไวอยางชัดแจงแลวครับ ตั้งแต

เร่ืองของการกลั่นกรอง ยับยั้งกฎหมาย ------------------------------------------------------------ 

 

           - ๓๒/๑ 



 ๖๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๓๒/๑ 

 

การแตงตั้ง เห็นชอบองคกรอิสระ ตลอดจนการถอดถอนผูมีอํานาจทางการเมืองครับ    

ทานประธานครับ ผมเห็นดวยทุกประการกับทานกรรมาธิการยกราง ประการที่ ๑ เร่ือง

การยับยั้งกฎหมายนั้น เราทราบอยูแลวครับวา เปนหนาที่หลักของวุฒิสภา ประการที่ ๒ 

เร่ืองการแตงตั้ง เห็นชอบ โทษครับ ไมมีการแตงตั้งแลวครับ ถาตามรางนี้นะครับ หนาที่

ของวุฒิสภานี่นะครับ ที่เรากําลังพิจารณาอยูครับ ทานเพื่อนสมาชิกครับ มีหนาที่แค

เห็นชอบเทานั้นนะครับ ไมมีการสรรหาองคกรอิสระแลวนะครับ ซึ่งเหตุที่เราไมพึงประสงค

เกิดขึ้นกับวุฒิสมาชิกในสมัยที่ผานมานั้น เกิดจากการแทรกแซงของบุคคลภายนอก      

เพื่อตองการที่จะใหวุฒิสภาเปนเครื่องมือในการที่จะไปแตงตั้งองคกรอิสระอีกทอดหนึ่ง

ครับ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับวา วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสมัย       

ป ๒๕๔๐ นั้น ทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความดี แตเหตุการณพิเศษที่ผานมา เรามีบุคคล

พิเศษ เรามีหัวหนารัฐบาลที่โกง และพวกพองที่โกงเขามาแทรกแซงวุฒิสภา เพื่อตองการ

ที่จะไปครอบงําองคกรอิสระ และทําใหองคกรอิสระทํางานไมได ประเทศเราถึงฉิบหาย   

มาจนถึงทุกวันนี้ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ประทานโทษ    

คํานั้นถอนไปเสียเถอะ  

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ขอถอนครับ ทานครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียน

ทานประธาน แลวถา สว. ในป ๒๕๔๐ มาได ๒ ระบบครับ ทานประธานครับ และมีคน

พิเศษ มีรัฐบาลขี้โกง มีรัฐบาลที่หาประโยชนใหกับพวกพองและญาติพี่นองที่มีการ

ฟองรองจนถึงทุกวันนี้นะครับ ที่ศาลทานตองทําหนาที่หนักทุกวันนี้นะครับ เขามา

แทรกแซงนะครับทานประธาน ทานประธานมีคําตอบไหมครับ ๗ อรหันต ที่แตงตั้ง         

ที่สรรหา หลังสรรหาวุฒิสภาเขามานั่งสลอนอยูนี่นะครับ มีความรับผิดชอบขนาดไหนครับ         

ทานประธานครับ นี่เปนสิ่งที่นาคิดนะครับ เหตุมันไมไดเกิดจากการเลือกตั้งนะครับ      

เหตุมันเกิดจากคนเลวที่เปนหัวหนารัฐบาลที่แลวนี่ครับ มันทําอยางนี้ ทานครับ ที่สําคัญ

ครับ ระบบการสรรหาโดย ๗ อรหันต ที่กําหนดไวในกรรมาธิการยกรางรางมานี่นะครับ 

บอกวา มาจากสาขาอาชีพ ทานที่ เคารพทั้งหลาย  พวกเรารอยคน ทุกคนอาจจะมีสังกัด 

 



 ๖๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๓๒/๒ 

 

อาชีพครับ แตยังไมทั้งหมดครับ แตที่นาสนใจครับ ทานประธานครับ ผมออกไปตั้งเวที      

ในตางจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต เวทีละสี่รอย  หารอยคน ถามพี่นองวา พี่นองที่มานั่งอยู

ในหองนี้สังกัดอาชีพอะไรทานประธาน ตอบไมไดสักคนหนึ่งครับ แตทุกคนไมอดตายครับ

ทานประธานครับ มียกมือไมเกิน ๑๐ คนครับ วามาจากสมาคมโรงแรม มาจากสมาคม

อุตสาหกรรมยางพารา มาจากสมาคมทองเที่ยว แตพี่นองสวนใหญไมไดสังกัดอาชีพครับ  

แตเขามีอาชีพครับ ทานประธาน ถาเกิดจากการสรรหา พี่นองผมที่อยูหนองหมาวอ      

เปนคนดีนะครับ ไมใชคนไมดี พี่นองผมที่อยูตะเครียะ อําเภอระโนด  ๗ อรหันตจะมองคน

รอยหกสิบลานกวาคนนี้ (หกสิบลานวาคน) เห็นความดีคนเหลานี้ไหมครับ มีหลักประกัน

อะไรวา ๗ อรหันตนี้ นะครับ ซึ่งเปนคนดีนะครับ จะมองคน ๖๐ ลานคนวา คนนี้ควรจะมา

เปน สว. สรรหา ทานครับ ตอบคําถามไมไดนะครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :    ชวยสรุป      

นิดหนึ่งทาน 

   

                 - ๓๓/๑ 



 ๖๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๓/๑ 

 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ผมขออนุญาตใชเวลานิดหนึ่งครับ ทานประธานครับ 

ทานครับ ถามวา สว. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีขอดอยไหมครับ มีครับ ทานครับ      

มีครับ แตยืนยันวาไมวามาจากระบบไหนครับ ถามีการแทรกซอนเขาไปใชเงินในรัฐสภา

นะครับ ใน สว. นะครับ โทษครับ จะตองมีอันเปนไปหมดครับ ทานประธานครับ ถามวา

แลวผม ผูเสนอวาให สว. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด จะแกปญหาขอออน ขอดอยอยางไร 

ทานประธานครับ ผมขออนุญาตครับ ผมพยายามระดมขอคิดความเห็นในกลุมตาง ๆ 

กลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์ กลุมพี่วัชรา กลุมทานสุรชัย หลาย ๆ กลุมครับ ที่ไมสามารถ

เอยนามได ทานสวัสดิ์ โชติพานิช เราก็บอกวา เอาอยางนี้ เอาอยางนี้ดีกวา ใหฐาน

การเมืองของ สว. นี่ใหญขึ้น เขตเลือกตั้งใหญขึ้น เราคิดวา เราจําลองวาเหมือน

กรุงเทพมหานคร   กรุงเทพมหานครนี่นะครับ เขาเลือก สว. โดยมีเขตใหญและไมมีใคร

สามารถที่จะใชอิทธิพลเงิน อิทธิพลของพรรคการเมือง ควบคุมเจตจํานงของประชาชนได 

เพราะฉะนั้นเราจะเห็นวา คนที่ได สว. เขามานี่นะครับ คนที่ไดที่ ๑ อาจจะไดถึง ๕ แสน

คะแนนครับ ทานประธานครับ แตคนที่ไดคนที่ ๑๘ นี่ ไดแคหมื่นกวาคะแนนเทานั้น        

แตคนที่หมื่นกวาคะแนนนั้น คือคนที่ชุมชนเขายอมรับ เชน อาจารยใจ อ้ึงภากรณ                   

จอน อ้ึงภากรณ ไดแคหมื่นแปด สองหมื่นเองครับ แตเขามีเครือขายอาจารยมหาวิทยาลัย 

คนที่ทํางานในชุมชนเลือกเขา คนเหลานี้ไดครับ แตถาสมมุติวา เขตเล็ก คนเหลานี้         

ไมมีสิทธิครับ สูอิทธิพลเงิน สูอิทธิพลของฐานการเมืองไมไหว แตเรายอมรับนะครับวา    

ขอออนของการเลือกตั้งนี่ อิทธิพลเงินกับอิทธิพลทางการเมืองของพรรคการเมืองยังมีอยู

ครับ เราตองยอมรับครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ชวยสรุปนิดหนึ่ง

ครับ  

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ครับ เราตองยอมรับวามันมีอยู แตทําอยางไรละครับ 

ใหโอกาสกับคนดี ๆ ใหโอกาสกับคนที่เขามีตัวแทน คนดอยโอกาส พี่นองที่ทํางานชุมชน

อยูนี่นะครับ ที่ทํางานภาคสังคมอยูนี่ แตเขามีกลุมกอนของเขาอยู คนเหลานี้จะหลุด    

เขามา แตหลุดเขามาในลักษณะเสียงขั้นต่ําครับ ทานประธานครับ เสียงไมมาก เสียง     

ไมมากครับ คนที่ ไดที่  ๑ ก็เอาไปครับ แตคนที่ ไดที่  ๑๐ ก็ยังเปนคนของประชาชนที่ เขา  



 ๖๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๓/๒ 

 

รับไดอยูดี ทานประธานครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวา กลุมกระผม

นั้น ยังขอยืนยันนะครับวาใหมาจากการเลือกตั้ง เราจะตอบโจทยของประชาชนทั้งหมด

ได  และที่สําคัญครับ เมื่อวานนี้เร่ือง สส. ประชาชนแซซอง รับไดครับ และวันนี้เรากําลัง

เขียน  เมื่อวานนี้นะครับ  เราเขียนรูปเสียสวยงามครับ  วันนี้อยาลบดวยเทาครับ             

ทานประธานครับ ถาวันนี้ สว. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอีก และแกปญหาจาก            

ป ๒๕๔๐ ไดครับ เราก็เหมือนกับการวาดคิ้ว แตงแตมรูปที่เราวาดเมื่อวานนี้ใหสวยขึ้นไป

อีก แตถาวันนี้ สว. ยังมีการสรรหาใหมอีกครับ เทากับเราตองลบกับเทาครับ ทานประธาน

ครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ ทานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ครับ สภาดีแลว 

เราก็ทําดี รางรัฐธรรมนูญเสร็จใหทันก็แลวกันนะครับทาน คุณวัชราครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม    

วัชรา หงสประภัศร สสร. กลุมกระผมไดแปรญัตติในเรื่องที่จะใหมีการเลือกตั้ง สว.หรือ 

สว. ไดมาจากการเลือกตั้งเทานั้นครับ คือไมมีการไดมาโดยการสรรหา หรือโดยการ

แตงตั้ง เหตุผลของการที่กลุมกระผมเสนอเชนนี้ก็เพราะวา สว. นั้นเปนผูใชอํานาจ

อธิปไตยสวนหนึ่ง ควบคูกับ สส. เพราะฉะนั้นก็นาที่จะตองมีฐานมาจากประชาชน        

คือไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน สวนการแตงตั้งนั้น หรือการสรรหานั้น มันเปน

เร่ืองที่เปนขออางของการใชเมื่อสมัยกอน --------------------------------------------------------- 

 

                        - ๓๔/๑ 



 ๖๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๓๔/๑ 

 

ซึ่งอางวาประชาชนยังมีการศึกษาไมเพียงพอ จึงตองใชวิธีแตงตั้งหรือสรรหา ในขณะนี้

เมื่อผานป ๒๕๔๐ ไดมีการพิสูจนแลววา เมื่อเราใชวิธีเลือกตั้งนั้นก็ไดคนที่มีคุณวุฒิเปนที่

ยอมรับครับ แสดงวาประชาชนนั้นมีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่จะเลือกคนไดถูกตอง

แลว  ถึงแมวาในความเปนจริงจะมีการซื้อเสียงอยูบาง  แตวาในสวนที่ ไดมานั้น              

โดยภาพรวมมีคนมาลงคะแนนถึง ๗๐  เปอรเซ็นต ซึ่งม่ันใจเหลือเกินเลยครับวา 

โดยเฉพาะผมซึ่งทําหนาที่ทํางานในเรื่องการเลือกตั้งมากอน ม่ันใจไดเลยครับวา            

ใน ๗๐ เปอรเซ็นตนั้น มีการซื้อเสียงไมมากครับ สวนใหญจะไดมาโดยการตัดสินใจ      

โดยบริสุทธิ์ของประชาชน แลวดูภาพรวมของผูที่เปน สว. ในสมัยแรกนั้น ตอนที่ไดมา     

นะครับ พวกเราก็ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนผูทรงคุณวุฒิ สวนตอมานั้นมีเหตุการณ

เปลี่ยนแปลง เพราะการเขามายุงเกี่ยวของผูใชอํานาจรัฐ ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตสวนการ

ไดมาในตอนตนนั้นทุกคนยอมรับครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรากาวเดินมาถึงการใชอํานาจรัฐ

โดยประชาชน โดยผานทางการเลือกตั้งหรือเลือกตั้ง สว. แลว เราจะหวนกลับไปใชวิธี    

เดิม ๆ ไปอีก โดยการสรรหาก็ดี หรือโดยการแตงตั้งก็ดีนั้น ผมวาไมสมควรครับ เปนการ

ถอยหลังเขาคลอง เพราะฉะนั้นนาที่จะเดินตอไป แลวการรางรัฐธรรมนูญนี้เปนการ      

รางรัฐธรรมนูญไมใชเพื่อใชชั่วครั้งชั่วคราว ชั่วแกปญหาในขณะแรกนี้ หรือบทเฉพาะกาล

นี้เทานั้น แตเปนการรางรัฐธรรมนูญเพื่อใชตอ ๆ ไปนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวา     

เราควรจะไมทิ้งหลักการที่วา สว. นั้นมาจากฐานของประชาชนครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  เราจะเดินตอไป

ไดไหมครับ คือยกรางนี่เขาขอใหออกเสียงแลว แลวเราพูดเรื่อง สว. มาตั้งแตเมื่อคืนนี้   

นะครับ แลวก็เมื่อเชาแลว จะออกเสียงวาจะเอาแบบยกราง ซึ่งเสนอวาเปนผสมนะครับ 

แลวก็เอาอยางที่มีผูแปรญัตติและมีผูอภิปรายแลววา ใหเลือกตั้ง ขั้นนี้เสียกอนไดไหมครับ

ทานสมาชิกครับ ไดไหมครับ ทานที่ไมเห็นดวยมีทานเสรี ทานเสรีเอาสั้น ๆ ประเด็นนี้     

นะครับทาน 

  นายเสรี  นิมะยุ : ประเด็น สว. ครับ กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ กระผม นายเสรี นิมะยุ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผมจะพูดในประเด็น   

การเลือกตั้ง  สว .  ครับ  ความจริงถาเกิดวาประธานไมใหผมพูดในประเด็นนี้ครับ               



 ๖๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๓๔/๒ 

 

ผมมีความเสียใจเปนอยางยิ่ง ทําไมผมตองพูดประเด็นอยางนี้ครับ ตลอดระยะเวลาที่

กรรมาธิการไดกําหนดใหกรรมาธิการวิสามัญประจําจังหวัด ใหไดไปตามสอบถาม           

ระดมความคิดเห็นจากพี่นองประชาชนในพื้นที่ ผมเปนประธานกรรมาธิการวิสามัญ         

ประจําจังหวัดนราธิวาส ซึ่งไดสอบถามพี่นองประชาชนดวยความยากลําบาก ที่จะไดรับรู

การสะทอนปญหาที่แทจริงของพี่นองประชาชนในพื้นที่นั้น หากวาประธานตัดโอกาส    

ในประเด็นนี้ผมขอประทวง แตไมเปนไร ขณะนี้ขอขอบพระคุณทานประธานครับ          

สวนหนึ่งครับ ดวยจิตวิญญาณและสํานึก ผมไมเคยมีออเดอรจากใครครับ ทุกครั้ง           

ที่มีการอภิปราย ผมก็มีความตั้งใจสดับตรับฟง การที่ผมจะพิจารณาวา ---------------------- 

 

           - ๓๕/๑ 

 

   

 



 ๖๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนท ี๓๕/๑ 

 

ผมจะโหวตเห็นดวยหรือไมเห็นดวย คําวา ออเดอร ในชีวิตผมไมมีครับ ถาออเดอร         

ออเดอรอยางเดียว ตองอยูที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตครับ ทานประธานครับ ที่ผมพูด

อยางนี้หมายถึงวา ตามที่สมาชิกวุฒิสภานั้น ผมจะมาดูในกรอบวา ที่มาและที่ไปวา สว. 

นั้นมาจากอยางไร จํานวนเทาไหร คุณสมบัติประการใด อํานาจหนาที่อยางไร ที่ผมกําลัง

จะนําเสนอใหทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญไปยังกรรมาธิการยกรางในวันนี้          

ทานประธานที่เคารพ ผมเห็นดวยในหลักการที่จะตองมีการเลือกตั้งโดยตรงกับสมาชิก

วุฒิสภา ทําไมผมตองพูดอยางนี้ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับฟง ประมวลสังเคราะหกันแลว พี่

นองประชาชนก็ยังมีความตองการในประเด็นนี้ ผมมีความเชื่อและมั่นใจวา การทําหนาที่

กรองกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้น ภาระหนาที่อันยิ่งใหญที่จะตองมีสืบเจตนารมณของพี่นอง

ประชาชนดวยในพื้นที่ ทําไมผมตองพูดอยางนี้ ผมมีความเชื่อวาความหลากหลายในพืน้ที่

นั้นไมเหมือนกัน ประเด็นของทานนายกอุทิศ ขอโทษที่ตองเอยนาม บางครั้งไมเหมือนกับผม 

ที่จังหวัดนราธิวาส  สว. นั้นทําหนาที่กรองกฎหมาย ยับยั้งการกรองกฎหมายในสภา      

แตในขณะเดียวกันนั้นก็ตองรับรูปญหาและความเรียกรองของพี่นองและประชาชนดวย   

ที่จะนําเสนอในสภานิติบัญญัติแหงชาติ นั้นคือประเด็นหัวใจสําคัญครับ ประเด็นหนึง่ทีผ่ม

ไมเห็นดวยในการรางกฎหมายรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ที่บอกวา สว. นั้นไมจําเปนจะตอง     

มาจากการเลือกตั้ง ระบบสรรหาก็ดี ระบบคัดเลือกก็ดี แลวแตสุดกรณีที่จะเรียก แตทั้งนี้

และทั้งนั้นสิ่งเหลานั้นก็ไมไดเจตนารมณของพี่นองประชาชนอยางแทจริง ในเมื่อกฎหมาย

รัฐธรรมนูญไดกําหนดไววา เสียงประชาชนคือเสียงสวรรค เสียงประชาชนเสียงที่ใหญ     

ผมไมอยากจะพูด ดังที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดอภิปรายในเมื่อเชานั้น แตผมจะพูด   

เหมือนอาจารยเจิมศักดิ์วา  ประชาชนจะได รับประโยชนอะไรบางจากกฎหมาย

รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ นี่คือประเด็นครับ ที่ผมไมเห็นดวย ดังที่ผมจะนําเรียนตามลําดับ

ตอไปนี้ ผมทําการบานมาอยางดีครับ เพื่อจะใหประธานไดรับฟง แลวก็กรรมาธิการยกราง

ไดพิจารณาในวันนี้ครับ  

  ประเด็นที่ ๑ ในการเลือกตั้งโดยตรงนั้น ผูแทนยอมมีความสัมพันธกับ

ราษฎรผูเลือกตั้งโดยใกลชิด ในประเด็นนี้ผมเชื่อวาถาระบบการเลือกตั้งนั้น ตัวแทนตาง ๆ  

 



 ๗๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนท ี๓๕/๒ 

 

ที่เปน สว. ก็ดี ยอมมีความใกลชิดกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ ทําหนาที่กรองกฎหมาย     

ก็แลวแต แตตราบใดที่ไมรูปญหาและขอเท็จจริง ปญหาในพื้นที่แลว ผมมีความเชื่อม่ันวา

โจทยตั้งมาผิดแลว คําตอบจะถูกไดอยางไรครับ ทานประธานที่เคารพ ในประเด็นนี้ครับ 

  ประเด็นที่ ๒ ครับ การเลือกตั้งนั้น ในระบบ สว. นั้น ผมเชื่อวาอิทธิพล             

การสินจาง การใชเงินนั้นคงจะลําบากสักนิด เพราะวาระบบการเลือกตั้งนั้นจะตองผาน

การเลือกตั้งในระบบเขตใหญเปนเขตของจังหวัด แตถาเกิดวาใชระบบการสรรหา                       

ในมาตรา ๑๐๗ นั้น กระผมขาดความเชื่อและมั่นใจวาจะใหความเปนธรรมไดหรือไม 

ทําไมผมจะตองใหน้ําหนักในจุดนี้ ทานประธานครับ บางครั้งตองยอมรับวาพี่นอง

ประชาชนตาดํา ๆ นั้น การที่จะเขามาถึงกรุงเทพนั้นก็ยังไมมีปญญาที่จะเขามาครับ     

แลวในบางครั้งการเลือกตั้งนั้นคณะกรรมการ ๗ ฝายที่บอกนั้น จะใหความเปนธรรม

หรือไม แลวคณะกรรมการที่บอกนั้น ผมกลัววาจะเสมือนทานศิวะไดอภิปรายเมื่อเชาครับ 

ตองขอประทานโทษอีกครั้ง ที่บอกวา แมกระทั่งตุลาการรัฐธรรมนูญก็มีการล็อบบี

(Lobby) ขึ้นมา ตามที่ขาวไดออกมา ประเด็นนี้ผมก็มีความเชื่อม่ันวา ไมม่ันใจในประเด็น

ที่ ๗ ฝาย แตการขาดการประมาณการเทานั้น แตผมก็ไมไดลงลึกไปถึงวาจะเปนจริง

อยางไรบาง ตองขอประทานโทษ แตระบบสรรหาจาก ๗ ฝายนั้นผมยังขาดความเชื่อม่ัน

ครับทานประธานที่เคารพ  

  ทีนี้จะมาดูในประเด็นที่ ๓  สว. ที่มาจากการเลือกตั้งนั้น เขาจะมีความ

ภาคภูมิใจในชีวิตของเขาเองครับ ในเมื่อเขาทําหนาที่ในสภาดวยความสงางาม เขามา   

ในสภาดวยระบบการเลือกตั้ง เขามาในสภาดวยความเชื่อม่ันกับตัวเองวา พี่นอง

ประชาชนไดเลือกตั้งเขา ซึ่งไมเหมือนกับระบบสรรหาครับ อยาวาแตสมาชิกวุฒิสภาเลย

ครับ ทานประธานครับ แมกระทั่งกํานันตัวนอย ๆ อยางผมนี่ทานประธานครับ ------------- 

 

          - ๓๖/๑ 

 



 ๗๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             นงลักษณ ๓๖/๑ 

 

ถามาจากระบบสรรหาผมยังไมมีความภาคภูมิใจในชีวิต ดังนั้นตองมาดวยระบบ        

การเลือกตั้ง ในเมื่อเรามอบอํานาจกับพี่นองประชาชนแลวตามระบอบประชาธิปไตย      

เพราะเรามักจะพูดตลอดเวลาวา กฎหมายรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เปนกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

ที่กินได เจตนารมณที่วา ลดอํานาจรัฐ เพิ่มอํานาจประชาชน แตในทางกลับกันครับ       

เรากําลังจะสวนทางกับเจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ กําลังจะให

ความสําคัญกับระบบสรรหา ระบบการเลือกตั้ง ทานไมตองเปนหวงครับวา ที่พี่นอง

ประชาชนเลือกนั้น คนคนนั้นจะเปนคนที่ไมเกง เปนคนที่ไมดี เปนคนที่ไมมีความสามารถ 

บานเมืองนี้ถามีแตคนเกงคนเดียวนั้น คงจะอยูไมรอดทานครับ บทเรียนในอดีตมีแลวครับ 

ทานประธานที่เคารพ ดังนั้นเสียงประชาชนตองเปนการที่ยอมรับ ในเมื่อเขาทําหนาที่เปน

ตัวแทนของพี่นองประชาชน เขาจะตองมีความเจตนาดีในการที่เขาเลือกมาดวยความ

ภาคภูมิใจครับ  

   ประเด็นที่ ๔ ที่จะพูดตอครับ การเลือกตั้งโดยตรงนั้น พี่นองประชาชน        

ก็มีความภาคภูมิใจครับ เขาไดเลือกตัวแทนของทานโดยตรงโดยสมบูรณ หากวา              

เขาผิดพลาดประการใดก็จะมาโทษเขาไมไดครับ แตถาเกิดวาสรรหา และก็ระบบแตงตั้ง

และก็มันก็จะไมมีความสมบูรณ  และไมมีคําตอบที่จะตอบอยางนั้นไดดวยครับ                

ทานประธานที่เคารพ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรุณาสรุป      

นิดหนึ่งครับ 

   นายเสรี นิมะยุ  :  ยังไมถึงเวลาครับ ผมดูเวลาครับ ผมเคารพในเรื่อง  

กติกาเปนอยางดีครับ ไมเคยบริหารเวลาผิดพลาดในสภาแหงนี้ครับ ทานประธาน               

ดวยความเคารพครับ 

   ประการที่ ๕ ครับ โดยสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบนั้น ผมมีความเชื่อ

วา ถาเกิดวาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากพี่นองประชาชนแลว เขาจะตอง      

มีความรับผิดชอบที่จะตองตอบสนองพี่นองที่ไดเลือกเขามาครับ นี่คือหัวใจเชนกันครับ  

   ประเด็นสุดทายครับ ที่ทานจะใหสรุปนั้น ผมก็ดูเวลา แลวก็คงจะพอเพียง

แลวครับกับที่ผมนําเสนอนั้น ผมเชื่อวาทานชอบใจประเด็นที่ผมนําเสนอ และทานจะตอง 



 ๗๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             นงลักษณ ๓๖/๒ 

 

มีการแกไข แลวก็เปลี่ยนแปลงดวยในประเด็นนี้ครับ ขอบอกวาระบบการเลือกตั้งในระบบ

วุฒิสภานั้น ถาเลือกตั้งโดยตรงนั้นประชาชนจะเปนผูเฝาสังเกตดูพฤติกรรมของ สว. 

เหลานั้น นี่เปนมุมมองกระจกสะทอนวา ถา สว. เหลานั้นกระทําไมดี พี่นองประชาชนก็จะ

ใหคําตอบในสมัยการเลือกตั้งในคราวหนา สว. เหลานั้นจะตองทําหนาที่ ทําการบาน 

อยางดีครับ ซึ่งไมเหมือนกับระบบการสรรหาครับ หัวใจที่จริงนั้นก็คือวา ในเมื่อเรามอบ

อํานาจอธิปไตย มอบเสียงสวรรค มอบระบอบประชาธิปไตยแลวครับทาน ขอใหพี่นอง

ประชาชนตาดํา ๆ เปนคนเลือกเถอะทานครับ อยาใหพวกเรามาบรรจงเลือกกันเองครับ 

ขอบคุณมากครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : แลวตกลง       

หายโกรธหรือยังไมรูนี่ เชิญคุณพิเชียรครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญที่เคารพนะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ผมจะไมใชเวลานานมาก

นะครับทานประธาน ก็เพียงแตจะขออนุญาตเรียนใหทราบถึงขอคิดเห็นอันจะเปน

ประโยชนนะครับ ในการพิจารณาเรื่องของ สว. ครั้งนี้นะครับ กระผมก็ไดมีโอกาสไปรับฟง

ความคิดเห็นของพี่นองประชาชนในจังหวัดตาง ๆ มามากพอสมควรนะครับ สวนมากแลว

ก็มีขอคิดเห็นวา อยากจะใหสมาชิกวุฒิสภานะครับ มาจากการเลือกตั้งมากกวาที่จะ    

มาจากการสรรหา หรือวามาจากการผสมกันระหวางเลือกตั้งกับสรรหา นี่เปนขอคิดเห็น

จากพี่นองประชาชนนะครับ หลายสวน แลวก็แมกระทั่งขอคิดเห็นสวนตัวของกระผม 

กระผมเคยแปรญัตติไวในญัตติที่ไมเปนทางการนะครับ เมื่อเดือนที่แลวนี่ กระผมไดเสนอ

ใหมีการเลือกตั้ง สว. จํานวน  ๒๐๐ ทานนะครับ ไมใช ๑๖๐ ทาน แลวก็ใหมาจากการเลือกตั้ง

ทั้งหมดเลย เหมือนเมื่อป ๒๕๔๐ นะครับ โดยความเห็นสวนตัวของกระผม -----------------   

 

           -๓๗/๑ 



 ๗๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ดรุณี ๓๗/๑ 

 

กระผมก็ยังคงยืนยันความเห็นนั้นนะครับ แลวก็อยากจะใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยใหยึดหลักแนวทางเหมือนรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ แตวาถาเปนไปได

อยากจะขออนุญาตใหเพิ่มเติมวา การลงคะแนนเสยีงนี่ แทนที่จะลงไดคนเดียว เบอรเดียว 

ก็ใหดูวาถาแตละจังหวัดนี่มี สว. มากกวา ๑ คน ก็จะใหลงคะแนนไดเทากับจํานวน สว. 

นะครับ ตรงนี้ก็จะทําใหการซื้อเสียงนั้นยากขึ้น แลวก็พี่นองประชาชนสวนใหญก็จะได

เลือก สว.ในดวงใจของเขา เชน บางจังหวัดถามี สว. ๓ คน ในเมื่อ สส. เราใหเลือกไดแบบ

เรียงเบอรถึง ๓ เบอรแลว สว. ก็ใหเลือกไดเทากับจํานวนของ สว. ในจังหวัดนั้น ๆ เลย    

นะครับ เชน กรุงเทพมหานคร ถามี สว. ได ๑๘ คน ก็อยากจะใหประชาชนกรุงเทพมีสิทธิ

ลงคะแนนเลือกได ๑๘ เบอรไปเลย แทนที่จะเลือกไดเบอรเดียว อันนี้ก็จะเปนอีกแนวทาง

หนึ่งซึ่งแตกตางจากเมื่อป ๒๕๔๐ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  อันนี้คุณพิเชียร

ไมไดแปรไว ใชไหมครับ 

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ : ผมมิไดแปรไวครับทานประธาน     

เพราะวาในกลุมของกระผมไดมอบใหทานการุณ ใสงาม แปรไปแลว แตวาอันนี้เปนการ

แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของสภานะครับ แลวก็ในทายที่สุดนี้นะครับ กระผม

อยากจะเห็นประเด็น สว. นี้ เปนอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราจะไดคนดี มีความรู ความสามารถ

มีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญนะครับ มาเปน สว. สิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็อาจจะตอง   

มีการปรับคุณสมบัติของ สว. ใหสูงขึ้นกวา สส. นะครับ สวนวิธีการนั้นจะกระทําอยางไร   

ก็สุดแลวแต ในทายที่สุดผมอยากจะเห็น สว. นะครับ มีคุณสมบัติที่สําคัญ ๓ ประการ   

คือ  ๑. มีความเปนอิสระ  ๒. มีความเปนกลาง แลวก็ ๓. มีจิตใจที่เปนธรรมนะครับ        

เปนอิสระ เปนกลาง และเปนธรรม ถาสามารถทําไดอยางนี้ ผมคิดวาเราจะมี สว. ที่จะ  

เขามาชวยกลั่นกรองกฎหมายนะครับ แลวก็เขามาติดตามตรวจสอบการทํางาน         

ของรัฐบาล สามารถมาถวงดุลฝายบริหารและสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งสามารถที่จะ     

เขามาแตงตั้งและถอดถอนองคกรอิสระไดอยางดียิ่ง กระผมคิดวารางรัฐธรรมนูญ       

ฉบับป ๒๕๕๐ นี้ จะเปนรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งที่พี่นองประชาชนจะมีความภาคภูมิใจ 

แลวก็อยากจะมามีสวนรวม ทั้งในการลงประชามติที่จะเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้  



 ๗๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ดรุณี ๓๗/๒ 

 

รวมทั้ งพี่นองประชาชนจะมาใชสิทธิ เลือกตั้ ง  ในการเลือกตั้ งที่กํ าลังจะมาถึง             

กระผมขอขอบพระคุณทุกทานนะครับ ที่ไดรับฟงนะครับ แลวก็หวังวาการเลือก สว.    

ของพวกเราจะประสบความสําเร็จครับ ขอขอบพระคุณทานประธานมากครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  ผูที่ไมไดแปรก็พูด

กระชับหนอยนะครับ พยายามไมพูดซ้ํา เพราะเราใชเวลาเยอะแลวนะครับ ทานเกียรติชัย

ครับ  

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  กราบขอบพระคุณครับทานประธานสภา   

ที่เคารพ กระผม เกียรติชัย พงษพาณิชย ครับ ก็เปนเรื่องซึ่งเราไดรับฟง รับทราบกันมา

โดยตลอดเชานี้ ถึงความจําเปนเรื่องการที่จะตองมีวุฒิสมาชิก ซึ่งเราก็เห็นพรอมกันแลว

วา โอ.เค . (O.K. - Okay) จะมีก็มี จะมีก็มี ผมไดพูดมาโดยตลอดตั้งแตเ ร่ิมตนวา            

ถาอยากจะมีวุฒิสมาชิกแลว เราจะมีเขามาไวทําไม ตรงนี้เปนจุดสําคัญในการที่จะมองถึง

ที่มาของวุฒิสมาชิกทั้งหลาย เพราะถาหากวาเราจะใหเขาเพียงมากลั่นกรองกฎหมาย

อยางเดียวเทานั้น การคัดสรรแตงตั้งอะไรก็ยังพอจะรับได แตหากถึงแมที่จะตองให

วุฒิสมาชิกเขามามีสิทธิ มีสวน มีอํานาจ ในการที่จะแตงตั้ง ถอดถอนดวยแลว เขาจะใช

สิทธิ ใชอํานาจในการแตงตั้งถอดถอนนั้น ถอดถอนผูที่มีอํานาจมาจากประชาชน หากเปน

ถึงอยางนี้เหมือนอยางที่คณะกรรมาธิการยกรางนําเสนอ ในอํานาจหนาที่ของวุฒิสมาชิก

อยางนี้แลว ผมคิดวา และจะตองฟนธงวา วุฒิสมาชิกจะตองมาจากอํานาจของประชาชน

ในการที่จะมาทําหนาที่อยางที่กําหนดไวอยางนี้ หากมิฉะนั้นแลวเราจะอธิบายไมได ไมวา

องคกรเจ็ดแปดองคกรทั้งหลายที่จะมาแตงตั้งเหลานั้น มีฐานมาจากอํานาจของประชาชน

แทจริงแคไหน เราจะอธิบายกับสาธารณชนไมได วาเราทําไมถึงตองปรับเปลี่ยน           

สปริต (Spirit) ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                      - ๓๘/๑  

 

 

 



 ๗๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สมร ๓๘/๑ 

 

เจตนารมณที่มีอยูในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ซึ่งเราก็เห็นวาดีอยูแลวกับการมีการ

เลือกตั้งวุฒิสมาชิกเขามาดํารงตําแหนง แทจริงแลวนี่เราพยายามเหมือนคลายกับวา     

จะรางรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะกีดกันลูกเขาเมียใครไมใหเขามาดํารงตําแหนงอยางนี้ หรือ

แมแตใครก็ตามที่เขามาดํารงตําแหนง แลวมีพฤติกรรมซึ่งเราไมอยากจะไววางใจ      

แทจริงแลวเราจะตองดูวา สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มันเปนความผิดของวุฒิสมาชิกหรือ จริง ๆ แลว

เขาไดรับการกลั่นกรองถึงความเปนคนดี มีศักดิ์ศรีสมกับที่เขามอบความไววางใจ         

ใหเขามาทําหนาที่ในรัฐสภา ไอเหี้ยตางหากขางนอกที่มันเขามา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานเกียรติชัย      

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ถอนก็ได คนไมดีตางหาก 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไอที่พูดไปเมื่อกี้   

ถอนนะทาน 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ถอนไปแลวครับ ก็เลยบอกวาคนไมดี

ตางหากที่มันเขามาทําใหระบบมันเสีย ก็ไกเขาเลี้ยงมาอยางดีนี่ สัตวเลื้อยคลาน        

บางประเภทมันก็เขาไปแอบกินอยูอยางนี้ เพราะฉะนั้นถาแกตองแกขางนอก แกของคน 

ไอคนไมดีที่มันมาทําใหระบบวุฒิสมาชิกมันเสีย ไมใชไปแกคนดีซึ่งไดรับการเลือกตั้งจาก

ประชาชนมา ตรงนี้คือเหตุสําคัญที่เรากําลังจะตองทํารัฐธรรมนูญฉบับนี้ รักษาสปริตที่มี

ฐานมาจากรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ใหคงอยูดํารงตอไป และเปนที่ไดรับการยอมรับ   

ของประชาชน ทานประธานที่ เคารพครับ เรากําลังมาถึงชวงเปลี่ยนถายที่สําคัญ           

ในอีกหนาหนึ่งของประวัติศาสตรการเมืองไทย อยาไปหวงถึงคนรุนเกาซึ่งกําลังจะหมด  

รุนไปแลว เราจะตองรางรัฐธรรมนูญที่คํานึงถึงคนรุนใหมที่จะเขามารับชวงดูแลบานเมือง

ตอไป ผมไมเห็นความเสียหายอะไรตรงไหน และโดยเหตุผลอะไรที่จะมากลาวอางถึงการ

ที่จะยึดโยงเอาสิทธิของประชาชนไปจากการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก กลับมาเถอะครับ          

สูทิศทางที่ถูกตอง อยาไปทําอะไรที่เอาแตถูกใจ ในที่สุดแลววุฒิภาวะอยางพวกเราตอง

มองถึงความถูกตอง ถึงสิ่งที่เปนไปได ไดรับการยอมรับ และเราจะทําใหประชาชนยอมรับ

วาเราไมไดทํา หรือบิดผันเจตนารมณแทจริงของประชาชน เราจะตองใหอํานาจประชาชน 

ผมไดพูดไวแลว ประชาชนตองเปนใหญ ประชาธิปไตยตองยืนยง ประเทศชาติตองมั่นคง 



 ๗๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               สมร ๓๘/๒ 

 

ถวายองคดวงใจไทย ถึงเวลาแลวครับที่เราจะตองใหอํานาจประชาชน แลวเขาจะเปน

กลไกในตัวเองที่จะควบคุมกันเอง เขาเลือกของเขามา เขาดูแลของเขาได ในที่สุด         

เขาจะไดรับบทเรียนเอง หากวาเขาหลงใหลไปกับสิ่งชั่วรายที่เขามากล้ํากลายตัวเขา     

อดีตสอนเราหลายอยาง กลับมาสูทิศทางที่ถูกตองเถอะครับ กลับมาอยูกับประชาชน 

กลับมาในสิ่งที่เราพยายามใหอํานาจของประชาชน วันนี้ พรุงนี้เขาจะพูดถึงเราในทาง

อะไร ขึ้นอยูกับการตัดสินใจ ซึ่งเรากําลังจะลงคะแนนกันในชวงนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงออกเสียง   

ไดหรือยังครับ ลงคะแนนไดหรือยังครับ ไดนะครับ ขออนุญาตออกเสียงนะครับ เพราะวา

ทางยกรางนี่เขายอมแลววาใหตัดสินเถอะ แลววาตัดสินแลวรูปไหนก็ได ไดไหมครับ     

ทานที่เคยพูดแลว ขออนุญาตไมไดหรือครับ เดี๋ยวคนที่ไมไดพูดตองใหเขากอน ถาทานจะ

พูดอีก ทานมนตรีครับ 

  นายมนตรี  เพชรขุ ม   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพครับ          

ดวยความเคารพคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ ดวยความเคารพสมาชิกสภารางทุกทาน    

นะครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวาไมไดพูดเสียแลวครับ ก็ตองดีใจนะครับ        

ที่ทานประธานใหโอกาสนะครับ เพราะวันนี้นะครับ จริง ๆ ก็เปนเรื่องในการพูดกันมา

หลายทานนะครับ เร่ืองของที่มาของวุฒิสภานะครับ แตผมจะไมพูดถึงบทบาทหนาที่ของ

วุฒิสภานะครับ จะพูดในเรื่องของที่มาอยางเดียวนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ       

ผมเองก็ไปหลายเวที ไปหลายสถานที่ แมแตจะไปทําภารกิจสวนตัว หรือจะไปที่ไหน        

ก็แลวแต ประชาชนเขาฝากมาตลอดนะครับวา สมาชิกวุฒิสภานี่ ถามาจากการสรรหานี่

ประชาชนจะไมไววางใจนะครับ เพราะวาคณะกรรมการสรรหานี่จะไมเอาพรรค ไมเอา

พวก ไมเอาคนรูจัก จะสรรหาอยางไรนะครับ ก็จําเปนอยูดีนะครับ คณะกรรมการสรรหา

ตองหาคนที่ รูจักมา ตองสรรหาคนที่ รูจักมา หรือคนใกลชิดมา ในที่สุดประชาชน             

ก็ไมไววางใจในระบบการสรรหาอยูดีนะครับ ------------------------------------------------------ 

 

          - ๓๙/๑  



 ๗๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รัตนา ๓๙/๑ 

 

ฉะนั้นผมก็ตองนําเรียนกับทานประธานสภา  ผานไปยังคณะกรรมาธิการยกราง           

และสมาชิกหลายคนที่กําลังคิดวาการสรรหาจะดีที่สุด ผมนําเรียนกับทานประธานวา    

นั่นคือการบั่นทอนอํานาจประชาธิปไตยนะครับ และอีกอยางหนึ่งทานประธานครับ         

ที่สําคัญจะตอบอนุชนรุนหลังไดอยางไร วาประเทศไทยเปนประเทศประชาธิปไตยนะครับ        

ทานกําลังตัด คําวา อํานาจประชาธิปไตย ลงทีละนิด ลงทีละนิด ทีละนิดนะครับ ทายทีส่ดุ

ก็จะหมดคําวา ประชาธิปไตย ออกไปจากประเทศไทยนะครับ ฉะนั้นผมเองเมื่อเชาก็ไดฟง

หลายทานนะครับ โดยเฉพาะทานพลเอก มีชัย (ทานพลตํารวจเอก มีชัย) เมื่อเชาทานได

กลาวดีมาก เพราะทานเคยเปนอดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับ เคยทําหนาที่ในสภาแหงนี้ แต

ผมก็ตองแปลกใจเหมือนกันนะครับ หลายวันกอนที่ผานมา มีทานการุณ  ทานเจิมศักดิ์ 

ตองขออภัยที่เอยชื่อ ทานตองการใหมีสภาเดียว แตเมื่อมีสภาเดียว ผมเองก็ยังมองตลอด

และคิดอยูตลอดเวลาวา นั่นคือระบบการเผด็จการทางสภากําลังจะเกิดขึ้นนะครับ ถา 

สส. ไมดีนี่ สมาชิกสภาผูแทนไมดีนี่ ผมถามวา ใครจะตรวจสอบ จะใหพี่นองประชาชนทั้ง

ประเทศมาตรวจสอบ ก็ไมได บางครั้งประชาชนก็เปนคนของพรรคการเมืองโดยปริยาย    

ก็ตองสนับสนุนพรรคการเมืองโดยปริยาย ถึงแมวาพรรคการเมืองนั้น บุคคลคนนั้น        

จะทําผิดไปแลวก็ตามแต แตเมื่อถึงเวลาก็ยังสนับสนุนอยูรํ่าไป เชน ณ ปจจุบันนี้คนที่   

ทําผิดตอประเทศชาติก็ยังมีเสียงสนับสนุนอยูตลอดเวลา ยังมีเสียงประทวงอยูทั่วบริเวณ

กรุงเทพ  ยังมี เสียงประทวงอยูทั่ วสนามหลวง  นั่นคือคนที่ยั งแอบชอบ  แอบรัก            

พรรคการเมืองอยูนะครับ ก็เชนเดียวกันนะครับ อยางที่ ๒ ทานไดกลาววา อยากใหมีสภา

เดียว ไมตองมีสภาวุฒิ ผมก็ไมเขาใจวา ๒ ทานคิดอะไรอยูนะครับ ก็ขออภัยนะครับ            

ทานประธานที่เคารพครับ ถาไมมีวุฒิสภา ใครจะมาตรวจสอบบุคคลเหลานี้ที่เขามา     

ทําหนาที่บริหารประเทศ ที่จะทําหนาที่ในการประชุมสภา ในการประชุมสภาอยางที่ผมนํา

กลาวเมื่อวานนะครับ สภาผูแทนราษฎรก็ตองมี ๒ ฝาย อีกฝายหนึ่งฝายบริหารประเทศ 

อีกฝายหนึ่งก็ฝายนิติบัญญัติ ถามวา ถาฝายบริหารทําดีก็ดีไป ฝายนิติบัญญัติก็เห็นดวย 

แตถาฝายบริหารทําไมดี ฝายนิติบัญญัติเห็นดีดวยละยุงเลยครับ เมื่อไมมีคนตรวจสอบ 

ฉะนั้นการที่มีสภาวุฒิก็ถือวาเปนกระบวนการตรวจสอบ เปนการถวงดุลอํานาจ เปนการคอย

ดูแล  การทําหนาที่ การปฏิบัติหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรโดยตรงอยูดวยนะครับ   



 ๗๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รัตนา ๓๙/๒ 

 

ทานประธานที่เคารพครับ ใหพี่นองประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกตัวแทนของทานเขามาทํา

หนาที่ ในการตรวจสอบองคกรตาง  ๆ  มาทําหนาที่ตรวจสอบสภาผูแทนราษฎร               

มาตรวจสอบคณะรัฐบาลเถอะครับ ถาบอกวา มีคณะกรรมการสรรหาแลว อยางไรก็มีคน

สรรหามาแลวคือประชาชนจะไมมีโอกาสไดตัดสินใจ ประชาชนไมมีโอกาสไดเลือกบุคคล

ที่เขาคิดวาจะมาทําหนาที่แทนเขาเหลานั้นไดนะครับ จะใหมีคนกลุมหนึ่งกลุมใด คนเพียง

ไมกี่คนตัดสินใจเลือกและสรรหาบุคคลเหลานี้มาเปนตัวแทนของคนทั้งประเทศ ในการทํา

หนาที่ตรวจสอบ ในการทําหนาที่ดูแลผูบริหารประเทศ อันนี้ก็ตองขอใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภานะครับ อยางนอยไดเฝาบานนะครับ ทานประธานครับ แตไมใชมาเฝา

บานแบบเปนสัตวอะไรสักอยาง ไมใชนะครับ เปนผูมาเฝาบาน มาดูแลบานนะครับ     

แทนเจาของบาน เพราะเจาของบานในที่นี้หมายถึงคนไทยทั้งประเทศนะครับ ก็ฝาก    

เถอะครับวา ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานะครับ โดยเอาจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง     

นะครับ จะมีจังหวัดเล็ก จังหวัดใหญ ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘ คนก็แลวแตนะครับ         

แตขอใหเลือกแบบโดยตรงจากประชาชน ๑ คน เลือกได ๑ เบอรครับ ขอบคุณครับ     

ทานประธานครับ สวัสดีครับ 

 

                                                                                                                      - ๔๐/๑ 



 ๗๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๔๐/๑ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ยกรางหนอยครับ 

ทานฟงไปเยอะแลว นี่อาจารยเจิมศักดิ์พาดพิงใชไหม สั้น ๆ นะอาจารย เดี๋ยวทานการุณ

พาดพิงอีกคนหนึ่ง  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผม เจิมศักดิ์  ปนทอง ครับ ผมไมได

คิดวาจะลุกขึ้นอภิปรายอะไรเลย เพราะวาผมเองก็ไมไดแปรญัตติ แตวาเมื่อถูกพาดพิง

จากคุณมนตรี  เพชรขุม ที่บอกวา ไมรูวาคิดไดอยางไร ที่จะใหคิดมีสภาเดียว ผมคิดวา                  

ผมคิดจากประสบการณที่ผมเปนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง แลวก็มาจาก

เลือกตั้งในระบบ ซึ่งผมคิดวาในกรุงเทพมหานครดีพอสมควร แตวาเมื่อเขามาอยูกับ              

เพื่อนสมาชิก ผมคิดวามีปญหาเยอะ แลวก็จริง ๆ แลวเพื่อนสมาชิกที่มาจากจังหวัด

เดียวกับคุณมนตรีก็มีปญหาเยอะเหมือนกัน ผมคิดวาเรื่องนี้นี่นะครับ ผมพูดจาก

ประสบการณ โดยที่ ไม มีความอคติ  แลวก็ไมไดคิดวาตัวเองอยากจะเขามาใหม                          

จึงตองเสนออยางนั้นอยางนี้ ผมพูดจากความเปนจริงวา การเลือกตั้งถาเราไมปรับระบบ        

มีปญหาแน แลวก็ถามีจากการเลือกตั้งนี่ เราไวใจอะไรไมได แลวผมก็ยังยืนยันวา                          

ถาเปนเชนนั้น เรามีเสียสภาเดียวดีกวาไหม ขณะนี้ก็ยังคิดเชนนั้นนะครับ ถึงแมวาจะถูก

กลาวหาวามันคิดไดอยางไร ผมก็ยืนยันวาผมคิดดวยความบริสุทธิ์ใจ แลวก็ผมคิดวา         

ในขณะที่ผมทํางานก็ไดทํางานเต็มที่ ไมใชวาเขามาแลวก็หวังโนนหวังนี่ แลวก็ผิดแลว

เสร็จแลวก็ไดจบ ๆ กันไป ผมคิดวาผมก็ไดทํางานมาตลอด ๖ ป แลวก็คิดดวยจาก

ประสบการณที่ในการทํางาน เพราะฉะนั้นยังยืนยันนะครับวา อยามีดีกวา ถาจะมามา

จากการเลือกตั้งแบบนั้นนะครับ ถาอยางนั้นจะตองปรับปรุงการเลือกตั้ง ขอบพระคุณ

ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานการุณพาดพิง 

สั้น ๆ นะครับ  

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมก็อุตสาหรีบ พอไดยิน

ชื่อวาสภาเดียวเปนเผด็จการรัฐสภาก็ตองรีบเขามา การุณ ใสงาม นะครับ ทานประธาน 

ครับ ผมก็คิดเหมือนอาจารยเจิมศักดิ์ คิดจากประสบการณที่ทํามา เคยทํามาทุกสภา 

 



 ๘๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๔๐/๒ 

 

เคยมาจริง ๆ ครับ ทั้งสภาผูแทนราษฎรก็ไมใชครั้งเดียว ก็หลายครั้ง เลือกตั้งมาก็ไดบาง

ตกบาง ก็หลายครั้ง สว. ก็เคยเปนนะครับ ไมใชพูดอยางที่ไมเคยเปนเหมือนทานนะครับ   

เคยเปนมาครบทุกแบบ และสภาเดียวของผมที่เสนอ จนวันนี้เดี๋ยวนี้ก็เชื่อวาสภาเดียว                

จะดีกวา สุจริตใจ และรูปแบบที่มาของสภาเดียวของผมคือ สาขาอาชีพ ทานประธาน                   

นะครับ ผมไมมีประโยชนอะไรเลยกับสาขาอาชีพที่เสนอไป ลําบากดวยซ้ําไปครับ                          

ไมมีที่จะลงในสาขาของตน และสาขาของตนก็คือ สาขาทนายความ ทั้งประเทศอาจจะมี

ไดเพียงคนเดียว ซึ่งยากลําบากอีกเหมือนกันที่จะได ทานเห็นไหมครับวาขอเสนอของผม

ผมไมมีประโยชนทั้งสิ้น  เสียประโยชนดวยซ้ําไป  อยางที่ทานชวนเปนนั่นแหละ                          

ผมไดประโยชนทั้งหมดเลย แบบผูแทน ผมก็เปนได แบบปารตี้ลิสต ผมก็เปนได แบบ สว.            

ที่พวกทานกําลังพูดกันเดี๋ยวนี้ ผมก็เปนได แตผมก็ไมเห็นดวยไง นี่ที่พูดดวยสุจริตใจครับ 

ทานประธานที่เคารพครับ ขอบคุณมากครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอบคุณมากครับ 

ทานอาจารยจรัญครับ เชิญครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ  ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ กระผมตองกราบเรียนยาวนิดหนึ่ง                  

นะครับ เร่ิมตนเทาความวา ทางกระผมเขามาพิจารณาปญหาเรื่องนี้ดวยหัวใจเปนกลาง

จริง ๆ ไมมีสวนไดเสีย ไมวาจะใชระบบไหน แลวก็ฟงจากทุกฝาย ในคณะอนุกรรมาธิการ

กรอบที่ ๒ ของเรา เราพบขอเสนอมาจากหลากหลาย แลวขัดแยงกันนะครับ ในทามกลาง

ความขัดแยงนี่ ทางกรอบ ๒ ฝายขางมากก็เห็นวา เราอยากไดวุฒิสภาที่เปนกลาง                          

ทางการเมืองนะครับ ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๔๑/๑ 



 ๘๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รัศมี ๔๑/๑ 

 

เพราะวาจะไดไวถวงดุลกับการตอสูทางการเมืองอยางเขมขนในสภาผูแทนราษฎร        

อีกระดับหนึ่ง ถาวุฒิสภาไมเปนกลางทางการเมืองแลวนี่นะครับ ทานประธานครับ        

ไมมีประโยชนที่จะมีวุฒิสภา ก็สูกลับไปเปนสภาเดียว อยางที่ทานสมาชิกหลายทาน 

หลายกลุมเสนอขอแปรญัตติไวดีกวาครับ เพราะอยางนี้ครับ เพราะถาวุฒิสภาเปนฝกฝาย

ทางการเมือง ก็แนนอนจะตองเปนฝกฝายไปทางฝายขางมาก แลวฝายขางมากก็เปนฝาย

ที่กุมอํานาจรัฐอยูแลวในสภาผูแทนราษฎร และในคณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหาร แลวเรา

จะมีวุฒิสภาที่เปนฝายขางมาก เปนฝกฝายทางการเมืองฝายขางมากตอไปเพื่ออะไรครับ 

ก็ดวยเหตุนี้ครับ เราก็เร่ิมตนคิดตรงนี้วา  ๑. ตองเปนกลางทางการเมือง ถาเราไปใชระบบ

เลือกตั้งแบบที่ทํามาในป ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๖ แมวาการเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ ยุติธรรม      

นะครับ ผมไมไดวาวาการเลือกตั้งไมดีนะครับ แมวาเราจะบริหารจัดการการเลือกตั้งให

บริสุทธิ์ ยุติธรรมไดรอยเปอรเซ็นต เราก็จะไมไดสมาชิกวุฒิสภาที่เปนกลางทางการเมือง

อยางเปนกลุม เปนกอนนะครับ อาจจะมีทานผูทรงคุณวุฒิจริง ๆ คนของประชาชนที่      

ไมฝกฝายทางการเมือง ไมมีอะไรเขาขางทางฝายการเมืองเขามา เหมือนอยางวุฒิสภา    

ในป ๒๕๔๓ เรามีครูบาอาจารย เรามีนักประชาธิปไตยอิสระเขามาในวุฒิสภาจํานวนหนึ่ง 

แตวาไมไดจํานวนมากพอที่จะคานการแบงฝกฝายทางการเมือง  ๒. ครับ ภารกิจของ

วุฒิสภานี้ นอกจากจะตองเปนกลางทางการเมือง ถวงดุลอํานาจของการตอสูทาง

การเมืองในสภาผูแทนราษฎรลงไปใหเบาลงแลวนี่ ทานยังตองเปนองคกรที่มีบทบาท

อยางมากในการคัดสรรคนเขาสูศาลรัฐธรรมนูญ อาจจะบางสวนของศาลปกครองสูงสุด 

ซึ่งเปนฝายตุลาการที่ตองการความเปนกลางทางการเมืองอยางเด็ดขาด แลวไหนจะ

องคกรตรวจสอบอิสระอีกละ ถาองคกรตรวจสอบอิสระไมเปนกลางทางการเมือง ระบบ

ตรวจสอบก็พังพินาศอยางที่เราเห็นกันอยู จนกระทั่งเปนที่มาของสภารางรัฐธรรมนูญ   

แหงนี้ ทานครับ ถาเราไดวุฒิสภาที่ไมเปนกลางทางการเมือง ผมก็คอนขางมั่นใจวา เราจะ

มีโอกาสที่จะไดองคกรตรวจสอบอิสระที่ไมเปนกลางทางการเมืองอยางแทจริงกลับมาอีก

ในระดับใดระดับหนึ่ง ถึงแมวาเราจะไปปองกันกระบวนการสรรหาไวคอนขางดีแลวก็ตาม 

นี่ครับ จุดตายของระบบการเมืองที่ผานมานี่ อยูตรงนี้ครับ อยูตรงคอขวดที่วุฒิสภาครับ 

 



 ๘๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รัศมี ๔๑/๒ 

 

ถาวุฒิสภา ๒๕๔๓ ทําหนาที่เปนกลางทางการเมืองเปนหลักที่พึ่งทางการเมืองใหกับ

บานเมืองไดจริงนะครับ องคกรตรวจสอบอิสระไมถูกคอรรัปต (Corrupt) แลวระบบกลไก

ตาง ๆ ที่จะสรางวิกฤติจะไมมีทางรุนแรงอยางที่ผานมาครับ ไมวาจะเปนศาลรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปปช. หรืออยางที่เราเห็นกันอยูนะครับ ดวยเหตุนี้ครับ เราก็

อยากใหวา อยาไดมองวาเรารังเกียจระบบการเลือกตั้ง เราเคารพในอํานาจของประชาชน 

แลวก็เคารพในศักยภาพของประชาชนที่จะรูจักวิธีเลือกตั้ง ไมถูกซื้อ ไมถูกคอรรัปต       

แตทานครับ พอใชระบบเลือกตั้งนะครับ ไมมีทางที่จะทําใหไมมีความเอนเอียงทาง   

การเมือง ยิ่งทานไปใชเขตเลือกตั้งใหญมากเทาไรนะครับ ก็เทากับเราจะผลักผูสมัครเปน

สมาชิก สว. ใหตองเขาไปอยูใตรมเงาของพรรคการเมืองมากเทานั้นครับ -------------------- 

 

          - ๔๒/๑ 

 



 ๘๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               บุศยรินทร ๔๒/๑ 

 

ไมตองเปนเขตใหญ ๆ ครับ เขตจังหวัดนี่ละครับ ผมนี่ไมมีปญญาหรอกครับที่จะหาเสียง 

แลวไดคะแนนเสียงเทากับคนที่มีฐานทางพรรคการเมืองสนับสนุน ทานครับ ถาอยางนั้น

ผมจะไปโงทําไมละครับ ผมก็เขาไปขอเสียงสนับสนุนจากพรรค แลวผมก็ชนะการเลือกตั้ง 

โดยที่ไมมีใครรูครับ วามีฐานทางการเมืองพรรคไหน กลุมไหนสนับสนุนอยูขางหลังผม 

แลวเมื่อผมเขามาดวยหนี้บุญคุณทางการเมืองเชนนี้ มีหรือครับที่ผมจะทําหนาที่เปนกลาง

ทางการเมืองไดอยางเด็ดขาด อยางที่วุฒิสภาควรจะตองเปน ทานครับ เมื่อเราทํากรอบ

รางรัฐธรรมนูญฉบับรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนสรรหารอยเปอรเซ็นตนะครับ  

๑๖๐ คนสงไปฟงเสียงประชาชน ทานครับ เสียงประชาชนชัดเจนวา ถาใหเลือกระหวาง

สรรหากับเลือกตั้ง สวนใหญเสียงขางมาก ๖๐ เปอรเซ็นตประมาณนั้น หกสิบกวา      

อยากใหเลือกตั้งครับ อันนี้ผมเขาใจได แลวก็ยอมรับไดไมโตแยง แตวาหลายเวทีที่ผมบอก         

ขอความกรุณาใหประชาชนเลือกเปน ๓ ทางไดไหม  ๑. เลือกตั้งรอยเปอรเซ็นต             

๒. สรรหารอยเปอรเซ็นต  และ ๓. ระบบผสม ทานครับ ระบบผสมชนะแทบทุกเวทีครับ    

นี่คือสิ่งที่เราไดรับมาจากประชาชน ไมใชวาเราไมฟงเสียงประชาชน แลวระบบผสมนี่     

จึงไดเปนที่มาของการปรับเปลี่ยนรางของคณะกรรมาธิการจากสรรหาลวนรอยเปอรเซ็นต

มาเปนระบบผสม เลือกตั้งและสรรหา ทานประธานที่เคารพครับ เรายังไดเถียงกันวา      

ถาเลือกตั้งจังหวัดละ ๑ คน ๗๖ คน แลวสรรหา ๘๔ คน เหมือนกับวาเราจะใหน้ําหนักกับ

สรรหามากกวาเสียงของประชาชน เพราะฉะนั้นกรรมาธิการยกรางจึงไดลดจํานวน สว. 

ลงเหลือ ๑๕๐ คน เพื่อให สว. ที่มาจากการสรรหามีจํานวนนอยกวา สว. ที่ประชาชน

เลือกเขามาโดยตรง  ๗๖ และ ๗๔ นี่เปนที่มาของตัวเลข ๑๕๐ และ ๗๖ กับ ๗๔          

ทานประธานครับ ในระบบผสมเชนนี้ ทําไมตองเอา ๗๔  ทําไมไมเอา ๕๔  ทําไมไมเอา 

๕๐  ๔๐ ๒๐ ทานประธานครับ เราวิเคราะหเร่ืองนี้แลววา ถาระบบสรรหามีจํานวน

นอยลงไปมากเทาไร ก็จะไมมีกลุมแกนพอที่จะดุลคานความเปนกลางทางการเมืองใน

วุฒิสภาไดสําเร็จ นี่คือ คริติคัล แมส (Critical mass) ในสวนที่เราวิเคราะห แลวเราก็เชื่อ

เชนนั้น ทานครับ ไมใชเปนเรื่องที่วารังเกียจประชาชน หรือวาดูหมิ่นถิ่นแคลนกระบวนการ

เลือกตั้ง ไมใชครับ แตภารกิจของวุฒิสภาที่สําคัญที่สุด ไมใชอยูที่ถอดถอนนักการเมืองครับ 

 



 ๘๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              บุศยรินทร ๔๒/๒ 

 

ที่ผานมาวุฒิสภาไมเคยถอดถอนนักการเมืองคนไหนเลยครับ ภารกิจที่สําคัญที่สุดของ

วุฒิสภาที่ผานมา แลวทํากันเปนหลัก ตองเปนกลางทางการเมืองตองเปนหลัก เปนที่พึ่ง

ใหการเมือง ตองเปนผูหลักผูใหญในบานเมืองที่นักการเมืองตองเคารพยกยอง ไมใชเปน

บริวารหรือคนชั้น ๒ ของนักเลือกตั้งครับ ถาลองใหวุฒิสภาเลือกตั้งครับ ปญหานี้เกิดครับ 

นักการเมืองชั้น ๑ ไปเปนรัฐมนตรี นักการเมืองชั้น ๒ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

นักการเมืองชั้น ๓ เปนสมาชิกวุฒิสภา แลวก็ตอจากนั้น ก็ทองถิ่นจัดลําดับกันไป        

ทานครับ เราจะมีวุฒิสภาไวเพื่ออยางนั้นอยางเดียวหรือครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  ชวยสรุปดวย

เถอะครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) :   ครับผม ทานประธานที่เคารพครับ 

เพราะฉะนั้น ๗๖ และ ๗๔ นาจะเปนสัดสวนทีเ่หมาะสมประนีประนอม  ตรงกับเสียงของ

ประชาชนอยางแทจริง  แลวทําไมตองเอาจังหวัดละ ๑ คนครบั  ที่ตองเอาจังหวัดละ ๑ คน

นี่มันมีปญหาอยางนี้ครับ ----------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                 - ๔๓/๑ 

 

 



 ๘๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๔๓/๑ 

 

ถาเราเอาเกินจังหวัดละ ๑ คน จะเถียงกันทันทีเลยวา แลวเราจะใหจังหวัดไหนมากกวา

จังหวัดไหน เพราะอะไร ถาเอาจํานวนประชากรเปนที่ตั้ง ทานประธานครับ เรามีตัวแทน

ของจํานวนประชากรอยูแลวในสภาผูแทนราษฎร ๔๘๐ คน วุฒิสภาไมใชตองการใหเปน

ตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ เดียวกันกับสภาผูแทนราษฎรครับ  เห็นไหมครับ 

เพราะฉะนั้นหลักที่ รับไดก็คือ ขอใหเลือกตั้งในฐานะเปนนักปราชญราชบัณฑิตที่

ประชาชนในแตละจังหวัดเลือกขึ้นมา จังหวัดละ ๑ คนครับ เสมอภาค ยุติธรรม สําหรับ

ดูแลสถานะของแตละจังหวัด สวนจํานวนนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ อยาเพิ่ม    

ขึ้นไปกวานี้อีกเลยครับ  ๑๕๐ นี่ลงตัวดีแลวครับ ถาเราเพิ่ม เราก็จะทําใหเกิดปญหาอีก  

ละครับ เมื่อคร้ังสภาผูแทนราษฎรเราลงมติเพิ่มไปแลว ๑๐๐ คน จากรางฉบับแรกที่เราไป

ฟงประชาชน ทุกคนเห็นดวย ไมใชทุกคน ขอประทานโทษ ขออภัย สวนใหญทุกพื้นที่      

ที่เราถาม ขอ  ๔๐๐ คน หรือต่ํากวา เราไดแปรญัตติเพิ่มขึ้นไปถึง ๔๘๐ คนแลว อยาได

เพิ่มจํานวนวุฒิสภาอีกเลยครับ เพราะวาจํานวนวุฒิสมาชิกไมไดอยูที่จํานวนครับ อยูที่

คุณภาพและความเปนกลาง และความเปนผูหลักผูใหญในบานเมืองจริง ๆ ครับ            

ในประเทศใหญ ๆ ที่เขามีวุฒิสมาชิก เขาไมไดมีสองรอยสามรอยคนมากมายนัก           

ในสหรัฐอเมริกาเขาก็มีเทาไหรครับ ๑๐๐ คน ประเทศยักษใหญมหาศาลขนาดนั้น  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : กรุณาสรุป             

ดวยทานครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ก็ดวยเหตุผลอยางนี้ครับ กระผม   

ก็ขอกราบเรียนยืนยันตอเพื่อนสมาชิกวา ที่คณะกรรมาธิการยกรางไดนําเสนอสูตรนี้

ออกมานี่  ไมไดมาจากความไอเดีย (Idea) กระฉูดอยางนั้นครับ แตไดวิเคราะห ไดหารือ 

ไดถกเถียง ไดตอสู ไดลงมติกันหลายรอบ หลายประเด็น จนแทบที่จะขัดแยงกัน แลวเรา    

ก็ไดสูตรที่ประนีประนอมอยางนี้ ลงตัวอยางนี้ ผมคิดวาสูตรนี้คือการนําเสนอของใหม       

ที่ไมเคยมีในประเทศไทยมากอน เรามีวุฒิสภาเลือกตั้งมาแลวครับ เรามีวุฒิสภาแตงตั้ง      

มาแลวครับ ทานครับ เราเห็นบทเรียนจาก เลือกตั ้ง ลวน ๆ วาเปนอยางไร เราเห็น

บทเรียนจากแตงตั้งลวน ๆ เหมือนกันวาเปนอยางไร ขอครั้งใหมนี้ให ๒ วิธีนี้ถวงดุล     

ซึ่งกันและกันเถอะครับ ทานประธานครับ ขอบคุณครับ 



 ๘๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๔๓/๒ 

 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ทานสมาชิกครับ 

ผมจะขอเสียงทานเพื่อตัดสินใจวาจะโหวตหรือยังนะครับ ถาใครเห็นดวยเรื่องจะออกเสียง

นะครับ ขอประทานโทษ ใชคําไทย ออกเสียงวาควรจะตัดสินเรื่องนี้หรือยัง ถาใคร                

เห็นดวย ใหกด เห็นดวย นะครับ ถาใครไมเห็นดวย ใหกด ไมเห็นดวย ถาทานไมเห็นดวย

มาก ก็จะเปดใหทานพูดตอ แตถาเห็นดวยปบ คนอยากใหลงคะแนนก็มีครับ ทานครับ 

เพราะฉะนั้นขอใหทานออกเสียงอันแรกเสียกอนนะครับ ทานครับ จะขอเสียงทาน ถาทาน

เห็นดวยวาควรจะตัดสินเรื่องนี้เสียทีนะครับ จะออกเสียง ขอใหทานกด เห็นดวย แลวทาน

ไมเห็นดวย ก็กด ไมเห็นดวย นะครับ ทานครับ ทานเขาใจนะครับ ทานศิวะวาอยางไรครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมคิดวากรรมาธิการ

ยกรางรูสึกวาจะไดเปรียบที่สรุปนะครับ ในการสรุปสุดทาย แลวก็เปดโอกาสใหพวกเรา  

จะลงเสียงเลย ผมคิดวาควรจะเปดโอกาสใหพวกเราไดมีโอกาสตอบขอที่ทางกรรมาธิการ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : อยางนี้ไดไหม     

ทานศิวะ ถาจะตัดสินใจวาจะตกลงไมขัดของ จะลงเสียงแลว ผมจะใหฝายขางลางที่เห็น

ตางกับกรรมาธิการสักคนพูดดีไหม 

  นายศิวะ แสงมณี  :  คือโดยปกติ ทานประธานครับ โดยปกตินี่เมื่อฝาย

ขางบนสรุปนี่ มันก็ควรจะเปดโอกาสใหขางลางสรุปดวย 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม ๆ จะใหไงทาน 

แตวาตกลงเสียกอนวาหลังจากสรุปแลวจะออกเสียงใชไหม   

          - ๔๔/๑ 

 

 

 

 

 



 ๘๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๔๔/๑ 

 

  นายศิวะ  แสงมณี  :  ใชครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใชนะ 

  นายศิวะ  แสงมณี  :  ครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงวาอยางนี้ 

ไมเห็นเปนอยางอื่นแลวนะ ไมตองออกเสียงเรื่องวาควรจะลงคะแนนหรือไมแลวนะ       

ใชไหมครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ใชครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  แลวก็ทานจะขอ

สิทธิตอบ ๑ ทานใชไหม ไดไหม 

  นายศิวะ  แสงมณี  :  ไมใชครับ ผมหมายถึงวาขอใหพวกเราไดมีโอกาส

สรุปของแตละกลุมกอน เพราะวาขางบนนี้ไดมีโอกาสสรุปแลวครับผม 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมวาขางลาง   

พูดหลายคนแลว ถาทานขอสักคน 

  นายศิวะ  แสงมณี  :  แตคนไหนที่ไมพูดก็สละสิทธิ์ไดครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หา 

  นายศิวะ  แสงมณี  :  คนไหนไมพูดก็สละสิทธิได แตกลุมที่เขาเสนอ       

เขาควรจะไดมีโอกาสสรุปครับผม  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานศิวะ         

ขอเจรจาวา ตกลงกันขางลางสักคนหนึ่งไดไหม เพราะวาคนที่พูดไมเห็นกับกรรมาธิการ

นะ ถาฟงมาตลอดนี่เยอะแลว ทีนี้เพื่อหลักนะครับ ตองการสรุป ผมเห็นดวย เพราะวา   

เมื่อกี้นี้ทานจรัญซึ่งแทนกรรมาธิการนี่สรุปไป ก็ตองใหฝายขางลางสรุป แลวก็ออกเสียง 

ทานตกลงเลือกกันจะใหใครสรุปไดไหมครับ เพื่อเปนธรรม  ทานเลือกกันมาเลย             

ไดไหมครับ 

  นายศิวะ  แสงมณี  :  ขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตใหกับคุณอภิชาติ    

เปนผูสรุป 

 



 ๘๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๔๔/๒ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  นะครับ ทานครับ 

พอคุณอภิชาติสรุปเสร็จ จะลงคะแนนนะครับทาน ขอใหคุณอภิชาติสรุป เชิญครับ  

  นายอภิชาติ  ดําดี  : ทานประธานที่เคารพ กระผม อภิชาติ ดําดี สมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ ขออนุญาตใชสิทธิอภิปรายในฐานะผูสนับสนุนการแปรญัตติ          

ใหวุฒิสมาชิกนั้นมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ทั้งหลาย ทั้งปวง และทั้งสิ้น ทานประธาน

ครับ ประเด็นสําคัญที่เรากําลังคุยกันอยูในขณะนี้นี่ครับ ผมรูสึกเขาใจและเห็นใจ        

ทานกรรมาธิการยกราง ที่ไดพยายามประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อแกไขปญหา

ทางการเมืองไทยที่ผานมา แตผมขอเรียนวา นวัตกรรมใด ๆ ก็ตามที่ไมไดยึดโยงอยูกับ

หลักประชาธิปไตย ที่หลุดลอยไป ไกลไปจากการยึดโยงกับประชาชนแลว ผมหวง

เหลือเกินครับวา นวัตกรรมนั้นอาจจะกลายเปนวิบากกรรม และไมใชเปนวิบากกรรม    

ของใครคนใดคนหนึ่งครับ แตจะเปนวิบากกรรมของสภารางรัฐธรรมนูญทั้งสภาครับ 

เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญครับ ผมคิดวาเราควรจะพิจารณาเรื่องของที่มาของสมาชิก

วุฒิสภาคูขนานไปกับอํานาจหนาที่ และที่สําคัญก็คือตองพิจารณาอยางยึดโยงอยูกับ

หลักประชาธิปไตยและประชาชน บานเมืองเรานั้นปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย     

ที่เรียกวา เปนประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา นั่นหมายความวา ฝายบริหารนั้นก็จะไป

จากเสียงขางมากของสภาผูแทนราษฎร เปนเชนนี้ครับ สองในสามของประเทศทั่วโลก        

ที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยรัฐสภานั้น ใชระบบสภาคู เพราะอะไรครับ ในเมื่อ

เสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรนั้น อยูกับฝายบริหารก็ตองทําหนาที่ค้ําจุนฝายบริหาร

มากกวาที่จะทําหนาที่ตรวจสอบฝายบริหาร ดวยธรรมชาติเชนนี้ครับ จึงมีความจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองมีอีกสภาหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจ         

ทางการเมืองของฝายบริหาร จึงเปนที่มาของหลักการสภาคู แลวที่ไดออกแบบไวครับ ---- 

 

           - ๔๕/๑ 

 

 

 



 ๘๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๔๕/๑ 

 

ทานประธานครับ มีทั้งการกลั่นกรองกฎหมาย มีทั้งการตรวจสอบการบริหารราชการ

แผนดินดวยวิธีการตาง ๆ มีทั้งการแตงตั้งบุคคลไปดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ            

แนละครับวา ก็เปนเรื่องของการใหความเห็นชอบ และที่สําคัญคือถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง ทานประธานครับ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้น ไมวาจะเปน

ฝายบริหารหรือสภาผูแทนราษฎร มาจากไหนครับ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน เพราะฉะนั้นครับ สงางามนักหรือครับ ที่จะใหผูที่มาจากการแตงตั้งนั้น        

ถอดถอนผูที่มาจากการเลือกตั้ง สงางามนักหรือครับ ที่ใหผูที่ไมไดมาจากประชาธิปไตย 

ไมไดมาจากการยึดโยงกับประชาชนนั้น เปนผูถอดถอนผูที่มาจากประชาชน สิ่งนี้คือหลัก

ของความเสมอกันในอํานาจครับ อํานาจแตงตั้งมาจากประชาชน ศักดิ์และสิทธิที่เสมอกัน

ก็จะตองเปนอํานาจถอดถอนที่มาจากประชาชน อันนี้เปนเรื่องหลักการครับ ทานประธาน

ครับ และผมดูเหตุผลใหญที่เราอภิปรายกัน แลวบอกวา วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั้น

ลมเหลว ไมประสบความสําเร็จ เหตุผลหลัก ๆ นั้นสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของ

วุฒิสภาในชุดแรกป ๒๕๔๓ ซึ่งเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ คนเหลานั้นมาจาก

กระบวนการเลือกตั้งโดยประชาชน เปน สว. ที่มาจากการเลือกตั้งชุดแรก แลวเราก็เพิ่งมี

มาเพียงแค ๒ ชุดเทานั้นครับ ทานประธานครับ ในประวัติศาสตรของวุฒิสภาไทย     

ปรากฏวา ๓ ปแรก หลายคนบอกวา เปนอิสระ เปนกลางทางการเมือง แต ๓ ปหลัง     

เกิดการครอบงํา แทรกแซง ทําใหขาดความเปนกลาง ผมจึงเรียนวา อันนี้เปนความผิด

ของระบบที่เราออกแบบไว หรือเปนความผิดของตัวบุคคล ความผิดเหลานี้มันขึ้นอยูกับ

จิตสํานึก จริยธรรม คุณธรรมของตัวบุคคล ยิ่งมีการครอบงํา แทรกแซง นั่นก็ยิ่งเปนการ

ชี้ใหเห็นชัดวา การออกแบบระบบตรวจสอบถวงดุลแบบนี้ไดผล มีผลทําใหฝายบริหาร    

จึงไดพยายามมาครอบงํา แทรกแซง เร่ืองนี้เหมือนกับวาเราไดมีบานอยูหลังหนึ่งครับ    

แลวมีโจรขึ้นบาน แตวาวิธีการที่เรากําลังแกปญหานั้น แทนที่เราจะชวยกันคิด เราจะ

ชวยกันเฝาระวังวาจะมีมาตรการอะไรในการปองกันไมใหโจรมาขึ้นบานอีก สิ่งที่เราทํากัน

ในขณะนี้คือยายบานหนีครับ แลวผมก็เรียนถามวา เราจะยายบานหนีกันไปอีกสักกี่ครั้ง

ครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา เราตองรางรัฐธรรมนูญดวยหลักการครับ ไมใชรางรัฐธรรมนูญ

ดวยสถานการณ เราตองอิงกับหลักการครับ ไมใช อิงสถานการณ เมื่อเปนเชนนี้ผมก็มี 



 ๙๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ศันสนีย ๔๕/๒ 

 

คําถามนะครับวา ระบบวุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหา โดยคณะบุคคลเจ็ดแปดคนนั้น     

มีหลักประกันแลวหรือครับวา วุฒิสมาชิกที่เกิดขึ้นจากระบบนี้นั้น จะไมมีการซื้อขายเสียง 

มันก็อาจจะเปนไปไดอีก ถาตัวบุคคลหรือมีปญหาเรื่องจริยธรรม หรือเร่ืองคุณธรรม มันก็

จะกลายเปนการซื้อสิทธิขายเสียงในวงที่แคบลง มีหลักประกันไหมครับวา ระบบอุปถัมภ

ยังไมดํารงคงอยู มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากระบบอุปถัมภในวงกวาง ในหมู

ประชาชนทั่วไป กลายเปนระบบอุปถัมภในวงแคบ ๆ ผมเลยคิดวา ระบบสรรหานั้นก็ไมมี

หลักประกันอันใดเลยครับ วาจะปราศจากการครอบงํา แทรกแซงจากฝายบริหาร ไมมี

หลักประกันอันใดเลยครับวา จะไมมีเร่ืองของการซื้อขาย เราเคยมีสภาแตงตั้ง เราเคยมี

เร่ืองราวของการซื้อขายตําแหนงปรากฏกันมาแลว แลวก็ไมมีหลักประกันอะไรเลยครับ    

ที่บอกวา การเมืองมันจะเปลี่ยนจากสภาผัวเมียแลวดีขึ้น ก็อาจจะเปนไดครับวา      

เปลี่ยนจากสภาผัวเมียไปเปนสภากิ๊กครับ อาจจะยิ่งหนักเขาไปอีก เพราะฉะนั้นผมคิดวา 

เวลานี้สังคมภายนอก ผูคนมากมายกําลังเฝาจับตามองอยู หลายทานเปรียบเทียบวา

รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ ฉบับจตุคามรามเทพ เพราะอะไรครับ เวลาเราหวั่นไหว ไมม่ันใจ    

ไมกลาที่จะมอบสิทธิใหกับประชาชน เราก็โอนสิทธิอันนี้ไปใหกับคณะบุคคลเพียง         

เจ็ดแปดคน เสมือนหนึ่งเทพเจาอันทรงศักดิ์ ------------------------------------------------------- 

 

          - ๔๖/๑ 



 ๙๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๔๖/๑ 

 

แตนี่รัฐธรรมนูญครับ ไมใชองคพอจตุคามรามเทพ เราไมอาจโอนสิทธิของประชาชน

ทั้งหมดไปใหใครเพียงไมกี่คนเปนผูตัดสินชี้ขาด เวลานี้การออกแบบของเรา คนเพียงแค  

เจ็ดแปดคนครับ กําลังตัดสินใจแทนคนไทยทั้งประเทศ นี่เปนโอกาสที่ผมอยากจะขอรอง

วิงวอนใหสภารางรัฐธรรมนูญแหงนี้ ไดหวนกลับมานึกคิดถึงเรื่องอํานาจหนาที่ของสมาชกิ

วุฒิสภา ที่ตองทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจทางการเมือง เมื่ออํานาจ

หนาที่เปนเชนนี้นะครับ หลักการสําคัญคือวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง มาจากประชาชน 

ยึดโยงกับประชาชนนั้น เปนหลักการประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน เรียกรองวาเราตองชวยกัน

เปลี่ยนแปลงครับ จากฉบับจตุคามรามเทพ เปนฉบับจตุมหาประชาราษฎรครับ ตองคืน

อํานาจใหกับประชาชนครับ ผิด ถูก ดี ชั่ว ประชาชนจะไดเรียนรู พัฒนาการทางการเมือง 

ที่ไมเกิดขึ้น เพราะเราไมเคยไดใหโอกาสกับประชาชน แลวในฐานะวุฒิสภาที่มาจาก     

การเลือกตั้งนั้นก็เกิดขึ้น ไดมีโอกาสเรียนรูกันเพียงแคครั้งเดียวเทานั้น ชุดที่ ๒ ตามมา   

ชุดหลังนี่ครับ ก็ไมมีโอกาสไดทํางานครับ เพราะฉะนั้นอยาดวนใชกรณีวุฒิสภาชุดแรก

ตัดสินพิพากษาชี้ขาดหลักประชาธิปไตยที่ยืนยันวา สมาชิกวุฒิสภาที่ตองตรวจสอบ

ถวงดุลฝายการเมืองนั้น ตองมาจากการเลือกตั้ง ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ 

ตกลงแลวนะครับ ตัดสินใจนะครับ ขอใหทานสมาชิกที่อยูขางนอกเขามาโหวตนะครับ  

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณ          

ใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : สิ่งที่จะถาม      

ทานกรรมาธิการครับ บอกสิ่งที่จะถามสิครับ เพราะวาเปนไปตามที่กรรมาธิการ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ สมคิด          

เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ก็อาจจะถามไดวา เห็นดวยกับกรรมาธิการ หรือไมเห็นดวย

กับกรรมาธิการ เห็นดวยกรรมาธิการ คือ ระบบผสม มีเลือกตั้งผสมสรรหา ถาไมเห็นดวย       

ก็คือ ระบบเลือกตั้งทั้งหมดนะครับ แลวเดี๋ยวคอยมาคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่ง  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ตรงนะครับ 

แลวคอยไปประเด็นอื่นนะครับ เอาประเด็นนี้ ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการใหกด เห็นดวย        



 ๙๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๔๖/๒ 

 

ถาไมเห็นดวย คือจะเปนเลือกตั้งอะไรนั้น ใหกด ไมเห็นดวย ตรงนะครับ ขอใหทาน      

ออกเสียงครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ใครยังไมได     

ออกเสียง ขอใหออกเสียง ใครยังไมไดออกเสียงยกมือขึ้นนะครับ ไมมีนะครับ ผมจะไดให

เขานับ ยังมีครับ เชิญครับ เจาหนาที่ชวยไปที่คุณนิมิตรนิดหนึ่ง ออกไดหรือยังครับ      

ทานยกมือไว เจาหนาที่ไปนะครับ  

  นายนิมิตร ชัยจีระธิกุล : ไดแลวครับ ทานประธานครับ ไดแลวครับ 

ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ )  :  ไดแลว 

เพราะฉะนั้นออกเสียงไดหมดแลวครับ ขอใหรวมคะแนนนะครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ 

ใชไหมครับ ๔๘  ไมเห็นดวย ๒๗  เชิญครับ  

  นายศักดิ์นรินทร เขื่อนอน  : ขออนุญาตทานประธานครับ ผม ศักดิ์นรินทร 

เขื่อนอน เห็นดวยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เมื่อกี้ไมอยูในหอง

หรือ 

  นายศักดิ์นรินทร เขื่อนอน  :  อยูในหองครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ยังไมไดลง เดี๋ยว

เขาก็ไปเช็คนะครับ ถาชื่อทานยังไมไดลงก็เปนอันวา ทานเห็นดวยเพิ่มอีก ๑ คนใชไหม 

  นายชาติชาย แสงสุข  :  เห็นดวยครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เจาหนาที่รวม

คะแนนเพิ่มตามนี้นะครับ ตกลงเหน็ดวยนะครับ  

          - ๔๗/๑       

 

แทรกมติ



 ๙๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๔๗/๑ 

   

  ทีนี้ไปเรื่องที่มาแลวนะครับ จะตกลงเรื่องจํานวนใชไหม ทานอาจารย    

เจิมศักดิ์วาอยางไร  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ผูที่ขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมนี่ 

กรุณาบอกชื่อดวยนะครับ ไมอยางนั้นไมรูวาเห็นดวย ไมมีหลักฐานนะครับวาใคร บอกชื่อ

ดวย                                                                                                                

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ 

  นายชาติชาย แสงสุข :  ผม ชื่อ นายชาติชาย แสงสุข สสร. เห็นดวยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   : ครับ และที่ผม

บอกก็คือวา ที่โหวต ๒ ทานหลังนี่ ก็ไปเช็คดูตามเอกสารนะครับวา จากที่เมื่อกี้นับไวเดิม       

แลว ๒ ทานนี้ เพิ่มเติมวา เห็นดวย ถาไมมีซ้ําที่นั่น ก็เปนอันวา ได ตรงกันนะครับ           

ไมผิด ทีนี้หารือตอนะครับทาน เนื่องจากที่มารูแลว เราจะพูดเรื่องจํานวน หรือจะโหวต  

ออกเสียงเลยครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพ 

ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกรรมาธิการ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)   :  ฝายผสมนี่นะครับ มีอยู 

๒ กลุม เทานั้นนะครับ กลุมที่ ๑ คือกลุมกรรมาธิการ ๗๖ กับ ๗๔ กับฝายที่ ๒ เขาใจวา 

กรรมาธิการเสียงขางนอยครับ เขาใจวาอาจารยวุฒิสาร ๑๒๐ กับ ๔๐ ใชไหมครับ ก็เหลือ 

๒ โมเดล (Model) เทานั้นนะครับ ผมเขาใจวานาจะโหวตประเด็นนี้ไปไดนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   : ๓ ใชไหมครับ    

ของอาจารยวุฒิสารนี่ ๑๒๐ กับ ๔๐ ใชไหม ลองไลตรงนี้นิดหนึ่งครับ ใชไหม แลวของ          

ทานวิทยา งานทวี นี่ จังหวัดละ ๑ คน และจากการสรรหาไมเกินกึ่งหนึ่ง เทากับ           

เปนจํานวนที่ ๓ ใชไหม เดี๋ยวกอน ลองดูในนี้มีใครอีกไหม ทานอุทิศก็ไมมี ทานสมชัย  

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  มีของผมดวยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   : ทานสมชัย             

มีใชไหม 



 ๙๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๔๗/๒ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน ขออนุญาต

ครับ ถาอยางนั้นโหวตประเด็นวา จังหวัดละ ๑ คน หรือจังหวัดละหลายคนกอนดีไหมครับ 

เดี๋ยวคอยมาลงรายละเอียด 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วาอยางไรครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : เลือกตั้งนี่ครับ        

จังหวัดละคน หรือจังหวัดละหลายคนกอน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานอาจารย     

เจิมศักดิ์ เอาประเด็นเรื่องจํานวนนะครับ ใครพูดเรื่องจํานวนตรงนี้  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือทานประธานครับ อยางที่ได   

หารือกันนะครับวา เราอาจจะเลือกโดยใชวิธีเขตที่ใหญขึ้นกวาจังหวัด อยางที่พูดกัน      

นะครับ เพื่อที่จะปองกัน คงจะไมพูดซ้ํา เพราะวาเราก็ไดพูดกัน แลวกรรมาธิการ              

ก็คอนขางจะเห็นดวย เพราะฉะนั้นถาตรงนี้ ประนีประนอมมาอยูที่ตรงนี้จะไดไหม         

แลวก็เราก็อาจจะมีจํานวนประมาณสัก ๘๐  เพราะฉะนั้นถาหากวา มี ๑๖ เขต เขตละ ๕          

ก็ ๘๐  หรือจะเปน ๘ เขต เขตละ ๑๐ ก็ ๘ เขต อยางที่ไดพูดกันนั่นนะครับ ผมคิดวา       

ถาอันนี้นี่ก็จะทําใหผูที่มีทุนทางสังคมนี่ อาจจะมีโอกาสมากขึ้นกวาคนที่มีทุน ทุนทรัพย 

แลวก็เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับมากขึ้น เพราะวาถาเทียบกับอยางกรุงเทพมหานคร 

อยางที่เรียนนะครับ ก็เทากับแบงกรุงเทพเปน ๒ เขต อยางที่พูดกันมาทั้งหมดตรงนี้       

นะครับ ถากรรมาธิการชวยพิจารณาดวยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   : ทานกรรมาธิการ

นะครับ ตกลงในประเด็นนี้ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กรรมาธิการก็ยังไมไดตกลงกันทั้งหมด แตวาหารือทานอาจารยเจิมศักดิ์เร็ว ๆ วา    

มันก็จะมี ๒ กลุมใหญ ๆ  กลุมที่ ๑ คือ การเลือกในจังหวัดนี่ ขอยืนวา จังหวัดละคน         

นี่คือเสียงของกรรมาธิการ อีกสวนหนึ่งก็คือ หลายคนขึ้นไป ก็มีโมเดลของที่อาจารย      

เจิมศักดิ์เสนอนะครับ กับโมเดลของอาจารยวุฒิสารเสนอนะครับ เอาโหวตตรงนี้กอน       

 



 ๙๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๔๗/๓ 

 

ดีไหมครับวาจังหวัดหนึ่งนี่ จะคนหนึ่งกอนหรือเปลา ถามีมากกวา ๑ คน ก็ไปหาโมเดลอีก

วาจะเอาโมเดลของอาจารยวุฒิสาร หรือจะเอาโมเดลของทานเจิมศักดิ์ ไดไหมครับ        

ขอหารืออยางนี้ไดไหมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวกอน         

ทานวิทยาอยูที่ไหนไมรู เพราะมีโมเดล เดี๋ยวตองถาม แตนี่ผมถามตามชื่อที่ขึ้นกอน          

นะครับ ทานแรกทานสมชัยครับ 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  คําถามคืออะไรครับ    

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานอาจารย    

ยกมือขออภิปรายในประเด็นที่ยกรางเขาเสนอนี่ 

  นายสมชัย  ฤชุพันธุ : ผมยกมือเพื่อบอกวาของผมมีดวยครับ ที่ทาน      

บอกวามี ๒ โมเดล ไมใช ผมมีดวยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เห็นดวยกับสาม 

  นายสมชัย  ฤชุพันธุ : ของผมเปนแบบผสมครับ มี สว. ๑๖๐ คน จังหวัด    

ละคน ๗๖ คน แลวก็มาจากการสรรหาของสายอาชีพอีก ๘๔ คน ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ฟงนี่นะครับ        

ตรงอาจารยสมชัยกอนนะครับทาน เขาใจวา ๔ โมเดล แลวนะครับ ใชไหมครับ มีของ    

ยกรางเอง ของอาจารยวุฒิสาร ของทานวิทยา และของทานสมชัย ถาผมผิดไมตรง       

ตามที่วาใหทวง จะไลทานไปกอนครับ ทานสุรชัย 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ในฐานะผูขอแปรญัตติ  เรียนทานประธานอยางนี้ครับวา ในกลุมของผม 

 

                   - ๔๘/๑

  

 

   

 



 ๙๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๔๘/๑ 

 

สําหรับจํานวนนั้นนี่ เสนอไวก็คือ ๑๖๐ สําหรับรูปแบบก็คือ เลือกตั้งรายจังหวัด จังหวัด   

ละ ๑ คน สรรหาจากสาขาอาชีพ ๘๔ คน รวมแลว ๑๖๐ ครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  ที่แปรญัตติไว   

ใชไหม เพราะฉะนั้นก็มี ๕ โมเดล แลวนะครับ ทานวิทยาครับ 

   นายวิทยา  งานทวี (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผม วิทยา งานทวี 

ขออนุญาตถอนญัตติผมครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถอนใชไหม 

   นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ) :  ครับผม 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   : ทานวิทยา       

ถอนแลวนะครับ เมื่อกี้ ๕ เหลือ ๔  ทานวิชัยครับ 

   นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ทานประธานครับ กระผม วิชัย เรืองเรงิกลุฤทธิ ์

กระผมสนับสนุนครับวา อยางนอยที่สุด สว. มาจากการเลือกตั้งนั้นจังหวัดละ ๑ คน  

อยางที่ทานอาจารยไดกรุณาอธิบายมากอนนี้แลวนะครับ สวนนอกจากนั้นแลว แลวแต     

ที่จะกําหนดในที่ประชุมแหงนี้ครับ ขอบพระคุณทานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  ตกลงเอาอยางนี้

นะครับ ยกรางเสนอนี่นะครับ  ๑. ยกรางเสนอ จังหวัดละคน แลวก็สรรหาตามอาชีพอีก 

๗๔ คน ใชหรือเปลา พูดตามที่ทานตองการเชิญ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ        

ผมเขาใจวา มีแยก ๒ สวน สวนที่เลือกตั้งกับสวนที่สรรหา ถาเราวาไปทีละครั้งไดไหมครับ

วา สวนที่ ๑ กอนวา สวนเลือกตั้งนี่เขาใจวา จะแปรญัตติกี่กลุมก็แลวแต แบงเปน ๒ กลุม

ใหญ ๆ  กลุมที่ ๑ คือ กลุมที่อยากเห็นวา จังหวัดละคน หรือมากกวา ๑ คน อันนี้นาจะ

โหวตไปทีหนึ่งนะครับ แลวหลังจากนั้นก็มาโหวตกลุมที่ ๒ เร่ืองสรรหาครับวา จํานวน          

ควรจะเปนเทาไรนะครับ ขออนุญาตอยางนี้ไหมครับ เอาประเด็นที่ ๑ กอนไดไหมครับวา 

เลือกตั้งจะเอาจังหวัดละ ๑ คน หรือมากกวา ๑ คน นะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ผมไล ๔ แบบ 

เพื่อใหได ทานกรรมาธิการถามอยางนี้ ปรากฏวาของกรรมาธิการนี่นะครับ 



 ๙๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           พรเทพ ๔๘/๒ 

 

   นายชนินทร บัวประเสริฐ  :  ทานประธานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   : เดี๋ยวกอนครับ

ทานชนินทรนิดหนึ่ง ถาไลทั้ง ๔ แบบ แลวเดี๋ยวจะใหพูดครับ ของกรรมาธิการนี่จังหวัดละคน 

   นายชนินทร บัวประเสริฐ  :  เดี๋ยวผมขอหารือครับทาน ไมใชจะอภิปรายครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   : ครับ              

เชิญทานชนินทร 

   นายชาลี กางอิ่ม  :  กราบเรียนทานประธานครับ และสมาชิกผูทรงเกียรติ

ครับ ผมคิดวาผมนําเสนอวา กรรมาธิการยืนไหมครับ ผมวาถากรรมาธิการยืนก็ขอใหวา 

ใครเห็นตามกรรมาธิการ หรือ ไมเห็นตามกรรมาธิการ และก็คอยวากัน ถาไมเห็นตาม

กรรมาธิการก็คอยนําเสนอรูปแบบไหนนะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  ครับ ทานครับ    

มีผูที่เสนอ คุณชาลีเสนอวา เนื่องจากกรรมาธิการยืนนะครับ เพราะฉะนั้นทานที่แปรญัตติ

ก็อภิปรายในที่ทานแปรเสีย เพื่ออธิบายของทานใหคนอื่นฟงดวย อธิบายมาหรือยังนี่     

ของอาจารยวุฒิสาร ใครอธิบายหมดแลวนะครับ ทานสมาชิกที่เคารพครับ ถามวา 

กรรมาธิการเองเสนอวา ยืนแลวจะใหออกเสียง ทานชาลีซึ่งเปนสมาชิกอยากอยางนั้น     

นะครับ ใหเขาใจเรื่องที่มาถึงตรงนี้กอน ทานอาจารยเจิมศักดิ์ เชิญ วาอยางไร ตอนนี้ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมไดลองพูดคุย

กันดูนะครับ ก็ยังคิดวา อยางเชน กลุมของคุณสุรชัย ก็คิดวานาจะปรับเปลี่ยนกันได          

ก็คือวา ถาหากวาการเลือกตั้งเปนเขตใหญอยางที่ผมไดเสนอนี่ก็นาจะเปนประโยชน 

เพราะวาถาหากวาจังหวัดละคน อยางกรุงเทพมหานครคนเดียว แลวก็บางจังหวัด           

มีประชากรสองแสนกวาก็คนหนึ่ง กรุงเทพกี่สิบลานก็คนเดียว ซึ่งมันดูแลวมันก็แปลก ๆ    

แตวาระบบที่ผมไดกราบเรียน และก็มีเพื่อนสมาชิกบอกวา ใหพูดอีกทีไดไหมนะครับ       

อาจารยรุจิราก็ขอใหผมพูดนะครับอีกทีหนึ่ง ผมก็อยากจะกราบเรียนอยางสั้น ๆ ก็แลวกัน 

ก็คือวา ถาเราแบงเขตของประเทศ เมื่อวันกอนเราแบงแบบบัญชีรายชื่อออกเปน ๘ เขต  

เที่ยวนี้ แบงยอยออกไปเปน ๑๖ เขต จาก ๑ เขต ในบัญชีรายชื่อ แบงเสียเปน ๒ เขต 

เพราะฉะนั้นประเทศไทยจะมีอยู  ๑๖  เขต บางเขตก็จะมี ๒ จังหวัด บางเขตก็จะมี            



 ๙๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           พรเทพ ๔๘/๓ 

 

๓ จังหวัด แตกรุงเทพมหานครก็จะถูกแบงเปน ๒ เขตนะครับ ซึ่งการแบงกรุงเทพ        

เปน  ๒ เขตไมใชเร่ืองใหญ เพราะกรุงเทพเวลาเลือกผูแทนเขาแบงเปน ๕๐ เขต นี่แบงเปน      

๒ เขต เพราะฉะนั้นมันเปนสิ่งที่ทําไดอยางงาย ๆ อยูแลว ในแตละเขตเมื่อมี ๑๖ เขต      

ถาเราตองการที่จะใหมี สว. ประเภทมาจากการเลือกตั้งใหเขตละ ๕ คน สิบสอง หา      

๑๖ เขต เขตละ ๕ คน ก็คือ ๘๐  ตกลงอันนี้ก็จะลงตัวที่จะมี สว. ที่มาจากการเลือกตั้ง    

๘๐ คน จากเขตนะครับ ๑๖ เขต เขตละ ๕ คน เพราะฉะนั้นอันนี้ แลวก็ใชวิธีที่ให

ประชาชนเวลาไปลงในเขตนั้นก็เลือกไดใบเดียว -------------------------------------------------- 

 

           - ๔๙/๑ 



 ๙๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๔๙/๑ 

 

เพราะฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งเลือก ๑ เบอร ก็จะนับคะแนนไป ๑ ถึง ๕ แรก ก็จะไดในเขตนั้น 

ตกลงเรามี ๑๖ เขต เขตหนึ่งได ๕ คน ก็จะได ๘๐ นั่นก็มาจากการเลือกตั้ง สวนการ    

สรรหาจะเพิ่มมาเปน ๘๐ เทากัน ก็ไมมีอะไรขัดของ อันนั้นก็แลวแต ใหสัดสวนมันตรงกัน 

ผมวาวิธีนี้นี่นะครับ ก็จะชวยทําใหการใชเงินยากขึ้น สําหรับคนที่ยังมีการใชเงิน 

เพราะฉะนั้นคนที่มีทุนทางสังคมก็มีโอกาสมากขึ้นกวาคนที่มีทุนทรัพย แลวการแทรกแซง

ครอบงําจากอิทธิพลในทองถิ่น ในเขตใด ในจังหวัดใด ก็จะลําบากขึ้น เพราะวามันเปน

เขตที่ใหญขึ้น อันนี้เราก็จะไดคุณภาพของคนที่นาจะแตกตางกับ สส. เพราะถาเราเลือก

เปนจังหวัดมันก็ยังใกลกับ สส. เพราะฉะนั้นตรงนี้นาจะไดบุคคลอีกประเภทหนึ่ง เพราะ

เราตองการคนที่เปนอิสระ และมีลักษณะตางกับ สส. ไมใชหรือครับ เราจึงมี ๒ สภา      

ถาเชนนั้นเราก็มีเสียสภาเดียวอยางที่เราพูดกัน ผมวาถาอยางนี้ ไอความลักลั่นระหวาง

จังหวัดระนองที่มีคนไมกี่แสน มี สว. คนหนึ่ง กรุงเทพมีคนหลายสิบลาน หรือวาสี่ลาน     

ผูมีสิทธิใชเสียง หรือวาประมาณสิบลาน ก็มี สว. คนเดียว ตรงนี้ก็จะหมดความลักลั่น     

ไปดวย เพราะวาเราทําเปนกลุมนะครับ และเปนตามสัดสวนพอสมควร ก็ลองพิจารณาดู

ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณหลักชัยครับ 

เมื่อกี้ยกมือใชไหมคุณหลักชัย เจาหนาที่เขาขึ้นปาย 

  นายหลักชัย  กิตติพล  :  ครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม หลักชัย 

สสร. นะครับ คือไมรูแสดงความคิดเห็นไดไหมครับ เกี่ยวกับทางเรื่องที่กําลังเลือกกันอยู 

นะครับ  เพราะวาทางดานยกรางก็ มีโมเดลของยกราง  แลวก็ มีของกรรมาธิการ           

เสียงขางนอย อาจารยวุฒิสารนะครับ สวนถามีการเปลี่ยนแปลงคงจะตองใหยกราง     

เปนคนเปลี่ยนถึงจะไดใชไหมครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ครับ ยกราง     

เขาไมเปลี่ยน ยกรางเขาเสนอ แตทานที่แปรญัตติ ที่ยกเวนทานวิทยาที่ถอนไปแลวยังอยู     

นะครับที่จะตองพิจารณา ถาตกลงกันไมไดก็ตองออกเสียง 

  นายหลักชัย  กิตติพล  : ตอนนี้พวกเรากําลังสับสนวา ตกลงมีกี่โมเดล 

เพราะวามีแปรญัตติไว 



 ๑๐๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๔๙/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เวลานี้เหลือ       

๔ นะ ของทานสมชัย ของทานอาจารยวุฒิสาร ของทานสมชัย แลวก็เหลือ ๓ ครับ  

  นายหลักชัย  กิตติพล  :  เพื่อความเขาใจ แลวก็รวดเร็ว ทานประธานครับ 

จะใหแตละทานชวยสรุปให แลวพวกเราจะไดตัดสินใจได จะดีไหมครับทานประธาน 

                       นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ 

นายหลักชัย กิตติพล  :  ขอบพระคุณครับทาน 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญยกรางครับ 

ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ    

เขาใจวา ณ วันนี้ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ณ วันนี้ก็จะเหลือ ๓ โมเดล

เทานั้น โมเดลที่ ๑ ของกรรมาธิการนะครับ ๗๖  ๗๔ คือเอาฝายเลือกตั้งมากกวาฝาย  

สรรหาเล็กนอย รวมกันแลว ๑๕๐  กลุมที่ ๒ ก็จะเปนกลุมของทานสมชัยกับทานสุรชัย   

นะครับ คือ ๗๖ บวก ๘๔ นะครับ ฝายสรรหามากกวาหนอย รวมแลว ๑๖๐ แลวก็       

สูตรสุดทายคือ สูตรของอาจารยวุฒิสาร ๑๒๐ กับ ๔๐ ใชไหมครับ เลือกตั้ง ๑๒๐ แลวก็

สรรหา ๔๐ มี ๓ โมเดลครับนะครับ ขออนุญาตอยางนั้นนะครับ 

นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ๓ โมเดลแลว   

นะครับทาน ตามเอกสารที่ทานแปรญัตติเอาไวนี่นะครับ แลวก็พูดกันมาแลว จะออกเสียง

ไดหรือยังครับ ทานอาจารยวุฒิสารเชิญครับ เสียงขางนอยนะครับ 

รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ     

ผม วุฒิสาร ตันไชย ครับ ขออนุญาตกราบเรียนแนวทางที่ผมไดเสนอที่สงวนคําแปรสั้น ๆ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอเสนอที่ผมไดนําเสนอนั้นคือ        

เ ร่ื องแรกคือ  หลัก เปนระบบผสมระหว างการ เลือกตั้ งกับการสรรหานะครับ                     

ในขณะเดียวกันคงจํานวนสมาชิกวุฒิสภาเอาไว ๑๖๐ คน ตามความเห็นที่ รับฟง

ความเห็นจากประชาชนนะครับ --------------------------------------------------------------------- 

 

  - ๕๐/๑ 



 ๑๐๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๕๐/๑ 

  

ประการที่ ๒ ก็คือวา สัดสวนระหวาง ๑๖๐ คนนั้น กระผมเสนอใหมีมาจากการเลือกตั้ง    

นะครับ จากจังหวัด เขตจังหวัด ๑๒๐ คน ดวยเหตุนี้คําอธิบายก็คือวา จะทําใหจังหวัดเล็ก

และจังหวัดใหญมี สว. ที่จํานวนแตกตางกัน ผมยกตัวอยางตัวเลขครับ กรุงเทพมหานคร

จะมี สว. ได ๑๑ คน คราว ๆ นะครับ จังหวัดกาฬสินธุอาจจะมีได ๒ คน นครราชสีมา      

๕ คนนะครับ นนทบุรี ๒ คน ก็จะมีการผันแปรไปจนครบ ๑๒๐ คน ตัวเลขตัวนี้ก็จะทําให

สะทอนใหเห็นวา จังหวัดเล็ก จังหวัดใหญ จะมีผูแทนที่เปนสมาชิกวุฒิสภาแตกตางกัน   

นะครับในเชิงจํานวน สวนอีก ๔๐ คนนั้นมาจากการสรรหารายอาชีพ เหตุผลหลักก็คือ   

เพื่อเปดพื้นที่ใหกลุมคนที่ไมมีโอกาส หรือโอกาสนอยมากในการจะผานการเลือกตั้ง      

ไดเขามายืนอยูในวุฒิสภา ในฐานะที่เปนผูแทนที่จะมาชวยดูแลและกลั่นกรองกฎหมาย 

รวมทั้งดูแลตามอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา เหตุผลที่ผมพยายามใหจํานวนของ สว. ที่มา

จากการเลือกตั้งมีจํานวนมากกวา สว. ที่มาจากการแตงตั้ง กระผมมีเหตุผลอันเดียวครับ 

ก็คือวา เรากําหนดให สว. มีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คําถามที่วา

ทําไมตอง ๑๒๐  ๔๐  ผมกราบเรียนอยางนี้ครับวา ในสัดสวน ๔๐ นี่ก็คือ หนึ่งในสี่ หรือ  

๒๕ เปอรเซ็นต ซึ่งเทากับจํานวนที่สามารถริเร่ิมโดย สว. ในการถอดถอนผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองได ในมาตรา ๒๖๒ วรรคสอง นั่นก็หมายความวา กลุมที่มาจากการสรรหา

อาจจะมีความชอบธรรมในการที่จะริเร่ิมในการถอดถอนได  แตมติที่จะลงในการถอดถอน

ตองสามในหา ดังนั้นก็หมายความวา สว. ที่มาจากการสรรหา ซึ่งเปนตัวแทนรายอาชีพ 

ซึ่งจะมีความชอบธรรมนอยกวาในเชิงของการมาจากการเลือกตั้ง มีสิทธิริเร่ิมในการ    

ถอดถอน แตไมมีอํานาจเต็มในการที่จะถอดถอน เพราะถาไมถึงสามในหา ดวยเหตุผล

เหลานี้ครับที่ผมกราบเรียนวา ผมเองยังคิดวาโดยอํานาจหนาที่ของ สว. และถายังคง

หลักของให สว. มาจาก มีอํานาจหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งตองการใหมี

อํานาจถอดถอน กระผมจึงเสนอตัวเลข และก็จํานวนที่ขอสงวนคําแปรเอาไวระหวาง 

๑๒๐ คน กับ ๔๐ คนครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

ทานดูเขาใจวา ถารูปแบบของกรรมาธิการยกรางจํานวนรวมจะ ๑๕๐ ใชไหมครับ โดยเอา  

 



 ๑๐๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๕๐/๒ 

 

๗๖ จังหวัด จังหวัดละคนบวกดวย ๗๔ มาจากการสรรหา สวนของอาจารยวุฒิสารนั้น 

ทานอธิบายไปแลว คือ ๑๖๐ จํานวนรวมตางกันดวยนะครับ ๑๒๐ บวก ๔๐ ผมไมอธิบาย

ซ้ํา ของทานสุรชัยนั้นจังหวัดก็เหมือนกับยกรางครึ่งหนึ่ง คือ ๗๖ คนมาจากการเลือกตั้ง 

๗๖ จังหวัด แตสรรหาจากอาชีพหรืออะไรนี่ ๘๔  จํานวนรวมจึงเหมือนกับอาจารยวุฒิสาร 

แตตางจากของกรรมาธิการยกรางนะครับ ตอนนี้ขอใหทานที่ยกมือไวกอน ทานสุนทรครับ 

เชิญครับ ทานสุนทร 

   นายสุนทร  จันทรรังสี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม สุนทร  จันทรรังสี  

สสร. หมายเลข ๐๘๔ ความจริงใหผมพูดตอนนี้ก็ดูเหมือนจะชาไปแลวนะครับ เพราะ   

เมื่อกี้ที่ผมเสนอ ผมก็จะเสนอวา เนื่องจากมีความคิดหลายความคิด เรากําลังสับสน      

ผมก็อยากที่จะใหเจาของความคิดแตละคนมาบรรยายสั้น ๆ สรุปคนละ  ๓ นาที            

แตทานยังไมไดมีใหใครพูด มีแตอาจารยเจิมศักดิ์พูดไปกอน ซึ่งจะไดความ สื่อเขาใจกับ

คนอื ่น ได   แตใจผมชอบของอาจารยวุฒิสาร  แตผมอยากใหมาตอกย้ํากันอีกที    

และก็ของทางทานสุรชัยผมก็อยากใหมาเสนออีกที แตถึงบัดนี้ก็ไดเสนอกันพรอมเพรียง

แลว  ผมคิดวาเหมาะแกการที่จะสมควรลงมติไดแลวครับ  ขอบคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอลงมตินะครับ 

ใครเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ทานเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ เชิญนะครับ จะลงมติ          

วาอยางไรครับ เชิญครับ ตกลงอาจารยเจิมศักดิ์พูด หรือทานกรรมาธิการพูด เอาอยางไร 

ทานประพันธครับ เชิญครับ 

             - ๕๑/๑ 

 

 

 



 ๑๐๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๕๑/๑ 

 

  นายประพันธ  นัยโกวิท  (กรรมาธิการ)   : ผม ประพันธ นัยโกวิท 

กรรมาธิการครับ ขอบพระคุณทานประธานครับ ในเมื่อรูปแบบที่จะใหลงมตินี้เหลือ        

๓ รูปแบบเทานั้นนะครับ ตามที่มีการแปรญัตตินะครับ ผมคิดวานาจะพิจารณาโหวต     

ในเรื่องของจํานวนกอนวา จะเอา ๑๕๐ กับ ๑๖๐ ซึ่งเหลืออยู ๒ กลุม และถาเหลืออันไหน

แลวคอยมาพิจารณากัน ผมคิดวาอยางนั้นนะ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอาจํานวนรวม

หรือครับ เพราะเมื่อกี้ฟงเหมือนกรรมาธิการยกรางยืนตาม ๗๖ ทีนี้ถาถามจํานวนรวมนะ 

นิดหนึ่ง ผมถามกรรมาธิการเพื่อใหชัด เมื่อกรรมาธิการบอกเอา ๑๕๐ ใชไหม แลวก็ให

โหวต ๑๕๐ กับ ๑๖๐ เสียกอนหรือไง เอาใหแนครับ เพราะเมื่อกี้นี้กรรมาธิการบอกวา    

ยืนในรูปเดิม  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ      

ขอหารือทานประธานเร็ว ๆ อยางนี้วา ก็มี ๓ โมเดล อยางที่ผมบอกนะครับ โมเดลที่ ๑ คือ 

โมเดลกรรมาธิการ ๗๖ บวก ๗๔  โมเดลที่ ๒ ของทานสุรชัย ทานสมชัยนะครับ ๗๖ บวก 

๘๔  และโมเดลของอาจารยวุฒิสาร ๑๒๐ บวก ๔๐ นี่นะครับ เปนไปไดไหมครับวา       

เราลงมติกอนวา จะเอาตามรางกรรมาธิการไหม ถารางกรรมาธิการแพนี่นะครับ 

กรรมาธิการก็ยินดีนะครับ โมเดลของอาจารยเจิมศักดิ์นี่ หารือกับอาจารยวุฒิสารดู แลวก็

ปรับตัวอะไรตาง ๆ แตถาของกรรมาธิการชนะก็จะไดจบไปเลยนะครับ ขออนุญาตหารือ

อยางนี้นะครับ กรรมาธิการไมไดมีปญหาอะไรเรื่องโมเดลของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ   

คิดวานาจะเขามาได แตวาขออนุญาตลงมติไปกอน เร่ืองโมเดลของกรรมาธิการครับ 

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   อาจารยเจิมศักดิ์

วาอยางไร 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือทานประธานครับ ที่กรรมาธิการ

เสนอเมื่อกี้นี้มันก็เปน ๒ ขยัก คือกรรมาธิการนี่ก็จะไดโอกาส ๒ ครั้ง ครั้งแรกก็บอกวา   

ถากรรมาธิการแพ แพแลวนี่ก็จะกลายเปนรางของอาจารยวุฒิสารหรืออาจารยสมชัย  

แลวผมก็คิดวาคงจะเปนร างของอาจารยวุ ฒิสาร  แลวกรรมาธิการก็จึ ง เสนอ                    

เพราะผมเสนอเองไมได  อันที่ผมเสนอนี่ เพราะวาผมนี่ ไมไดแปรญัตติไว อาจารยจรัญ  



 ๑๐๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สุพิชชาย ๕๑/๒ 

 

ผมก็กราบเรียนอาจารยจรัญเพื่อความเขาใจวา ผมเสนอเองไมได เพราะวาผมไมได     

แปรญัตติ เพราะผมขอใหมีสภาเดียว ผมไมมีวุฒิสภา เพราะฉะนั้นดวยเหตุดวยผลที่เรา

คุยกันนี่ ผมคิดวาคณะของอาจารยสมชัยก็จะถอน ถาหากวาทางกรรมาธิการยินดีที่จะให

เปนเขตใหญ คือเขตนี่อยางที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครูนี้ ประเทศแบงออกเปน ๑๖ เขต   

แลวก็เอาเขตละ ๕ คน ก็จะได ๘๐ คูณ ๘๐ เราเปนสูตร ๘๐ คูณ ๘๐ นี่ ของอาจารย    

สมชัยก็จะถอน เพราะฉะนั้นก็จะเปนของกรรมาธิการ ๘๐ คูณ ๘๐  แลวเราก็โหวตกันของ

กรรมาธิการกับของทานอาจารยวุฒิสาร ก็เหลือ ๒ โหวตทีนี้ก็จบเลย จะเปนอยางนี้ไดไหม

ครับ ถาไมอยางนั้นนี่มันก็จะลักลั่นกันวา พวกผมนี่ก็จะตองพากันโหวตใหอาจารยวุฒิสาร

กอน เพื่อลมกรรมาธิการ แลวกรรมาธิการก็จะเสนอของพวกผมเขาไปใหมอีก พวกผมก็

เหมือนกับคนไมมีหลัก โหวตทางนี้ทีหนึ่ง พอมาถึงพวกผม พอทานเสนอ ผมก็ตองตามไป

โหวตทานลมอาจารยวุฒิสาร  คนดูนี่ก็จะสับสนวา ตกลงมันอะไรกันแน  ถาเรา

ประนีประนอมกันอยางนี้เสียนะครับ เพราะวาผมพูดดวยเหตุดวยผลอยางที่กราบเรียน    

ที่มีคนเปนหวงวาเขตใหญ พรรคการเมืองไดเปรียบนี่ ผมกลับคิดวาถาเปนจังหวัด      

พรรคการเมืองยิ่งแยกเขาไป ยิ่งไดเปรียบ ขนาดเขตเล็กนี่เขายังคุมไดหมดเลย  ตกลง   

เขตใหญนี่นาที่จะมีปญหามากกวา มีปญหานอยกวา ถาเขตจังหวัดนี่เขายิ่งคุม ถาเรา

อยากใหวุฒินั่น ตองใหญครับ ไมใชเล็ก ขอบพระคุณครับทานประธานครับ 

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คืออยางนี้นะครับ 

ถาตกลงกันอยางไร ถาไมตกลงก็ตองไปโหวตดวย ๓ อยางนะ ผมถามนิดเดียว เพราะวา

สมาชิกบางคนก็พยักหนาอยากโหวตแลว กรรมาธิการจะเอาอยางไรตองใหแนใจ       

เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ 

จํานวนตัวเลขรวมนี่ไมนามีปญหา กรรมาธิการเสนอ ๑๕๐ นะครับ อีกสองสามกลุมเสนอ 

๑๖๐ ซึ่งก็ปรับได กรรมาธิการก็ยินดีจะเปน ๑๖๐ ก็ได ไมมีปญหา ก็เอาอยางทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ไดไหมครับ โหวตแรกไปกอนวาจะเอาเขตจังหวัด หรือจะเอาเขตใหญกวา

จังหวัดไปกอน ไดไหมอาจารยเจิมศักดิ์ครับ โหวตอยางนี้ไปกอน แลวถาเขตใหญชนะ 

หรือเขตเล็กชนะ ก็มาวารายละเอียดกันอีกทีหนึ่ง ไดไหมครับ                                     -  ๕๒/๑ 



 ๑๐๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๕๒/๑ 

 

 รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไดครับ ถากรรมาธิการเสนออยางนี้

ก็ไดครับ มันก็เปนอีกวิธีหนึ่ง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมเขาใจวา    

ตองถามผูแปร ๒ ราย ที่เขายังคางอยูดวยนะ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เปลา ๆ กรรมาธิการมีสิทธิที่จะเสนอ

เปนเขตใหญ แลวถามมาก็มาชนกับเขตเล็ก เขตจังหวัด 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ไดครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ไดครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผูแปรอาจารย 

วุฒิสารวาอยางไรครับ พอดีจะถามทานสุรชัยใชไหม  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  กราบเรียนทานประธานครับ ขอเสนอ       

ในคําแปรญัตติของผมยังยึดเขตจังหวัดครับ เปนเขตเลือกตั้ง สว. อยูครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  แสดงวาไมเอา

เขตใหญชัดเจนนะครับ ไปทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ผมไมขดัของครับ ยินดีใหโหวตครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมขัดของคือ    

ยืนไวตามเดิมหรือ ก็ใหโหวตก็คือใหโหวต ใหโหวตตามแบบเดิมใชไหม 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย    :  ในสวนของผมนี่ ผมยืนตามคําแปรญัตติ

แตวาไมขัดของที่กรรมาธิการยกรางจะเสนอใหมีการโหวตวาจะเลือกเขตใหญ เขตเล็ก

ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพราะฉะนั้น

กรรมาธิการทานเสนอเปลี่ยนใหลงมติเขตใหญ เขตเล็ก เสียกอน ทานสมาชิกทราบ       

นะครับ จะไดออกเสียงนะครับ ทานสมาชิกครับ  

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

 



 ๑๐๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๕๒/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิก       

ที่อยูขางนอกครับ ขอใหเขามานะครับ จะตองตัดสินใจ ถาใครเห็นดวยกับกรรมาธิการ    

นั่นก็คือกรรมาธิการเสนอเขตใหญ ไมใชเขตจังหวัดแลวนะครับ ใชไหมครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  : ผมอยางนี้ครับ 

กรรมาธิการเดิมทีเสนอเขตจังหวัดนะครับ เมื่อทานอาจารยเจิมศักดิ์ขอเสนอวา ใหญกวา

เขตจังหวัด แตวาขอเสนออาจารยเจิมศักดิ์ไมไดแปรญัตติไว ถากรรมาธิการไมอนุญาต    

ก็เขามาไมได กรรมาธิการก็อนุญาตใหโหวตประเด็นแรกกอนนะครับ เร่ืองเขตใหญ       

เขตเล็กนี่ โดยกรรมาธิการขอเสนอวา เขตใหญ นะครับ แตกรรมาธิการสวนใหญเขาก็วา

ไปนะครับวาเขาจะโหวตเขตเล็ก เขตใหญนี่วาไป แตขอใหมีการโหวตในประเด็นวา        

เขตใหญ เขตเล็ก ทานประธานคงเรียกไดครับวา เอาตามรางเขตใหญของกรรมาธิการ    

ก็ได หรือเอาตามเขตเล็กก็ไดนะครับ หรือจะถามวา เขตใหญ เขตเล็ก ก็ไดครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุรพลครับ  

  นายสุรพล พงษทัดศิริกุล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ก็ทีแรก 

ก็วา เขตใหญ เขตเล็กกันนี่นะครับ ทีนี้เมื่อทานกรรมาธิการเปลี่ยนใจนี่ กระผมขออนุญาต

เสนอครับ ทานประธานครับวา นาจะไดพูดกันกอนวา เขตใหญดีอยางไร เขตจังหวัด        

ดีอยางไร ผมวานาจะพูดตรงนี้เสียกอนนะครับ กอนที่จะตัดสินใจเพื่อความรอบคอบครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานมนตรีครับ 

สั้น ๆ นะครับ เอาตรงเรื่องนี้นะทานครับ  

  นายมนตรี เพชรขุม  :  ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อกี้ผมดู ๆ เหมือนกับ

คณะกรรมาธิการยกรางโดนบังคับใหเปนเขตใหญนะครับ แลวก็ผมไมม่ันใจนะครับวา

สมาชิกที่นั่งอยูทั้งขางลางและขางบนนี่ครับ จะเห็นดวยกับเขตใหญหรือเขตเล็ก เพราะวา

เขตเล็กไมไดพูดเลยนะครับ คือเมื่อกี้มีทานอาจารยวุฒิสารไดพูดเล็ก ๆ นอย ๆ วา ทานยัง

เห็นดวยกับเขตเล็กอยู สําหรับผมเองนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผมไมเห็นดวยกับ

เขตใหญเปนอยางยิ่งนะครับ เพราะนั่นคือการที่จะนําไปสูทิศทางของสมาชิกวุฒิสภา  

ที่มาจากพรรคการเมืองโดยชัดเจนนะครับ ผมเชื่อม่ันเหลือเกินนะครับวา อยางที่ทาน       

นําเสนอ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง นะครับ คือแนวความคิดของทานก็ดีมาตลอด     



 ๑๐๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๕๒/๓ 

 

นะครับ ผมก็เคารพในแนวความคิดของทานตลอดมานะครับ แตสําหรับวันนี้นะครับ

สําหรับวันนี้ ผมไมเห็นดวยเปนอยางยิ่งที่จะใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานะครับ        

ที่จะแบงเขตเปนเขตใหญขึ้นมานะครับ เพราะจะทําใหพรรคการเมืองเขาไปสั่งการ     

พรรคการเมืองเขาไปครอบพื้นที่ตาง ๆ นะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์และหลาย ๆ ทาน     

ที่อยูในกรุงเทพมหานครอาจจะพูดไดนะครับ นั่นคือเขตของกรุงเทพมหานครนะครับ     

แตถาเขตของตางจังหวัดนะครับ จะมีปญหาครับกับระบบพรรคการเมืองเปนอยางยิ่ง 

ฉะนั้นผมไมเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับแนวคิดของอาจารยเจิมศักดิ์ในวันนี้นะครับ ขอบคุณ

มากครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวิทยาครับ 

ทานวิชัยครับ ขอประทานโทษ เปนความผิดของกระผมเอง  

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

วิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ สสร. ครับ  กระผมนําเสนอเรื่องนี้เปนครั้งที่ ๒ แลว กราบเรียนวา

อยางนี้ครับ เดิมนั้นขอวา ใหมีจังหวัดละ ๑ ทาน สว. นะครับทานครับ เหตุผลเพราะวา  

ถาในระบบอื่นกระผมไมเขาใจวาจะมี สว. จังหวัดละ ๑ ทานหรือไม เลยกราบเรียนวา

อยางนอยที่สุดตองมีอยู ๗๖ ทาน ๑ ทานตอ ๑ จังหวัด ----------------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๕๓/๑ 



 ๑๐๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๕๓/๑ 

 

นั่นคือประเด็นที่เราเคยไปคุยกับพี่นองประชาชนมาตลอด กราบเรียนวาระบบอื่นนี่    

กระผมไมเขาใจ เขาใจแตเพียงวา ขอใหมีจังหวัดละ ๑ คน ก็เพียงพอแลว นอกนั้นก็เปน

การสรรหาหรืออยางไรตามที่ทานไดกรุณาอธิบาย ขอขอบคุณทานประธานครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานโอรสครับ 

   นายโอรส  วงษ สิ ทธิ์   :  กราบ เ รี ยนท านประธานสภาที่ เ คา รพ                

ทานกรรมาธิการ ผม โอรส วงษสิทธิ์ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรณีเกี่ยวกับเขตใหญ

เขตเล็กนั้น ขออนุญาตพูดใหชัดนะครับวา เขตเล็ก นั้นหมายถึงเขตจังหวัดนะครับ       

แลวเขตใหญก็คือ เขตที่เอาหลายจังหวัดมารวมกัน ซึ่งกระผมขออนุญาตกราบเรียนตรง ๆ 

วาไมเห็นดวยอยางยิ่งตอเขตใหญที่ เกินกวาจังหวัด เพราะวาอันนี้เชนเดียวกันกับ           

ขออนุญาตที่ตองเอยนาม คุณมนตรีนะครับ พูดไปแลวก็คือ กรณีของหลายจังหวัด    

รวมกันนั้น กรณีที่โคราชกับบุรีรัมยไปรวมกันในพื้นที่ของบางอําเภอ จังหวัดนิยม              

ของคนไทยยังมีอยูชัดเจน ความดีของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นไมสามารถจะเกินเขตจังหวัด

ออกไปไดนะครับ จะเกิดการบงการจากพรรคการเมืองชัดเจนมากขึ้น แตกรณีที่

กรุงเทพมหานคร กรณีจังหวัดใหญ ๆ นั้น เราคงจะตองหาหนทางไปพิจารณาใหเขามี

จํานวนสมาชิกอยางไร ก็ตองวากันไป เพราะวาลักษณะพิเศษของกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดใหญนั้นนาจะมีปญหาอยูเหมือนกัน อันนี้ผมพูดถึงจังหวัดโดยทั่ว ๆ ไปครับ 

ขอบพระคณุครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทางนี้               

ทางกรรมาธิการยกรางทานประพันธใชไหมจะชี้แจง 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน           

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ     

คือผมปฏิบัติหนาที่กรรมาธิการในเรื่องของที่มาของ สว. ผมเสนอในที่ประชุมกรรมาธิการ  

นะครับ  ให  สว .  มาจากการเลือกตั้ งทั้ งหมด  แต เมื่อแพมติ  มาโหวตผมก็โหวต              

ตามกรรมาธิการนะครับ คือเปนแบบผสม แลวตอนนี้ญัตติที่อยูมีอยู ๓ ญัตติเทานั้น       

นะครับ คือ ญัตติของกรรมาธิการ ๗๖  ๗๔ รวมเปน ๑๕๐  ญัตตินะครับ ของทานสมชัย

กับคณะ ๗๖  ๘๔  ๑๖๐  ญัตติของทานวุฒิสาร  ๑๒๐  ๔๐  ๑๖๐  เหลือ ๓ ญัตตินะครับ  



 ๑๐๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๕๓/๒ 

 

แตอยู ๆ กรรมาธิการบอก ขอเปลี่ยนเปนกลุมจังหวัดเขตใหญ ผมก็เปนกรรมาธิการ       

นะครับ แตวาผมก็ไมเขาใจชัดเจนนะครับวา เปลี่ยนนี่เปลี่ยนอยางไร แลวพิจารณา

รอบคอบแคไหน ในระบบ สว. ที่ยกรางนี้เราปรับวาคุณสมบัติ สว. ใหสูงขึ้น ใหมีความ   

เปนกลางดวย สว. ไมเปนกลางถูกถอดถอนนะครับ แลวเพื่อไมให สว. ไปอิงฐานเสียง สส. 

ในรางของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เราจะทํานี่นะครับ เราให สว. มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน           

แสดงความสามารถของตัวเอง พูดงาย ๆ หาเสียงได แตตองหาเสียงในงานของวุฒิสภา 

อยางเชน ความสามารถในการออกกฎหมาย การตั้งกระทู และทานแบงเขตกลุมใหญ    

๑๖ กลุมนี่นะครับ กลุมหนึ่งประชากรกี่ลานคนครับ กลุมหนึ่งถาทานแบงเปน ๑๖ กลุม 

ประชากรอยางนอย ๓.๘ ลานคน แลวคนสมัคร สว. เขาเดินแสดงวิสัยทัศนไดไหม          

๓ ลาน ๘ แสนคนนี่ เมื่อเขาหาเสียงไมได เขาแสดงวิสัยทัศนไมได เขาก็ตองไปหาเสียง    

ใชเสียงของใครครับ เขาตองกลับไปใชเสียงของพรรคการเมือง ผมไมทราบนะครับวา 

เจตนาที่เสนอแบงกลุมเปนอยางนี้เปนเพราะอะไรนะครับ แลวถาแบงกลุมจังหวัดนี่        

นะครับ กรุงเทพมหานครทานแบงอยางไรครับ ประชากรหาลานกวา แลวทานแบงอยางไร

ครับอยางนี้ แลวจะจับกลุมกันอยางไรครับ ผมวานาจะเอาตามญัตติที่มีอยูคือ ๓ แบบ 

แลวก็โหวตไปเลยครับ  ๓ แบบนี่นะครับ เอาแบบฝรั่งเศสก็ได ๓ กลุมนี่โหวตเลยนะครับ 

แลวเหลือคะแนนของกลุมไหนที่มากคูหนึ่งมาโหวตครั้งสุดทายไฟนอล โหวต (Final vote) 

แลวเอาอันนั้นเลยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   : ตกลงกรรมาธิการ

วาอยางไรครับ เอาทาทีใหชัดเจนนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะไดรูแน เชิญครับ 

 

           - ๕๔/๑ 



 ๑๑๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๕๔/๑ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่ เคารพครับ         

ผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ตองกราบขออภัยทานอาจารยประพันธ นัยโกวิท 

กรรมาธิการนะครับ คือขอเสนอเมื่อกี้นี้ก็สืบเนื่องจากวามีการคุยกัน แลวก็พยายามจะ

หาทางประนีประนอมวาใหโอกาสแกขอเสนอของทานสมาชิกนี่มีโอกาสไดรับพิจารณา

มากที่สุด แตวากรรมาธิการเองก็ไมไดมีการไปเปลี่ยนวาจะตองโหวตอยางไรนะครับ       

ก็คิดกันวาโหวตใหชัดเลยวา สภาของเรานี่ไมเอาดวยกับแบบเขตจังหวัด หรือแบบ       

เขตใหญ แลวก็หลังจากนั้นก็คอยเดินไปที่สัดสวนวาจะจัดสัดสวนระหวางเลือกตั้งกับ   

สรรหาอยางไร  ก็ตั้งใจวาจะเปนอยางนั้น เพื่อทําโอกาสใหทุกฝายไดรับการพิจารณา     

แตวาถาเผื่อมันจะทําใหยุงยากอยางไร แตผมเองยังคิดวา ถาไมยุงยาก อยากจะขอความ

กรุณาทานประธานใหโหวตเสียกอน โดยใหเสรีนะครับวาจะโหวตอยางไรก็ไดระหวาง   

เขตจังหวัดกับเขตใหญกวาจังหวัดเสียกอน  แลวเราจะไดเดินหนาไปไดครับผม           

กราบขอบพระคุณครับ 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเดโช สวนานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

เชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ    

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง  ผมอยากจะอภิปรายเพื่อตอบคําถามของทานกรรมาธิการ              

ที่ ขอประทานโทษ ผมนึกชื่อทานไมออกวา ที่อยู กกต. นะครับ ขอโทษผมบล็อกขึ้นมา     

ทานอาจารยประพันธ นัยโกวิท  ที่บอกวา กรุงเทพจะแบงเขตอยางไร เวลาเราเลือก สส. 

เราแบงเขตกรุงเทพเปน ๕๐ เขต เราเคยแบงได แตถาเราแบงกรุงเทพเปน ๒ เขต           

ผมคิดวานาจะแบงได ก็เอาเขตยอยของทานรวมกันใหมันไดตามสัดสวน ผมเชื่อ กกต. นี่ 

ทําได ขณะเดียวกันทานถามวา ถาหากวามีเขตกวางกวาจังหวัดแลวนี่ เขาจะแสดง

วิสัยทัศนอยางไร ผมตองกราบเรียนวา ผมเปน สว. ที่มาจากการเลือกตั้ง แลวใชกรุงเทพ

เปนเขต  ไมไดแบงกรุงเทพเปน ๒ สวนดวยซ้ํา ทั้งกรุงเทพ ทั้งธนบุรี พวกผมเดินอยางไร    



 ๑๑๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๕๔/๒ 

 

ละครับ  พวกผมแสดงวิสัยทัศนอยางไรละครับ  กับคนจํานวนเกือบ  ๑๐  ลาน                  

ผมแยกอยางไรครับ ในกรุงเทพยิ่งหนักกวานั้นอีก เพราะมีคนตางจังหวัดเขามาอยู         

ในกรุงเทพมหาศาลเลย ผมแยกอยางไรละครับ คนที่เขาลงนี่เขามีวิธีการ ถาทานอยากจะ

รูวา ผมเดินอยางไรนี่นะครับ ผมเขียนในหนังสือชื่อวา แนะนําตัวอยางไรไดเปน สว.     

เพราะวาในเขตที่ใหญขนาดนี้นี่ทําอยางไร ผมเขียนไวแลวครับ แลวผมจะเอามาแจก      

ซึ่งคนที่จะลงเลือกตั้งนี่ก็จะตองศึกษาพื้นที่และจะตองมีวิธีการ  กกต .  เคยหาม             

ไมใหแสดงวิสัยทัศนดวยซ้ํา ผมนี่จะบอกวาตัวเองมีวิสัยทัศนเขามาเปน สว. แลวจะทํา  

อะไรนี่ พูดไมได ใชไมโครโฟน (Microphone) ไมได ผมนี่ตองพูดดวยปากเปลาตลอด                 

ใชไมโครโฟนเมื่อไหรจะถูกจับ  เพราะฉะนั้นสิ่ งที่พวกผมทํา  ทําอยางไรละครับ                  

กับกรุงเทพมหานครที่ใหญกวาเขตที่ผมพูดนี้อีก ผมวาตรงนี้นี่นะครับ ผมคิดวาพวกเรา    

ที่จะลงสมัครนี่เขามีวิธีการ และผมทํามาแลว ไมใชวาผมเคยทําแตเขตจังหวัดเล็ก ๆ      

ผมทํา ทําเทากับสองสามเขตที่เราพูดกันมาเมื่อสักครูนี้อีก ทีนี้มีคนก็จะพูดกันอยูเร่ือย ๆ 

วา พรรคการเมืองจะครองเขตใหญ ตกลงพรรคการเมืองนี่มันเปนตัวผูรายที่แอบอางได

ตลอดใชไหมครับ พอบอกวาเขตเล็ก เขตเดียว เบอรเดียว พวกทานก็บอกวา โอโห พรรค

การเมืองสบายเลย ซื้อไดเลย เขตเล็กนิดเดียว ครองเลย แตพอมาเที่ยวนี้บอกเขตใหญ 

ใหญกวาจังหวัด ทานก็บอก พรรคการเมืองสบายเลย ครองเลย ตกลงเขตตรงไหนเขาก็

ครองหมดใชไหมครับ ถาใชนี่ ทานไปเลือกกันทําไมละครับ ------------------------------------ 

 

                  - ๕๕/๑ 



 ๑๑๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ศิริวรรณ ๕๕/๑ 

 

ทานเองนี่ประดิษฐทําไม มีเสียสภาเดียวดีไหม ผมนี่เปนคนเตือนทานมาตลอดวา       

เลือกอยางไรก็หนี ไมพน  แตผมยังคิดวา เลือกเขตเล็กกับเขตใหญนี่  เขตใหญ             

พรรคการเมืองนาจะแทรกยาก ถาแตกใหเขาเลือกสิครับ เขาจะแทรกไดเยอะ พวกผมมานี่ 

พรรคการเมืองแทรกไมอยูหรอกครับ พอเขตใหญแลว คนที่เปนที่ รูจัก ประเทศไทย      

ไมใชมีแตคนที่เปนที่รูจักอยูในกรุงเทพนะครับ คนที่ตางจังหวัดก็มีคนดี มีฝมือ คนอยาง

ครูชบ ยอดแกว อยางนี้ ที่อยูที่สงขลา ถาลองสิครับ ถาเลือกแลวทีเดียวไดหลายคนนี่     

นะครับ ไดเขตนี้ ๕ คน ผมเชื่อวาเขาจะมีโอกาสติดเขามา คนอยางอาจารยจอน             

อ้ึงภากรณ นี่นะครับ เมื่อครั้งที่ลง สว. รุนเดียวกับผมนี่ ลองทานใหอาจารยจอนไปแขง

เปนเขตเล็กสิครับ อาจารยจอนไมมีทางไดมาเลย แตเพราะลงในเขตใหญ พอนับคะแนน

คนเดียว เลือกเบอรเดียวไปเรื่อย ๆ อาจารยจอนได ๑๘,๐๐๐ คะแนน แลวมีโอกาสเขามา 

แลวก็มาชวยกับพวกผมทํางานอยูในสภานี้ แตทานลองสิครับ เปนเขตเล็ก ๆ ไดทีละคน    

สองคน อาจารยจอน อ้ึงภากรณ ไมมีสิทธิแน แตพอมีหลายคนนี่นะครับ อาจารยประพันธ

กรุณาพิจารณานิดหนึ่งนะครับ เที่ยวนี้เขตหนึ่งนี่มันไมใชไดคนเดียวนะครับ เอาละ      

พรรคการเมืองอาจจะมีโอกาส เขาก็ดันคนของเขาไปไดคนสองคน แตที่เหลือนี่มันมี

โอกาส นี่ผมพูดดวยประสบการณนะครับ มันทําใหคนอันดับตอ ๆ ไปเขามีโอกาส        

แลวคนที่พอจะมีฐานเอ็นจีโอ (NGO – Non Government Organization) ฐานชาวบาน 

ภูมิปญญาของชาวบานจะมีโอกาสแทรกเขามามากกวา ผมนี่พอจะเขาใจวาเราอยากจะ

เห็น สว. ที่เปนอิสระ ทานก็รูวาผมนี่เจ็บช้ําน้ําใจมาก ถา สว. ไมเปนอิสระ แลวยิ่ง      

พรรคการเมืองครอบงํานี่ ผมจะยิ่งเจ็บใจมากที่สุด ทานก็รู อันนี้จุดยืน จริง ๆ แลว         

ผมไมเชื่อ เมื่อกี้ทานอาจารยประพันธคงพูดผิดไป ที่บอกวา เสนออยางนี้ไมรูจะไปเสนอ

เพื่ออะไร หรือเพื่อใคร เหมือนกับวาผมกําลังจะเสนอเพื่อพรรคการเมือง ประวัติผมนี่    

มันนาจะบอกอยูแลวใชไหมครับวา ไมเคยที่จะเปนเชนนั้น เพราะฉะนั้นผมคิดวา          

ลองพิจารณาดูเถอะครับ มันจะเปดโอกาสใหคนที่จะซื้อเสียงนี่ ผมคิดวาหมด จะซื้อได

อยางไรในขนาดเขตใหญขนาดนั้น แลวแบงเปน ๑๖ เขต คราวที่แลวทานแบง ๘ เขต    

เมื่อวานนี้ตอนกลางคืน เที่ยวนี้ผมเอา ๒ หาร ถาทานยังคิดวาใหญไป ทานเอา ๔ หาร   

ผมไมวาอะไร  แตขอใหใหญกวาจังหวัดไดไหมครับ  ลองพิจารณาดูเถอะครับ  



 ๑๑๓ 
 

สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ศิริวรรณ ๕๕/๒ 

 

ผมไมไดดื้อร้ันวาจะตองใหญแคไหน ผมยืดหยุน และผมไมไดซีเรียส (Serious) นะครับ 

ถาทานไมเอา ผมก็ไมวาอะไร ผมไมมีสวนไดสวนเสียทั้งสิ้น ผมบอกทานแลววา ผมไมเห็น

ดวยกับการมีวุฒิสภา แตถาทานจะมี ผมก็ชวยทานคิดวาอะไรจะดีที่สุดเทานั้นเอง เหตุ

เกิดขึ้นเพราะวา คุณศิวะ แสงมณี อภิปรายเมื่อเชานี้วายกตัวอยางวา เห็นไหมคนนั้น คน

นี้ คนนี้ คุณสัก กอแสงเรือง ใครตอใคร ผมฟงแลว เอะ นี่มันมาจากประเภทจังหวัดใหญ ๆ 

แลวผมก็เลยมองวา เอะ ถาอยางนั้นเราทําใหมันใหญขึ้นดีไหม  ก็เกิดจากแนวคิดตรงนี้ 

แลวก็เลยคุยกัน พอคุยกันหลายคนบอก เออ นาจะดี นาจะดี คุยกับทานสวัสดิ์ คุยกับ

อาจารยสมชัยเขาบอกวา นาจะดี ผมก็เห็น แลวก็ลองเสนอดูเทานั้นละครับ อยาไดคิดวา

มีนอก มีใน มีอะไรตออะไรเลยครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ครับผม ขอบคุณครับ ทานอาจารยประพันธครับ เชิญครับ เดี๋ยวตอนะครับ มีเยอะ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน            

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ กอนอื่น

ผมตองขออภัยทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ถาหากวาผมพูดนะครับ ถาเกิดมีการตีความ

ไปในทางที่ เขาใจผิดนะครับ ผมเองนี่ ผมเปน กกต. นะครับ ผานการสรรหาจาก              

ที่ประชุมใหญศาลฎีกานะครับ แลววุฒิสภาที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์เปนสมาชิกอยูนี่      

เปนคนเลือกผมมานะครับ ฉะนั้นผมถึงศรัทธานะครับ ระบบวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง

ครับ เพราะฉะนั้นในชั้นกรรมาธิการ ---------------------------------------------------------------- 

 

                  - ๕๖/๑ 



 ๑๑๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๕๖/๑ 

 

ผมถึงเสนอในที่ประชุมวา สว. ตองมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด แตเมื่อแพมติ ผมก็ยืนตาม

กรรมาธิการตอนแรก แตมา ณ บัดนี้มันเหลือญัตติอยูแคนี้แลวนะครับ ทีนี้ที่ทานอาจารย

บอกวา ทานอาจารยสามารถหาเสียงไดในเขตกรุงเทพนี่ ของทานอาจารยนี่หาเสียง         

นี่นะครับ อยาวาแตเขตกรุงเทพเลยครับ เขตประเทศทานก็ไดนะครับ ดวยความรู

ความสามารถของทานนะครับ แตคิดถึงคนอื่นนะครับ ที่ลงสมัคร สว. นี่เขาจะไปเดินหา

เสียงอยางไรครับ จํานวนประชากรอยางนอยที่สุดนี่นะครับ จะตองเปน  ๓ ลาน              

๘ แสนคนนี่นะครับ ถาเปนพื้นที่ตางจังหวัดนะครับ ทานลองคิดดูสิครับ ตองเปนพื้นที่  

ของจังหวัดศรีสะเกษนะครับ มีประชากรหนึ่งลานสี่แสนสี่หมื่นกวา อุบลราชธานี หนึ่งลาน

เจ็ดแสนแปดหมื่นกวา ยโสธร หาแสนสี่หมื่นกวา ตองรวม ๓ จังหวัดนะครับ ถึงจะได

ประชากรประมาณสามลานแปดแสนนะครับ คนเดินหาเสียงเปน สว. ในเขตใหญขนาดนี้

จะไหวไหมครับ ผมเองก็ไมไดมีความซีเรียสอะไรนะครับเร่ืองระบบ สว. ถามาจากวิธีการ           

ที่ถูกตองอยางที่อภิปรายไปแลวนี่ ผมก็ไมไดมีปญหาอะไร ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ตอไปเปนคุณชาติชายครับ เชิญครับ 

  นายชาติชาย แสงสุข  : กราบเรียนทานประธาน ทานคณะกรรมาธิการ 

ทานสมาชิกทุก ๆ ทานครับ กระผม ชาติชาย แสงสุข สสร. คือในตอนนี้นี่เทาที่ผมสังเกต 

แลวก็หันหนา หันไปหันมานี่ เร่ิมที่จะสงสัย แลวก็งุนงงวาจะมีมติกันอยางไร ผมเชื่อวา  

ทานสมาชิกเองก็ไดติดตามรับฟง ไมวาจะเปนผูแปรญัตติ ทานอาจารยเจิมศักดิ์           

ขออนุญาตเอยนาม แลวก็ทานคณะกรรมาธิการแลวบางพอสมควร ถาไมมีขอตกลง       

ที่ชัดเจนนี่ ผมเห็นวาคงจะไมสูการลงมติเปนแน เพราะฉะนั้นนี่ผมเสนออยางนี้ไดไหมครับ

ทานประธาน ทานคณะกรรมาธิการจะเอาอยางไร ตกลงใหเปนที่แนชัด แลวก็ชี้แจง       

ใหทานสมาชิกไดทราบอยางแนชัดพอสังเขป ทานผูแปรญัตติ ผูที่จะเสนอในการลงมตินี่

จะเอาอยางไร ก็ชี้แจงอีกสักนิดหนึ่งพอสังเขปใหเปนที่เขาใจ โดยหลักการนี่มันไดครับ  

ทานประธาน เมื่อสักครูนี้ที่อภิปรายกัน แตหลักการนี้ยังไมนําไปสูการลงมติ เพราะฉะนั้น

ผมขอเสนอเปนอยางนี้ครับ ลงมติ แลวใหมติเปนที่ตัดสิน และก็ขอความชัดเจนกับ          

ผูแปรญัตติ แลวก็ทานคณะกรรมาธิการครับ ขอบคุณครับ 



 ๑๑๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๕๖/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ผมไมอาจรวบรัดไดนะครับ เพราะมีชื่อที่นี่ขึ้นอยูอีกสองสามราย เปดโอกาสทั้งหมด     

ทานสมเกียรติครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ สสร. ครับ ขามวันขามคืนนะครับประเด็นนี้ เมื่อคืนตั้งแตสี่ทุมนะครับ แลววันนี้

ก็ตั้งแตเกาโมงเศษ ๆ จนสิบโมง ตอนนี้เขามา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ใชเวลาประมาณ ๗ ชั่วโมง

เศษ ๆ  วนไปวนมา จนถึงสุดทายแลวครับ ที่จะตองลงมติกันแลวนะครับ ก็คือประเด็นที่

ทานกรรมาธิการยกรางบอกไววา จังหวัด ๗๖ จังหวัด กับสรรหา ๗๔ ๑ ประเด็นนะครับ  

คุณสุรชัย ภาคกลาง กับทานอาจารยสมชัย ๒ กลุมนี่ ๗๖ จังหวัด กับ ๘๔  สรรหา ๑๖๐  

ทานวุฒิสาร ๑๒๐ กับสรรหา ๔๐  ๑๖๐ เหมือนกัน ประเด็น ๓ ประเด็นนี้มันลงงายครับ 

ถาเผื่อใครเห็นวากรรมาธิการนี่เหมาะสม ๗๖ เลือกตั้ง ๗๔ สรรหา ๑๕๐ กด เห็นดวย     

ถาเผื่อใครเห็นดวย ๑๖๐ ของทานสุรชัย ๗๖ เลือกตั้ง ๘๔    สรรหา แลวก็ทานอาจารย  

สมชัยนะครับ ก็กด งดออกเสียง เรียงมาเลยนะครับ แลวถาใครเห็นดวยกับทานวุฒิสาร 

๑๒๐ เลือกตั้ง สรรหา ๔๐ ก็กด ไมเห็นดวย ก็จบ ๓ ชอยส (Choice) ๓ ชอง งายนิดเดียว

ครับ คะแนนตรงไหนออกมา ตรงนั้นสูงสุด เอาตรงนั้น เปนอันวา เอวัง สะระนัง คัจฉามิ 

(เอวํ สรนํ คจฺฉามิ) ครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ขอบคุณครับ เกรงวาอีก ๒ ทานจะไมยอม ถายอมก็ไมมีปญหาหรอกครับ ทานอรรครัตน

ครับ ยอมไหมครับ เชิญครับ ทานอรรครัตนกอนครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กระผมมีความเห็นคลาย ๆ กับ  

ทานสมเกียรติครับเมื่อกี้นี้ ---------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๕๗/๑ 

 



 ๑๑๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๕๗/๑ 

 

แตวาถาเปนในลักษณะนั้นไมได คือถาเราไมสามารถใชอิเล็กทรอนิกส (Electronic)   

แลวก็สื่อความหมายอธิบายให สสร. ฟงแลวเขาใจวา เบอร ๑ ควรจะเปนใคร ถาเรากด

เห็นดวย เทากับเบอร ๑ กด ไมเห็นดวย เทากับเบอร ๒  กดเบอร ๓ ก็คือ งดออกเสียง       

ผมก็เสนอใหกลับไปใชวิธีการแบบแมนนวล (Manual) ครับ ก็คือ แจกกระดาษ แลวก็    

ลงวา เบอร ๑  เบอร ๒  เบอร ๓ ลงไปตามขอนั้น นั่นคือกรณีที่ทานประธานไมสามารถ    

ที่จะอธิบายสื่อความหมายไดก็กลับไปที่แมนนวลครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ           

ผมนิดหนึ่งครับ ผมเขาใจวาในสวนของคําอธิบายนั้น เราไดฟงกันมาเยอะแลวครับ ตอนนี้

ผมคิดวาทุกคนนาจะเขาใจแลวครับวาเปนอยางไร แลวก็เพื่อใหเปนประโยชนกับพวกเรา 

แลวก็เพื่อความสะดวกและรวดเร็วครับ ผมเสนอใหลงมติ แลวก็ใหทานประธานวินิจฉัย

วิธีการลงครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :          

มีอีกทานหนึ่งครับ ทานการุณครับ เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ 

ผูที่มีความเห็นวาสภาเดียวนะครับ แตบัดนี้ก็ตองมาถึงกาลอวสานของสภาเดียว ก็มารวม

ความเห็นกับทานนิดหนอย เมื่อทานเขาใจหมดแลวนะครับ เมื่อทานเขาใจหมดแลว        

ก็ขอบอกทานวา การเลือกตั้ง สว. ที่ใหจังหวัดละ ๑ คน ๗๖ จังหวัดนั้น ทานครับ เกือบจะ             

ไมตองเลือกก็ได กําหนดใหแตละจังหวัดนั้นใหคนเขาสงมาเลยยังไดเลยวาเขาควรจะ             

สงใคร เปลืองเงินเปลา ๆ  ถาใหจังหวัดละ ๑ คน ผมทายไดเกือบ ๗๖ จังหวัดใชไหม                

ผมทายไดเกือบ ๗๐ จังหวัดทาน วาจังหวัดนี้คนของกลุมพรรคการเมืองไหนจะได                 

แต เพียงแตบอกชื่อไมได เทานั้นเอง  แลวทานเปลืองเงินเลือกทําไมถาอยางนั้น 

เพราะฉะนั้นขอรองเถอะครับ ถาเปนเขตจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน ขอรองเถอะครับ                 

อยาเอาเลย นี่สภาเดียวนะ สภาเดียว  

  ขอที่ ๒ ดวยเหตุที่ไมเห็นดวยกับจังหวัดละ ๑ คน จึงเห็นดวยกับกลุม

จังหวัด แตขอปรับปรุงเปนกลุมจังหวัดที่ใชจํานวนกลุมจังหวัดเลือกตั้ง ๑๒๐ คน กับ       

สรรหา ๔๐ คน แตใช  ๑๒๐ คนนั้นใหเปน ๑๒ กลุม ตัวเลขจะลงตัวงาย ๑๒ กลุมจังหวัด  

 



 ๑๑๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๕๗/๒ 

 

และกลุมจังหวัดหนึ่งใหมี ๑๐ คน เลือกแบบเรียงเบอร เบอรเดียว กาเบอรเดียว เหมือน

เลือก สว. ชุดพวกผม แลวเรียงคะแนนกัน  ถาเปน ๑๒ กลุมจะใชจํานวนกลุมจังหวัดละ 

ประชากรนะครับ ประมาณ ๕ ลาน ๓ แสนคน ประมาณนะครับ ๕ ลาน ๒ แสนเศษ ๆ      

ก็คือตีวา ๕ ลาน ๓ แสนคนโดยประมาณก็แลวกัน ถาอยางนี้จะไดตัวเลขกลม ๆ          

พอดี ๑๒ กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดละ ๑๐ คน ๑๒๐ คน จํานวนของคุณวุฒิสาร ถามา

เทียบเคียงกับกรุงเทพก็สูสีกัน กรุงเทพอาจจะเปนจังหวัดเดียวที่ไดกลุมเดียว เปนตน       

ถาอาจจะไมพอ ๕ ลาน ๒ แสนคนเศษ ๆ กรุงเทพ แตผมคิดวานาจะใกลเคียงพอนะครับ 

อยางนี้ผมพอจะรับได แตไมวาผมจะรับไดในแบบใดก็ตาม หรือรับไมไดในแบบใดก็ตาม 

ทานประธานครับ สภาเดียวของผมแพไปหมดแลว ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :               

ขอบคุณครับ ทานสุนทรครับ ขอประทานโทษ ทานสุนทรยกมือนานนะครับ ทานสุนทร

ครับ ทานเลขาชวยใสชื่อเขายกมือใหหนอยนะครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี ครับ 

ผมเกือบจะตองประทวงทานประธานอีกแลว แตเห็นวาทานประธานเพิ่งจะขึ้นมาวันนี้                 

ผมยกมา คนอื่นไดพูดกอนหนาผมตั้งประมาณ ๑๐ คน เพื่อน ๆ แถวนี้ก็ทราบดี เห็นใจผม 

พูดเสียจนผมแทบไมเหลืออะไรแลว ผมก็อยากที่จะสรุปงาย ๆ นะครับวา ทั้งหมดมีอยู            

๓ กลุมอยางที่วา ของกรรมาธิการ ๗๖  ๗๔  ๑๕๐ ของอาจารยสมชัยกับคุณสุรชัย ๗๖ 

๘๔  ๑๖๐  อาจารยวุฒิสาร ๑๒๐ บวก ๔๐  ๑๖๐  แตเรายังไมไดบอกเลยวาวิธีที่จะไปถึง

ไปอยางไร ผมก็กราบเรียนวา ผมสนับสนุนของคุณวุฒิสารที่แบงเปนจังหวัดนะครับ      

แตไมใชจังหวัดละ ๑ คน ทีนี้ในจังหวัด ๗๖ จังหวัดนี่เราเลือกมาใหเปน ๑๒๐ คน อาจจะ

ตาม ไมใช อาจจะ หรอกครับ ----------------------------------------------------------------------- 

  

          - ๕๘/๑ 

 

 

 



 ๑๑๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             นงลักษณ ๕๘/๑ 

 

แน ๆ ครับ ตามจํานวนประชากรครับ จังหวัดหนึ่งก็แตกตางกันไป เพราะผมไมนิยมวิธีที่

แบงจังหวัดละ ๑ เปนเทากันไปหมด เพราะในความเปนจริงในแตละจังหวัดไมเทากัน 

เพราะฉะนั้นแตละจังหวัดใน ๗๖ จังหวัด ก็จะมี สว. ๑๒๐ คน ก็จะแตกตางกันไป เชน    

ที่คุยกันมาแลวกับอาจารยวุฒิสาร โคราชก็จะไดประมาณ ๕ คน กรุงเทพอาจจะได

ประมาณ ๙ คน ก็เลือกเปนคนละ ๑ เบอรนะครับ และก็เรียงมาตามลําดับมากถึงนอย

ครับ จังหวัดละ ๑ คนก็มีนะครับ และก็เมื่อเปนดังนี้แลวมันก็จะออกมาไดเปน ๑๒๐ บวก 

๔๐ แตสวนในเรียกวา ถาไมใชเขตจังหวัดก็จะเปนเขตใหญอยางที่ ขออนุญาตเอยนาม 

ทานอาจารยเจิมศักดิ์เสนอนะครับวา เปน ๑๐ เขต หรือ ๑๐ กลุม หรือ ๑๖ นะครับ       

ทานเสนอมา ๑๖ กลุม กลุมละ ๑๐ คน ซึ่งใน สส. เราแบงออกเปน ๘ กลุมจังหวัดเลย      

ใชไหมครับ ถาเปน ๑๖ กลุมจังหวัด ก็เอา ๒ คูณเขาไป เปน ๑๖ วิธีนี้ก็อยางที่เรียนแลว   

นะครับวา มันก็จริง ๆ ละครับวาพรรคการเมืองครอบได ไมวาจะเลือกแบบไหน           

พรรคการเมืองก็ครอบไดทั้งนั้น ไมวากลุมเล็ก กลุมใหญ หรือกลุมจังหวัด แตในจังหวัด 

เขตจังหวัดนี่ ผมวาความดีงามของคนผูสมัคร ซึ่งผมไมสมัครแนนอนละครับ ความดีงาม

ของคนผูสมัครในแตละคน มันก็จะเปลงประกายในทองถิ่นของมันเอง พอที่จะสูไดนะครับ 

สมมุติวาอยางที่จังหวัด ๓ คน  ๕ คน พอที่จะสูกับพลังของหัวคะแนนตาง ๆ ที่จัดตั้งมาได 

แตในกลุมจังหวัดที่ใหญขึ้นมา ไมวาจะเปน ๘ กลุมหรือ ๑๖ กลุมนี่ครับ ซึ่งมีประชากร   

ตั้งถึง ๓ ลานคน ประกายความดีงามของแตละคนอาจจะสูพลังจัดตั้งของหัวคะแนนไมได

นะครับ ผมขอยืนยันดวยความมั่นใจอยางนี้ครับ เพราะฉะนั้นถาเลือกเปนเขตจังหวัด     

นะครับ ผมเชื่อม่ันวาคนดีมีโอกาสแทรกไดบางครับ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง)   : 

ขอบคุณครับ ทานสมาชิกครับ ผมมีอีก ๒ ทานที่ขึ้นทะเบียนไวนะครับ เพราะฉะนั้น         

ก็ถาหมดจากนี้แลว ผมขออนุญาตจะตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับ ทานเศวตครับ 

   นายเศวต  ทินกูล  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม เศวต  ทินกูล ครับ 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ นครพนมครับ ทานประธานที่เคารพครับ ดวยความเคารพ    

ผู เสนอญัตตินะครับ ในเรื่องของการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกแบบกลุมจังหวัดนะครับ 



 ๑๑๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             นงลักษณ ๕๘/๒ 

 

ผมมิอาจเห็นพองดวยกับทานครับผม เหตุผลที่กระผมอยากเห็นพองดวยกับทานนั้น     

จะไลเรียงตามความเปนจริง เราจะตองเอาใจของเราคิดไปวา สมมุติวาเราไปสมัคร สว. 

กลุมจังหวัดนั้น เราจะทําอยางไร ลําดับแรกนะครับ ถาหากวาผมเปนนักสื่อสารมวลชน   

ที่ใชสื่อทางวิทยุ โทรทัศนทั่วประเทศ แนนอนครับ พี่นองประชาชนทั่วประเทศไดเห็นผม 

ผมตองมีความเดน ความดี โชว (Show) พี่นอง ผมก็ยอมไดเปรียบครับ แตถาหากวา     

ผมเปนปราชญชาวบาน อยูในพื้นที่แคจังหวัดผมแลวนั้น ผมอาจจะมีอิทธิพลบาง บารมี

บาง คุณงามความดีบางนะครับ ไปบอกเลาเกาสิบกับพี่นองวา ผมอาสารับใชพี่นอง           

เปนสมาชิกวุฒิสภา สมมุติวาผมอยูจังหวัดนครพนมบานผม ผมก็ไมคอยไดไปจังหวัด

มุกดาหารบานเพื่อนผมหรอกครับ หรือผมไมไดไปที่จังหวัดสกลนครบานเพื่อนผม จังหวัด

กาฬสินธุ  มหาสารคามบานเพื่อนผมเลย  สรุปวาสกลนคร  มุกดาหาร  กาฬสินธุ

มหาสารคาม เขาไมรูจักผมหรอกครับ ถึงแมผมจะเปนคนดีวิเศษอยางไรนะครับ             

ก็ไมสามารถที่จะทําใหพี่นองประชาชนรับรูถึงความดีและความวิเศษผมไดนะครับ 

เพราะฉะนั้นเมื่อพี่นองประชาชนไมรับรูถึงความดีของผม พี่นองก็ไมรูจักชื่อผม ผมเอาชื่อ

ของผมไปสมัครเปนวุฒิสมาชิก พี่นองก็ไมเลือกผมแนนอน แตถาหากวาผมอยากเปน    

ผมอาจจะมีกุศโลบายครับ ทานประธานครับ ผมตองไปดูวา จังหวัดสกลนครใครเปน     

ขาใหญครับ ออ พรรคการเมือง เมืองนี้เปนขาใหญ เขามีเครือขายหัวคะแนนเยอะ         

ผมไมไดใชเงินหรอกครับ เพียงแตมีคอนเนกชัน (Connection) คือมีความสัมพันธสวนตัว 

เขาก็บอกหัวคะแนนทั้งหมดวา เอาละ เชียร (Cheer) คุณเศวต ทินกูล----------------- 

 

           - ๕๙/๑ 

 

 



 ๑๒๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          ดรุณี ๕๙/๑ 

 

คนนี้ ดี แนนอน ในเมื่อการซื้อเสียงผมยอมรับครับ มันเปนกลุมจังหวัด ซื้อเสียงไมได      

แตเมื่อไมมีการแขงขันสูง พื้นที่มันกวาง ก็ตองใชเสียงเชียรจากกองเชียรครับ กองเชียรนั้น

จะหาไดที่ไหนละครับ ก็ตองหาจากนักการเมืองทองถิ่น หรือนักการเมืองในจังหวัดนั้น ๆ        

ผมก็ทําอยางนี้ไปเร่ือย ๆ ในกลุมจังหวัดของผม ถาผมมีพวกมากที่เปนนักการเมืองจังหวัด

หรือนักการเมืองทองถิ่น แคนี้ผมก็สําเร็จแลวครับ เปน สว. ดวยเหตุผลดังที่กระผม        

ไดประทานกราบเรียนดังกลาวขางตน ผมจึงมิอาจเห็นพองดวยกับการเสนอญัตติใหใช

กลุมจังหวัดเปนกลุมเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ คุณกิตติครับ 

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม กิตติ ตีรเศรษฐ สสร. ครับ ทานประธานครับ ทานคณะกรรมาธิการยกราง        

และเพื่อนสมาชิกครับ ผมมีเร่ืองอยู ๓ ประเด็น ที่จะขออนุญาตนําเสนอ แลวก็หารือ     

ทานประธาน แลวก็ผานไปยังทานกรรมาธิการยกราง แลวก็เพื่อนสมาชิกทุกทานนะครับ 

  ประเด็นที่ ๑ เพื่อใหเกิดความถูกตองในเรื่องของเอกสารการยื่นขอ        

แปรญัตตินะครับ ที่ไดมีการสรุปกรณีของกลุมที่เสนอแปรญัตติวา ใหมีวุฒิสภามาจาก        

การเลือกตั้งจังหวัดละ ๑ คน แลวก็จากสรรหา ๘๔ คนนะครับ จริง ๆ แลวนอกเหนือจาก

กลุมของทานอาจารยสุรชัย จากภาคกลาง และก็กลุมของอาจารยสมชัยแลว ยังมีกลุม

ของอาจารยวิชัย รูปขําดี อีกกลุมหนึ่งนะครับ อันนี้จะมีปรากฏอยูในเอกสาร ในเลมสีเขียว

ในหนา ๑๑๐ นะครับ ก็อยากจะใหบันทึกไวใหถูกตองนะครับ 

  ประเด็นที่ ๒ ก็เปนประเด็นที่ทานสมาชิก ขอประทานโทษ ที่ขออนุญาต   

เอยนามนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดนําเสนอตอที่ประชุม ในเร่ืองของการพิจารณา

เร่ืองการแบงเขตใหเปนเขตใหญขึ้นนะครับ ซึ่งโดยขอบังคับเทาที่เขาใจนะครับ ก็จะเสนอ

ไมได ถาทางกรรมาธิการยกรางไมเห็นชอบดวยนะครับ ซึ่งทางฝายกรรมาธิการยกราง   

บางทานก็ไดเห็นควรใหมีการนําเสนอวา ใหมีการพิจารณาในเรื่องของเขตจังหวัด     

จังหวัดละ  ๑ คน กับใหแบงเขตใหใหญขึ้นนะครับ แตเทาที่ ได รับฟงการชี้แจงของ  

 



 ๑๒๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          ดรุณี ๕๙/๒ 

 

กรรมาธิการอีกบางทานนะครับ  ก็ยังมีความเห็นเปนนัยยะทางเดิม  คือตามที่ ได มี   

ผูขอแปรญัตติไวเทานั้น ก็คือจะเปน ๓ ประเด็นหลัก คือตามที่กรรมาธิการยกรางเสนอนะ

ครับ แลวก็ตามที่ผูขอแปรญัตติเสนออีก ๒ กลุม อีก ๒ สวนนะครับ เพราะฉะนั้นในสวนนี้

ถาเพื่อใหเกิดความชัดเจน กระผมมีความเห็นเชนเดียวกับเพื่อนสมาชิกที่ไดพูดไปก็คือ 

ทานชาติชาย แสงสุข นะครับ ขอประทานโทษที่เอยนาม ที่วากรรมาธิการยกรางนาจะ    

ทําความเขาใจกัน แลวตกผลึกออกมาเปนขอสรุปวาจะเปนเชนไรนะครับ ถาหากวาทําได 

จะทําใหเพื่อนสมาชิกไมสับสนนะครับ  

  สําหรับในประเด็นที่ ๓ ที่จะขออนุญาตหารือ ถาหากวามีการพิจารณา     

ที่จะตองถึงขั้นลงมติในเรื่องของคําแปรญัตติที่มีอยู ณ เวลานี้นะครับ มีเพื่อนสมาชิกก็ได   

มีการนําเสนอในวิธีการลงมติอยูหลายรูปแบบนะครับ ซึ่งในสวนของผมเอง ผมมี

ความเห็นวา เนื่องจากคําแปรญัตตินะครับ จะมีอยูสอดคลองกันในสวนของการเลือกตั้ง

กลุมจังหวัด ไมวาของทานสุรชัย ขอประทานโทษที่เอยนาม หรือทานอาจารยสมชัย     

หรือของกลุมอาจารยวิชัยที่วาใหจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน แลวก็จากการสรรหา ๘๔ คน 

ซึ่งตรงกับของยกรางนะครับ วาจากจังหวัดเลือกตั้ง จังหวัดละ ๑ คน เพราะฉะนั้น          

ถาหากวาจําเปนจะตองมีการลงมติในสวนนี้ อันนี้จะแตกตางกับของทานอาจารยวุฒิสาร 

ทานกรรมาธิการเสียงขางนอยนะครับ เพราะฉะนั้นนาจะมีการลงมติในประเด็นนี้กอนวา

จะเปนอยางไร ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

อยางไรก็ทานอาจารยจรัญจะขอ ถาตกลงกันไดมันก็สะดวกขึ้นนะครับ เชิญทาน

อาจารยจรัญจะขอพูด ใชไหมครับ เชิญครับ ทานอาจารยจรัญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)   :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ  ผม  จรัญ  ภักดีธนากุล  กรรมาธิการครับ  ใครจะกราบเรียนอยางนี้ครับวา                

ขอความกรุณาลงมติเปน ๒ ขั้นตอนครับ ขั้นตอนแรกก็ขอลงมติวา จะใชระบบเลือกตั้ง

จังหวัดละ ๑ คน หรือไมเปนจังหวัดละ ๑ คน หรือมากกวา ๑ คน ถาคะแนนออกมาวา --- 

                                                                                                                      - ๖๐/๑ 

 



 ๑๒๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๖๐/๑ 

 

จังหวัดละ ๑ คน แบบกรรมาธิการ ก็ตองโหวตครั้งที่ ๒ วา จะเอา ๗๔ สรรหา ๗๔ หรือ 

๘๔ ตามขอเสนอของ ๒ คณะ ๒ กลุมนะครับ แตถาคะแนนออกมาวาจะเอามากกวา      

๑ คนตอจังหวัด ก็จะตองมาดูวาจะจัดวิธีเลือกตั้งในนี้อยางไร จะแบงกลุมแบงอะไร

อยางไร ขอบคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

มีทานสมาชิกที่ขอ  เห็นดวยกับขอเสนอนี้ไหม ทานปริญญาครับ  

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  ทานประธานที่เคารพครับ และทานผูมีเกียรติ

ทุกทาน ผม ปริญญา ศิริสารการ สสร. นะครับ ผมขออภิปรายนะครับ เร่ืองเกี่ยวกับเมื่อกี้

กลุมจังหวัดกับจังหวัดเดี่ยวนะครับ ผมมองเห็นวาเปนความผิดพลาดถาเราใชกลุมจังหวัด 

เราจะมีจังหวัดบางจังหวัดที่ไมไดเปน สว. ถาเราใชกลุมจังหวัด แลวเราก็จะมีปญหา   

แบบกรณี สสร. ของเรานี่ บางจังหวัดเราไมมี สสร. นี่ คนในจังหวัดที่ ไมมี สสร.               

มีความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจ ทานผูฟงที่อาจจะฟงอยูทางบานนี่ คงมีความรูสึกเชนเดียว    

กับผม ผมเปน สสร. ที่ดูแลบางจังหวัดที่ไมมี สสร. นี่ ผมรูถึงความรูสึกของคนในจังหวัด

นั้นวา เขามีความรูสึกวาเขาดอยหรือเขาแปลกอะไรที่เขาไมมี สสร. ในจังหวัดนั้น เวลา   

เขาทํางานรวมกับเรานี่ เขานาจะมีคนของเขาอยูในสภา สสร. แตเขาไมมี ตองใหคน

จังหวัดอื่นมาดูแลเขา นี่คือสวนหนึ่งที่อุปมาอุปไมย ความรูสึกอันนี้เปนความรูสึกรวม    

และในกรณีที่กลุมจังหวัด ผมมองวา เมื่อกี้ที่ทานโอรสพูดนี่ ความเปนจังหวัดนิยมนี่มันจะ

มีมาก และจังหวัดใหญไปรวมกับจังหวัดเล็กนะครับ เกิดคนนี่ ก็ควรจะเลือกคนของตัวเอง       

ในสามสี่จังหวัดที่รวมกลุมกัน จังหวัดเล็กก็จะไมได สว. มีโอกาสจะเปนอยางนั้น      

จังหวัดใหญก็จะได สว. ถึง ๒ หรือ ๓ คน ในกลุมจังหวัดนั้น อันนี้คือความไมเกลี่ยกัน     

ไมทั่วนะครับ เพราะความเปนที่ สว. ของแตละจังหวัดนี่ ถึงแมจะไมไดเขาไปดูแลชาวบาน

มากมาย แตก็จะรับรูจากสวนกลางบางเรื่อง หลายเรื่องเขาไปสูจังหวัดของตนเอง อันนี้  

คือความยุติธรรม ถาจังหวัดใหญทานก็อาจจะมี สว. มากขึ้น ก็เกลี่ยหรือรับรูสิ่งที่

สวนกลางหรือสวนที่ขอตกลงในหองนี้ไปสูจังหวัดไดมากขึ้น ไดเฉลี่ยทั่วขึ้น นี่คือจุดออน

ของการที่ ที่เรากําลังจะสรางเขตจังหวัดนะครับ ฐานะ แลวเมื่อกี้บอกวาคนที่หาเสียงใน

จังหวัดใหญ ๆ นี่นะครับ หรือวามีความสามารถในการหาเสียงไดอยางไรนี่ อยางที่นอง  



 ๑๒๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๖๐/๒ 

 

เมื่อกี้บางทานบอกวา เพราะทานเปนสื่อ หรือทานมีโอกาสที่ผานในสายตาชาวบาน 

โอกาสก็งายขึ้น เมื่อกี้คุณเศวตก็พูดถึงขอจุดออนที่จังหวัดเรารูจักกัน ในจังหวัดเดียวกัน 

เราก็ไปขอรองอีกจังหวัด เชิงขอรอง และมีบุญคุณดวย เผลอ ๆ คนที่กลุมที่เราไปขอรองนี่ 

ขอรองกลับมาเปนบุญคุณนี่ อาจจะตองพอตอบแทน ซึ่งการขอรองกลับมานี่ สิ่งนี้นี่

อาจจะไมถูกตองตามจริยธรรมก็ได แตตองฝนทําหรือไมก็ตองหลับหูหลับตา อันนี้       

เปนนิสัยของคนไทยนะครับ แลวทานสังเกตไหมครับวา ผูอภิปรายไมเห็นกับกลุมจังหวัด 

สวนใหญจะมาจากตางจังหวัด แสดงวาคนอีกเจ็ดสิบกวาจังหวัดซึ่งไมไดอยูสวนกลาง 

มองภาพไปในลักษณะเดียวกันหมดคือ ปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไมมี สว. ในจังหวัด

นั้น แตคนที่อาจจะมาจากตางจังหวัด แตมาอยูกรุงเทพนานแลวนี่ จะมองภาพแบบคน

กรุงเทพ หรือมองภาพแบบสวนกลางวา อยางไรก็ได เปนกลุม หรือคนที่มาจากจังหวัดที่

คอนขางจะใหญก็จะบอกวา กลุมจังหวัดนี้ดีกวา เพราะโอกาสของจงัหวัดที่ตัวเองมีโอกาส

นี่ มันจะมากกวาคนอื่น  อันนี้มองถึงจังหวัดเล็ก ๆ  นะครับ ผมบอกวาถาจังหวัด

หนองบัวลําภูไปรวมกับจังหวัดอุดร สมมุตินะครับ คนหนองบัวลําภูอาจจะไมมี สว. ก็ได 

เพราะคนอุดรไดไปหมดนะครับ หรือคนนครพนมอาจจะไมไดก็ได เพราะคนสกลนคร ซึ่ง

ใหญกวาเอาไปหมด อันนี้คือจุดออน เปน บิ๊ก มิสเทค (Big mistake) เลยครับ ผมขอพูด

ภาษาอังกฤษหนอยวา จะทําใหความเกลี่ยของการเปน สว. ไมทั่ว แตจุดออนอีก       

อยางหนึ่งคือการที่ สว. มีจังหวัดละ ๑ คน ก็เปนจุดออนอีกอยางหนึ่ง เพราะวามันเกลี่ย

กันไมทั่ว บานเราไมใชอเมริกา ซึ่งจะมี สว. เล็กใหญเทากันหมด คือจํานวน สว. แต     

บานเราตองการเกลี่ยตามประชาชน นาจะเปนเหตุเปนผลของมัน ที่มาของการเปน

ตัวแทนตามสัดสวนของประชาชนนี้นาจะยุติธรรมที่สุด และจังหวัดทุกจังหวัดตองมี สว. 

ถาจังหวัดทุกจังหวัดไมมี สว. แบบเขตรวม อันนี้คือจุดออน แลวทานจะรูวาการที่ไมมี สว. 

ครบทุกคน เมื่อถึงวันนั้นทานจะบอกวา รูอยางนี้ไมทําดีกวา แลวทานจะเสียใจ ถาทาน  

ใชเขตแลวบางจังหวัดไมมี สว. ผมอยูสภาที่ปรึกษานะครับ บางจังหวัดก็ไมมีสภา           

ที่ปรึกษา เวลาทํางานนี่มันทําได แตทําไดไมดีครับ 

           - ๖๑/๑ 

 



 ๑๒๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รัตนา ๖๑/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณ มีทานสวิงอีกคนหนึ่งครับ เชิญทานสวิงครับ                       

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่ เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ          

ผมฟงมานานนะครับวันนี้นี่นะครับ ผมคิดวาเราก็ใกลจะไดขอสรุปนะครับ แตวามี        

บางเรื่องที่เรายังติดคางกันอยูนะครับ ผมมีขอสังเกตอยางนี้นะครับวา เอาละ ถึงแมวา

ตอนนี้เราจะมีเร่ืองเกี่ยวกับผสมนะครับ ถึงแมวาอยางไรก็ตามนี่นะครับ เราก็เห็นวา      

มันนาจะเปนทางออกที่ดีที่สุด ทั้ง ๆ ที่ผมก็คิดวาฐานของประชาชนนาจะเปนฐานที่ม่ันคง

ที่สุดนี่นะครับ ถึงแมวามันจะไมดีอยางที่เราตองการ แตทีนี้ความเห็นของผมนะครับ 

ตอนนี้นี่ ผมมีความคิดวาอยางไรก็ตามนี่นะครับ ในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกที่จะทําให สว. 

ไดมานี่นะครับ ผมเห็นดวยกับบางทานที่เสนอวา จังหวัดละ ๑ คนนี่ ผมก็ยังเห็นวามันเปน

เร่ืองที่ผิดหลักผิดสวน และผิดสัดสวนอยูพอสมควรนะครับ เพราะวามันจะทําให       

ความแตกตางระหวางสัดสวนของประชากรกับจํานวนของ สว. นี่แตกตางกันออกไป    

นะครับ ซึ่งมันเทียบกันไมไดเลยจังหวัดละ ๑๐ ลาน กับจังหวัดละประมาณแสนกวาคนนี่

นะครับ อันนี้ก็เปนเรื่องที่เราอาจจะตองชวยกันพิจารณา  

   อันที่ ๒ ผมเองยังเห็นดวยกับการที่จะทําใหสัดสวนของการที่ไดมาจากการ

เลือกตั้งนี่นะครับมากกวาการสรรหา เพราะวาถึงแมวา เราบอกวา การสรรหานี่นะครับ     

จะอุดชองวางอะไรตาง ๆ ไดนะครับ แตวาฐานของประชาชนนี่ที่แนนอยูเราก็ยังจะอธิบาย

กับประชาชนไดวา ที่เรามีระบบที่จะตองไปตรวจสอบกับระบบอื่นนี่นะครับ เราเองก็ไมได

เกาหลังซึ่งกันและกันเสียทีเดียว เพราะวาระบบที่ผานมา ถาสมมุติเปนระบบสรรหา     

เขาบอกวา เปนการเกาหลังซึ่งกันและกันระหวางองคกรอิสระกับ สว. นี่นะครับ              

ซึ่งผมคิดวา เอาละ เรายังพอจะอธิบายไดวา เราเองนี่ยังมีฐานของประชาชนนะครับ        

ทีนี้ก็นาจะมากกวา ทีนี้นี่นะครับ ผมคิดวาในเรื่องเกี่ยวกับการไปสูวาจะเปนเขตไหน 

อยางไรก็ตามนี่นะครับ ที่จริงตอนนี้ผมก็ฟงดูแลว ผมก็รับไดทั้ง ๒ สวน ในลักษณะที่เปน

เขตจังหวัดกับเขตใหญ เขตรวมกลุมจังหวัดนะครับ ทีนี้ผมมีขอสังเกตอยางนี้ครับ           

ที่จริงแลวในป ๒๕๔๐ ซึ่งผมคิดวาหลายทานที่อยูในที่นี้ในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ        

ป ๒๕๔๐ เราตั้งเรื่องเกี่ยวกับหลักการของ สว. ไวชัดเจน ซึ่งผมคิดวาเจตนารมณนั้น       



 ๑๒๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัตนา ๖๑/๒ 

 

เรานาจะถูกนํามาใช ก็คือวา เราไมให สว. ในเร่ืองเกี่ยวกับการหาเสียง ดวยเหตุผลครับ    

มีเหตุผลก็คือวา สว. ควรที่จะเปนบุคคลที่มีตนทุนทางสังคมที่ดีนะครับ ที่ผานมานี่        

ผมเขาใจวาเรื่องนี้นี่ ผิดหลักการไป ก็เพราะวาคนที่มีตนทุนทางสังคมแทบจะไมมีโอกาส

ไดมาเหมือนกันครับ คนที่เขามานี่ก็ใชทุนทั้งสิ้น ไมใชทุนทางสังคมครับ แตใชทุนตัวเอง   

นะครับ ผมก็มีประสบการณเร่ืองนี้นะ บางคนก็ใชเปน ๒๐ ลาน ๓๐ ลาน กวาจะไดเขามา 

ดังนั้น หลักการในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ก็ผิดเพี้ยนไปวา ทําอยางไรเราถึงจะทําให สว.    

ที่เขามาเปนวุฒินี่นะครับ เปนผูมีตนทุนทางสังคม ถาคุณจะเปนสมาชิกวุฒิสภาคุณตอง

สรางตนทุนทางสังคมของคุณดวย ไมไดหมายความวา คุณจะใชทุนของคุณอยางเดียว  

ในการที่จะเขามา ซึ่งผมคิดวาจริง ๆ แลวนี่เร่ืองนี้ก็ไปเขตใหญก็ได ถาหากวาคนนั้น         

มีตนทุนพอนะครับในทางสังคม ซึ่งผมคิดวาอันนี้ก็คือเราจะไดวุฒิที่มีประสบการณ       

นะครับ ในแงของการสรางกระบวนการในแงของการเรียนรูใหกับสังคม และเปนที่ชื่นชอบ

ของประชาชน ผมก็เห็นนะครับในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ รุนแรก ๆ นะ บางทานเองก็อายุ

มากแลวนะครับ ๘๐ ปแลวนี่ เพียงแคบอกชื่อไปประชาชนเลือกก็มี เพราะเขาสรางตนทุน

ของเขามาทั้งชีวิตในการที่จะเขามาเปนวุฒิ ซึ่งผมคิดวาเราตองสรางวัฒนธรรมแบบนี้ดวย 

ซึ่งจริง ๆ แลวก็คือ ตองสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นระหวาง สว. กับ สส. ดังนั้น 

กระบวนการในเรื่องของคุณสมบัติก็ดี กระบวนการในแงของการจัดเขตตาง ๆ ก็ดี ก็ควร

จะแตกตางไปกวา สส. ซึ่งผมคิดวาเรื่องนี้มันจะทําใหเกิดความแตกตาง ซึ่งถาไมเชนนั้น

เองเราก็ยังได สส. ประเภท ๒ อยูดี อันนี้โดยความคิดผม ก็คือวา เอาละ หลัก ๒ หลัก    

ผลโดยสรุปก็คือวา  ๑. สัดสวนของประชากรยังเปนสิ่งที่สําคัญ ไมใชเพียงแคจังหวัดละ    

๑ คน   ๒. ก็คือวาทําอยางไรถึงจะออกแบบเพื่อใหคนที่มีตนทุนทางสังคมนี่ไดเขามาสู

กระบวนการนี้ ขอบพระคุณมากครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานสุนทรทานที่ ๒ ครับ เชิญครับ 

                                                                                                                      - ๖๒/๑ 



 ๑๒๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๖๒/๑ 

 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี 

สสร. นม. ทานครับ ตามที่ทานสมาชิกผูมีเกียรติ ขออนุญาตเอยนาม คุณปริญญาได

กลาวเมื่อกี้ ทานกังวลถึงจังหวัดที่จะไมมี สว. กระผมก็ไมอยากใหเกิดขึ้น แลวก็จะไมให

เกิดขึ้นแนนอนครับ เพราะจากการแบงสรรแลว จากการคํานวณออกมาแลว ซึ่งเปนการ

คํานวณของอาจารยวุฒิสาร คนที่ทําออกมานะครับ แลวก็ทานเรียนบอกวาไดชี้แจงแลว 

แตทานครานที่จะชี้แจงอีก  ผมก็เลยรับอาสามาชี้แจงแทน ทานแบงออกเปนทั้งหมด      

นะครับ ยึดหลักการอยางที่วา อยางนอยทุกจังหวัดตองมี สว. จังหวัดละ ๑ คน กอน      

นะครับ แลวก็มาคํานึงถึงจํานวนประชากรไลออกมา ผมสามารถใหคําตอบทุกคําตอบเลย

นะครับ ในจํานวน ๑๒๐ คน กรุงเทพมหานครจะมีถึง ๑๑ คน นครราชสีมา จังหวัดของผม 

จะมีถึง ๕ คน เชียงใหม ๓ คน นะครับ กาฬสินธุ ๒ คน นี่ยกตัวอยางนะครับ บุรีรัมยของ

คุณการุณนี่ก็ ๓ คนนะครับ สวนใหญก็จะเปนจังหวัดละ ๑ คน ๒ คนนะครับ ทางรอยเอ็ด

ก็ ๒ คน อันนี้ตามจํานวนของจังหวัดนะครับ รวมทั้งสิ้นแลว อุบลราชธานี ๓ คน           

รวมทั้งสิ้นแลวก็ ๑๒๐ คนครับ ทุกจังหวัดจะมี สว. อยางนอย ๑ คนครับ อันนี้ขอเรียน

เสนอมา ทั้งหมดจะได ๑๒๐ คน แลวก็ไปบวกกับที่คัดสรรอีก ๔๐ คน เปน ๑๖๐ คนครับ 

อันนี้ใหคําตอบไดนะครับวาทุกจังหวัดมี แลวก็ทานผูใดอยากจะมาดูตัวอยางการแบงก็มา

ดูที่นี่ได สภาแหงนี้ผมวาเราขาดแคลนอยูอยางหนึ่ง ผมจะเสนอนะครับ ที่เสียเวลาพูดกัน

มาก ๆ นี่ครับ เพราะไมพูดกันดวยเอกสาร จะพูดกันดวยคําพูด ดังที่เมื่อวานผมเรียกรอง

แลวนะครับ การเลือกตั้งระบบสัดสวนอะไรที่ดี ผมบอกแลวใหเขียนเอกสารมาใหทําความ

เขาใจ ทานบอกวา เขียน ๕ นาทีก็เสร็จ ๕ นาทีก็เสร็จ ก็เขียนมาฝายเดียว อีกฝายก็       

ไมยอมเขียน สรุปแลวฝายที่ไมยอมเขียนก็แพไป เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับ ตอไปผมก็

ขอเรียกรองวา ถาทานใดมีเอกสาร โปรดแสดงแนบไปดวยเลยเพื่อความเขาใจ เพื่อการ

ประหยัดเวลาครับ ขอบคุณ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ขอบคุณครับ ตอไปทานศักดิ์ชัยครับ เชิญครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย           

อุนจิตติกุล สสร. ครับ ทานประธานครับ ผมคงจะไมอภิปรายยืดยาวนะครับ เพียงแตวา 



 ๑๒๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๖๒/๒ 

 

อยากจะเรียนชี้แจงในเรื่องของกลุมจังหวัดนะครับ เมื่อกี้เราก็พูดกันแลวนะครับวา                   

ถาจังหวัดเดียวนี่ เราชัดเจนเลยนะครับวา แตละจังหวัดจะมี สส. มีชื่อมาแลว สว. นี่มีชื่อ

มาแลว ทีนี้ผมกราบเรียนอธิบายนิดหนึ่งวา ที่บอกวา จะไมมี สว. ครบทุกจังหวัดนะครับ 

อาจจะเปนสิ่งที่คลาดเคลื่อนไดนะครับ ลองพิจารณาตามผมสักนิดเถอะครับวา ในกรณีที่

จังหวัดใหญนี่นะครับแลวมีจํานวนผูสมัคร สว. จํานวนมาก ๆ แลวประชาชนในจังหวัดนั้น 

สามารถที่จะกาไดหมายเลขเดียว คําถามก็คือวา เมื่อกาแลวผูที่ไดคะแนนมากที่สุด                        

ผูนั้นก็จะเปนผูได ถูกไหมครับ ในกลุมจังหวัด สมมุติ ถาในกลุมจังหวัดประกอบดวย                     

๓ จังหวัด จังหวัด สมมุติวา อุดร หนองคาย หนองบัวลําภู นะครับ อุดร กาได ๑ เบอร                    

ในเขตอุดรก็จะกา  ๑  เบอร  ในหนองคายก็จะกาเหมือนกัน  เพราะฉะนั้นโอกาส                

ที่การกระจายตัวของผูที่จะไดรับเลือกตั้งเขามาจะสูงกวา เพราะวาผูที่ไดที่ ๒ ในแตละ

จังหวัดจะมีคะแนนที่ลดทอนลงมาเปนจํานวนมากนะครับ ก็กราบเรียนชี้แจงวา อันนี้     

เปนแนวคิด แตไมไดโตแยงกัน เพียงแตจะทําคําชี้แจงอธิบายใหทราบวา การที่เรา         

จะไดมาซึ่ง สว. ที่เราเปนหวงวา ถาไปอยูในแตละจังหวัดนี่ กลุมอํานาจเกาจะคุมพื้นที่อยู

นั้นจะไดรับการเลือกตั้ง แตถาเราสามารถที่จะเชื่อมโยงใหเปนกลุมใหญขึ้น โอกาสที่จะ     

ทําการซื้อเสียงก็จะนอยลง ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                  

ทานอาจารยกรรณิการครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  เรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน กรรณิการ  

บรรเทิงจิตร นะคะ ขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเล็กนอยตรงนี้วา หลายทานไดพูดถึง สว. 

วาเปนตัวแทนในพื้นที่นะคะ ซึ่งตรงนี้คิดวานาจะทําความเขาใจกันสักเล็กนอยวา สว.                  

จะแตกตางกับ สส. ตรงที่วา สส. นั้น เปนผูแทนที่ผานการเลือกตั้ง --------------------------- 

 

           - ๖๓/๑ 

 



 ๑๒๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัศมี ๖๓/๑ 

 

ซึ่งเมื่อวานเราไดมีการพิจารณากันไปพอสมควร แลวก็มีจํานวนมากพอสมควร ก็คือ   

๔๐๐ คน ก็คือ ๔๐๐ เขต นั่นก็คือตัวแทนของประชาชนที่อยูในระดับพื้นที่ ซึ่งจะตองดูแล 

จริง ๆ ภารกิจตรงนั้นก็ไมไดดูแลพื้นที่ แตมีเชื่อมโยง ยึดโยงกับพื้นที่ได ในสวนของ สว. 

นั้น ถาในความเขาใจก็คือ นอกจากจะยึดโยงกับพื้นที่เปนลักษณะของเพื่อการหาขอมูล

หรือการเชื่อมโยงกับพื้นที่ แตในขณะเดียวกันเขาก็ยังเปนตัวแทนของประชาชน             

ทั้งประเทศ เพื่อทําหนาที่กลั่นกรองกฎหมาย เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการทํางาน ไมใชเปน

ผูที่ลงไปติดตาม หรือเปนผูแทนราษฎร ตรงนี้อยากใหทําความเขาใจกันดวยนะคะวา      

มีความแตกตางระหวาง สว. และ สส. มิเชนนั้นแลว สว. ก็คือ สส. ซึ่งเปนอยูที่เหมือนทีเ่รา

เปนกันอยู ณ ขณะนี้ เหมือนที่ผานมา ก็คือ สว. สส. ก็เลยไมรูวาใครทําหนาที่กันอยางไร 

ตรงนี้อยากใหมีภารกิจที่ชัดเจน แลวก็การไดมาซึ่ง สว. ก็เห็นดวยกับการเลือกตั้ง แตวา

เนื่องจากวาเราก็ไดผานการพิจารณากันมาแลว ก็เห็นดวยวา ในสวนของการเลือกตั้งของ 

สว. นั้น นาจะมีสัดสวนที่มากกวาการสรรหา เนื่องจากวาการสรรหานั้น เราก็จะไดกลุม

บุคคลที่เปนกลุมเล็กกลุมนอย ที่ไมมีปากไมมีเสียง ไมมีโอกาสในการที่จะลงไปเลือกตั้ง 

แตวามีความรูความสามารถเปนภูมิปญญาทองถิ่น เปนบุคคลที่ไดรับความเชื่อถือ        

แตไมมีทุนทรัพย แตมีทุนทางสังคม เหลานี้ก็ไดมีโอกาสไดรับการสรรหาเขามาได 

เพราะฉะนั้นจะเห็นวา ความแตกตางระหวาง สว. กับ สส. นั้น เวลาเราพูดกันไปพูดกันมา

จะกลายเปนกลุมเดียวกัน ก็คือวาเลือกตั้ง แลวก็เปนคนในพื้นที่ แตจริง ๆ แลวดิฉันคิดวา 

การที่จะพิจารณาสรรหา สว. นั้น มาจากสัดสวนของประชาชนที่เดิมที่เราบอกวา จํานวน  

กี่คน กี่คน มาจากจํานวนสัดสวนของประชาชนมากกวา แตเมื่อมีแนวคิดใหม เร่ืองของ

การเลือกตั้งแบบกลุมจังหวัด ตรงนี้ก็นาจะเปนอีกสวนหนึ่งที่จะทําใหเห็นวา กลุมคน    

หรือกลุมจังหวัดเหลานี้นี่ ตองอาศัยทุนทางสังคมที่ดีพอสมควร เนื่องจากวาคุณสมบัติ

ของ สว. นั้น สิ่งที่เราตองการก็คือคุณสมบัติที่สูงกวาใชไหมคะ ในเรื่องของการเปนพี่เลี้ยง

ใหกับ สส. ดังนั้นคุณสมบัติของ สว. นั้น เปนคุณสมบัติที่มี  ๑. ตองเปนกลางใชไหมคะ     

มีความเปนกลางทางการเมือง  พวกเราก็พยายามเชื่อมโยงกันหลาย  ๆ  สวนวา                

ในลักษณะของการเลือกตั้งที่ผานมาของการเลือกตั้ง สส. หรือ สว. นั้น โดยเฉพาะ สว. นั้น        

 



 ๑๒๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             รัศมี ๖๓/๒ 

 

เพราะวาไปยึดติดกับพรรคการเมืองมากเกินไป ซึ่งสมาชิกหลายทานไดอภิปรายกัน       

ไปแลว อีกสวนหนึ่งก็คือ ก็เลยมองเห็นวา ในลักษณะของ สว. รูปแบบใหม ซึ่งสมาชิก     

หลายทานอาจจะยังไมเขาใจ รวมทั้งอยากจะเรียนเสนอทานประธานวา กอนที่เราจะ

ตัดสินใจลงคะแนน หรือโหวตกันในสวนนี้ อยากจะใหทําความเขาใจในแตละขอมูล      

ในแตละสวน ไมวาจะเปนกลุมที่ ๑  เร่ืองการเลือกตั้งโดยใช ๗๖  หรือสรรหา ๘๔ หรือจะ

ใชแนวของอาจารยวุฒิสาร ๑๒๐ ๔๐ เหลานี้อยากใหมีความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งกอนที่เรา

จะตัดสินใจในการที่จะลงเลือกตั้ง เนื่องจากวาขณะนี้พูดกันยังมีหลายออพชัน (Option) 

หลายวิธี หลายแบบอยูนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เสนอวา ทานประธานชวยกรุณาชวย

จัดการตรงสวนนี้ดวยนะคะวา จะทําอยางไรจึงจะใหพวกเราเขาใจเปนเรื่องเดียวกัน       

ในเรื่องเหลานี้  เพราะวาอภิปรายกันไป  มีความเห็นที่หลากหลายกันเหลือเกิน 

เพราะฉะนั้นตรงนี้ เดี๋ยวจะสรางความสับสนกอนที่จะตัดสินใจคะ ขอบพระคุณคะ       

แลวสุดทายก็เลยเสนอวา พวกเราก็คุยกันเยอะ ก็ถกเถียงกัน ก็อยากใหใชความรู แลวก็   

ใชความรักในการพิจารณาดวยคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

คุณปริญญาเปนรอบสอง ขอพวกรอบหนึ่งกอนนะครับ มีทานมนตรีครับ  

  นายมนตรี  เพชรขุ ม   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพครับ           

ดวยความเคารพคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ ดวยความเคารพเพื่อนสมาชิกทุกทาน

นะครับ ขอบคุณทานประธานนะครับ วันนี้ผมมีโอกาสไดพูดเปนรอบที่ ๓ นะครับ          

แตจริง ๆ ก็เปนประเด็นที่จําเปนตองพูดนะครับ เพราะวาผมเองไมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง   

นะครับ ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับ ที่จะใชกลุมจังหวัดในเขตเลือกตั้ง สว. นะครับ คิดกันได

อยางไรนะครับ ผมก็ไมเขาใจ ผมยืนยันคําเดิมนะครับ แนวคิดนี้ไปคิดกันเมื่อไหร         

และทราบวามีการประชุมกันวันนี้นอกรอบ -------------------------------------------------------- 

 

                       - ๖๔/๑ 



 ๑๓๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       บุศยรินทร ๖๔/๑ 

 

กําลังคิดอะไรกันอยู ผมก็ยืนยันคําเดิมวา ผมพูดแบบนี้ และรับผิดชอบคําพูดของผม      

ทุกคําพูดนะครับ ผมเชื่อเหลือเกินวาพี่นองประชาชนทั้งประเทศ ทุกจังหวัด จะไมเห็นดวย

เปนอยางยิ่งในแนวคิดนี้นะครับ นั่นก็หมายถึงแนวคิดที่จะมีหลาย ๆ จังหวัดรวมกลุมกัน

เพื่อที่จะเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับ วันนี้ก็ตองขอขอบคุณนะครับ อยางทานที่ไดออกมา

กลาวที่เปนประโยชนใหกับประเทศชาติบานเมืองเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญหลาย ๆ ทาน และคณะกรรมาธิการยกราง ขอเอยนามนะครับ ขออภัยดวย 

ทานอาจารยประพันธนะครับ เมื่อกี้ ทานเปน กกต. อยูดวย ทานก็ไดกลาวอยางชัดเจน  

นะครับ และแนนอนที่สุดนะครับ ตามความรูสึกและแนวคิด เมื่อผมยืนยันนะครับวา

สมาชิกวุฒิสภาใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดนะครับ แตเมื่อแพโหวตในสภา     

ถือวาผมก็ไดทําหนาที่แทนพี่นองประชาชนนะครับ ที่ไดมีเสียงสะทอนหรือมีเสียง        

บอกเลากันมาตลอด หรือวาที่ไปพบปะพี่นองประชาชนมา พี่นองประชาชนบอกวา        

ใหมาจากการเลือกตั้งเทานั้น นั่นคือระบอบประชาธิปไตยนะครับ แตเมื่อแพโหวตในสภา

ผมก็ไมไดวาอะไรตรงนี้ ก็เคารพตอมติในสภาอยูแลวนะครับ และในขณะเดียวกันผมไดดู

รายละเอียดและไดฟงเหตุและผลตลอดมานะครับ ผมเองก็สนับสนุนและก็เห็นดวยกับ

อาจารยวุฒิสารนะครับ ซึ่งทานก็ไดชี้แจงในคณะกรรมาธิการยกรางขางบนโนนครั้งหนึ่ง 

และทานก็ลงมาชี้แจงที่ดานลางนี้อีก ๑ ครั้งนะครับ เพราะนั่นคือจะตองมีการเลือกตั้ง

วุฒิสมาชิกจํานวน ๑๒๐ คน ก็หมายถึงจังหวัดใหญก็จะไดมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก   

การเลือกตั้งหลาย ๆ คน จังหวัดเล็กก็นอยลงมา นอยลงมา ตามลําดับ จนกระทั่งเหลือ

จังหวัดเล็กสุด ๑ คนนะครับ ผมก็ตรงนี้เปนที่พอใจและรับไดนะครับ ฉะนั้นทานประธาน        

ที่เคารพครับ กลุมที่ยังคิดวา กลุมจังหวัดเปนเขต หลาย ๆ จังหวัดรวมเปนเขต ผมก็ยืนยัน

คําเดิมวา ผมไมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง และผมยังตองคิดวากลุมนี้กําลังคิดอะไรอยู          

อีกครั้งนะครับทานประธาน คํานี้ และผมรับผิดชอบคําพูดของผมตลอดเวลานะครับ      

ผมเชื่ อ เหลือ เกินนะครับ  อยางที่ท านกรรมาธิการยกรางบางทานไดพูด เมื่ อกี้               

ทานอาจารยจรัญ  ภักดีธนากุล ขออภัยที่เอยนาม ทานก็พูดเมื่อกี้ นั่นก็คือการเขาสูระบบ

ของที่พึ่งของการเมือง สมาชิกวุฒิสภานี่ครับ ถาเอาเขตใหญเกินไปหลาย  ๆ จังหวัด        

 



 ๑๓๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       บุศยรินทร ๖๔/๒ 

 

มารวมเปนเขตเดียวนะครับ ผมเชื่อเหลือเกิน ทางภาคใตนะครับ วุฒิสมาชิกทุกทาน      

ตองเปนคนของประชาธิปตยหมดละครับ ๑๔ จังหวัดจะมีกี่ทาน ผมไมทราบ ก็ตาม

จํานวนที่ทานอาจารยวุฒิสารไดมีเอกสารอยูในมือ และที่อางอิงนะครับ ฉะนั้นกี่คน          

ก็แลวแตใน ๑๔ จังหวัด ตองเปนคนของพรรคประชาธิปตยหมดเลยนะครับ ผมเชื่อม่ัน

อยางนั้น ผมเองเปนเด็กบานนอก ทานประธานครับ อยูตางจังหวัดนะครับ ผมยังไมม่ันใจ

เลยวาในอําเภอที่ผมอยูนี่รูจักผมหมดทุกคนหรือไม และผมรูจักพี่นองประชาชนในอําเภอ

บานผมหมดหรือไม และหลายทานที่กลาวมาเมื่อกี้ ผมก็เชื่อเหมือนกันวาตองเหมือนกับ

ผมครับ อาจจะไมรูจักหมดทุกคนหรอกครับในอําเภอนั้น ๆ อําเภอที่บุคคลเหลานั้นอยู 

อยาวาแตภายในจังหวัด แลวทานจะมารวม ๓ จังหวัด ๔ จังหวัด ๒ จังหวัดอะไรกันอีก 

ใครจะไปรูจักทาน ก็อยางที่เพื่อนสมาชิกหลายคนไดกลาวเมื่อกี้ ขออภัย อยางทานเศวต   

ก็ไดกลาว และก็หลายทาน ทานสวิงก็ไดกลาว ถาผิดก็ขออภัยนะครับ บอกวาถาทาน     

ทําสื่อนี่ทุกคนรูจักแน ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ขออภัยนะครับ ที่ตองเอยชื่ออีกครั้ง 

ทานทําสื่อ คนในกรุงเทพรูจักทานหมด ตางจังหวัดนะครับ ทุกจังหวัดก็รูจักทาน เพราะ

เห็นทานในสื่อเปนประจํา พอเห็นปุบ เด็กอนุบาลก็ยังรูเลย คนนี้คือ อาจารยเจิมศักดิ์     

ปนทอง แตถาถามวา คนอื่น ๆ ละครับประชาชนจะทราบไหม ทุกคนจะทราบไหม นั่นคือ 

นายมนตรี เพชรขุม ไมทราบครับ แตวันนี้โชคดีครับที่ไดเดินทางมาทําหนาที่ ---------------- 

 

                                                                                                                      - ๖๕/๑ 

  

 

 

 

 

 



 ๑๓๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             รสรินทร ๖๕/๑ 

 

เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ไดผานจอทีวี (TV) บาง ไดผานสื่อมวลชนบาง ไดผาน

หนังสือพิมพบาง ประชาชนอาจจะพอรูจักบาง แตถาไมมาตรงนี้นะครับ ไมเคยรูจักครับ

ทาน ก็เชนเดียวกับสมาชิก สสร. อีกหลายทาน ถาไมมาทําหนาที่ในสภาแหงนี้ ในจังหวัด

ของตัวเองก็อาจจะมีคนรูจักนอยเชนกันนะครับ ฉะนั้นทานที่กําลังคิดวาจังหวัดใหญ     

ทานรูจักหมด ผมวาคงจะไมใชนะครับ จังหวัดเล็กทานรูจักหมดก็ไมใช แลวทานจะไป  

รวมเขตจังหวัดเลือกตั้งไดอยางไรนะครับ ถาไปรวมเขตจังหวัดเลือกตั้งก็อยางที่ผมกลาว

แลววา จะไดวุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภานี่ครับ เปนคนของพรรคการเมืองทั้งหมด          

ก็แนนอนที่สุดนะครับ ไมตองแปล พูดตรง ๆ วาเปนลูกนองของพรรคการเมืองทั้งหมด     

อีกแลว  ที่ เขามานะครับ  ไม รูจะไปตรวจสอบใคร  ไปทําหนาที่อะไร  ตองแลวแต           

พรรคการเมืองจะสั่งนะครับ อยางที่แลว ๆ มาก็อาจจะมีหลาย ๆ ทาน และตอไปขางหนา

ก็อาจจะมีหลายทานก็ไดนะครับ อยางนั้นก็ตองขอกราบเรียนกับที่ประชุมแหงนี้ 

ขอขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  : ครับ 

ขอบคุณครับ ยังมีหลายทานนะครับที่ขึ้นอยูตรงนี้ แสดงวาความคิดยังไมตกผลึกกัน     

นะครับ ก็มีทานสมยศ รายตอไปครับ ทานพรรณรายมีชื่ออยูครับ แตวาอีก ๓ ชื่อถึงจะถึง

ครับ ทานสมยศครับ  

  (รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

เชญิทานอาจารยเจิมศักดิ์ ประทวงหรือครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมใชสิทธิพาดพิงครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ไดเชิญ ใชสิทธิพาดพิง ตกลงครับ เชิญครับ สั้น ๆ หนอยนะครับอาจารย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ครับ ทานประธานที่เคารพครับ              

ผมคงไมตอบโตดวยวาคิดไดอยางไงนี่นะครับ เพราะวาผมเองทํารายการอยูรายการหนึ่ง 

ชื่อวา คิดไดไง  เปนรายการที่บอกถึงความฉลาดหลักแหลมวา  เขาคิดไดอยางไรนี่  



 ๑๓๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รสรินทร ๖๕/๒ 

 

เพราะฉะนั้นผมไมตอบโต และผมไมถือวาเปนความเสียหายอะไร ก็ตองขอบคุณ                

คุณมนตรี แตกรณีที่มีคนเขาใจผิดอยูเยอะพอสมควรวา คนทําสื่อนี่มักจะไดรับเลือก              

หรือวาคนที่ออกสื่อมาก ๆ นี่จะไดรับเลือก ผมกราบเรียนวาหลายคนนะครับ ที่ทําสื่อแลว 

ลงสมัคร แลวสอบตกไมเปนทาเลย ผมเองพบหลายคนที่เคยคุยกับผม เพราะวาการที่    

ไดออกสื่อนี่มันบอกถึงภูมิปญญา หลายคนที่คิดวามาอยูเปน สสร. แลวไดออกสื่อนี่    

แลวจะไดเปน สส. หรือจะไดเปน สว. นี่ ผมกราบเรียนนะครับ บางทีนี่สะทอนภูมิปญญา

ของตัวเองออกไปนี่ คนเขาก็อาจจะไมเลือก หรือคนเขาก็อาจจะเลือก แลวแตภูมิปญญา  

ที่มี สื่อนี่มันเปนเพียงแคกระจกสะทอนตัวเอง ถาตัวเองดี หลอเหลา มันก็สะทอนความ              

หลอเหลา แตถาตัวเองเปนอยางไร สื่อก็สะทอนภูมิหลังและพื้นฐานของคนเปนเชนนั้น 

ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นสื่อไมไดทําใหคนนี่ประสบความสําเร็จตลอดหรอกครับ 

เพราะสื่อหลาย ๆ ครั้งนะครับ ทําใหคนวิบัติมาแลวก็เยอะ เพราะวาไดสะทอนความเปน

ตัวตนที่แทจริง เพราะฉะนั้นทานประธานครับ อีกประเด็นหนึ่งที่บอกวา เขตจังหวัดใหญ     

นี่นะครับ จะทําใหคนจังหวัดเล็กนี่ไมมีโอกาสไดคะแนนเลย ผมกราบเรียนนะครับ                  

ดวยขอเท็จจริงนี่ไมเปนเชนนั้นครับ เพราะวาคนจังหวัดใหญนี่ก็จะมีคนสมัครหลายคน 

แลวเมื่อมีคนดีก็จะเทคะแนนไปอยู เพราะวาประชาชนคนหนึ่งเลือกไดเบอรเดียวนะครับ

ระบบนี้ คนหนึ่งไมไดเลือกไดหลายเบอร เลือกไดเบอรเดียว ตกลงคน เราไดเอามาดู                 

แลวครับ อยางเชน สงขลา ใหคนสงขลาเลือกสงขลาทั้งหมด กับพัทลุงเลือกพัทลุงทั้งหมด 

แลวก็เอา ๒ จังหวัดที่อยูขางเคียงนี่มารวมเขตกันดู ปรากฏวาพัทลุงไดที่ ๒ เลยครับ               

แลวระบบนี้มันทําใหไดเขตใหญ เขตหนึ่งไดตั้ง ๕ คน หรือ ๑๐ คน เพราะฉะนั้นอยาง

พัทลุงนี่ไดเลย ถาเอาตัวเลขคราวที่แลวมาดู ไมไดหมายความวาเขตจังหวัดเล็กนี่นะครับ

จะเสียเปรียบ จังหวัดหนึ่งจังหวัดใหญมีคนลงหลายคน  ๒. เวลาถามีคนดีลงเขาก็          

เทคะแนนเขาไปอยูที่คนแรก ๆ คนหลัง ๆ คะแนนก็ต่ําลง เพราะฉะนั้นถาลองดูตรงนี้นี่      

อันนั้นไมใชความจริง ประการสุดทาย ทานประธานครับ เรากําลังเลือก --------------------- 

 

          - ๖๖/๑ 

 



 ๑๓๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๖๖/๑ 

 

เราไมไดเลือกผูแทนเหมือน สส. เราอยากจะเลือกบุคคลที่ตางกับ สส. ไมใชหรือครับ 

ทําไมเราจะตองมีตัวแทนของเขต ตัวแทนของจังหวัด เรากําลังตองการเลือกคนไป

กลั่นกรองกฎหมาย คนที่มีความรูความสามารถมีทุนทางสังคม เราตองการเลือกคนไป

เพื่อที่จะไปตรวจสอบ ถวงดุลกับสภาผูแทนใชไหมครับ เรากําลังจะเลือกคนไปถอดถอน

นักการเมืองใชไหมครับ เพราะฉะนั้นเรายังจะบอกวา เราจะตองไปประจําจังหวัด

เหมือนกับ สส. ซึ่งมันไมมีความจําเปนเลยครับทานประธาน เราตองตั้งสติวาเรากําลัง

เลือกสภาอีกสภาหนึ่งซึ่งแตกตางกัน ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ มีอีกหลายทานนะครับ แตวาสุดแลวแตสมาชิก ใครเห็นวาการอภิปราย

ยังคงตองการอีกก็ยังไดครับ เชิญทานสมยศครับ ผมจะอานชื่อนะครับ ทานสมยศ       

ทานสมชัย ทานเกียรติชัย ทานธวัช ทานพรรณราย ทานวิทยา นี่ชื่อที่ปรากฏอยูตรงนี้     

นะครับ  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ทานประธานครับ ขออภัยครับ ผมฟงรายชื่อ

จากทานประธานแลวนี่ คิวอภิปรายแยะมากนะครับ ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้

ครับวา เราอยูกับประเด็นนี้มาทั้งวันแลวครับ แลวก็ไดฟงคําอภิปรายทั้งสองแงมุมมา

หลายรอบแลว จริง ๆ กอนที่ทานประธานจะมาทําหนาที่นะครับ ตอนทานอาจารยนรนิติ

มาทําหนาที่เปนประธานนี่ ทางกรรมาธิการยกรางไดเปนผูกลาวสรุปไปแลว แลวทานศิวะ

เองเปนคนขอทานประธานนรนิติวา กรรมาธิการยกรางกลาวสรุปแลว จะโหวตลงมตินี่    

ไมเปนธรรม ขอใหผูแปรญัตตินี่ไดมีตัวแทนกลาวสรุปอีกสัก ๑ ทาน แลวก็จะนําไปสูการ

ลงมติ แตนี่ไมใชทานเดียวแลวครับ ตั้งแตบายสองโมงมานี่อภิปราย แลวก็โตเถียงกัน

ระหวางกลุมจังหวัดกับรายจังหวัด มีอยูแคนั้นนะครับ ผมเองนี่ฟงจนกระทั่ง ถาทาน

ประธานจะใหผมอภิปรายนะครับ ความดีของกลุมจังหวัดผมก็อภิปรายใหทานประธาน  

ไดแลว ความดีของรายจังหวัดผมก็อภิปรายไดแลว เพราะผมฟงทั้งสองดานมาตลอด 

เพราะฉะนั้นผมเสนอวาพอแลวครับ นาจะลงมติได เราจะไดเดินหนา มีหมวด มีมาตราอื่น

ที่รอการพิจารณาจากพวกเราอีกแยะครับ  

 



 ๑๓๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๖๖/๒ 

 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานเสนอญัตติใชไหมครับ ปดการอภิปรายใชไหมครับ 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ครับ เสนอญัตติขอปดอภิปรายครับ          

ขอผูรับรองดวยครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ผูรับรองมีครบนะครับ ทานสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ดวยความเคารพคุณสุรชัยนะครับ 

คุณสุรชัยอภิปรายกอนแลวขอปดไมได ตองเปนทานอื่นครับ ตามขอบังคับนะครับ คือผูที่

จะขอปดการอภิปรายตองลุกขึ้น พอแนะนําตัวแลวขอปดอภิปราย หามอภิปรายครับ   

ดวยความเคารพนะครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ผมยอมแพอันนี้ เพราะวาคือระเบียบเปนอยางนั้นจริง ๆ กฎเปนอยางนั้นจริง ๆ นะครับ 

เพราะฉะนั้นก็เชิญทานศักดิ์ชัยครับ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  : ขอบพระคุณครับทานประธานครับ ผม ศักดิ์ชัย 

อุนจิตติกุล ครับ ผมขอปดอภิปรายครับ ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

มีผู รับรองครบนะครับ มีผู รับรองครบครับ ทานสมาชิกยังเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ        

คุณปริญญาครับ เชิญครับ เห็นเปนอยางอื่นนะครับ ออ ไมเห็นเปนอยางอื่น  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 

 



 ๑๓๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๖๖/๓ 

 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ตกลงไมมีใครเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ปดการอภิปรายครับ ถาอยางนั้นนะครับ         

ทานสมาชิกครับ  

   (นายเดโช สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)            

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ผมจะขอถามมติเปนอยางนี้นะครับทานสมาชิกครับ ถามวาจะเปนมติใชไหมวา เลือก

จังหวัดละ ๑ คน พวกหนึ่ง หรือจังหวัดละมากกวา ๑ คน อีกพวกหนึ่ง ถูกตองไหมครับ 

จังหวัดละ ๑ คนหรือมากกวา ๑ คน ถูกไหมครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  : ทานประธานครับ ตองถามวา      

จะเลือกจังหวัดละ ๑ คน หรือจะเลือกจากกลุมจังหวัดนะครับ จากกลุมจังหวัดนะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ชัดเจนไหมครับ จะเลือกจังหวัดละ ๑ คน หรือกลุมจังหวัด  

  นายมนตรี  เพชรขุม  : ขออนุญาตครับทานประธานครับ ทานประธานครับ 

ขออนุญาตนะครับ ไมใชนะครับ ถาเลือกจังหวัดละ ๑ คนนี่ ก็เหมือนกับวาไมใชของ

อาจารยวุฒิสารนะครับ เพราะของอาจารยวุฒิสารนี่จังหวัดละหลายคนก็มีนะครับ หรือวา

ถาเลือก ทานประธานตองถามวา จะเลือกกลุมจังหวัด หรือวา จะเลือกจังหวัดเดียว       

นะครับ เปนเขตนะครับ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

เนื่องจากเรื่องนี้ทางกรรมาธิการเปนผูเสนอใชไหมครับ ชวยทีครับ อาว สรุป ตัวญัตติ 

ไมใช ตัวมติครับ 

  

                                                                                                                      - ๖๗/๑ 

   

   



 ๑๓๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๖๗/๑ 

 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ขอมติ

แรกวา ใหทานสมาชิกกรุณาเลือกวา จะใหมีจังหวัดละ ๑ คน ในกลุมเลือกตั้งนะครับ     

หรือมากกวา ๑ คนครับ หรือจังหวัดละมากกวา ๑ คนไงครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

หรือจังหวัดละมากกวา ๑ คนนะครับ  

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  : ถาเห็นวาจังหวัดละ ๑ คน            

ก็เห็นดวยกับกรรมาธิการ ขอบคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เห็นดวยไหมครับ ทุกคนเห็นวา 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตครับ ขออนุญาตทานประธานสภา

ที่เคารพ ผม เสริมเกียรติ วรดิษฐ สสร. ครับ ทานประธานนาจะกําหนดประเด็นแรกกอน

วา เขตเลือกตั้ง สว. เขตเลือกตั้งนะ จะเอาเปนกลุมจังหวัด หรือ เปนจังหวัด ถาหากวา    

เปนจังหวัด คอยบอกวา จังหวัดละ ๑ หรือ จังหวัดละมากกวา ๑ ตามทานวุฒิสาร       

เขตเลือกตั้งตองเปนกลุมจังหวัด หรือ จังหวัด กอนครับ ตองเอาประเด็นนี้กอนครับ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เปนวาเขตเลือกตั้ง  

   นายเศวต  ทินกูล  :  ทานประธานครับ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ทานเศวตจะเสนออีกหรือครับ 

  นายเศวต  ทินกูล  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม เศวต ทินกูล นะครับ 

มันเปนอยางนี้ครับทานประธาน มันมีรางของกรรมาธิการคือจังหวัดละคนนะครับ        

เราก็ทราบแลวสรรหาดวยนะครับ ผานมาคราวนี้  กรณีของอาจารยวุฒิสารบาง           

ของอาจารยเจิมศักดิ์บาง เปนกลุมจังหวัดหรือจํานวนอื่น ๆ ที่แตกตาง เพราะฉะนั้น      

มันตองลงเปนรอบครับ รอบที่ ๑ วา เห็นดวยกับกรรมาธิการไหมนะครับ กรรมาธิการก็คือ

จังหวัดละคนนะครับ แลวก็ถาไม เห็นดวย  ชนะ ถึงมาพูดกันวาจะเอาของ สูกันระหวาง 



 ๑๓๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๖๗/๒ 

 

ทานวุฒิสารหรือทานอาจารยเจิมศักดิ์ หรือใครก็แลวแต ตองเปนลักษณะแบบนั้นครับ 

ตองโหวตเพื่อลมรางของกรรมาธิการกอนครับ ขอบคุณครับ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

อาจารยสมชัยครับ 

   นายสมชัย  ฤชุพันธุ : ทานประธานครับ ผมขออนุญาตหารือนะครับ     

ตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๙ มาตรา ๒๘ วรรคสองนี่ กําหนดไววา การพิจารณาอยางที่เรา

พิจารณานี่ จะพิจารณาไดเฉพาะมาตราที่สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติตามมาตรา ๒๗ หรือ

ที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจะแปรญัตติ

แกไขเพิ่มเติม นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗ มิได เวนแตคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญจะเห็นชอบดวย หรือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนไมนอยกวา       

สามในหาเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมนั้น กระผมเขาใจวาคณะกรรมาธิการ         

ไดเห็นชอบกับการแกไขเพิ่มเติมที่อาจารยเจิมศักดิ์เสนอแลว เพราะฉะนั้นจึงไดอภิปรายมา 

ก็แปลวาคณะกรรมาธิการไดเห็นชอบกับการที่จะมีเขตใหญ ถาเปนอยางนั้นแลวนี่ จะมี

ประเด็นไหมครับวา ขอเสนอของกรรมาธิการนี่ยังอยูหรือเปลา หรือกรรมาธิการจะเห็นทั้ง

การรวมเขตใหญ แลวก็ยังมีอันเดิมดวยไดครับ ขอหารือครับ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับที่ยกมาตรานี้อยู ซึ่งก็อาจจะมีเร่ืองตองพูดกัน เชิญทานอาจารยวิชาครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ ครับ จริงอยางที่ทานอาจารยสมชัยไดกรุณา ขออนุญาตเอยนาม 

นะครับ ไดกรุณาหยิบยกขึ้นมาในเรื่องการแปรญัตติ กระผมขอกราบเรียนวาอยางนี้วา 

กอนที่จะมีการอภิปรายกันมากนะครับในชวงใกลจะทานขาว ผมเขาใจวาจะอารมณ     

ไมคอยดีแลวนะครับ ตอนชวงหลังนี่ กระผมขอเรียนวา ครั้งแรกนี่กรรมาธิการไดนําเอาขอ

ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาตเอยนาม ซึ่งทานไมไดแปรญัตติ แตวาทานไดนําเสนอ

ในเรื่องของกลุมจังหวัด แลวปรากฏวาพอนํามาเขาคุยกันแลวนี่ ปรากฏวายังมี               

ผูไมเห็นดวยครับ กรรมาธิการยกรางนี่ โดยเฉพาะทานอาจารยประพันธซึ่งเปน กกต. นี่  

                                                                                                                      - ๖๘/๑ 



 ๑๓๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๖๘/๑ 

 

ทานก็มีเหตุผลอยางยิ่งนะครับที่จะไมเห็นดวยกับกลุมจังหวัด เพราะฉะนั้นเราก็ตองขอวา 

ขอยืนยันตามที่กรรมาธิการยกรางเคยเสนอไว คือจังหวัดละ ๑ คนนะครับ เพราะฉะนั้น    

ก็จะเหลือที่ทานขอแปรญัตตินะครับวา ทานตองการเพิ่มขึ้นนะครับ นอกเหนือจาก  

จังหวัดละ ๑ คน เพราะฉะนั้นก็ลงมติตามที่ทานอาจารยจรัญไดพูดไปเมื่อกี้นี้ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ผมก็เขาใจเชนนั้นครับ ทานสมาชิกครับ คือขณะนี้ไมใชเปนรางใหมของกรรมาธิการ 

กรรมาธิการเขาไมยอมเสนอรางใหม  ถาจะเสนอรางใหมจะตกเขาเปนอยางที่        

อาจารยสมชัยพูดทันที และขณะนั้นจะตองมีเสียงสามในหา ตองเปนมติใหมขึ้นมาเลย

ทันที เพราะฉะนั้นขณะนี้ถาเมื่อกรรมาธิการไมเสนอมติใหม คงเปนวาของเกาที่เสนอมา 

ถาของเกาก็มี ๒ ทางเทานั้น จะเห็นดวยกับกรรมาธิการที่เสนอหรือไม หรือไมเห็นดวย      

เทานั้นเอง มติตองเปนเชนนั้น ถูกตองไหมครับ ผมขอถามอีกที อยางที่เราเคยโหวตกัน

ปกติครับ ถูกตองนะครับ ถาถูกตองอีกครั้งหนึ่งครับ  

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)           

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด  เห็นดวย  ถาไม เห็นดวยกับกรรมาธิการ              

กด ไมเห็นดวย เชิญลง  

  นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ มีคณะกรรมาธิการ

ตองการชี้แจงครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ครับ   ก็เชิญอาจารยครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ เนื่องจาก

เปนสามเสา อยากจะขอโหวต ๒  ครั้งครับ ครั้งแรกขอเรียนถามวา จะใชจังหวัดละ ๑ คน 

หรือมากกวา ๑ คนเสียกอน แลวถาไดคําตอบออกมาอยางไรแลว จึงถามครั้งที่ ๒ 

ไมอยางนั้นมันจะไมเปนธรรม  ถาออกมาเปน  ๑  คน  ก็จะตองโหวตแขงระหวาง

กรรมาธิการกับของทานอาจารยสมชัย และทานอาจารยสุรชัยวา จะเอาสรรหา  ๘๔   



 ๑๔๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๖๘/๒ 

 

หรือ ๗๔ เปนครั้งที่ ๒ ครับ แตถาออกมามากกวา ๑ คนในจังหวัด เพื่อจะตองถามวา 

มากกวา ๑ คนนี่เทาไรนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

แสดงวาอาจารยสมชัยเสนอจังหวัดละ ๑ คนเหมือนกันใชไหมครับ ของอาจารยสมชัยตรง

กับของกรรมาธิการถูกไหมครับ ถาเปนอยางนั้น ถาเปนอยางนั้นก็ถูกตองครับ ประเด็น        

ก็จะกลายเปนวา จังหวัดละ ๑ คน หรือมากกวา ๑ คน แตวาตองเปนของของเดิมนะครับ         

ทานเกียรติชยัครับ  

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  : ทานประธานที่เคารพ ผม เกียรติชัย       

พงษพาณิชย ผมไมแนใจวาวิธีเสนอใหโหวตอยางนั้นจะถูกตองหรือเปลา เพราะเหตุวา  

ไมเพียงแตเปนการมีขอเสนอเพียงจังหวัดเดียว ถาเสนออยางที่ทานคณะกรรมาธิการ    

ยกรางเสนอแนะไว มันก็จะเทากับบีบใหเราเห็นวาจะตองเปนจังหวัดเดียว จะเปนใน

จังหวัด ๑ คน หรือหลายคน ในขณะที่มีขอเสนอวาควรจะเปนหลายจังหวัด เปนพวงใหญ

อะไรก็วาไปนี่ ผมวามันนาจะเริ่มตนจากที่จะตองถามวา จะเลือกพวงใหญหรือเลือก

จังหวัดเดียว แลวถาตกลงวาถาเลือกจังหวัดคนเดียว คอยมาตกลงวาเลือกจังหวัดนี่จะเอา

คนเดียวหรือหลายคน อยางที่ทานสมาชิกเสนอนั้นผมคิดวาถูกตองแลว มันควรจะตอง

เร่ิมตนอยางนี้กอน เราจะเอาเลือกจังหวัดคนเดียวอยางที่ทานกรรมาธิการยกรางเสนอไว 

หรือเลือกพวงใหญอยางที่มีการแปรญัตติไว ถาตกลงอยางใดอยางหนึ่งแลวจึงจะมาพูด

วาถาเปนจังหวัดเดียวจะเอาจังหวัดเดียว คนเดียว หรือจังหวัดเดียวหลายคน คอยมาวา

กันอีกทีหนึ่ง เปนการลงมติ ๒ ครั้งอยางนั้นจะถูกกวาไหมครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ขอเรียนยืนยันวาขณะนี้ไมใชเปนขอเสนอใหมของกรรมาธิการนะครับ เปนรางเดิมของ

กรรมาธิการที่เสนอเรามานี่ละครับ ไมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ขอเคลียร (Clear) ประเด็นนิดเดียว 

ผมคิดวาทานกรรมาธิการทานสุภาพ ทานไมอยากจะบอกวา ทานถอนไอสิ่งที่ทานเคย   

เห็นดวยกับผมที่วา เปนเขตใหญที่ มีหลายกลุม หลายจังหวัด รวมกันเปนกลุมจังหวัด  

     



 ๑๔๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๖๘/๓ 

 

ทานก็เลยเพียงแควาทานจะกรุณาไมใหผมเสียหนาวา ทานไมเห็นดวยแลว ทานถอนไป

แลว ทานก็เลยบอกวา อยากจะใหโหวตแบบนี้ ก็คือทานพูดออม ๆ ใหฟงวา คือผมเอง

ไมไดแปรญัตติไวเนื่องจากวาผมเห็นวามีสภาเดียว แตผมก็ชวยคิด แลวก็ชวยประสาน 

เมื่อเห็นวามีหลายคน เห็นวาควรจะเปนกลุมที่เปนเขตใหญ ผมก็ไปเสนอใหกรรมาธิการ

ชวยเสนอใหทานก็กรุณาชวยเสนอให  แตถาทานไปนั่งคิดดูแลว ในกรรมาธิการของทานก็

มีความเห็นตางกัน ทานก็กลัววาอยางนี้ก็อาจจะไมถูกตอง แตทานก็ไมอยากจะพูดตรง ๆ 

วา เดี๋ยวนี้ทานถอนแลว ทานก็ไปของทานอยางนั้น ซึ่งผมเรียนทานเกียรติชัยนะครับวา ---      

 

                                                                                                                     - ๖๙/๑ 

 



 ๑๔๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๖๙/๑ 

 

จริง ๆ แลวคงหมายความวาอยางนั้น เราไมมีสิทธิถอน ยกเวนเราจะตองไปหา ๖๐ ชื่อ    

ซึ่งการแปรญัตติ ๖๐ ชื่อนี่ มันไมงาย เพราะฉะนั้นในชั้นนี้ เราคงยังทําอะไรไมได ก็ตอง

ปลอยให เพราะวาทานถอนแลว ฟงดูก็นาจะรู ก็ตองขอบพระคุณกรรมาธิการนะครับ            

ที่เคยชวยผมคิดวาจะเสนอนะครับ แลวทานก็ถอนไป ก็ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง)    :        

ตรงอยางนั้นหรือเปลาครับ ทานกรรมาธิการพยักหนานะครับ เพราะฉะนั้นตองถาม     

ทานอาจารยจรัญอีกครั้ง ถาอยางนั้นครับ เชิญครับ 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ใชครับ ทานประธานครับ 

ขอบพระคุณทานอาจารยเจิมศักดิ์ที่เคารพครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง)    :      

เชิญครับ อาว ยังไมเห็นดวย ทานสมเกียรติ ครับ โทษ 

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ : ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ ผม 

สมเกียรติ  รอดเจริญ  สสร .  ผมคงขออนุญาตเอาหนังมวนเกากลับมาฉายใหม               

อีกสักครั้งหนึ่งครับ มติเราก็ไดดําเนินกันไปเรียบรอยแลว มีการลงมติอะไรไปเรียบรอย    

แลววา มีการดําเนินการในระบบวุฒิสภานี่ ผสมกัน ๒ อยาง คือ เลือกตั้ง กับ สรรหา   

ผสมกันแลว ในจํานวนที่วากันไวนี่ กรรมาธิการบอกวา จะเลือก ๗๖ แลวสรรหา ๗๔   

รวมแลว ๑๕๐ หนึ่งแลวนะครับกรรมาธิการ อันที่ ๒ คุณสุรชัยกับทานอาจารยสมชัย   

บอกวาเลือก ๗๖ แลวก็สรรหา ๘๔ รวมแลว ๑๖๐  สวนกลุมที่ ๓ นี่ ก็คือทานกรรมาธิการ

เสียงขางนอยในขณะนี้ คือ ทานอาจารยวุฒิสารบอกวา ขอใหเลือก ๑๒๐ แลวก็สรรหา

๔๐ รวมแลว ๑๖๐ ก็แสดงมี ๓ สวนใหเลือก ๓ ญัตติใหเลือกนะครับ กรรมาธิการยกราง

บอกวา ๑๕๐ มีทั้ง ๒ สวน ทั้งเลือก ทั้งสรรหานี่ ถาเผื่อทานจะถาม ทานก็ถามวา         

ใครเห็นดวยกับกรรมาธิการในกรณีนี้ ใหกด เห็นดวย ชัดนะครับ  อันที่ ๒ ถาเผื่อใครเห็น 

๑๖๐ ของทานอาจารยสมชัยกับทานสุรชัยที่ไปเลือก ๗๖ กับสรรหา ๘๔  ก็กด ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวยนะครับ  แลวสวนอันที่ ๓ นี่ครับ ญัตติที่ ๓ ประเด็นที่ ๓ ที่ทานอาจารยวุฒิสาร 

บอกไววา ใหเลือก ๑๒๐ แลวก็สรรหา ๔๐ รวมแลว ๑๖๐ นี่ ก็กด งดออกเสียง คะแนน

ออกมาใครสูงสุด อันนั้นก็เปนประเด็นที่เปนที่ยอมรับของสภานี้ครับ ขอบคุณครับ 



 ๑๔๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๖๙/๒ 

 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง)    :       

มัน ๓ ชอยส ใหเลือกนะครับ ถาเปนอยางนั้น เชิญครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   : ทานประธานครับ ขออภัยทานประธาน 

  นายชาลี  กางอิ่ม  : ตกลงใหใครพูดครับ ทานประธานครับ กราบเรียน   

ทานประธานครับ ที่จริงผมไดนําเสนอมาตั้งนานนะครับ ไดอภิปรายกัน เสียเวลากัน            

ตั้งหลายชั่วโมงนะครับ ผมก็เคยนําเสนอวา คือมันมีอยู ๓ กลุมนะครับ เพราะฉะนั้น     

การโหวตในครั้งแรกนะครับ ผมนําเสนอวา ถาใครเห็นดวยกับกรรมการยกราง ก็ใหกด       

เห็นดวย ถาไมเห็นดวยกับกรรมการยกราง ก็กด ไมเห็นดวย ก็หมายความวา ถาสมาชิก

ลงวา เห็นดวยกับกรรมการยกรางก็จบนะครับ แตถาไมเห็นดวยกับกรรมการยกราง        

ก็มาถามอีกครั้งหนึ่งวา ใครเห็นดวยกับความคิดของอาจารยวุฒิสารกับสุรชัยมาแขงกัน 

๒ ครั้งนะครับ หมายความวา ถาครั้งแรกนี่กรรมการยกรางแพ สมมุติวานะครับ              

ก็เอา ๒ กลุม อาจารยวุฒิสารกับอาจารยสุรชัยมาถามนะครับ แตประเด็นแรกนี้ตองถาม

วา ใครเห็นดวยกับกรรมาธิการยกราง ถากรรมาธิการยกรางชนะกจ็บไปเลยครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง)  :        

ผมก็เห็นดวยกับคุณชาลีอยางนี้นะครับ ทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  : เดี๋ยวผมหาทางออกใหครับ ผม สุรชัย      

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ทานประธานครับ ผมขออนุญาตหารือกรรมาธิการยกรางกอน      

นะครับวา ขณะนี้กรรมาธิการยกรางกับญัตติที่ผมแปรกับญัตติของอาจารยสมชัย          

ที่ขอแปรไวนี่ ตางกันที่จํานวนแคนั้นเอง คือของยกรางนี่ สว. ๑๕๐ คน ของผมกับของ   

ทานอาจารยสมชัย ๑๖๐ คน หารือทานยกรางวา ตรงนี้ทานกับผม กับอาจารยสมชัย 

ประนีประนอมกันไดไหมครับ เปน ๑๖๐ ตามรางฉบับรับฟงความคิดเห็นครั้งแรก        

ของทานนี่ ไดไหมครับ ถาไดจะยุบไป ๓ ประเด็นเลยครับ เพราะที่ผมเสนอ ๑๖๐นี่          

ผมตามฉบับรับฟงความคิดเห็นของทานเองนั่นแหละ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง)  :       

ใครจะชี้แจงครับ ทางกรรมาธิการ เชิญทานอาจารยจรัญอีกทีครับ 

           - ๗๐/๑ 



 ๑๔๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           พรเทพ ๗๐/๑ 

 

   นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ ผมคิดวาถาจะประนีประนอมนี่ ผมอยากจะขอทางทานสุรชัยกับใชของกรรมาธิการ

ยกราง เพราะวาอยางนี้ครับ เพราะผมนี่ไดคุยกันมาเยอะ แลวก็อยากใหเกียรติสายที่

วุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนมีจํานวนมากกวา ไมอยากใหสายสรรหา  

มีจํานวนมากกวา อันนี้เปนจุดยืนของทางกรรมาธิการยกรางครับ 

   นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมขออนุญาตหารืออาจารยสมชัย          

ผานไมโครโฟนเลยครับ อาจารยสมชัยยอมลดจาก ๑๖๐ เหลือ ๑๕๐ ไหมครับ 

   นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ครับ ไมขัดของครับ ๑๕๐ ครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ถาอยางนั้นผมไมขัดของครับ พอเปนอยางนี้

แลวครับทานประธาน ผมกราบเรียนอยางนี้ครับวา เทากับวาของยกราง ของผม         

ของทานสมชัย  เหมือนกันแลวครับ  เพราะเปนการเลือกตั้ ง  ๗๖  สรรหา  ๗๔              

ถูกตองไหมครับทานอาจารยจรัญ ถูกตองไหมครับ ถูกตองนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะ    

เหลือแตของกรรมาธิการยกรางกับของทางกรรมาธิการฝายเสียงขางนอยเทานั้นเอง       

ที่จะตองโหวตแลวครับ เพราะของผมกับของทานอาจารยสมชัยก็คือตรงกับของยกราง

แลวครับ ประเด็นจะบีบเหลือแคนี้แลวครบั 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ถูกตองใชไหม ใครเห็นวาไมถูกตอง เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยกิตติ  ตีรเศรษฐ  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม กิตติ  

ตีร เศรษฐ  ครับ  ก็ยั ง เหลือ อีกกลุมหนึ่ งของอาจารยวิชัย  ก็ขอปรับเปนเหมือน      

กรรมาธิการดวยครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ลงตัวแลวนะครับ ถาอยางนั้นลงตัวก็มี ๒ กลุมเทานั้น คือทางกลุมกรรมาธิการ ซึ่งขณะนี้

รวมกลุมกันเสียแลว กับที่ไมใชกรรมาธิการวาอยางนั้นนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับ 

   (นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง)             

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

 



 ๑๔๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           พรเทพ ๗๐/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานสมาชิกครับ ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการและกลุมอ่ืน ๆ ที่รวมกับกรรมาธิการ         

แลวโปรดกด เห็นดวย ถานอกจากนั้นก็กด ไมเห็นดวย ครับ ๒ ทาง โปรดลงคะแนนครับ 

   (สมาชิกทําการเสยีบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ก็ลงคะแนนกันหมดแลวใช ไหมครับ  ขอปดการลงคะแนนนะครับ  เจ าหนาที่                 

รวมคะแนนครับ จํานวนผูเขาประชุม ๗๓ นะครับ  เห็นดวย ๓๗  ไมเห็นดวย ๓๕            

งดออกเสียง ๑  ไมลงคะแนนเสียง ๐  เพราะฉะนั้นเห็นดวยกับกรรมาธิการเปนฝายชนะ  

นะครับ 

 

 

     แทรกมติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           พรเทพ ๗๐/๓ 

 

   ทานสมาชิกครับ ขณะนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะตองพักกัน ๑ ชั่วโมงนะครับ     

ขออนุญาตพักการประชุมครับ 

 

พักประชุมเวลา ๑๗.๑๓ นาฬิกา 



 ๑๔๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        อุทัยวรรณ ๗๑/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอ ๑๘.๓๐ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึง่ ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกที่เคารพครับ คงจะดําเนินการประชุมตอไปนะครับ โดยที่ประชุมเราได

พิจารณาลงมติผานในหลักการสําคัญในสวนของการใหมีสมาชิกวุฒิสภา หรือวุฒิสภา   

ไปแลวนะครับ คงหารือทานสมาชิกในสวนการจะดําเนินการตอไปครับ ทานอาจารย    

เจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมมีคําถามหนึ่ง 

แลวก็หารือประเด็นหนึ่ง ขอประเด็นที่หารือกอนนะครับ  คือเมื่อสักครูนี้เราไดรูปแบบของ

สมาชิกวุฒิสภาที่มีการโหวตกัน --------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๗๒/๑ 



 ๑๔๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๗๒/๑ 

 

แตวากรรมาธิการไดมีการเปลี่ยนแปลงจากรางเดิม รางแรก คือ โมเดลแรกที่กรรมาธิการ

เสนอมันไมไดเปนอยางนี้ เราควรที่จะตองมีการพิจารณาไหม เพื่อใหเปนหลักฐานไววา 

สภาเห็นดวยกับสิ่งที่กรรมาธิการเสนอ หรือเห็นดวยกับสิ่งที่กรรมาธิการเปลี่ยนแปลง 

เพราะวาผมจําไดวา กรรมาธิการเคยเสนอไวในรางที่รับฟงความเห็น และพวกผมก็     

แปรญัตติจากรางนั้น มันก็เปนรางที่บอกถึงวา จะมีกรรมาธิการ ๗๖ จังหวัดที่มาจากการ    

สรรหา ถาจําไมผิด แลวก็ ๘๔ ที่มาจากอาชีพ แตแลวทานก็มาแกเปน ๗๖ จากการเลือก

แตละจังหวัด ตกลงตรงนี้ควรจะตองมีการพิจารณาวา เราจะเห็นดวยกับการแกไขนี้

หรือไม ไมอยางนั้นแลวมันจะไมครบถวนกระบวนความหรือเปลา ผมตั้งคําถาม อันนั้น  

อันแรกนะครับ ลองพิจารณาประเด็นนี้กอนแลวกันนะครับ แลวก็เดี๋ยวผมจะมีคําถาม     

ที่ ๒ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)   :  

ทานกรรมาธิการครับ ตอบไดไหมครับ ทานอัชพรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ พอทานสมาชิกไดมีมติเห็นชอบ ซึ่งมีมติเห็นชอบ

ทั้งหมดนั้น เห็นชอบตามรางที่กรรมาธิการเสนอใหมนะครับ ก็คงจะพิจารณาไปตาม

มาตรา หรือวาตามที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์เสนอคือ เห็นชอบกับในสวนที่กรรมาธิการ     

ไดเสนอมา ซึ่งเขียนขึ้นตามแนวของมติของสภาที่ลงไป 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)  :  

แลวอยางไรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ทีนี้ผมเองไมแนใจวาจะตอง

พิจารณารายมาตรา หรือวาเห็นชอบไปทั้งหมดของในหมวดวาดวยวุฒิสภา ก็คือวา     

รางตามมติ ซึ่งแตกตางจากรางเดิมฉบับรับฟงความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกแปรไปตามรางเดิม 

ซึ่งจะไมเหมือนกับรางนี้ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)   :   

คือหลักนี่นะครับ หลักก็อยูที่กรรมาธิการนะครับวาจะยึดในสวนไหนนะครับ แตเดี๋ยว    

พอไดหลักแลวนะครับ  คงจะพิจารณาในมาตรา ๑๐๖ เปนตนไปนะครับ ตองเปนลําดับ 



 ๑๔๙ 
 สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๗๒/๒ 

 

ตามนี้นะครับ อยางนั้นมันก็จะหาขอยุติยาก ถาอยางนั้นผมขอดําเนินการตามมาตรา     

ไปเลยนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ยังไมไดตอบ

ชัดเจนนะครับวา ตกลงในหลักการแลวเราควรจะตองพิจารณาหรือเปลาที่จะไมทําตาม

รางแรก เพราะวาถาไมอยางนั้นแลว ผมถามนี่ก็ยิ่งบันทึกเขาไปอีก แลวบันทึกแลวก็ยัง

ไมไดเคลียรขอของใจ ถาทานบอกวาจะละเวนไปเลยจากรางแรก ก็ไดบันทึกไว ผมก็ไมได

ติดใจ แตถาคิดวาจะทําใหมันชัดวา จะเอารางใหมหรือรางแรก อันนั้นก็แลวแตทานจะ

พิจารณาครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท   (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)    :  

ครับ เขาใจแลวครับ เขาใจแลว ผมเขาใจวาสิ่งที่ เสนอนั้นคือ อยากจะใหถามวา           

ทานสมาชิกติดใจในรางเดิมหรือไม รางเดิมก็คือ รางในหนังสือที่ทําหนังสือปกสีเหลือง ๆ  

ที่พี่พีรศักดิ์ยกขึ้นมานั่นนะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ จะไดบันทึกไวเปนหลักฐาน         

ใหชัดเจน  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)    :  

ทานพิเชียรติดใจรางเดิมหรือครับ 

   นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  คือผมเห็นดวยกับทานอาจารยเจิมศักดิ์

นะครับวา จะตองทําเรื่องนี้ใหชัดเจน 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)   :     

ก็นี่ไงครับ กําลังชัดเจนอยูแลวครับทาน กรุณาเถอะครับ เสียเวลาเยอะครับ ทานพิเชียร

ครับ 

   นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  เขาใจครับ เพราะไมอยางนั้นมันจะมี

ปญหากันภายหลังครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็พูดชัดแลว หรือใครพูดชัดแลวนะครับ ก็ดําเนินการตามที่พูด         

 



 ๑๕๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๗๒/๓ 

 

อยูแลวนะครับ ทานใดมีติดใจรางเดิมไหมครับ ไมมีนะครับ ไมมีก็ดําเนินการตาม      

มาตรา ๑๐๖ ตอไปเลยนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมเรียนทานประธานไวแลว ผมมี  

๒ คําถาม ตกลงพวกเราไมติดใจนะครับในรางเดิม ผมขอเรียนถามทานกรรมาธิการ      

นิดเดียว ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๗๓/๑   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๗๓/๑ 

 

เพราะวาฟงดูที่ทานกรรมาธิการไดถอนญัตติที่พูดถึงวา เปนเขตใหญที่ผมไดเสนอไว       

วาเปนเขตจังหวัด ขนาดใหญหนอยอาจจะสองสามจังหวัดรวมกัน หรือถาเปนกรุงเทพ    

ก็ผาครึ่ง จําไดใชไหมครับ ผมก็เปนหวงในทางปฏิบัติ เพราะวาในที่สุดแลวทานก็ ขณะนี้นี่

ทานบอกวา ทานไดลงมติไปแลววาจังหวัดละ ๑ คน ก็แสดงวากรุงเทพมหานครก็เหลือ   

คนเดียวที่จะเลือก สว. คราวนี้ทานประพันธ นัยโกวิท พอดีทานไมอยูตรงนี้ ผมอยาก     

ใหทานเปนคนตอบ ทานบอกวา เวลาที่ผมเสนอวาครึ่งหนึ่งของกรุงเทพนี่ ขนาดครึ่งหนึ่ง

ของกรุงเทพ ถาเปนจังหวัดอื่นก็สองจังหวัดบาง สามจังหวัดบาง ทานบอกวา คนจะ

แนะนําตัว จะไปหาเสียง จะไปแสดงวิสัยทัศนจะเดินกันอยางไร เที่ยวนี้นี่ผมก็อยาก      

จะถามเหมือนกันวา แลวกรุงเทพนี่ทานจะแนะนําใหเดินอยางไร นี่ผมขอถามจริง ๆ       

นะครับ ผมไมไดถามเพื่อยวน หรืออะไรนะครับ คือทานแนะนําใหแนะนําตัวอยางไร      

แลวเราจะทํางานกันไดจริง ๆ หรือเปลา เพราะวาเที่ยวนี้มันใหญกวาผม ที่ผมเสนอ       

สองเทา แลวก็เหลือคนเดียวดวย ของผมนั่นยังมี ๑๐ คน แลวก็ถาเปนหลายคน อยางรุน          

ทานประธานกับผมลงกรุงเทพนี่ ผมก็บอกวาอยาเปนหวง เพราะวามันมี ๑๘ คน นี่เหลือ

คนเดียวดวย ความหวังก็ไมคอยจะมีเทาไร ไดคนเดียว แลวเขตก็ใหญกวาที่ผมเสนออีก 

แลว กกต. บอกทําไมได แบบอาจารยเจิมศักดิ์ทําไมได ไมสมจริง  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ผมถามวา ชวยตอบผมหนอย    

เถอะครับกรรมาธิการ ทานคงพิจารณากันดีแลวนะครับ เพราะวาทานก็อยูในกรรมาธิการ

ทานจะถอนของผมไปนี่  ทานชวยบอกนิดเดียววาทานจะทํางานอยางไรตรงนี้ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ ทานสมาชิกครับ ผมขอความกรุณาอยางนี้ไดไหมครับ ขอเริ่ม

มาตราแลวนะครับ เพราะวาสิ่งที่ซักถาม ผมก็ไดยินมาเหมือนกันวาทานก็อธิบาย         

จนหลายรอบ หลายอยางแลวนะครับ ผมขอเขาเนื้อหาที่จะพิจารณาดําเนินการ ขออภัย  

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ขออภัยจริง ๆ นะครับ เชิญทานเลขาครับ 



 ๑๕๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๗๓/๒ 

 

   นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      

มาตรา ๑๐๖ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูแปรญัตติขอสงวน       

คําแปรญัตติ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)   :  

สวนที่แกไข เชิญทานกรรมาธิการทําความเขาใจเลยครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ ในมาตรา ๑๐๖ นั้นเปนบทแรกที่วาถึงจํานวนวุฒิสภา 

ซึ่งกําหนดใหมีจํานวนรวม ๑๕๐ คนครับ โดยมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัด

ละ ๑ คน แลวก็มาจากการสรรหาตามจํานวนเทาที่เหลืออยูจากการเลือกตั้ง เพื่อใหครบ 

๑๕๐ คน สวนในวรรคถัดไปนั้น จะเปนเรื่องบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกรณีที่มีการรองรับกรณี

สมาชิกวุฒิสภาวางลง ก็ใหวุฒิสภาประกอบดวยวุฒิสภาเทาที่มีอยู เพื่อใหดําเนินการหรือ

ปฏิบัติหนาที่ตอไปได รวมทั้งในกรณีที่มีไมครบจํานวนที่กําหนด ก็ยังถือวาเปนวุฒิสภา

ประกอบดวยจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูในขณะนั้น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ได ทั้งในการเปด

ประชุมหรือดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับ มาตรา ๑๐๖ จะมีสาระเปน

ลักษณะนั้นครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคแรกนั้นก็มติคงเปนไปตามที่ไดดําเนินการไปแลวนะครับ วรรคอื่น ๆ มีทานใดติดใจ

ตามรางเดิมไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)  :  

รางเดิมไมมีนะครับ แลวสวนที่สมาชิกขอแปรญัตติไว แลวสงวนความเห็นหรือสงวน     

คําแปรญัตติไว มีทานใดติดใจไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ไมมีผานครับ เชิญทานเลขาครับ 



 ๑๕๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๗๓/๓ 

 

   นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

มาตรา ๑๐๖/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และ        

ผูแปรญัตติของสงวนคําแปรญตัติ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)  :      

ถาไมมีทานใดยกมือ ผมถือวาทานไมติดใจในมาตราที่ทานเลขาไดอานนะครับ ไมมี    

ทานใดติดใจ เชิญทานเลขาครับ 

   นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

มาตรา ๑๐๗ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูแปรญัตติขอสงวน       

คําแปรญัตติ 

           - ๗๔/๑  

 

 

 

 

 

 



 ๑๕๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๗๔/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมมีทานใดติดใจครับ เชิญทานเลขา มีหรือครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขออธิบายหนอย

ไดไหมครับ ผมไมทันครับ ก็ตองคุณอัชพรชวยอธิบายหนอยไดไหมครับ ที่แกไข 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไดครับ เชิญทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา ในมาตรา ๑๐๗ จะกําหนดถึงองคประกอบของคณะกรรมการ

สรรหา ซึ่งประกอบไปดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ประธานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการปองกันและปราบปราม        

การทุจริตแหงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน คือเอาทานประธานจากองคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญมาทั้งหมดนะครับ แลวก็สวนที่ ๒ คือบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ       

ศาลฎีกาคัดเลือก ๑ คน บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือก ๑ คน 

ซึ่งบุคคลที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกนั้น จะมีบทบัญญัติ     

ในวรรคสองรับไววา จะตองเปนบุคคลอื่นซึ่งไมใชเปนผูดํารงตําแหนงผูพิพากษา ตุลาการ   

อยูในขณะนั้นนะครับ บุคคลเหลานี้นั้นจะทําหนาที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อจะมาแตงตั้ง

เปนสมาชิกวุฒิสภา  โดยในการสรรหาจะเชื่อมโยงไปกับมาตรา  ๑๐๘  นั่นก็คือ             

การพิจารณาจากรายชื่อจากองคกรตาง ๆ ทั้งในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน       

ภาควิชาชีพ แลวก็ภาคอื่น ๆ ที่จะเสนอรายชื่อขึ้นมา และคณะกรรมการสรรหานั้นก็จะ

พิจารณาความเหมาะสมจากรายชื่อที่องคกรตาง ๆ เสนอเขามานะครับวา บุคคลใด      

ซึ่งเปนผูที่มีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว และมีคุณวุฒิเหมาะสมที่จะไดรับ

การแตงตั้งเปนวุฒิสมาชิกครับ อันนั้นคือสาระของมาตรา ๑๐๗ คือหลักใหญคือการ

กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

 



 ๑๕๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๗๔/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ 

ทานประธานครับ ในมาตรานี้นี่เปนองคประกอบของกรรมการสรรหาองคกรอิสระ ปรากฏ

วากรรมาธิการไดมีการแกไขเพิ่มเติมสิ่งที่เคยเสนอใหพวกผมพิจารณา โดยการเพิ่มเติม

บุคคลที่ได รับเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา ๑ คน แลวก็เพิ่มเติมบุคคลที่ไดรับ        

การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดอีก ๑ คน คําถามคือทานจะเลือก     

จากใคร ทานบอกวาจะไมไดเลือกจากคนภายใน ถาพูดตรง ๆ ไมใชบรรดาผูพิพากษาและ

คนภายใน ถาผมพูดงาย ๆ แตทานเลือกจากใครก็ไดในประเทศไทย ทานสมควรหรือไม       

ที่จะตองพิจารณาวา ควรจะเลือกจากกลุมบุคคลใดหรือไม นี่เปนคําถามในเชิงอภิปราย

เพื่อใหเพื่อนสมาชิกไดโปรดพิจารณาวา เราจะเปดกวางใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาเลือก   

๑ คน เลือกจากใครก็ได แลวก็จะใหที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดเลือกจากใครก็ได   

๑ คน หรือควรจะกําหนดเสียวาจะเลือกจากกลุมไหน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีความ

หลากหลายหรือไม ยกตัวอยางเชน จะใหที่ประชุมใหญของศาลฎีกาเลือก ๑ คน          

จากนักวิชาการก็ได หรือจะใหเลือกจากบรรดาบุคคลที่ทํางานภาคประชาสังคม          

หรือสื่อมวลชนก็ได หรือจะใน ๒ สวนนี้ที่ประชุมใหญศาลฎีกาเลือก ๑ คน จากกลุมหนึ่ง 

แลวที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดเลือกจากบุคคลอีกกลุมหนึ่ง แยกกันในบรรดา        

๓ กลุมที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครูนี้ ก็คือนักวิชาการ สื่อสารมวลชน และองคกรพัฒนา

เอกชนก็ได หรือจะเรียกวาภาคประชาสังคมก็ได จะดีไหม หรือเราจะเปดไวกวาง ๆ วา     

ใหทานไปเลือกใครก็ได ที่ผมพูดอยางนี้นี่นะครับ ไมไดหมายความวาอยากจะปดกั้น       

แตควรจะกําหนดใหชัดเจนหรือไม เพื่อใหองคประกอบสมบูรณยิ่งขึ้น เพราะวาถาเรา

พิจารณาอํานาจหนาที่ของ สว. นี่นะครับ จะมีอํานาจหนาที่บางประการ -------------------- 

 

                                                                                                                      - ๗๕/๑ 



 ๑๕๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  วีรุทัย ๗๕/๑ 

 

ที่จะมีอํานาจหนาที่ในการที่จะถอดถอน อํานาจหนาที่ในการที่จะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ

องคกรตามรัฐธรรมนูญ แลวถาทานดูองคประกอบที่เหลือ ๕ ทาน ทานพิจารณาดูใหดี  

นะครับ ประกอบไปดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน กกต. ประธานผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภา ประธาน ปปช. ประธาน คตง. ๕ ทาน ในเม่ือ ๕ ทานเปนอยางนี้   

แลวทานควรที่จะเลือกคนมาอีก ๒ คนนี่ ใหองคประกอบมันสมบูรณยิ่งขึ้นไหม เชน         

จะไปเอาจากภาคประชาสังคมก็ดี หรือกําหนดเสีย จะเปนนักวิชาการหรืออะไรเสีย       

จะดีไหม หรือจะเปดกวางใหทานจะไปเลือกใครก็ได ที่ผมพูดอยางนี้ไมไดไมไวใจศาล   

นะครับ แตเราคงจะตองกําหนดกรอบ กําหนดอะไรคิดอยูเหมือนกันนะครับ เพราะวา     

ที่ผานมานี่ผมเองเคารพ แลวผมนิยมชมชอบศาลมาก ถาฟงสุมเสียงผมมาโดยตลอด      

แตที่ประชุมใหญศาลฎีกาก็เคยเลือกบุคคลที่ผมผิดหวังมาแลว ๑ คน ไปทําหนาที่เปน 

กกต. ผมเปนคนตรวจสอบประวัติ แลวผมก็ไมสบายใจ ผมพูดนี่ พลตํารวจเอก มีชัย        

นุกูลกิจ ยิ้มเลย รูวาเราสอบมาดวยกัน ที่ประชุมใหญศาลฎีกาเคยทําผิดพลาด ไมใช     

ไมเคยเลือก กกต. ที่อยูในหนึ่งในสาม หนา ๕ หวงนี่ละครับ ทานประธานครับ มีศาล      

ทานหนึ่งเปนผูเสนอชื่อบุคคลทานนี้ แลวบุคคลทานนี้ก็ไดรับการเปดประตูใหเขาไปทุกเชา

ไปกินกาแฟในหองศาลฎีกา แลวบุคคลทานนี้ก็ไปนั่งหองกาแฟ แลวก็เดินไปตาม         

หองทํางานของศาลฎีกาทีละหอง เพื่อที่จะแนะนําตัวเอง นี่แหละครับแคบดี การแนะนํา

ตัวงายดี มันแคบ เพราะฉะนั้นตรงนี้ละครับมันเปนปญหา เราควรจะกําหนดอะไรใหมัน

ชัดเจนไหมครับตรงนี้ หรือวาเราจะเปดไวกวาง ๆ ใหทานเลือกใครก็ได นั่นเปนคําถามที่ ๑ 

ที่ผมคิดวาเพื่อนสมาชิกถึงเวลาที่ทานตองชวยคิดแลวครับ คงไมใชกรรมาธิการเทานั้น 

ประการที่ ๒ กํานันวิทยาไดพูดเมื่อวานนี้ แตวาคนนี่ไมคอยสนใจ แลวก็บอกใหทานมาพูด

วันนี้ แลววันนี้ทานก็พูดมาทีหนึ่ง ก็ไมคอยไดมีคนหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมา คือ ตําแหนง

ประธานศาลรัฐธรรมนูญก็ดี ประธาน กกต. ก็ดี ประธานผูตรวจการแผนดินรัฐสภาก็ดี 

ประธาน ปปช. ก็ดี และประธาน คตง. ก็ดี ไดรับการสรรหา แลวรับรองจากวุฒิสภา       

แลวบุคคลพวกนี้ก็จะมาเปนบุคคลที่ทําหนาที่สรรหา ตอไปมันจะวนไปวนมาหรือเปลา     

ที่ทานถาม  คือ มันจะมีปญหาเรื่องความวนเวียนในอํานาจไหมวา ใครเลือกใคร            

ใครสรรหาใคร เกาหลังกันไป เกาหลังกันมาหรือเปลา หรือวาไม เปนไรตรงนี้ เพราะมัน 



 ๑๕๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  วีรุทัย ๗๕/๒ 

 

มาจากแหลงเดียวกัน มาจากวุฒิสภาแลวมันก็ไปสรรหา และก็ไดประธานพวกนี้มา 

ประธานพวกนี้ก็กลายเปนคนสรรหาใหม และก็สงใหวุฒิสภา หรือวาไมเปนไรตรงนี้      

ตรงนี้ผมก็ไมคอยติดใจมาก แตวาผมคิดวา เมื่อกํานันวิทยาบอกวาไดยินคนเปนหวงมานี่ 

ผมวาตอบใหชัดไดไหมครับตรงนี้ ผมเองก็ประเด็นนี้ผมรูวาทานจะตอบอยางไร              

ผมก็อยากจะฟงอยูดวยนะครับ ผมขอถาม ๒ ประเด็นนี้กอนครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานวุฒิชาติครับ 

   นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ครับ คือ ผมเห็นดวยกับแนวคิดของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ  

แลวก็สิ่งที่คณะกรรมาธิการยกรางใหเหตุผลมาในนี้นะครับ ในกรณีเ ร่ืองการตัด              

ผูพิพากษาศาลในศาลฎีกา และก็ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดออก เพื่อความเปนกลาง

ของฝายตุลาการ สิ่งที่ผมงงและไมเขาใจ ก็คือ ในเร่ืองของการตัดนี่นะครับ จะมีในเรื่อง

ของอัยการอยูดวย ผมอยากทราบเหตุผลนิดหนึ่งนะครับ ทําไมตองตัด อัยการ ออกดวย 

และก็มันจะมีเกี่ยวของกับในมาตราอื่น ๆ ดวยนะครับ ที่ตัดในเรื่องอํานาจหนาที่ของ

อัยการออกจากการเปนคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ------------------------------------------ 

 

                       - ๗๖/๑ 



 ๑๕๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                   ปทิตตา ๗๖/๑ 

 

ซึ่งเมื่อถึงมาตรานั้นผมจะขออนุญาตขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับวา ขอดี ขอเสียของการ

ตัด อัยการ ออกจากการเปนคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจนี่ มันมีขอเสียมากกวาขอดี

อยางไรนะครับ ผมอยากใหชวยอธิบายผมนิดหนึ่งครับ ในเรื่องของการตัด อัยการ ออก    

ทีนี้เหตุผลคือ ศาลนี่เพราะความเปนกลาง โอ.เค. และก็ผมเห็นดวยกับอาจารยเจิมศักดิ์     

นะครับวา  นาจะกําหนดกลุมเปาหมายที่จะเสนอเขามาวา  ควรจะเอาจากกลุม 

นักวิชาการกลุมไหนนะครับ ไมอยางนั้นเราก็ไมได คือมันมองไมเห็นวา แลวเมื่อไมใหเขา 

แลวใหเขาเปดโอกาสใหเขาคัดสรร เขาจะเอาจากกลุมไหน เพื่อความชัดเจน ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม  สสร.   

ผูเห็นดวยกับสภาเดียวนะครับ คืออยากถามทานประธานนะครับวา ตอนนี้นี่เราจะ

พิจารณา คือผมอยากจะอภิปรายคลายกับอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ จะทําไดหรือไม 

เพราะวาตอนนี้ก็ มี เพียงมาตรา  ๑๐๗  ก็ มี เพียงของกรรมาธิการยกรางที่แก ไข                  

ถาไมเห็นดวยกับกรรมาธิการยกรางที่แกไขก็คือ ไปเห็นดวยกับที่รางเดิมตนฉบับ           

ถาไมอยางนั้นแลวก็ผูที่แปรญัตติก็มีเพียงผูสงวนความเห็น คือกรรมาธิการเสียงขางนอย 

คุณหมอชูชัย แลวก็หมดสภาพของการอภิปรายไดแลว ดวยเหตุที่เงื่อนไขของการเปน สว. 

นั้น มันมีแบบที่ไมเหมือนกับของหมอชูชัย สถานะของคุณหมอชูชัยกับของผมสภาเดียว   

ก็ลมไปเหมือนกัน ก็เหลือของคุณอุทิศก็ไมมีสภาพการอภิปรายไดอีกแลว เพราะตัดทั้ง

มาตรา ดวยเหตุที่บัดนี้ สว. ก็เปนไปตามแบบกรรมาธิการยกราง คงเหลือพอจะเอามาสูได      

ตามหลักตามเกณฑของวิธีการอภิปรายแปรญัตติก็คือ  ของคุณสุรชัยฉบับเดียว 

เพราะฉะนั้นผมจะใชสิทธิแบบของอาจารยเจิมศักดิ์ทําจะไดไหม คือ ใชสิทธิอภิปราย     

ไปเร่ือย ๆ วา กรรมการสรรหาควรจะเปนอยางโนน ไมควรเปนอยางนี้ ควรทําไมตองเอา

อันนั้น ไมเอาอันนี้ เอาแบบใหมแบบที่ผมจะเสนอจะไดไหม แบบที่อาจารยเจิมศักดิ์     

ชวนพาอภิปรายจะไดไหม ตองถามทานประธานจะอนุญาตผมไหม ถาอนุญาตผมจะได

ทําเหมือนอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

 



 ๑๕๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                   ปทิตตา ๗๖/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวผมจะตอบครับ ขอบคุณครับ ทานการุณครับ คือ ผมฟงทานอาจารยเจิมศักดิ์   

นี่นะครับ ผมก็จะฟงวา เพราะทานเปนคนเริ่ม ก็จะดูวาทานจะอภิปรายไปในสวนที่

กรรมาธิการเขาแกไขอยางไรนะครับ แตก็ปรากฏวาทานก็เปนคําถามกรรมาธิการเสีย 

สวนใหญนะครับ ผมก็กําลังจะตกลงกันนี่นะครับวา หลังจากที่สมาชิกไดอภิปรายไปแลว

นั่นคือตัวอยางวาถาอภิปรายอยางที่ทานการุณถามนี่ ทุกคนก็จะอภิปรายทั้งสภา        

แลวหลักเกณฑที่เราคุยกันไววา เราจะพิจารณาในหลัก ๆ กอนนะ ถาหลักผานแลว    

อยางอื่นงายหมดแลวนะครับ มันก็จะกลายเปนวนไปของเกา ทุกคนก็จะอภิปรายแลวก็   

ใหความสําคัญไปที่ถอยคํา ไปที่สิ่งที่ตนเองเสนอ นั่นก็คือ มันก็จะไมคืบหนานะครับ      

ผมขออนุญาตที่จะตอบทานการุณนะครับวา ขอบคุณที่ทานการุณยกขอนี้ขึ้นมา สวนที่

ทานการุณบอกวา ขออนุญาตอภิปรายไดไหม ก็ขอตอบวา ไมอนุญาตนะครับ เพื่อจะได

เปนหลักการเดียวกันนะครับวา ตอไปท่ีกรรมาธิการแกไขนี่นะครับ ถาสมาชิกไมเห็นดวย 

ก็คงจะอภิปรายไดในสวนวา เห็นตามรางเดิมอยางไรนะครับ คงจะไมใหออกนอกไป

มากกวาที่กรรมาธิการแกไขนะครับ สวนที่สมาชิกสงวนความเห็นหรือสงวน คําแปรญัตติ

ไวนี่นะครับ ก็เปนในหลักที่วา ถาอภิปรายแลวนี่นะครับ ตองสามารถที่จะพิจารณาไดวา 

เปนไปตามที่สมาชิกสงวนความเห็นไว หรือแปรญัตติไว ถามันกลับไปไมไดแลวนี่นะครับ 

แมจะมีการยื่นหรือบันทึกในเอกสารนี้ก็ตาม มันก็พนสภาพที่จะพิจารณาไปแลว ก็ขอให

ตรงนั้นตกไปและผานไป ขอกราบเรียนที่ประชุมในลักษณะนี้นะครับ เพื่อที่วาเราจะได

พิจารณาโดยรวดเร็ว เพื่อจะไดทําเรื่องอื่น ๆ ตอไปนะครับ ถาเวลามันก็มีไมมากแลว      

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

 

                          - ๗๗/๑ 



 ๑๖๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๗๗/๑ 

 

สวนที่ทานจะอภิปรายนี่นะครับ ถาดูตามนี้ก็จะเปนของทานสุรชัยนะครับ ถาทานสุรชัย

ชวยกรุณาดูนิดหนึ่งวา สวนของทานนี่นะครับ ถาอะไรที่มันยอมไดนะครับ ไมเสียหลักการ

นะครับ ทานก็ชวยกรุณาที่ประชุมดวยนะครับ เชิญครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม 

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติมาตรา ๑๐๗       

กราบเรียนทานประธานและทานกรรมาธิการยกราง รวมถึงทานสมาชิกที่เคารพครับ   

ตามมาตรา ๑๐๗ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่วาดวยกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภานะครับ    

ถาดูตามรางของกรรมาธิการยกรางนั้น คณะกรรมการชุดนี้จะประกอบไปดวยบุคคล      

๗ คนครับ เร่ิมตั้งแตประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธาน กกต.  ประธานผูตรวจการแผนดิน

รัฐสภา  ประธาน ปปช.  ประธาน คตง. แลวก็บุคคลซึ่งมาจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา

เลือก ๑ คน ที่ประชุมใหญของตุลาการศาลปกครองเลือก ๑ คน ผมเองไดขอแปรญัตติไว

วา คณะกรรมการที่จะทําหนาที่สรรหาวุฒิสมาชิกตามมาตรา ๑๐๗ นั้น ผมแปรญัตติให

เหลือ ๕ คน  ๕ คนที่ผมขอแปรญัตติไวมีใครบางครับ ก็จะประกอบไปดวย คณะกรรมการ 

กกต.  ประธาน กกต. นะครับ ประธานผูตรวจการแผนดินรัฐสภา ประธาน ปปช. ประธาน

ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา ๔ คนนี้มาจากภาครัฐทั้งสิ้น แลวคนที่ ๕ ของผมปดทายดวย

ผูแทนองคกรเอกชน ถามวาเหตุผลทําไมตองขอปรับปรุงคณะกรรมการสรรหา กกต. ใหม

นะครับ เหตุผลก็คือประการแรก ที่ผมตัดผูแทนหรือทานประธานจากศาลรัฐธรรมนูญ   

ออกนั้น เนื่องดวยแนวคิดบวกดวยขอมูลที่เราไดรับจากการรับฟงความคิดเห็น รวมตลอด

ถึงขอมูลขององคกร ๑๒ องคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๙ พวกเราคงทราบ

ดีวา ภาคศาล โดยเฉพาะศาลยุติธรรมนี่ เขาไมอยากมายุงในเรื่องของการสรรหา

คณะกรรมการ สรรหาคณะกรรมการตาง ๆ ในองคกรอิสระ สรรหาเรื่องของวุฒิสมาชิก 

ตรงนี้คือเหตุผลที่กระผมตองขอตัดเอาประธานศาลรัฐธรรมนูญออกก็คือ ไมอยากใหทาน

ตองเขามาเกี่ยวของในการทําหนาที่สรรหาตัวบุคคล ทานควรที่จะไปอยูในที่ตั้งของทาน    

คือทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดี โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งทานจะตองมาเกี่ยวของ

กับเรื่องของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไปในอนาคตนะครับ ถาใหทานเขามาทําหนาที่

เปนกรรมการสรรหาตัวบุคคลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเสียแลวนี่ ตอไปถามีปญหา 



 ๑๖๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๗๗/๒ 

 

ที่ตองไปสูการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแลวนี่ อาจจะทําใหประชาชนเกิดความ

คลางแคลงใจได นั่นประการที่ ๑ 

  ประการที่ ๒ ทําไมผมเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับตัวแทนในองคกรเอกชน   

ตรงนี้ก็ตองกราบเรียนวา ดวยแนวคิดที่วา เราตองการใหไดแนวคิดหรือหลักคิดเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย โดยใหประชาชนมีสวนรวม ทานอยาลืมวา ประเด็นที่เราเขียนรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ ใหวุฒิสมาชิกมีที่มาแตกตางไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ โดยให

สวนหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง และสวนหนึ่งมาจากการสรรหานั้น ตรงนี้เปนปญหาที่เราได

อภิปรายกันมาแลวตั้งแตเมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้ ประเด็นหนึ่งซึ่งเราตองพยายาม

อธิบายใหพี่นองประชาชนและสังคมไดรับทราบวา กระบวนการสรรหาวุฒิสมาชิก      

ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่ มันมีความแตกตางกับการแตงตั้งวุฒิสมาชิกในอดีต การแตงตั้ง

วุฒิสมาชิกในอดีตนั้นกระทําโดยฝายบริหาร ก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับ ประชาชนไมมี

สวนรวมเลย นั่นคือขอดอยของระบบวุฒิสมาชิกที่มาจากการแตงตั้ง แตเนื่องจาก

วุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ            

ป ๒๕๔๐ ก็สรางปญหาไมนอยใหกับประเทศชาติที่ผานมา เราจึงไดปรับปรุงใหเอา

รูปแบบทั้ง ๒ รูปแบบมาผสมผสานเขาดวยกัน แนวคิดของผมก็คือวา รูปแบบของการ   

สรรหาวุฒิสมาชิกนั้น จะตองแกไขขอดอยของวุฒิสมาชิกที่มาจากการแตงตั้งในอดีต        

ก็คือการที่ประชาชนไมมีสวนรวม ดวยการเสนอใหมีผูแทนองคกรเอกชนเขามารวม       

เปนคณะกรรมการสรรหา ตรงนี้ก็จะสามารถแกไขขอดอยของวุฒิสมาชิกที่มาจากการ  

สรรหาในประเด็นที่วา วุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหานั้นขาดการเชื่อมโยงกับภาค

ประชาชน ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๗๘/๑ 



 ๑๖๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๗๘/๑ 

 

ดวยการใหมีองคกรเอกชน ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของภาคประชาชนเขามาเปนกรรมการ

สรรหาในวุฒิสมาชิกไดดวยนะครับ นั่นเปนประเด็นที่ ๑ 

  ประเด็นที่ ๒ ของการที่เสนอใหมีตัวแทนภาคประชาชนเขามาเปนสวนหนึ่ง

ในคณะกรรมการสรรหาวุฒิสมาชิกก็คือ ปญหาที่ทานการุณ ใสงาม ขออนุญาตที่เอยนาม 

ที่ทานไดตั้งคําถามไวเมื่อภาคเชาวา การที่เรากําหนดใหมีคณะกรรมการขึ้นมาสรรหา

บุคคลเพื่อทําหนาที่วุฒิสมาชิก แลวในที่สุดเมื่อมีวุฒิสมาชิกเกิดขึ้น ในที่สุดเมื่อมีวุฒิสภา

เกิดขึ้น วุฒิสภาซึ่งคณะกรรมการเปนผูสรรหานั้น กลับจะตองมาใหความเห็นชอบในการ

แตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน กกต. ประธาน ปปช. กลายเปนผูที่ถูกสรรหา 

กลับมาเห็นชอบผูที่เปนกรรมการสรรหา เมื่อเราปรับปรุงโครงสรางหรือรูปแบบของ

คณะกรรมการสรรหาใหมนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการเติมองคกรภาคประชาชน     

เขามาทําหนาที่ตรงนี้ดวย ก็จะเปนการตอบคําถามที่เปนขอคลางแคลงใจวา กรรมการ

สรรหาตามโครงสรางที่กรรมาธิการยกรางไดออกแบบไวนั้น ชอบธรรม ถูกตองแลวหรือไม 

ดวยเหตุผลที่ผมไดกราบเรียนตอทานประธานและทานกรรมาธิการยกราง ตลอดจน   

เพื่อนสมาชิกที่เคารพ กลุมของกระผมจึงไดขอปรับปรุงโครงสรางของคณะกรรมการ     

สรรหาใหมเปนวา  ๑. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ๒. ประธาน กกต.  ๓. ประธาน

ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา  ๔. ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ ๕. ผูแทน

องคกรเอกชน  ทีนี้ที่ทานประธานถามผมวา ในสวนที่ผมขอแปรญัตติไวนั้นสามารถที่จะ

ปรับปรุง ประนีประนอมกับคณะกรรมาธิการยกรางไดอยางไรหรือไม ผมขอกราบเรียน

ครับวา เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางไดปรับปรุงรูปแบบของโครงสรางของคณะกรรมการ

สรรหาในสวนนี้แลวบางสวน ก็คือในสวนที่ ๖ บุคคลซึ่งมาจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา 

และบุคคลซึ่งมาจากที่ประชุมใหญของตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยทานปรับปรุง

ถอยคําในวรรคสองวา บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกา และที่ประชุมใหญของตุลาการ   

ในศาลปกครองสูงสุด เลือกตามวรรคหนึ่ง ตองมิใชผูพิพากษา ตุลาการ หรือพนักงาน

อัยการ และตองไมเปนกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่น     

ในขณะเดียวกัน ผมขอกราบเรียนครับวา เงื่อนไขที่กรรมาธิการยกรางไดเพิ่มเติมเขามา 

 



 ๑๖๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๗๘/๒ 

 

สําหรับบุคคลที่จะผานการเลือกโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกาและศาลปกครองนั้น 

แนวคิดเริ่มใกลเคียงกับของผม ที่ผมเสนอใหมีผูแทนองคกรเอกชน คือภาคประชาชน    

เขามารวม เพราะฉะนั้นถาบุคคลในวรรคสองตรงนี้ ทานสามารถปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติม

วา ใหเปนบุคคลซึ่งมาจากภาคประชาชนหรือองคกรเอกชน โครงสรางของกรรมาธิการ   

ยกรางกับโครงสรางของผมในคณะกรรมการสรรหาวุฒิสมาชิก ก็จะเปนโครงสรางที่เกือบ

เหมือนกันแลวครับ นอกจากนั้นผมวาผมตามทานได ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ เดี๋ยวขออนุญาตเพื่อใหมันเดินได ผมขอฝากทานคิดนิดหนึ่งครับวา ถามีผูแทน

องคกรเอกชนนี่นะครับ วิธีการจะเขามาอยางไรดวยนะครับ เพราะผูแทนองคกรเอกชน  

มันเยอะนะครับ ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :   ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. 

นะครับ ผมจะไมกระทําความผิดในการอภิปรายเรื่องการแปรญัตติครั้งนี้นะครับ           

จะอภิปรายอยางถูกตอง นั่นก็คือผมขออภิปรายบางสวนที่คณะกรรมาธิการยกรางตัด 

บางสวนผมเห็นดวย บางสวนผมไมเห็นดวย ที่ไมเห็นดวยควรกลับไปตามรางเดิมของ

กรรมาธิการยกรางครับ ซึ่งเปนสิทธิที่จะอภิปรายในสวนนี้ไดนะครับ ทั้ง ๆ ที่ผมก็            

ไมเห็นดวยทั้งหมด เพราะผมมันสภาเดียวนะครับ แตจะขอแกไขใหกลับคืนสูสวนเดิม   

ดังนี้ครับ สวนที่ผมไมเห็นดวยกับการแกไขของกรรมาธิการยกรางตามรางฉบับนี้คือ ------- 

 

           - ๗๙/๑ 



 ๑๖๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๗๙/๑ 

 

ในกรณีที่ไปตัดผูพิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา     

ที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกามอบหมาย จํานวน ๑ คน แตเปลี่ยนไปเปนสรางขึ้นมาเปน    

วรรคที่ ๓ โดยบอกวา นี่นะครับ กรรมาธิการยกรางไปเพิ่มเติมเปนวรรคที่ ๓ โดยบอกวา 

บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกา และที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เลือก

ตามวรรคหนึ่ง คือวรรคที่ผมวาเมื่อกี้ วรรคที่ผมวาเมื่อกี้นี่มี ๒ คนนะครับ สวนที่ ๑ คือ    

ตัดเรื่องของที่ประชุมใหญศาลฎีกา ๑ คน กับของศาลปกครองสูงสุด ๑ คนออก แลวมาใช

วรรคที่ ๓ วรรคที่ ๒ นี้แทน คือ บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง ตองมิใชผูพิพากษา ตุลาการ หรือพนักงาน

อัยการ และตองไมเปนกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่น      

ในขณะเดียวกัน ผมไมเห็นดวยกับการเพิ่มวรรคนี้ ผมไมเห็นดวยกับการที่กรรมาธิการ    

ยกรางไปเพิ่มเติมวรรคนี้ แตผมเห็นดวยกับรางเกาในวรรคที่ ๑ โดยสวนนี้ เพราะเหตุผล 

นะครับ เปนเหตุผลอยางเดียวกันกับที่ดอกเตอรเจิมศักดิ์อภิปรายเม่ือกี้ ในกรณีที่ประชุมใหญ

ศาลฎีกาเลือกบุคคลอื่น ไมใชผูพิพากษาศาลฎีกา แลวสงคนนั้นมา ใหมาเปน กกต.    

ทานประธานจําไดไหม แลวพวกเราเลือกไป กกต. ที่วาอยางหนาตราชาง นั่นแหละ      

นั่นแหละ ผมไมเห็นดวย หลายครั้งเราไดยินจากศาลฎีกาบอกวา เปนบุคคลที่ศาลฎีกา   

ที่ประชุมใหญเลือกก็จริง แตเปนบุคคลที่ไมใชคนในศาลฎีกา ผิดพลาดไปก็จะคลาย ๆ กับ

ปด ๆ เหมือนกับไมรับผิดชอบ อยากระนั้นเลย ตอนนี้เคนกันลงไปละ ใหที่ประชุมใหญ

ศาลฎีกาเลือกคนของตนเองจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา มาเปนกรรมการสรรหาอีก ๑ คน 

ให มันครบตามแบบเดิม  ตามรางเดิมของกรรมาธิการยกราง  เคนกันตอไปละ               

ศาลปกครองสูงสุด ทานจะตองเอาคนของทานสงมา ไมใชไปเลือกอัยการ ไอคนที่อ่ืน       

ที่ไมใชอัยการ ไมใชตุลาการ ไมใชอะไรตาง ๆ ตามที่วานี้ ซึ่งตอไปเดี๋ยวทานก็จะ              

ไมรับผิดชอบอีก โอย ทําอยางไรพลาดได เพราะวาเปนบุคคลภายนอก ไมใชของเรา ไมใช

คนของเรา ไมใชเนื้อแท อยากระนั้นเลย เคนลงไปใหรับผิดชอบ ใหเนี้ยบ ๆ เลย ถาผิด   

จะไดทั้งกระบิเลย จะตองรับผิดชอบเต็ม ๆ ไปเลย มันจะไดไมตองเถียงแลวตรงนี้ ไมตอง    

อธิบายละ เพราะฉะนั้นสวนนี้นะครับทานประธาน  มาตรา ๑๐๗ วรรคที่  ๑ ผมเห็นดวย 

 



 ๑๖๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๗๙/๒ 

 

กับของเดิม แตผมไมเห็นดวยกับของเดิมกรณีเร่ือง ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อ

จากคณะกรรมการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๐๙ อันนี้ผมไมเห็นดวย สวนนี้ผมกลับเห็นดวย

กับกรรมาธิการยกรางไดแกไข เปลี่ยนจาก ๙๐ วัน เปน ๓๐ วัน ถูกตอง อันนี้ผมเห็นดวย 

เพราะฉะนั้นวรรคที่ ๑ นี้ ผมไมเห็นดวยสวนแรก แตเห็นดวยกับสวนที่ ๒ ของวรรคที่ ๑   

เอาละ ในขณะเดียวกันผมไมเห็นดวยกับวรรคที่ ๒ ที่กรรมาธิการยกรางสรางขึ้น 

เพราะฉะนั้นเมื่อผมเห็นดวยกับวรรคที่ ๑ สวนแรกแลว จึงขอตัดวรรคที่ ๒ ที่กรรมาธิการ

ยกรางสรางขึ้นออกมา ออกไป ผมไปเห็นดวยกับการเพิ่มเติมในสวนทายของกรรมาธิการ

ยกรางที่เกี่ยวของกับวรรคที่ ๑ กรณีใหแจงผลการสรรหา ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศผลผูที่ได รับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ชอบแลว ดีแลว ผมเห็นดวย        

เพราะแตเดิมนั้นใหสงใหประธานสภาผูแทนราษฎร แลวประธานสภาผูแทนราษฎร       

นําขึ้นทูลเกลาฯ อันของเดิมนั้นผมไมเห็นดวยสวนนี้ แตมาเห็นดวยกับการเพิ่มเติมครั้งนี้            

นี่วรรคที่ ๒ นะครับ ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๘๐/๑ 

 



 ๑๖๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๘๐/๑ 

 

วรรคที่ ๓ ที่ตัดออก และมาเพิ่มเปลี่ยนใหมมาอยูเปนวรรคที่ ๔ ที่ ๕  เห็นดวยครับ            

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเอง ใหกรรมการผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ อันนี้   

เห็นดวย ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนงใดหรือมี แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได       

ถากรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิก

วุฒิสภา ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู อันนี้เห็นดวย และกรณีที่ตัดวรรคทายออก  

ของกรรมาธิการยกราง ในกรณีตัดวรรคทายวา ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา อันนี้ตัดออก เห็นดวย เพราะไป

เห็นดวยกับกรณีที่ใหกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหาที่เพิ่มเติมใหมแลว    

ของผมจะสมบูรณกวาครับ จะดีกวาดวยครับ ทานประธานครับ ขอแกไขทั้งเห็นดวย    

และไมเห็นดวยของกรรมาธิการครบั  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ทานอาจารยคมสัน ทานเปนกรรมาธิการไมไดสงวนไวนะครับ  

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตนิดเดียว

ครับ มันมีประเด็นสําคัญ ถึงไมสงวน แตผมอยากจะใหที่ประชุม และชวยฝากไปถึง      

ทานประธานแลวก็กรรมาธิการเองไดชวยคิดประเด็นนี้ดวยครับ เพราะวาเปนประเด็นที่

มันตกหลนอยูนะครับ ประเด็นก็คือวา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

คืออยางนี้ไดไหมครับ สวนที่ตกหลนนี่ทานคุยกับกรรมาธิการมากอนหรือยัง 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  เคยคุยแลวครับ แลวก็ยังไมไดคําตอบ

ในกรรมาธิการ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ  ไมไดคําตอบแลวมันก็คือไมไดคําตอบครับ ทานมาฝากตอนนี้กรรมาธิการ            

เขาก็ไมเอา ถาเอาก็เอาตั้งแตทานอยูในกรรมาธิการแลว 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ไมใชครับ ทานประธานฟงสักนิด     

มันเปนประเด็นสําคัญนะครับ 

 



 ๑๖๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๘๐/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

คือมันสําคัญครับ แตกรรมาธิการเขาไมเอา ถาไมเอานี่นะครับ ทานตองสงวน 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ มันไมใชประเด็น

เร่ืองสําคัญ ไมสําคัญ ผมสงวนเพราะวาผมมีสภาเดียว ผมก็ตัดออกทั้งหมด เพราะวา

ประเด็นที่ผมกําลังจะอภิปรายหรือจะพูดถึง มันไปเกี่ยวโยงวาทําไมมันตองสภาเดียว     

แตวาเรื่องสภาเดียวมันจบไปแลว แตประเด็นนี้เปนประเด็นสําคัญนะครับ ซึ่งผมเคยถาม              

ในกรรมาธิการยกราง แลวก็บอกวายังไมไดคิดนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

มันเลยไปแลวอาจารย 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) : ไมครับ จําเปนจริง ๆ ทานประธาน 

ไมอยางนั้นจะมีความไมสมบูรณในรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น ถามันไปอยางนี้แลวผมเห็นดวย 

แตมันมีจุดอยูจุดหนึ่งครับทานประธาน ก็คือวา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

เดี๋ยวผมจะวินิจฉัยกอนนะครับ สิ่งที่ทานเสนอนี่นะครับ ถาเปนเรื่องสําคัญนี่นะครับ     

ทานตองสงวนไว เมื่อทานไมสงวนนี่นะครับ ทานจะมาพูดตรงนี้กรรมาธิการเขาก็ไมเอา 

ถาเขาเอา เขาก็เอาขอความทานตั้งแตแรกนะครับ ผานเลยครับ ทําตามกติกาดีกวาครับ 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  : มันเปนคําถามดวยครับ มันไมได

คําตอบมานานแลวครับทานประธาน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ทานไปหาคําตอบกันเองนะครับ 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ผมขอถามคําถามสั้น ๆ นิดเดียวครับ 

และผมไมตองการอะไรเลย ผมถามนิดเดียวครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ดวยความเคารพครับ อาจารยคมสันครับ ขอบพระคุณครับ ทานตองถามกันเองแลวครับ

เพราะทานไมสงวนไวนะครับ เชิญอาจารยครับ เชิญครับ 

 



 ๑๖๘ 
 สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              นงลักษณ ๘๐/๓ 

 

   นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย : ทานประธาน ทานกรรมาธิการ ทาน สสร.        

ที่เคารพ กระผม สวาง ภูพัฒนวิบูลย อยูในกลุมของทานอาจารยวิชัย รูปขําดี ซึ่งใน 

มาตรานี้ไมไดแปรญัตติ แตวากรรมาธิการแกไขเพิ่มเติม ผมก็เลยขออนุญาตถือโอกาสให

ขอมูล ซึ่งผมเปนหนึ่งในคณะกรรมการรับฟงจาก ๑๒ องคกร อยากกราบเรียนวา          

ใน ๑๒ องคกรใหขอคิดเห็นมาอยูดวยกัน ๔ ประการ ไมไดหมายความวาผมเห็นดวยทั้ง      

๔ ประการนะครับ แตอยากใหขอมูลกับที่ประชุมใหพิจารณา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คืออยางนี้อาจารยสวางครับ ถาอาจารยสวางอยูในสวนของญัตติทานอาจารยวิชัยนะครับ              

ก็ตองอภิปรายในสวนของทานอาจารยวิชัยนะครับ วาสิ่งที่กรรมาธิการเขาทํามานี่นะครับ

ไมตรงกับของอาจารยวิชัย และของอาจารยวิชัยนี่นะครับดีกวาอยางไร  ๑๒ องคกรนั้น  

ถูกแปรเปลี่ยนไปหมดแลวครับ เอาตามกติกานี่ครับ เหมือน ๆ กันครับ ถาในสวนที่ทาน

สงวนคําแปรญัตติไวก็เชิญครับ 

   นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  : ครับ ทานประธานครับ ดวยความเคารพ     

ทานประธาน  และผมก็เคารพที่ประชุมอยางยิ่ง  เนื่องจากวากรรมาธิการมีแกไข             

วาอยางนั้นเถอะครับ เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตอภิปรายสัก ๔ ประเด็น จากที่รับฟงมา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คือถาแกไข อาจารยก็ตองดูของกรรมาธิการวา ถาเขาแกไขนี่นะครับอาจารยอาจ           

ไมเห็นดวย แตอาจารยก็ตองบอกวา สวนที่ไมแกไขนั้น ก็ตองเปนไปตามรางเดิมและให

เหตุผลมานะครับ แตจะไปเอาเรื่องอื่นนะครับ ผมไมอนุญาตจริง ๆ ดวยความเคารพ

อาจารยเหมือนกันนะครับ อาจารยจะอภิปรายในสวนที่เรากําลังพิจารณาก็เชิญครับ                

แตถานอกเหนือ ผมตองขอเครงครัดแลวครับ 

                                                                                                                     - ๘๑/๑ 

 

   



 ๑๖๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   ดรุณี ๘๑/๑ 

 

  นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  : ครับ ขอบพระคุณครับ อยางนี้ครับ จากที่      

รับฟงมามีคนใหขอมูลที่ดีมากอยางนี้ครับ  ประการแรก เขาบอกวา กรรมการสรรหานี่    

มีนอยไป จากในนี้นะครับ เขาเสนอเพิ่มมาอีก ๒ หนวยงานครับ คือเขาเสนอนายก

ราชบัณฑิตยสถาน และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในประเด็นที่ ๑  

ประเด็นที่ ๒ ครับ ของศาลฎีกาเอง เขาเสนอตัดกรรมการที่มาจากผูพิพากษาศาลฎีกา

เลือกกันเอง ๑ คน ดวยเหตุเขาบอกวา ผูพิพากษานี่ตองทําหนาที่พิพากษาอรรถคดี        

ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน จึงไมควรมีภารกิจดานอื่นขอที่ ๒ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

อาจารยครับ สิ่งที่อาจารยพูดนั้น ไมเห็นอยูในสวนที่แปรญัตติเลยครับ  

  นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  :  ไมไดมี แตกระผมกราบเรียน แตวาตรงนี้      

ผมอธบิายเพิ่มเติม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ครับ ไมมี ผมไมอนุญาตครับ อาจารยครับ ดวยความเคารพครับ ขอความกรุณาเลยครับ        

ผมหามอาจารยคมสันมาคนแลวครับ 

  นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  :  ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ขอบพระคุณจริง ๆ ขอโทษจริง ๆ ครับอาจารยครับ มีทานอื่นอีกไหมครับ ไมมีก็เชิญ

กรรมาธิการ   

    นายประพันธ  นัยโกวิท   (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน           

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ 

สําหรับในรางมาตรา ๑๐๗ เร่ืองกรรมการสรรหานี่นะครับ ในรางเดิมนี่ประกอบดวย

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองคกรอิสระนะครับ แลวก็จะมีบุคคลจากที่ประชุม

ใหญศาลฎีกาเลือกมา ซึ่งตองเปนผูพิพากษาศาลฎีกานะครับ และที่ประชุมใหญ         

ศาลปกครองสูงสุดเลือกมานะครับ ซึ่งตองเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนี่นะครับ        

แตจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและองคกรอิสระตาง ๆ แลวนี่นะครับ  

 



 ๑๗๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   ดรุณี ๘๑/๒   

 

โดยเฉพาะในทางศาลเอง ก็ไดรับทราบวาการสรรหาวุฒิสมาชิกนี่ คอนขางจะเกี่ยวพันกับ

การเมืองคอนขางมากนะครับ เทาที่ติดตามขาวดู ทานก็ไมอยากจะเขามาอยูใน

กระบวนการสรรหาโดยตรง ในลักษณะที่วามาเปนกรรมการนะครับ ในกรรมาธิการถึงได

มีการปรับปรุงนะครับ ก็แกใหทางที่ประชุมใหญศาลฎีกา กับที่ประชุมใหญศาลปกครอง

สูงสุดนี่นะครับ สรรหามาหนวยงานละ ๑ ทาน ใหมาเปนกรรมการ แลวก็ไมไดกําหนด

คุณสมบัติเอาไว เนื่องจากตองการเปดกวางใหทานคัดเลือก ซึ่งกรณี ซึ่งเสนอใหที่ประชุม

ใหญศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดนี่สรรหาบุคคลมานี่ ก็เปนทํานองเดียวกับที่

กรรมาธิการบางกลุมไดขอแปรญัตติไว แตไมไดแปรไวในมาตรานี้ แปรไวอยูในหมวดของ

ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งพอเทียบเคียงไดนะครับ ใหมีผูแทนที่ศาลฎีกากับศาลปกครองสูงสุด

แตงตั้งมานะครับ ในเจตนาตอนแรกนี่ก็ตองการจะใหมีการเปดกวางอยางที่วานะครับ 

และเหตุที่ตัดวา บุคคลที่จะสรรหามานี่ตองไมใชผูพิพากษา ตุลาการ แลวก็รวมถึงอัยการ

ดวย เพราะวาอัยการก็อยูในกลุมวิชาชีพเชนเดียวกับผูพิพากษา ตุลาการนะครับ เจตนา

ตองการจะใหเปดกวางไปสูกลุมอ่ืนไดนะครับ อยางเชน อธิการบดีมหาวิทยาลัยตาง ๆ นี่

นะครับ หรือวาองคกรเอกชน ถาเกิดที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด      

ทานเห็นชอบนะครับ หรือเปนศาสตราจารยอะไรตาง ๆ นี่ ตองการเปดกวางไวอยางนั้น   

นะครับ สวนในประเด็นอื่นที่ทานอภิปรายไว ก็คิดวาคงไมมีอะไรแลว นอกจากวาที่มีการ

พูดพาดพิงไปถึงบาง เกี่ยวกับการสรรหา กกต. โดยศาลฎีกา ในชุดที่ผานมา ซึ่งผมคิดวา

เพื่อความเปนธรรมของบุคคลภายนอกนี่ เทาที่ผมรับทราบนี่นะครับ ทานที่ไดรับการ     

สรรหาจากที่ประชุมใหญศาลฎีกานี่ ทานก็เปนบุคคลที่มีประวัติดีพอสมควรเลยนะครับ 

เปนอดีตอธิบดีนะครับ เปนอดีตรองปลัด ผมคิดวาศาลฎีกาก็คงไดพิจารณาดวยเหตุผล

ตามสมควรเลยนะครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ กรรมาธิการยังยืนรางเดิมอยูนะครับ ทานอาจารยศรีราชาทานก็ไมไดสงวนความเห็น

อะไรไวนี่ครับ  

 

 



 ๑๗๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   ดรุณี ๘๑/๓    

 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

คือในวันที่ปดนี่ครับ ผมไดยื่นไวครับ ตอนเย็นประมาณสี่โมงครึ่ง แตอาจจะไมไดปรากฏ

อยูในนี้ครับ แตมีเอกสารที่เปนสําเนาที่ผมยื่นไวครับ มีอยูนิดเดยีวครับทาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :

กรรมาธิการมีจริงหรือเปลาครับ เร่ืองของกรรมาธิการกันเองนะครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) :  ก็ดูไดครับ ผมมี

เอกสารสําเนาที่ยื่นไวนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เปลาครับ ผมไมทราบไดนะครับ ตองอยูที่กรรมาธิการนะครับ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) :  ไมปรากฏอยูใน

หนังสือเลมเขียวนี่ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมปรากฏนะครับสวนที่อาจารย 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) :  เปนประเด็น      

นิดเดียวครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มิไดครับอาจารย มันตองวาตามกติกา ดวยความเคารพทานอาจารยนะครับ เดี๋ยวทานอื่น

ก็จะตําหนิผม ทานกรรมาธิการครับ สิ่งที่ถาสงวนไวจริงก็อภิปรายไดนะครับ ผมไมทราบ

วาทานสงวนไวจริงหรือเปลา  

      - ๘๒/๑ 

 

 

 



 ๑๗๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๘๒/๑ 

 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ผมยืนยันครับวา

ยื่น แตอาจจะพลัดหลงหรือเปลาอยางไรไมทราบครับ ไปพรอม ๆ กับอาจารยคมสันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีไหมครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการยังไมไดรับนะครับ     

แตไมทราบทางเจาหนาที่ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการเขาบอกไมมีอาจารย อยางนั้นดวยความเคารพครับ อยางนั้นเดี๋ยวใคร ๆ         

ก็มาอางเอกสารใบหนึ่งแลวผมก็ตอง 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ทางฝายธุรการ   

ลงรับไวแลวดวย เขาใจวาอยางนั้นนะครับ เพราะวายื่นตอนประมาณสี่โมงครึ่งพอดี  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

นั่นสิครับ ผมก็ไมทราบไดนะครับ เอาอยางนี้เพื่อความเปนธรรมนะครับ มันตรวจตอนนี้  

คงลําบากครับ ลองฟงทานนิดแลวกันนะครับ คงไมวาอะไรนะครับ ทานสมาชิกครับ 

เพราะวาทานก็ยืนยันดวยเกียรติกันนะครับ ทานวาทานยื่นแลวนะครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  เอาอยางนี้ไวกอน

ไดไหมครับ คือผมขอเสนอประเด็นที่จะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานอาจารยศรีราชาครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณครับ 

ทานประธาน คือในเรื่องนี้มีอยูประเด็นเดียวครับ ที่สั้น ๆ งาย ๆ นะครับ ก็คือบุคคลตาม

วรรคสองนี่ครับ ที่ ๑๐๗ นี่ครับ คือบุคคลที่ที่ประชุมใหญนะครับ ศาลฎีกาและที่ประชุม

ใหญศาลปกครองเลือกตามวรรคหนึ่ง ตองไมใชผูพิพากษา ตุลาการ หรือพนักงานอัยการ 

และตองไมเปนกรรมการสรรหา  ผูดํารงตําแหนงตามองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่น             

ในขณะเดียวกัน  คือกระผมเห็นวาในสวนนี้ครับ  ตัวพนักงานอัยการนี่ก็จะไมมีสวน  

 



 ๑๗๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๘๒/๒ 

 

เกี่ยวของกับบุคคลในวรรคหนึ่ง จึงไมนาหมายคลุมถึงพนักงานอัยการครับ คือนาจะ      

ตัดออกไดไหมครับ นี่ก็คือขอที่ผมขอสงวน ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานกรรมาธิการตอบครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ เหตุที่ในวรรคสองนั้น กําหนดใหบุคคลที่   

ที่ประชุมใหญศาลฎีกากับที่ประชุมใหญศาลปกครองเลือก ตองไมเปนผูพิพากษา        

ตุลาการ หรือพนักงานอัยการไปดวยนั้น ก็มองเห็นวาพนักงานอัยการนั้นเปนบุคคลที่     

ทําหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมเชนเดียวกับผูพิพากษา หรือตุลาการในสายงาน 

เดียวกันนะครับ และเขาใจวาไดมีการพูดจากันวาพนักงานอัยการนั้น ก็อาจจะเกี่ยวของ

ในทางคดีที่เกี่ยวของในลักษณะนี้ และโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้ไดกําหนดใหเปนองคกร

อิสระขึ้นมาแลว  ก็เห็นวาสิ่ งที่ยกเวนคือยกเวนบุคคลที่กําลังปฏิบัติหนาที่อยู ใน

กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ สิ่งที่ทานอาจารยคมสันเสนอขึ้นมา ผมเขาใจทานนะครับ แตทานตองสงวนมา      

นะครับ และถาบอกวามีปญหา ผมดูแลวปญหามันก็เคยเกิดมา ที่ผานมาแลวนะครับ  

การสรรหามีปญหาเขาก็หาทางออกกันไดครับ ทานวุฒิชาติครับ ทานยกมือนี่ ทานมีสวน

ที่แปรญัตติอยางไรครับ  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ   

วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ครับ ทานประธานครับ หารือนิดเดียวครับ จริง ๆ บรรยากาศ      

การประชุมตั้งแตเชามาคอนขางดี ผมไมอยากใหสึนามิมันกลับมาใหม ทานประธานครับ

นิดเดียว คือบางทีความเห็นของเพื่อนสมาชิกนี่ มันอาจจะมีอะไรที่  ๑. สามารถใหความรู

หรือมันอาจจะเปนจุดอะไรบางอยางใหกรรมาธิการนี่ไปปรับอะไรบาง คือผมเคารพในการ

ตัดสินใจของทาน แตเพียงแตวาฟงสักนิดหนึ่ง ถาพูดไปแลวทานวามันไมใช มันไมตรง

ประเด็น ทานคอยตัดไดไหมครับ คือบางทีเขายังไมทันไปไหนเลยทานก็ไปตัดเขาแลว      

นี่ครับ  



 ๑๗๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๘๒/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานวุฒิชาติขอบคุณนะครับ สิ่งที่ผมเสนอนี่นะครับ ผมตัด เพราะผม      

อยูในเกณฑ ผมจะใชขอบังคับเปนหลักนะครับ ถามีเหตุผลนี่ผมยอม อยางนี้ อยางทาน

อาจารยศรีราชาพูดนี่ครับ ผมก็ยอม แตถาหากวานอกหลักเกณฑนี่นะครับ แลวถาทุกคน

เปนอยางนี้หมดทั้งสภานี่ ทานพอใจผมไหมครับ ทานก็ตองวาผม ถูกไหมครับ ใชไหมครับ 

ถาอยูในเกณฑนี่นะครับ ผมดูแลวความเหมาะสมนี่นะครับ ผมจะไมแบบเอาหัวชนฝาวา

จะตองตัดทานใหได ไมใชเลยนะครับ ขอใหเขาใจไวดวยนะครับ ทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

ครับ เรียนทานกรรมาธิการยกรางผานทานประธานสภา เมื่อกี้ทานกรรมาธิการยกราง

ทานประพันธ ขออภัยที่ เอยนาม ที่ไดกรุณาขึ้นมาชี้แจง ทานยังไมไดชี้แจงใหผม        

ไดรับทราบถึงความเห็นของทานเลยครับวา ที่ผมขอแปรญัตติไววา ใหมีองคกรเอกชน    

ซึ่งผมก็ไดเสนอไปวา ไหน ๆ ทานไดเปนผูที่เพิ่มเติมขอความในวรรคสองของมาตรา ๑๐๗ 

มาแลววา บุคคลที่จะไดรับเลือกผานที่ประชุมใหญของศาลฎีกาก็ดี ที่ประชุมใหญของ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุดก็ดี ทานเริ่มมีแนวคิดแลวครับวา ------------------------------ 

 

- ๘๓/๑ 

   

   

   

   



 ๑๗๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รัตนา ๘๓/๑ 

 

จะวางกรอบบุคคล ๒ คนนี้นี่ ใหมีเงื่อนไขที่จะเขาสูการเปนกรรมการสรรหานะครับ     

โดยตัดคนที่พยายามมองวา จะมีสวนไดเสียกับการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญศาลฎีกา

และตุลาการศาลปกครองสูงสุดออกถูกไหมครับ ทานถึงไดตีกรอบวา ตองมิใชผูพิพากษา

ตุลาการ หรือพนักงานอัยการ ทีนี้ผมเสนอวา เอาตรงนี้มาเปนกรอบใชกับผูแทนองคกร

เอกชนที่ผมเสนอเลยไดไหมนะครับ ก็คือใหบุคคลที่จะเขาสูการพิจารณาของที่ประชุม

ใหญศาลฎีกาก็ดี ตุลาการศาลปกครองสูงสุดก็ดีนะครับ ทานปรับถอยคําในวรรคสอง   

ของทานวา บุคคล ๒ คนนี้นี่ ใหเปนผูแทนองคกรเอกชน หรือมาจากภาคประชาชน         

ก็จะตอบคําถามที่ทานประธานถามผมเองเมื่อกี้วา ผูแทนองคกรเอกชนจะมีที่มาอยางไร      

นะครับ นี่คําตอบมันอยูตรงนี้ไดในวรรคสอง ทีนี้ขอความกรุณาทานไดกรุณาชี้แจงวา   

ตรงนี้ได ไมได ไมไดเพราะอะไร รวมถึงที่ผมแปรญัตติไววา ใหมีผูแทนองคกรเอกชน

มารวมเปนกรรมการสรรหา ทานไมเห็นดวยเพราะอะไร ทานไมไดตอบผม เมื่อกี้ทานไมได

ใหขอมูลผม ผมจะไดรับฟงเหตุผลคําชี้แจงของทาน มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

ของผมอีกครั้งหนึ่งวา ถาผูแทนเอกชนเขามาเปนกรรมการสรรหาแลว จะมีความเสียหาย

อยางไรตอกระบวนการสรรหาวุฒิสมาชิกครับ ขอบคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

เชิญทานกรรมาธิการครับ กระชับ ๆ นะครับ  

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ ครับ จะพยายามตอบใหสั้นที่สุดก็คือ ที่เราปรับปรุงแกไขนั่นก็เพื่อ

เปดกวางนะครับ ใหกับผูแทนองคกรเอกชนก็ได หรือวาบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

อยางเชนเมื่อสักครูนี้ทานสวาง ขออนุญาตเอยนามนะครับ เปนนายกราชบัณฑิตยสถาน  

ก็ไดครับ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เปนศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยอยางนี้นะครับ ก็ไดหมด

ครับ เขาไดหมด ถาเขียนไปล็อกไวนะครับ เฉพาะผูแทนองคกรภาคเอกชน ก็ทําใหการที่

เราจะคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกานี่ ก็จะถูกทําใหแคบลง       

ก็เปนเหตุใหไมไดตัวบุคลากรที่มีความเหมาะสมนะครับ ผมก็เลยตอบเลยไปที่ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ทานถามดวยวา ที่ทําไมถึงไมใชผูพิพากษานะครับ หรือทานการุณทําไม

ไมนําผูพิพากษาเขามาเปนคณะกรรมการสรรหา เรื่องนี้นี่ก็คงเปนที่ทราบดีวาทางศาลเอง 



 ๑๗๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัตนา ๘๓/๒ 

 

ไมเห็นชอบดวยนะครับ แลวเราก็ไมอยากจะฝนใจศาลนะครับ ทําอะไรฝนใจคนอื่นนี่     

มันไมคอยดีเทาไรนะครับ เราก็เห็นทางออกดวยวา ถาเพื่อคณะกรรมการชุดนี้ไดมาจาก

ความหลากหลาย ก็จะเปนเรื่องที่สามารถจะหาตัววุฒิสมาชิกไดมีคุณสมบัติไดครบถวน

แลวก็หลากหลายกวาที่จะไดมาโดยคัดเลือกจากกลุมของผูพิพากษาเทานั้นนะครับ    

สวนที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาตเอยนาม พูดถึงบุคคลคนหนึ่งซึ่งเคยไดรับการ

คัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา ผมขอเรียนวา ที่ประชุมใหญศาลฎีกานี่ไมไดเลือก

บุคคลคนนั้นคนเดียวนะครับ เลือกหลากหลายครับ เลือกบุคคลทานอื่นดวย รวมทั้งเลือก

ทานที่มาจากผูพิพากษาดวยนะครับ ปรากฏวาวุฒิสภาเองไมเลือกครับ ไมเลือกบุคคล

ที่มาจากศาล แตเลือกบุคคลที่ทานเอยมานะครับวาสมควรที่จะเปน เพราะฉะนั้นทานนั้น

ก็เลยไดเปน กกต. ครับ ก็เปนอยางนี้ละครับผม  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ทานอาจารยศรีราชาครับ ยังคางอยูหรือครับ เชิญครับ  

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน     

ทานประธานครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช ครับ คือในเรื่องของประเด็นตาม ๑๐๗     

วรรคสองนะครับ ที่ทานกรรมาธิการไดตอบมานี่นะครับ ผมมีความเห็นตางอยูนะครับ 

ตรงที่วา ตัวตุลาการเองนะครับมีความประสงคที่จะไมอยากเขามายุงเกี่ยวนะครับ        

และศาลปกครองก็อาจจะดวยเชนกัน แตทางอัยการนี่นะครับก็มีลักษณะ แมวาจะเปน   

อยูในกระบวนการยุติธรรมดวยกันนะครับ แตอัยการก็ไมไดมีบทบาทดังเชนผูพิพากษา         

ในเรื่องของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง และกระผมเห็นวาไมสมควรที่จะไปตัดสิทธิ   

ของพนักงานอัยการ จึงกราบเรียนขอเรียนย้ํามาวา ไมนาจะไปตัดสิทธิอัยการนะครับ    

และก็ถาเผื่อทางกรรมาธิการทานไมยอมตัดนะครับ กระผมขอความกรุณาทานประธาน   

ที่จะขอโหวตครับ เพื่อที่จะดูวาจะเอาไวหรือจะเอาออกครับ กราบขอบพระคุณครับ 

 

                                                                                                                      - ๘๔/๑ 

 

 



 ๑๗๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๘๔/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวโหวตแนนอนครับ ทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ สสร. นะครับ                      

ดวยความรวดเร็วครับ ทานประธานครับ ทานดูทั้ง ๗ ชื่อ ๗ คน หรือยังทาน ๗ ตําแหนง                          

ทั้ง ๗ ตําแหนงนี้ ทานประธาน ๕ ตําแหนงนี่นะครับ ถาโดยจริง ๆ แลวที่ผานมานะ                          

เอาประสบการณที่ผานมานะ ทั้ง ๕ ที่ ๕ ตําแหนงนี้นะครับ เชื่อถือไมไดเลย ประธาน  

ศาลรัฐธรรมนูญ ตอนนั้นก็ไมแนใจ มีบางคนนะประธานศาลรัฐธรรมนูญในที่ผานมานะ   

๗ ตอ ๘ จําไดประธานชุดนั้นไหม ไมอยากเอยชื่อ ประธาน กกต. ไมใชชุดนี้นะ ทาน กกต. 

อยาไดเสียใจ ประธาน กกต. ที่ผานมานะทาน ประธานผูตรวจการแผนดินรัฐสภา ตอนนั้น

ยังไมมีประธาน  ตอนนี้ก็ยังไมมีประธาน  ตอไปจะมีประธานละ  ก็อุนใจไดที่ ไหน             

ขึ้นเงินเดือนตัวเองนะ ประธาน ปปช. ก็เอาออกเปนชุด ๆ เลย ทีละ ๙ เขาคุก เขาตะราง 

รอลงอาญา ประธาน คตง. จนกระทั่งถูกปลดออกใหทานผูวาการรักษาการกรรมการ 

คตง. ทั้งชุดเลยทาน ๕ ที่นี่ผมไมเชื่อถือ ผมเชื่อถือศาลฎีกากับเชื่อถือศาลปกครอง ก็เลย

ทานจะเอาอยางนี้ไปอีกแหละ ทานดูใหดี ศาลปกครองทานก็จะบอก โนน ไปเอาใครก็ไมรู

จากไหนก็ได แลวก็ไมเปนตุลาการ ไมเปนอัยการ ไมเปนอะไร จําไมไดแลวนี่ ไมเปน      

ตุลาการ ไมเปนอัยการ ไมเปนอะไรอีกอันหนึ่งทาน ผูพิพากษาก็ตุลาการนั่นแหละได    

ของที่ผมเชื่อถือทานกลับไมเอา จะไปเอาอะไรมาอีกก็ไมรู ของศาลฎีกาก็อีกเหมือนกัน 

อีหรอบเดิม ไมเอาคนที่ผมเชื่อถือ คือที่ประชุมใหญศาลฎีกา เลือกผูพิพากษาศาลฎีกามา 

สงตัวแทนมาสัก ๑ คน กลับไมเอา โนน ไปเอาอะไรอีกก็ไมรู จากไหนก็ไมรู ทานเอย        

ที่ทานบอกวา ที่สงมา กกต. พวกเรา ๑ คน แปลกปลอมนะ ก็แสดงวาคนนั้นนี่วิ่งเตนได

กระทั่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาอยางนั้นหรือ จึงไดสงตัวมา มิหนําซ้ํายังมาวิ่งเตนอยูใน สว. 

เราอีก จนกระทั่ง สว. เสียงขางมากพวกทานเสรีนะ เลือกเขาไปเปน กกต. จํากันไดอยู    

ใชไหมนั่นนะ มีแตของเสียของหายทั้งหมดเลย แตไดของที่ผมเชื่อถือกลับจะไมเอา ผมจึง

ขอเถอะทาน ขอเถอะทาน อยางไรก็ตามที่ทานบอกวา ไมอยากจะบังคับเข็ญใจ              

ผูพิพากษาทาน ศาลฎีกาทาน ทานไมอยากมารวม ไมอยากมาทํา ตองขอเถอะครับ       

ถาหากกรรมการสรรหาของทานเปนปรากฏอยางแคนี้ ดวยเหตุที่ผมไมเห็นดวยทั้งหมด 



 ๑๗๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๘๔/๒ 

 

แตผมไมรูจะทําอยางไร จึงเอาสิ่งที่ควรจะเห็นดวยบางมาผสม นั่นคือที่ประชุมใหญ     

ศาลฎีกา เลือกผูพิพากษาศาลฎีกาเขามา ๑ ที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุด เลือก    

ศาลปกครองสูงสุดมา ๑ พอใหผมอุนใจวา เอาละ ถา ๕ ทาน ๕ คน ที่เปนอยูตําแหนง

เบื้องตนนี่นะครับ ไมแนใจก็ยังมี ๒ ทานนี่มาคอยเหนี่ยว คอยรั้ง คอยดึง คอยกระตุก ผมก็

ยังจะพอเชื่อถือเปนหลักประกันใหกับประชาชนได ขอเถอะครับ วรรคหนึ่งใหเปนอยางนี้ 

ถาตัดอยางนี้แลวเห็นดวยกับของเดิมนี่ ผมอภิปรายแบบของเดิม ทานเห็นดวยกับของเดิม 

ตามกฎการแปรญัตติ ตามกฎการอภิปรายในรอบนี้ เมื่อตัดอันนั้นแลว วรรคสองก็ตัดออก 

เห็นไหม แคนี้เอง ของผมนะครับ ขอไมเยอะ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการจะตอบไหมครับ ไมตอบผมจะถามแลวครับ ทานไมตอบแลวนะครับ                          

ถือวากรรมาธิการยืนตามรางกรรมาธิการนะครับ เชิญครับ ทานอัชพรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ ความในวรรคสองที่ทานอาจารยศรีราชาไดกรุณาแปรไวนั้น 

ทางคณะกรรมาธิการไดหารือกันแลว เห็นชอบดวยที่จะตัด พนักงานอัยการ ออกครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตัดคํา พนักงานอัยการ ออก แลว หรือ นี่เอาไวตรงไหนครับ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ตองมิใชผูพิพากษา หรือตุลาการ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

หรือ ยายมาหนาคําวา ตุลาการ นะครับ 

   นายอัชพร จารุจนิดา (กรรมาธิการ)  :  ครับผม 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนั้นผมจะถามแลวนะครับ ทานสมาชิกทันไหมครับ ทางกรรมาธิการขอตัดคําวา

พนักงานอัยการ ออกนะครับ แลวยายคําวา หรือ มาอยูหนาคําวา ตุลาการ นะครับ                       

ในวรรคที่ ๒ นะครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ  

ผมคิดวาถาทานจะขอมตินี่ ควรจะขอมติเสียกอนวารางเดิมกับรางที่ทาน 



 ๑๗๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๘๔/๓ 

 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวผมจะถาม อาจารยครับ 

รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เพราะเห็นเหมือนถาม 

นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     : 

ถาผมถามผิดแลวอาจารยคอยแยงดีกวาไหมครับ 

 

                              - ๘๕/๑  

 



 ๑๘๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รัศมี ๘๕/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง   : เปลา  ๆ  ถาทานกดกริ่งแลว            

แลวผมไปขวางนี่ มันดูไมดี เพราะวาทานถามวาตามทันไหม หมายความวาทานกําลัง   

จะเทียบวาที่อาจารยศรีราชาตัดจะเห็นดวยอยางไร ผมเกรงวาอยางนั้นนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :

ครับ ทานเกรงไปเองนะครับ ใหผมเปนคนดําเนินการนะครับ ทานสมาชิกดูเอกสารแลว          

ถาไมเขาใจก็ตองยกมือบอกกอนนะครับ ทานสมาชิกครับในสวนมาตรา ๑๐๗ นี่นะครับ 

กรรมาธิการแกไข นี่ถามถึงแกไขทั้งหมด ทั้งมาตรานี่นะครับ มีทานสมาชิกทานใดเห็นดวย

กับถอยคําตามรางเดิมทั้งหมดนะครับ ยังไมรวมของทานการุณนะครับ ทั้งหมด มีทานใด

ติดใจรางเดิมทั้งหมดไหมครับ เชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมเห็นดวยกับ  

รางเดิมครับ ที่คณุการุณไดอภิปรายแลว ผมไมตองพูดซ้ํา  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ เดี๋ยวผมจะถามไงครับ นี่ทั้งหมดนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   :  ทานถามวา ใครเห็นดวยกับรางเดิม

ใชไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทั้งหมดครับ แลวก็ยกเวนของทานการุณไวแลวครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง   :  ของคุณการุณมีเห็นดวยอยู        

สองสามจุด แลวก็ขอตัด สองสามจุด  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)      :  

ครับ เดี๋ยวผมจะถามไงครับ ทานไมใหผมถามกอนละครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ตกลงทานไมถามทีละวรรคหรือครับ 

ถาอยางนั้น  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)    :

ผมถามทั้งหมดกอนนะครับ แลวเดี๋ยวผมคอยไลครับ  

 



 ๑๘๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รัศมี ๘๕/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  : ทานถามทั้งหมด  แลวถาเรา          

ไมเห็นดวยกับรางเดิมหมด มันก็ไปแลวสิครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ยังครับ ยังไมไป ผมยกเวนของทานการุณไวแลวครับ ทานไมไดฟงหรือครับ เพราะวา

ตอนนี้ของรางเดิมมีคนที่อภิปรายเฉพาะของทานการุณอยางเดียว ของคนอื่นไมมีใคร

อภิปรายกลับไปรางเดิมเลยนะครับ ของทานการุณนั้นมีทั้งเห็นชอบในถอยคําเดิมบางขอ 

แลวก็ไมเห็นดวยบางวรรค ก็มีของทานการุณอยางเดียว เดี๋ยวผมก็ถามของทานการุณ

รวบทั้งหมดนะครับ เพราะตอนนี้มีของทานการุณคนเดียว ไมมีของคนอื่นเลยครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมนั่งอยูตรงนี้นี่

หลายคนเห็นดวยกับทานการุณบางสวน ไมเห็นดวยบางสวน แตวาเขาไมอยากอภิปราย 

เพราะเห็นคุณการุณอภิปรายดีแลว ก็จะประหยัดเวลาให เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไมพูด

ออกมา แลวทานรูไดอยางไรวา เขาเห็นดวยกับคุณการุณ มีคุณการุณคนเดียว พวกผม  

ยังพูดกันอยูเลยวาคุณการุณมีเหตุผล แตวาไมอยากจะใชเวลา นั่นคือปญหาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :

ผมจะชี้แจงนะครับ ถาทานการุณนี่นะครับเห็นดวยก็คือ สวนของทานการุณ ถาทาน

สมาชิกทานอื่นจะเห็นอยางไร ก็ตองพูดครับ จะไดเปนญัตติที่ถามได ทานจะเก็บไวในใจนี่

นะครับ แลวบอกใหผมโหวตทีละวรรคมันเปนไปไมได นอกจากทานจะยกขึ้นมาวา     

ทานเห็นดวยตรงไหน ผมก็จะไดถามใหนะครับ มีของทานการุณญัตติเดียวนะครับ         

ที่นําเสนอไวนะครับ ผมถามตั้งแตแรกนะครับวา ในมาตรา ๑๐๗ มีสมาชิกทานใดที่เห็น

ตามถอยคํา เดิมตามรางเดิมทั้งหมด มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ เมื่อไมมีนี่นะครับ ก็มีสวนของทานการุณที่เห็นดวยตามรางเดิมนี่นะครับ    

ในวรรคที่ ๑ โดยเอาขอความเดิมที่ถูกตัดออกไปนั้นกลับมา พรอมกับทานการุณนั้น      

ไมเห็นดวยตามวรรคสองที่กรรมาธิการเพิ่มขึ้นมานะครับ แลวสวนอื่น ๆ ทานการุณ         

ก็เห็นดวยตามกรรมาธิการ ถูกไหมครับทานการุณครับ เชิญทบทวนครับ ของทานครับ 



 ๑๘๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           รัศมี ๘๕/๓ 

 

  นายการุณ ใสงาม  : ขออยางนี้ทานประธานครับ ตามวรรคหนึ่งนั้น        

ผมไมเห็นดวยเฉพาะในสวนกรรมการ ดีไหมครับทานประธานถามอยางนี้ ในสวนเฉพาะ

กรรมการ เห็นดวยตามรางเดิมเฉพาะในสวนของกรรมการ แตพอวรรคหนึ่งเหมือนกัน   

ในสวนที่แกจาก เกาสิบวัน เปน สามสิบวัน อันนี้เห็นดวย แลวในสวนสุดทายที่บอกวา    

ใหกรรมการสรรหานี่สงไปใหกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประกาศรับรองผล  อันนี้             

ผมเห็นดวย  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

เห็นดวย ครับ เพียงแตวาวรรคหนึ่งของทานนี่จะไปโยงกับวรรคสอง ถูกไหมครับ เพราะ

วรรคหนึ่งนี่ ทานเอาถอยคําของทานกลับคืนมาตามที่ทานตองการ แตทานขอใหทานตัด

วรรคสอง เพื่อจะสอดคลองกัน ถูกตองนะครับ ถาอยางนั้นผมถามของทานการุณกอน    

นะครับ ทานสมาชิกมีทานใดไมเขาใจที่ทานการุณไดนําเสนอไหมครับ  

  (นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ผมจะถามเฉพาะวรรคหนึ่งกับวรรคสองกอนนะครับ เพราะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันนะครับ 

ถาทานสมาชิกเห็นดวยกับรางของกรรมาธิการนะครับ ที่ตัดและเติมถอยคําทั้งหมดนี่     

นะครับ กับเพิ่มวรรคสองขึ้นมา ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับทานการุณในวรรคหนึ่งกับ

วรรคสอง ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนนะครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    
มีสมาชิกทานใดยังไมลงคะแนน  มีไหมครับ ลงคะแนนครบถวนแลวครับ ปดการ

ลงคะแนน เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ เห็นดวย ๑๙  ไมเห็นดวย ๓๕  งดออกเสียง ๓ 

นะครับ ก็แกไขตามที่ทานการุณเสนอนะครับ 

          - ๘๖/๑ 

          

 



 ๑๘๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              บุศยรินทร ๘๖/๑ 

 

  สวนในวรรคที่ ๓ นะครับ ที่กรรมาธิการตัดออกนะครับ แลวมีการเพิ่มวรรค

ที่ ๔ ที่ ๕ แลวมีการตัดวรรคสุดทายออกนะครับ ทานการุณวาอยางไรนะครับ 

  นายการุณ  ใสงาม : เปนไปตามของคณะกรรมาธิการยกรางครับ สวนที่   

ตัดออกก็เห็นดวย สวนที่เพิ่มเติมก็เห็นดวย ครับ ครบถวนแลวทีนี้ครับ จบ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ขอบพระคุณครับ สวนของทานสุรชัยนี่ยังติดใจใหมีการลงคะแนนไหมครับ  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ติดใจครับทานประธาน เพราะของผมเสนอ

โครงสรางของคณะกรรมการสรรหานี่ใหมีภาคประชาชนเขามารวมดวย ซึ่งไมตรงกับของ

ทานการุณนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

อยางนั้นผมจะถามนะครับ เพราะทานการุณ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนถามนิดหนึ่งวา ถาเติม

เพียงแคคําเดียววา ภาคประชาชน หรือภาคเอกชน นั้นมันอาจจะตองมีบทขยายตอไปวา      

มาจากที่ไหน ซึ่งตรงนี้ยังไมมีถอยคําที่จะรับกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

คือถากรรมาธิการเขาเพิ่มคําวา องคกรเอกชน เขาไปนี่นะครับ ทานพอใจไหมครับ            

สวนองคกรเอกชนจะมาอยางไร เดี๋ยวกรรมาธิการจะไปเขียนเพิ่ม เขียนเพิ่มไหมครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : ที่กราบเรียนถามคือ ที่ทานสุรชัย

เสนอเพียงคําวา ผูแทนองคกรเอกชน แลวไมมีรายละเอียดนั่นนะ มันจะมีปญหาถาใสคํา          

ลงไปครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

นั่นสิ ผมถึงไดถามไง ทานจะยืนของทานหรือทานจะ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : เลยตองขออนุญาตยืนนะครับ 

ไมอยางนั้นมันจะเปนปญหา 

 



 ๑๘๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              บศุยรินทร ๘๖/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

อยางนั้นทานยืน ผมถามนะครับ รางดังกลาวนี้เปนรางของกรรมาธิการที่ถูกแกไข         

โดยญัตติของทานการุณแลวนะครับ ถูกตองไหมครับ เปนของทานการุณแกเขามาแทน

สวนหนึ่งของกรรมาธิการนะครับ ผมจะใชคําถามวา เปนรางของกรรมาธิการไดไหมครับ 

ที่ถูกแกไขโดยทานการุณ  เอา เพิ่มใหชัดขึ้น แลวจะไปเทียบกับทานสุรชัยแลว เพราะทาน

สุรชัยก็ไมตรงกับทาน  

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธาน ผมวาผมชนะหมดแลวนะนี่ ถาตาม

คําถามของทานลําดับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ยังครับ ของทานสุรชัยเขายังติดอยูครับ  

  นายการุณ ใสงาม  : ที่จริงของทานสุรชัยเอามาเพิ่มตออีก ใสเพิ่มตอ      

เขาไปเถอะ  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ทานยอมใหผมใสเพิ่มเติมของทานไหมละ 

ถาทานยอมผมก็ไมมีปญหา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานไมมีสิทธิครับ ทานไมมีสิทธิใหใครเพิ่ม 

  นายการุณ  ใสงาม : คือถาเห็นดวยกันนะครับวา ของทานสุรชัยเปนสวน

องคประกอบที่เพิ่มขึ้นแลวดีนะครับ ก็ขอเพิ่มเขามา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อยูที่กรรมาธิการนะครับ กรรมาธิการเขายืนครับ  

  (นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ผมจะถามทานสมาชิกนะครับวา หากทานเห็นดวยกับรางของกรรมาธิการที่ทานการุณ

แกไขไปแลวนะครับ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับที่ทานสุรชัยเสนอ ใหกด ไมเห็นดวย 

เชิญลงคะแนนครับ 



 ๑๘๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              บศุยรินทร ๘๖/๓ 

 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีทานใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ  ลงคะแนนครบถวนแลว  ปดการลงคะแนน              

เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ เห็นดวย ๓๘ ไมเห็นดวย ๑๖ งดออกเสียง ๔ นะครับ 

เปนไปตามกรรมาธิการกับทานการุณนะครับ 

 

- ๘๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รสรินทร ๘๗/๑ 

 

  มีทานใดอื่นมีคางอีกไหมครับ มาตรา  ๑๐๗  ไมมีนะครับ เชิญทาน

เลขาธิการตอครับ 

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :                

มาตรา ๑๐๘ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูแปรญัตติขอสงวน        

คําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมติดใจ ผานครับ เชิญทานเลขาตอครับ เดี๋ยว โทษ ๆ ทานอาจารยเจิมศักดิ์มีอะไรครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขอความกรุณากรรมาธิการอธิบาย

กอนไดไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไดครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๑๐๘ นั้นเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ

วิธีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภานะครับ โดยกําหนดใหคณะกรรมการสรรหานั้นจะตองไป

สรรหาบุคคลที่ มีการได รับการเสนอชื่อจากองคกรตาง  ๆ  ซึ่งแยกตามภาคตาง ๆ                   

ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาควิชาชีพ รวมทั้งภาคอื่นที่จะเปนประโยชน 

รายละเอียดขององคกรตามภาคตาง ๆ นั้นจะไปอยูในวรรคทายก็คือ หลักเกณฑ เงื่อนไข

นั้ นจะ เปน ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว าด วยการ เลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตรงนั้นจะกําหนดรายละเอียด 

ในรายละเอียดตอไปนะครับ ทีนี้เมื่อองคกรตาง ๆ เขาเสนอชื่อขึ้นมาแลว ในการสรรหา

ของตัวคณะกรรมการนั้นไดกําหนดเกณฑ เกณฑกวาง ๆ ที่กรรมการสรรหาจะตองยึด              

 



 ๑๘๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รสรินทร ๘๗/๒ 

 

ก็คือ ประกอบดวย  ๑. ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่จะปฏิบัติงานในฐานะ

เปนวุฒิสภาได  อันที่ ๒ ก็คือ บุคคลที่จะเขามาเปนสมาชิกวุฒิสภานี่ใหคํานึงถึงความรู   

ในดานตาง ๆ ที่แตกตางกัน ไมใชไปคัดเลือกแตบุคคลในดานใดดานหนึ่ง แตตองกระจาย

กันไปนะครับ  อันที่ ๓ คือโอกาสและความเทาเทียมกันทางเพศ ไมเลือกปฏิบัติระหวาง

ชายกับหญิง จะตองเลือกเขามาในสัดสวนที่พอเหมาะครับ  และประการที่ ๕ ก็คือ 

สัดสวนของบุคคลตามภาคที่กลาวถึง คือ ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ

นั้น จะตองมีจํานวนหรือสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ไมหนักไปทางดานภาคใดภาคสวนหนึ่ง

โดยเฉพาะ รวมทั้งประการสุดทายก็คือ ผูดอยโอกาสทางสังคมนั้นจะตองคํานึงดวยวา 

จะตองพิจารณาในการคัดเลือกเขามาเปนสมาชิกวุฒิสภา นั่นคือกรอบในการสรรหา   

กวาง ๆ รายละเอียดก็จะไปอยูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งและ

การไดมาซึ่งวุฒิสภาตอไปครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมี ผานครับ เชิญทานเลขาครับ 

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :                   

มาตรา ๑๐๙ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูแปรญัตติขอสงวน       

คําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานอัชพรครับ อธิบายเลยครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๑๐๙ นี่เปนเพียงแคบทบัญญัติ    

ที่กําหนดวิธีปฏิบัติงานนะครับวา รายชื่อตาง ๆ ที่จะเสนอเขามาสูคณะกรรมการสรรหา  

 



 ๑๘๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รสรินทร ๘๗/๓ 

 

นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองเปนผูมีหนาที่เปนคนรับรายชื่อที่องคกรเสนอขึ้นมา  

การตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม รวมทั้งสืบประวัติหรือความประพฤตินั้น    

แลวนําเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เปนการกําหนดวิธีปฏิบัติ

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเทานั้นละครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณครับ เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ใสงาม สสร.               

นะครับ ทานประธานครับ มาตรา ๑๐๙ นี้มันเปนลักษณะการปฏิบัติภาคปฏิบัติเทานั้น 

ซึ่งถามาดู ๑๐๘  แลวนี่นะครับ รายละเอียดตาง  ๆ  ใหไปอยูที่กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญอยูแลว ถาเปนอยางนี้ เปนไปไดไหมครับ มาตรา ๑๐๙ นี่ตัดออกทั้งมาตรา

เลย เพราะทุกอยางมันจะไปอยูในขั้นตอน กระบวนการ วิธีการปฏิบัติ รายละเอียดตาง ๆ 

วิธีการประกาศ วิธีการรับสมัคร คุณสมบัติเปนอยางไร อะไรตาง ๆ มันไปอยูในกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยเรื่องเลือกตั้ง สรรหา สส. สว. อยูแลวครับ และมาเขียน

เพียงแคนี้ก็ไมทําใหเกิดอะไรขึ้นในการที่เอาไปปฏิบัติได สุดทายรายละเอียดการปฏิบัติ

มันจะไปอยูที่กฎหมายลูกที่วา และกฎหมายลูกยังไมพอ มันจะตองไปมีระเบียบบางอยาง

ที่ประกอบกฎหมายลูก เพื่อใชในการประกาศรับสมัคร แลวก็อาจจะมีขอบังคับบางอยาง

ที่อยูใน กกต. ที่จะตองออกคําสั่ง หรือออกสั่งการ อะไรตาง ๆ มันเปนรายละเอียดที่ตอง

เขียนเยอะครับ แลวมาเขียนมาตรา ๑๐๙ เพียงเทานี้ มันใชประกอบในการปฏิบัติอะไร

ไมไดเลย เขียนไวใหรุงรังเฉย ๆ ตัดออกทั้งมาตราเลยจะเปนประโยชนมากกวาครับ       

ไปเขียนในโนนเลยครับ เอาละเอียดเลยครับ  

                         - ๘๘/๑ 

 

 



 ๑๘๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๘๘/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานใดครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คณะกรรมาธิการเห็นชอบดวยตามที่    

ทานอาจารยการุณเสนอนะครับ  กราบขอบพระคุณครับ  เพราะวามันเปนเพียง

รายละเอียด และคงจะตองอยางที่วา วามันก็คงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม ก็คงจะขอเปน

บันทึกไวเพื่อประกอบในการจัดทํากฎหมายลูกตอไปครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๑๐๙ นี่คงเชื่อมโยงกับมาตรา ๑๐๘ ที่มีการแกไขไปแลวนะครับ มีสมาชิกเสนอให

ตัดออกทั้งมาตรา กรรมาธิการเห็นดวย สมาชิกทานอื่นมีใครเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เห็นดวยทั้งสภานะครับ เชิญทานเลขาตอครับ 

   นางอุมาสีว  สอาดเอ่ียม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

มาตรา ๑๑๐ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูแปรญัตติขอสงวน       

คําแปรญัตติ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ เชิญอธิบายดวยครบั  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ บทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ นั้นเปน

บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติกับลักษณะตองหามสําหรับบุคคลที่จะเขารับเลือกตั้งหรือ

ไดรับการเสนอชื่อเปนสมาชิกวุฒิสภาครับ สวนหนึ่งนั้นก็เปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนด

ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ สวนที่แตกตางกันก็คือ การกําหนดใน (๔) ซึ่งกําหนดถึงถิ่นที่อยู

สําหรับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมาจากแตละจังหวัดนั้น ไดกําหนด

ระยะเวลาใหยาวนานขึ้นวา เพื่อให เปนบุคคลที่ผูกพันกันในทองที่จริง  ๆ  นะครับ  



 ๑๙๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๘๘/๒ 

 

คือใชระยะ ๕ ป แลวก็เพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เขมขึ้น คือตองมีความเปนกลาง

ทางการเมือง ซึ่งเวลาที่ยื่นการสมัคร กกต. ก็จะตองตรวจสอบคุณสมบัติหรือความ

ประพฤติในแงนี้วา มีความเปนกลางทางการเมือง บุคคลนี้ไมไดมีการฝกใฝในพรรค

การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง รวมทั้งการที่ไมมีความเกี่ยวพันในทางเครือญาติก็คือ 

บุพการี คูสมรสและบุตร กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

อ่ืน ทั้งนี้ที่เติมขึ้นมานั้นก็เพื่อจะใหบุคคลที่เปนวุฒิสมาชิกนั้น เปนบุคคลที่คอนขางจะเปน

กลางทาง การเมืองอยางแทจริง รวมทั้ง (๘) ก็ระบุ คือจะเปนขอหามเพื่อเปนหลักประกัน

วา บุคคลนั้นนาจะหางไกลจากทางการเมืองอยูชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหเกิดความมั่นใจ

วา ในการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลที่จะไดรับการคัดเลือกมานั้น นาจะเปนบุคคลซึ่งไม

เกี่ยวพันทางการเมือง เพื่อแกปญหาในสิ่งที่เคยมีมาในอดีตครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานวุฒิชาติครับ  

  นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ครับ ผมเปนผูหนึ่งที่สงวนคําแปรญัตติในมาตรา ๑๑๐ ไว

นะครับ ทานครับ คือประเด็นอื่นเห็นแลววา กรรมาธิการไดแกไขใหผมไปเกือบหมด แตวา

สิ่งที่ผมติดใจมีอยูประเด็นในขอ ๔ (ข) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทน คือคุณสมบัตินะครับ 

ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งตองมีลักษณะอยางใด     

อยางหนึ่ง ในกรณีที่วา เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปน

สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง ตรงนี้ผมขอให      

ตัดออกเลยไดไหมครับ เพราะวาจริง ๆ อยางอื่นมันก็ครอบคลุมไวหมดแลว ไมวา           

๑. ในเรื่องของตองเปนบุคคลที่ เกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง เคยศึกษาอยูใน

สถานศึกษานะครับ แลวก็ความเกี่ยวพันกับผูที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

อยางนี้ ผมวามันคอนขางครอบคลุม ตรงนี้มันจะยุงไหมครับ ผมก็เลยเสนอใหตัดตรงนี้

ออกไดไหมครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวฟงทานวิทยา คชเขื่อน กอนครับ เชิญครับทานวิทยาครับ 



 ๑๙๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๘๘/๓ 

 

  นายวิทยา คชเขื่อน  : ทานประธานที่เคารพครับ อานดูมาตรานี้             

มันดูเหมือนจะ ผมเห็นวามันควรจะไปตามมาตรา ๑๐๘  ๑๐๙ นะครับ ขอฝากพิจารณา

ดวยครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ ขอ ข นี่นะครับ ที่บอกตองมีลักษณะเคยเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดที่มี

การเลือกตั้ง อยางนั้นชาวบานทั่วไปอ่ืน ๆ เขาสมัครไมไดเลยหรือครับ ชวยอธิบายหนอย

ครับ 

                                                                                                                      - ๘๙/๑ 

 



 ๑๙๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๘๙/๑ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือใน (๔) นี่ก็คือ เปนคุณสมบัติสําหรับบุคคล  

ที่จะเปนหลักประกันวาเปนบุคคลที่เคยอยูในทองที่ถึงจะลงเลือกไดนะครับ เพราะฉะนั้น

การที่กําหนดไวในขอ ก  ขอ ข  ขอ ค  ง  จ นั้นก็คืออยางใดอยางหนึ่ง ถาเขาอยางใด   

อยางหนึ่งแลวก็จะมีสิทธิ เชนในขอ ก ถามีชื่ออยูในทะเบียนบานมา  ๕ ป จนถึง             

วันเลือกตั้งแลว บุคคลนั้นก็ลงสมัครได สวนขอ ข ที่มีการพูดกันนั้น เร่ืองเคยเปนสมาชิก

สภา ไมวาจะสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นนั้น ที่มีไวก็เพราะวา บุคคลเหลานั้นก็คง

เปนบุคคลที่เคยตองอยูในพื้นที่นั้นมาแลว แลวเคยเปนสมาชิกอยูแลวนะครับ คือถาเปน

สมาชิกอยูนี่ ก็เปนเหตุหนึ่งที่สามารถที่ลงสมัครรับเลือกตั้งได หรือเคยเปนนะครับ           

แตวาคงสุดแลวแตครับ   

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คงไมเปนไรมังครับทานวุฒิชาติครับ ทําใหคุณมีคุณสมบัติมากขึ้น เพราะเขาเคยลง

ทองถิ่นอยูนะครับ เชิญทานวุฒิชาติครับ 

  นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ ตรงนี้มันจะกระทบไปถึง

บทเฉพาะกาลดวย ตามมาตรา ๒๘๗ อันนี้รอใหถึงตรงนั้นแลวคอยพูดใชไหมครับ หรือวา

จะนั่นไปไดเลย คือผมเอง คือจริง ๆ นี่นะครับ ในเรื่องของการเปดโอกาสนี่นะครับ ไมวา

ตั้งแต ขอ ก  ขอ ค  ขอ ง  ขอ จ นี่นะครับ แลวก็ ๔/๑  ๔/๒ อะไรพวกนี้ มันก็เปดกวางอยู

แลวครับ ซึ่งผมยังมองไมเห็นถึงความจําเปนที่วา ทําไมจะตองไประบุในเงื่อนไขของคําวา 

เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่น ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งนะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือคนที่เขาเคยเปนนะเขาก็สมัครไดอีก วาอยางงั้นเถอะ ถาเคยเปน สว. แลว เคยเปน    

สส. แลว เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลว ตรงกันไหมครับ เขาใจตรงกันหรือเปลาไมแนใจ      

ก็คือเคยเปนในทองที่นั้นอยูแลวก็สมัครไดอีก หมายความวาอยางนั้น 

  นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  : ทานประธานครับ นี่มันก็เปนเรื่องของ

เหมือนกับเอาการเมืองเขามาเกี่ยวเลยสิครับตรงนี้ ถาเคยอยางนี้นะครับ คือจริง ๆ อยางที่ 



 ๑๙๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๘๙/๒ 

 

ผมบอกนะครับ ถามวา คุณสมบัติที่เปดไวทั้งหมดนี้มันก็ลงไดอยูแลว ถาคนที่อยูในพื้นที่

ขนาดนั้นนะครับ เพราะระบุในเรื่องของระยะเวลา เร่ืองการศึกษา ตองเปนคนที่เกิด        

ในพื้นที่ตรงนั้นดวย  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทางกรรมาธิการครับ ทานวุฒิชาติพูดมีเหตุผลนะครับ เดี๋ยวจะกลายเปนวา สส. เพิ่ง

ออกมาใหม ๆ ปบนะครับ เขาเงื่อนไขนี้เลยนะครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ คณะกรรมาธิการไดพิจารณาแลวก็เห็นชอบดวยใหตัด

(ข) เพราะวาใชคุณสมบัติขออ่ืนไดอยูแลวนะครับ เพราะฉะนั้นใน (๔) ขอ ข ขออนุญาต

ตัดออกครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวลําดับขอ ทานไปลําดับเอาใหมนะครับ มีทานใดติดใจสวนอื่นอีกไหมครับ ทานเศวต

ครับ เชิญครับ 

  นายเศวต  ทินกูล  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม เศวต ทินกูล นะครับ 

ผมติดใจใน (๒) ครับ ผูมีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ ในถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้งครับ 

เนื่องจากวาผมเห็นวานาจะมีอายุมากกวานี้นะครับ เหตุผลก็เพราะวา สภา สว. นี่เปน

สภาพี่เลี้ยง สภากลั่นกรอง สภาแนะนํา ตรวจสอบ และประคับประคอง นะครับ ผมก็   

เปนคนคอนขางจะหัวโบราณหนอย ที่ผูใหญไดสอนผมวา ตอนสมัยผมเล็ก ๆ นี่ ผมกิน

ขาวไมเทากับผูเฒากินเกลือ เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตไดวา วุฒิสภา วุฒิ แปลวา       

ความเจริญนะครับ  สภาที่ มีความเจริญ  เพราะฉะนั้นหมายถึง  สภาผู เฒา  ครับ             

ทานประธานครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คุณเศวตครับ ประทานโทษ 

  นายเศวต  ทินกูล  :  อภิปรายเหตุผลครับ ในเรื่องนี้ครับ 

 

 



 ๑๙๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๘๙/๓ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เดี๋ยวทานฟงผมนิดหนึ่ง ผมไมขัดของนะครับ ทานพูดเยอะ ๆ เยอะเทาไรก็ได แตขอใหอยู

ในเงื่อนไขวา ใน (๒) นี่นะครับ กรรมาธิการเขาแกไข แตสวนที่แกไขนะครับ แกไขใน

ขอความวา รับเลือกตั้ง แลว (๒) นี่ทานมีสงวนคําแปรญัตติอะไรไวหรือเปลา 

  นายเศวต  ทินกูล  :  ก็เขาแกไขใน (๒) นี่ครับ ผมก็ไหลตามน้ําสิครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อยางนั้นขออนุญาตเถอะครับ มันไมมีสิ่งที่จะตองพิจารณา ถาจะพิจารณาก็ถอยคํา

ที่เขาเพิ่มเขามาวา รับเลือกตั้ง นี่ครับ ทานเห็นดวยไหม  

 

                                                                                                                      - ๙๐/๑ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๙๐/๑ 

 

  นายเศวต ทินกูล : ก็ถาพูดอยางนั้นผมก็ไหลตามน้ําวา ไมเห็นดวย ก็นับถึง

วันที่รับเลือกตั้งไปแลวอีก ๑๐ ปครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานเศวตครับ  ทานก็กรุณาสภามาตลอดนะครับ  ขอบพระคุณนะครับทานครับ          

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ มี ๒ ประเด็น      

นะครับ คือขอ ๘ ทานจะใหขามไปขอ ๘ เลยไหมครับ หรือจะให 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ได ๆ เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : คือขอ ๘ เปนขอที่ทานกําลังจะบอก

วา บุคคลที่ไดสมัครรับเลือกตั้งนั้นนะครับ จะตองไมเปนรัฐมนตรีนะครับ ขณะนั้นไมเปน

รัฐมนตรี หมายความวาอยางนี้ใชไหมครับ ขณะนั้นไมดํารงตําแหนงทางการเมือง     

อยางนั้นหรือเปลาครับ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คําวา 

รัฐมนตรีนี่พอเขาใจไดวาวันที่สมัครไมเปนรัฐมนตรี เพราะวาเปนนักการเมือง พอเขาใจได 

แตทําไมทานไปใสคําวา ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพราะผูดํารง

ตําแหนงองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญนี่มันเปนผูอิสระ ไมเกี่ยวของกับการเมืองอยูแลว 

คําถามคือ อันนี้ใสไปทําไม ขอทราบความเห็นกอนจะไดชวยกันวินิจฉัยนะครับ แลวคําวา 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองก็กวางหมดเลย เพราะวาเราเคยตีความกันไวเปนบรรทัดฐาน

แลววาทุกตําแหนง ใชไหมครับ ทําไมตองใสตรงนี้ครับ ขอถามตรงนี้กอนนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานกรรมาธิการ เดี๋ยว ๆ ฟง จะตอบเลยหรือวาจะฟงขางลางกอนครับ ฟงขางลางกอน 

นะครับ แลวทานจดไวกอนนะครับ ทานสมเกียรติ รอดเจริญ ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   :  ถาอยางนั้นขอตออีกขอไปเลยได

ไหมครับ ในเมื่อทานยังคิดอยูนะครับ ไหน ๆ ทีเดียวขึ้นมาแลวก็ถามไปเลยแลวกันนะครับ     

ที่ทานไปตัดเมื่อกี้นี้ตัดขอ ข ที่บอกวา เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิก

วุฒิสภา อันนี้เปนคุณสมบัติวา เคยเปน ทานให แลวทานไปตัดออก แตความจริง (๖)  



 ๑๙๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๙๐/๒ 

 

ทานไปล็อกไวแลวไมใชหรือครับวา จะไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แลวก็พนมาแลว      

ตองเกิน ๑ ป คือ ไมเกิน ๑ ปไมได จริง ๆ ทานก็ล็อกไวเรียบรอยแลว ความจริงใสก็จะเปน

การเอื้ออํานวยใหบุคคลที่เคยเปน สส. หรือ สว. ในอดีต แลวก็จะมาสมัครนี่ ตองเกิน ๑ ป  

(๖) ทานล็อกไวแลว ทานไมนาจะไปเอาออกนะ ชวย ๆ คิดกลับไปใหมเถอะครับ เพราะ 

(๖) ผมดูอยู แลวก็ชวยดูวา (๘) ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ดวยนะครับ องคกรอิสระนี่ ผมวาทาน    

ไมควรไปใส ทานไปหามทําไมวา ไมเปนองคกรอิสระ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อาจารยอธิบายไวแลวครับ ไมเปนไรครับ รายละเอียดมันเยอะ ทานจด ๆ ไวกอน 

ทานสมเกียรติ รอดเจริญ ครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ : ครับขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม 

สมเกียรติ รอดเจริญ สสร. ทานถามวา มีใครติดใจในมาตรา  ๑๑๐  นี่อยู อีกไหม            

(ข) นี่ครับ บังเอิญพอดีครับ ผมกําลังจะถามวา สมาชิกวุฒิสภาป ๒๕๔๓ มีสิทธิสมัคร

ไหมครับ อันนี้นะครับ สมาชิกวุฒิสภา รุนที่เลือกตั้งไปป ๒๕๔๓ มีสิทธิสมัครไหมครับ    

ขอ ข นะครับ แลวก็บังเอิญเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประทานโทษครับ เกี่ยวกับเร่ืองอายุ

ตอเนื่องที่คุณเศวตไดสอบถาม  ที่จ ริงทานบอกวา  มันเกี่ยวกับเ ร่ืองรับเลือกตั้ ง                 

ที่กรรมาธิการยกรางไดแปรไวตรงนี้ นาจะพูดเรื่องนี้ บังเอิญมันเปนเรื่องตอเนื่องที่ผมใช

สิทธิในกรณีของทานสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ไดแปรไว มาตรา ๑๑๐ ใน (๘) เกี่ยวกับ

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ประกอบรัฐธรรมนูญ ผมจึงขอถามวา เมื่อมีอายุ

ต่ํากวาแลวนะครับ กําหนดแลว ทําไมไมกําหนดอายุสูงไวดวย อยางเชน ไมเกิน ๗๐ป   

๗๕ ป  ๘๐ ปอะไรอยางนี้เปนตน จะกําหนดไดไหมครับตรงนี้  ถาเผื่อกําหนดไวได         

มันก็จะเปนสิ่งที่นาจะสมบูรณขึ้น เพราะวาผมมองวาถาเผื่อเกินกวาเจ็ดสิบแลวนี่ 

คอนขางที่จะขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานดีกวาครับ ขอบพระคุณครับ          

 

 - ๙๑/๑ 



 ๑๙๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         เสาวลักษณ ๙๑/๑ 

 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :   

ทานอยาพูดอยางนั้นนะครับ สะเทือนหลายทานนะครับ อายุนี่วาไมไดนะครับ หนุม ๆ    

ไปกอนก็เยอะแลวครับ ทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ผมไดขอแปรญัตติมาตรานี้ไวสามอนุนะครับ ก็คือใน (๕) (๖) และ 

(๘)   (๕) ผมขอแปรเรื่องระยะเวลาของคุณสมบัติตองหาม สําหรับผูที่จะมาเปน สว. คือ

ตองไมดํารงตําแหนงในทางการเมือง ขอแปรจาก ๒ ป เปน ๕ ป ทานยกราง ทานแกไข

ตามผมแลวนะครับ เปนวา (๕) ผมไมติดใจนะครับ  มา (๖) เร่ืองของคุณสมบัติตองหาม

เหมือนกัน ที่บอกวา ไมเปนสมาชิกสภาผูแทน หรือเคยเปน และพนตําแหนงมาแลว       

ผมขอแปรเปน  ๕ ป ทานยืน ๑ ป นะครับ ผมไมติดใจ ผมถอนตรงนี้นะครับ แตที่ผมขอ

แปรอีกอนุมาตราหนึ่งก็คือ รางเดิมของทาน ทานจบที่ (๗) ผมก็เลยแปรเปน (๘)            

แตของใหมนี่ทานมี (๘) ขึ้นมา ของผมทานอาจจะไปปรับเปน  (๙) ก็ได ถาทานเห็นชอบ

ดวยคือ คุณสมบัติอ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย    

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ขออนุญาตแกไขคําผิดนะครับ และการสรรหาสมาชิก

วุฒิสภา ตรงนี้ตองกราบเรียนวา ที่ขอแปรอนุมาตรานี้เพิ่มเติมก็คือ เผื่อตกหลน เผื่อตอไป

ในอนาคตเราเห็นวา นาจะมีคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมสําหรับสมาชิกวุฒิสภา จะไดไมตอง

มาแกไขรัฐธรรมนูญนะครับ ก็ไปแกในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้ง สว. ได ทีนี้มีประเด็นเพิ่มเติม ทานประธาน ใน (๘)  ที่ทานยกรางไดเพิ่มเติม

ขึ้นมาวา ไมเปนรัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนะครับ ถาเคยเปนตองพนมาแลว

ไมเกินกวาสองป  ประเด็นก็คือ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นนี่ รวมความถึง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ สส. ดวย เมื่อรวมความถึงการเปน สส. มาดวยแลวนี่    

ทานกลับไปเขียนอยูใน (๖) วา ตองพนมาไมเกิน ๑ ป เพราะฉะนั้นจะเห็นวาระยะเวลา

ตองหาม ตาม (๖) กับ (๘) นี่ มันไมเทากัน ใน (๖) บอกวา ๑ ป (๘) ไปเขียนไว ๒ ป 

เพราะฉะนั้นผมเสนอใหตัดคําวา ผูดํา รงตําแหนงทางการ เมือง  ใน  (๘) นี่ออก 

เพราะไมอยางนั้นมันจะไปขัดกับ  (๖) ครับ   

 



 ๑๙๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เสาวลักษณ ๙๑/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานกรรมาธิการจดทันนะครับ เดี๋ยวมีของทานวัชราอีกญัตติหนึ่งทานจดทันนะครับ     

ทานวัชราครับ เชิญครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. ครับ ใน (๕) ที่วา ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใด            

ในพรรคการเมือง เร่ืองดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองนี้ กระผมไมติดใจ แตวาติดใจที่

เพิ่มคําวา ไมเปนสมาชิก แลวคําวา สมาชิก ตอมาอีกในวรรคเดียวกันนี้นะครับ การเปน

สมาชิกนี้เปนสิทธิพื้นฐานทางการเมืองของประชาชนอยางหนึ่งนะครับ นาจะเปนการ

สงเสริม ผมวาถาจะหามก็ไมควรหามถึง ๕ ป เพราะวาเขาเขาไปเปนสมาชิกพรรคเทานั้น 

ไมถือวาทําใหกาวกายอยางหนึ่งอยางใด นาจะตัดออกครับ คําวา สมาชิก หรือ นี้ คือคง

หามแตเฉพาะดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองเทานั้น ที่วาจะตองหามถึง ๕ ป ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ ทานสมาชิกครับ มีรายละเอียดนี่เยอะ และจะเปนอยางนี้ หลายมาตรา

มากเลยนะครับ ตองชวยกันแลวนะครับ ทานปริญญาครับ 

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  ทานประธานครับ ทานสมาชิกที่มีเกียรติ      

ผม ปริญญา ศิริสารการ สสร. นะครับ ในวรรคที่ ๕ กับ วรรคที่ ๖ นี้ ผมไมเขาใจนะครับวา 

เขียนวา ในพรรคการเมือง และยังไมเกิน ๕ ป นับแตวันสมัครรับเลือกตั้ง คําวา ๕ ปนี้   

ผมไมติดใจ แตในวรรคที่ ๖ นี่ครับ ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปน

สมาชิกสภาผูแทนพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเกินหนึ่งปนะครับ ---------- 

 

          - ๙๒/๑ 

 

 

  

 



 ๑๙๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           พรเทพ ๙๒/๑ 

 

ผมถามวา โดยปกติสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยูแลว 

โดยอัตโนมัติที่เราผานมา และตอ ๆ ไปนะครับ ผมถามวา กรณีนี้ยกเวนเฉพาะคนที่เปน 

สส. มาหรือไง ถึงจะใหเวนไดแค ๑ ป แตคนที่เปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือเปน

กรรมการพรรคการเมืองตั้ง ๕ ปนี่ มันขัดแยงกันไหมครับ คือความรูผมอาจจะนอย แตผม

มองแลววา มันเปนการยกอภิสิทธิ์ใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเปลา เพราะพนจาก

วาระแค ๑ ป แตโดยอัตโนมัติพวกนี้จะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยูแลว เปนอภิสิทธิ์

หรือเปลาเทานั้น ขอใหทานยกรางชวยตอบหนอยครับ แตถาไมใช ตองไมกลมกลืนกับ

วรรคหานะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับทานพูด ๒ รอบแลวครับ เชิญครับ ใหกรรมาธิการอธิบายนะครับ เชิญครับ วาทีละ

วรรคเลยนะครับ ทีละอนุเลย เชิญครับ 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ เคารพทุกทานครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย 

กรรมาธิการ ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงในประเด็นตาง ๆ ตามที่มีทานสมาชิกไดกรุณา

สอบถาม แลวมีแปรญัตติเพิ่มเติมนะครับ สําหรับในประเด็นในมาตรา ๑๑๐ ซึ่งวาดวย 

คุณสมบัติ ลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือไดรับการเสนอชื่อ ซึ่งมา   

๒ ระบบนะครับ จะอยูในมาตรานี้ ใน (๒) ที่บอกวา อายุขั้นต่ําที่กําหนดไวไมต่ํากวา      

๔๐ ป ซึ่งโดยปกติถาดูนะครับ ถาเปนผูแทนปวงชนชาวไทย หรือ สส. ก็ ๒๕  สว. ๔๐ 

รัฐมนตรี ๓๕  ถาเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ ๔๕ อายุสูงสุด ๗๐ นะครับ แตคราวนี้

ทานถามวา ทําไมถึงไดกําหนดขั้นสูง เทาที่ผานมาในรัฐธรรมนูญนี่ ในฐานะผูแทนปวงชน

ไมเคยกําหนดในเรื่องของขั้นสูงนะครับ อันนั้นผมกราบเรียนเปนประเด็นแรก ในประเด็น

ตอมานะครับ ใน (๔) (ข) ที่มีการตั้งขอสังเกต ผมกราบเรียนวา ใน (๔) ที่บอกเรื่องของ

ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สว. นะครับ ที่มาจากการเลือกตั้งตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้ ก็คือ เขาขอใดขอหนึ่งก็จะลงสมัครได อยางนี้ครับ คือใน (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ) 

นะครับ ถาเปน (ก) ก็คือ ผูที่จะสมัครตองมีชื่ออยู ในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับ 

 



 ๒๐๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๒๗/๒ 

 

เลือกตั้งมาแลวไมนอยกวาหาป ก็หมายถึงใหมีความผูกพันกับพื้นที่นะครับ ใน (ข)       

เคยเปน สส. 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)    :    

(ข) นี่ตัดออกไปแลวไมใชหรือครับ 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  จะขอกลับมาครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

จะขอกลับมาหรือครับ 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ครับ ใน (ข) เคยเปน สส. หรือ 

สว. หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 

ตรงนี้กราบเรียนวา มันเปนประเด็นในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะครับ ก็คือ เคยผูกพันกับ

ทองถิ่น เคยเปน สส. เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และก็เปนเรื่องที่เราไป

ลอมาจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ตรงนั้นก็นาจะเปนคุณสมบัติหนึ่งที่จะลงสมัครไดนะครับ 

สวนใน (ค) ก็เร่ืองของการเกิด ก็คือ ความผูกพันในพื้นที่นะครับ (ง) เคยศึกษา  (จ) เคยรับ

ราชการ ทานจะเห็นวา ใน ๕ วงเล็บดวยกันเปนเรื่องของการทําประโยชน การผูกพันกับ

พื้นที่ทั้งสิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นใน (ข) ของ (๔) ก็จะขอกลับคืนมา สวนขอหามใน (ข)     

ก็จะไปอยูใน (๖) อยูแลววา ถาเคยเปน สส. หรือวาพนจาก สส. มาแลว ตรงจุดที่ทาน

สุรชัยไดกรุณาแปรนะครับ ตรงจุดนั้นทางกรรมาธิการเห็นดวยครับวา ตองไมเกินหาป       

นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ก็เติมอีกคํานะครับ เติมอีกคํานะครับ ไมเกินหาป นับถึงวัน

สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อใหสอดคลองกับ (๕) เหตุผลที่คณะกรรมาธิการเติมใหสอดคลองวา       

ไมเกินหนึ่งป เปน ๕ ปนะครับ ถาทานดูใน (๕) นะครับ (๕) จะเห็นวา ไมเปนสมาชิก หรือ

ดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง ตรงจุดนี้ก็คือ ๕ ปกอนวันสมัคร ทีนี้ สส .  ตองสังกัด

พรรคอยูแลว  เมื่อหามเปนสมาชิก  ๕  ปกอนสมัคร  สส .  ตองสังกัดพรรรค  ------ 

           - ๙๓/๑ 



 ๒๐๑ 
สสร ๓๐/๑๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     อุทัยวรรณ ๙๓/๑ 

 

พนออกมาก็ตอง ๕ ปเหมือนกัน เพราะมันติดตัวมานะครับ เพราะฉะนั้น (๕) กับ (๖) ก็จะ

อยูในลักษณะ ๕ ปเชนเดียวกันนะครับ อันนั้นก็เปนเรื่องที่สอดคลองกัน สวนใน (๘)     

นะครับ ไมเปนรัฐมนตรี ที่กําหนดวาไมเกิน ๒ ป เหตุที่กําหนดไมเกิน ๒ ป เนื่องจากวา

รัฐมนตรีบางทานไมไดเปนสมาชิกพรรค ไปทําคุณประโยชนใหกับประเทศ จึงกําหนด

ระยะเวลาใหมันกระชั้นเขานะครับ สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ตรงจุดนี้ก็จะ

อยูในความหมายของขาราชการการเมืองอื่น ประเภทที่ปรึกษาบางนะครับ โฆษกรัฐบาล

ประจําทําเนียบ เลขารัฐมนตรี แตเปนบุคคลที่ไมสังกัดพรรคการเมือง ถาสังกัดพรรคก็จะ

อยูในความหมายของ (๕) นะครับ ตรงจุดนี้ก็คณะกรรมาธิการก็ขอกราบเรียนโดยขอ 

สําหรับผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับ ที่ ๒ ปก็เหมือนกัน 

เนื่องจากวาทําคุณประโยชนใหแผนดินนะครับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปในมาตรา ๑๑๐     

ใน (๔) ขอคืน (ข) กลับเขามา (๖) นะครับ ขออนุญาตอานเพื่อความชัดเจน ไมเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และพนจากการเปน

สมาชิกผูแทนราษฎรมาแลวไมเกินหาป นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการ  

เสนอชื่อนะครับ ก็ขออนุญาตกราบเรียนมา ณ ที่นี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ ทานกรรมาธิการครับ ผมก็กลัวลืมนะครับ ขออนุญาต ๔/๑ นี่ครับ ทานดูใหดี  

นะครับ มีความเปนกลางทางการเมืองนี่นะครับ พอเอาปฏิบัติจริงแลวนี่ มันจะมีปญหา

ไหมครับ เอาอะไรมาวัดครับ เดี๋ยวทานตอบแลวกันนะครับ มันจะยุงนะครับ มีคานกัน   

เต็มไปหมดเลยครับนี่ เร่ืองนี้นะครับ เขียนผมวาถาอะไรที่มันสัมผัสไดมันพอ เชิญอาจารย 

เจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ ์ครบั 

เมื่อกี้ฟงไมทันวา (๘) ที่บอกวา องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตกลงทานยังคงไวหรือครับ 

คงไวหรือเปลาครับ ขอตรงนี้นิดหนึ่งกอน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการครับ 

 



 ๒๐๒ 
สสร ๓๐/๑๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     อุทัยวรรณ ๙๓/๒ 

 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน      

ที่ เคาพครับ  ผม  ไพบูลย  นะครับ  สําหรับ  (๘ )  ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ               

ตามรัฐธรรมนูญ ถาทานดูในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มันจะเปนเรื่องของกรรมการ    

ในองคกรตาง ๆ นะครับ ซึ่งในความหมายนี้ก็คือ เปนบุคคลที่ทําประโยชนใหกับแผนดิน 

เชน รัฐมนตรีเชนกันก็สามารถที่จะไป ที่หามตั้งแตแรกนะครับ ก็เนื่องจากวา ในเรื่องของ

บทตองหาม เพราะวาไมเปนนี่นะครบั แลวก็พนมานี่นะครับ ที่ไมเปนในจุดนั้นผมเขาใจวา 

ในความหมายที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกรุณาสอบถามนะครับ มันจะอยูในมาตรา ๑๑๑ 

วา สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น หรือผูดํารงตําแหนง      

ในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมิได  ก็คือกั้นหนากั้นหลังครับ  ตรงจุดนี้นะครับ               

ในความหมายนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

พอเขาใจนะครับอาจารยครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ผมไมเขาใจครับ คือทานพูดชัด ๆ 

ไดไหมครับ  ทานบอกวา ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ในที่นี้                

ก็หมายความวา ผูที่ดํารงตําแหนงองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พอหมดลงเขาไปสมัคร 

เปน สว. นี่ไดไหม เพราะทานเขียนวา ไมเปนรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือ 

ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ก็แสดงวา ไมเปน ใชไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยครับ อาจารยอานตอไปนิดหนึ่งครับ พอไมเปนแลวนี่ครับ มันก็เคยเปน ถูกไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ครับ หรือเคยเปน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

พอเคยเปนปบนี่ มันก็ไปเขา ๒ ปครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  เขาใจครับ แตทําไมถึงไปหาม

องคกรอิสระ คําถามคือ องคกรอิสระ เราบอกอยูแลววาเขาจะไมสัมพันธในการเมือง       

คนที่เปนองคกรอิสระจะมาเปนวุฒินี่ ผมกลับดีใจนะครับ คนที่เปน ปปช. คนที่เปน       

ศาลรัฐธรรมนูญ คนที่เปนอะไรพวกนี้ ผมดีใจนะครับ เราคัดเลือกมา แลวถาเราเชื่อวา    



 ๒๐๓ 
สสร ๓๐/๑๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     อุทัยวรรณ ๙๓/๓ 

 

เขาอิสระ แตเขาจะมาเปนวุฒิ ซึ่งวุฒิก็อิสระ แตเขามาเปนไมได อยาไปกันเขาเลยครับ

ตรงนี้ ทานไปเติมตรงนี้ผม ผมรูสึกอยางนั้นนะครับ ลองพิจารณาดูนะครับ แลวชวยดูถึง

มาตรา ๑๑๑ เผื่อ ๆ ไวดวย คลาย ๆ กันเลย คราวนี้ทานมาดูตรงนี้นิดหนึ่ง ผมจะชี้จุดออน

นิดหนึ่งนะครับ พอดีทานมีหลายเรื่องทานตองคุยดวยผมก็เกรงใจ ทีนี้ผมจะใหทาน

ยอนกลับมาดู (ข)  คือ (ข) นี่ เมื่อกี้ผมก็บอกวา ทานนาจะใสกลับเขามา --------------------- 

 

- ๙๔/๑ 



 ๒๐๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๙๔/๑ 

 

แตวาผมมีประเด็นเล็ก ๆ แตสําคัญมาก (ข) นี่นะครับ ทานบอกวาเคย (๔) (ข) นะครับ 

ผูสมัครรับเลือกตั้งเคยเปนนี่นะครับ ถาเคยเปนแบบนี้ได คือเคยเปน สส. เคยเปน สว. 

หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดที่ทานสมัครรับเลือกตั้ง     

ทานไปดูหรือยังครับวา คนที่จะไปเปนสมาชิกทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นนี่ ตองเคยอยู

ในทองถิ่นนั้นกี่ป ถากําหนดแปบเดียว แลวทานไปกําหนด ๕ ป เปนรูร่ัวเลย จะมีคนไป

สมัครเปนทองถิ่น ยายทะเบียนเขาไป แลวรีบไปเปนผูบริหารทองถิ่น หรือสมัครสมาชิก        

สภาทองถิ่นเสีย เสร็จแลวได ทานจะใหผมยกตัวอยางก็ยังได ในสมัยผม สว. ทานหนึ่ง

เสียชีวิตไปแลว ไปสมัครที่ชลบุรี มีกํานันคนหนึ่งเอาเขาไป ซึ่งกํานันคนนี้ ขณะนี้กําลัง     

หนีคดีอยู เอาเขาไปอยูใน อบต. แหงหนึ่ง เสร็จแลวก็เอาไปสมัคร สว. เสียเงิน ๓๐ ลาน

ใหกับกํานันคนนี้ แลวมานั่งอยูในสภานี้ นั่งอยูตรงนี้ประจํา ทานประธานรูดีวาผมหมายถึง

ใคร นั่งอยูตรงนี้ บัดนี้เสียชีวิตไปแลว ผมนี่มีขอมูลหมด อยากจะถอดถอนกันเองใจจะขาด 

แตวาเพราะวาหลุดตรงนี้ ร่ัวตรงนี้ ทานชวยพิจารณาตรงนี้นิดหนึ่งครับ ผมชี้รูร่ัวใหจาก

ประสบการณตรงที่ผมเจอดวยความเจ็บปวด และสมาชิกคนนี้เสียชีวิตไปแลว  ผมตอง  

ขอประทานโทษ ถาวิญญาณทานฟงผมอยูนะครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานวุฒิชาติครับ ของทานกลับไปกลับมาอยูนะครับ 

   นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  : ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม       

วุฒิชาติ  กัลยาณมิตร ครับ ทีแรกก็ยอมตัดใหผมละ กลับไปเอาเขามาอีก ชักเขาชักออก   

นะครับ ทานครับนิดเดียวครับ ตรงนี้วา คือผมไมขัด แตวาผมขออยางนี้ไดไหมครับวา    

ถาทานจะเอาใสเขาไปนี่นะครับ ก็ตองใหดูขอสังเกตของทานอาจารยเจิมศักดิ์ไวนิดหนึ่ง

นะครับวา มันจะมีรอยร่ัวตามที่ทานเจิมศักดิ์บอกหรือเปลานะครับ แลวก็ สว.ที่เสียชีวิตไป

ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์บอกนั้นเคยทํางานรวมกับผมมานะครับ ผมก็ไมอยากใหไปพูดถึง

ทานนะครับวา ไปเสียเงินสามสี่สิบลานอะไร อยางไรครับ เพราะทานคงไมมีโอกาสได

ตอบโตอะไรอีกนะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับ ถาทานจะใสเขาไป เอา ผมถอย แลวผมก็คง           

ไมขัดของ  แตเ ร่ืองหนึ่งนะครับ  ๔ /๑ มีความเปนกลางทางการเมืองนี่ อยางที่บอก     

 



 ๒๐๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๙๔/๒ 

 

ไมรูจะเอาอะไรมาวัดนะครับ แลวทานครับ ผมคอนขางดีใจนิดหนึ่ง ใน (๖) ที่ทานใส     

เขาไปวาจาก  ๑  ป  เปน  ๕  ป  ผมขอเพิ่มขอความนิดหนึ่ งไดไหมครับวา  ไม เปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสมาชิก และพน

จากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสมาชิกมาแลวไมเกินหาป นับถึงวันสมัคร 

หรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ เราจะไดมีอะไรหนาใหม ๆ เขามาในวงการบาง สมาชิก

วุฒิสภาอยางนี้ ผมขอเติมตรงนี้ไดไหมครับ ทานตัดของผม คือทานยอมใหผมแลวนะครับ 

แลวทานก็เอาของทานเพิ่มเขาไป ผมก็ขอเพิ่มของผมเขาไปบางไดไหมครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานอัชพรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ สําหรับในประเด็นสุดทายขออนุญาต

กราบเรียนอยางนี้นะครับวา ในมาตรา ๑๑๒ วรรคสอง ซึ่งอยูในหนา ๕๓ นั้น วุฒิสมาชิก

จะดํารงตําแหนงติดตอกันไมได เกินวาระไมได วาระหนึ่ง ๖ ป เพราะฉะนั้นเขาจะตองเวน 

๖ ปอยูแลวครับ เพราะฉะนั้นเลยไมตองเขียนอยูใน (๕) ก็อยูในมาตรา ๑๒ ซึ่งบังคับอยู ครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานวุฒิชาติติดพันอยูครับ ทานครับ ตองชวยกันเรงแลวนะครับ เชิญครับ 

   นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร : ทานประธานที่เคารพครับ วุฒิชาติ 

กัลยาณมิตร ทานประธานครับ ถาอยางนี้นี่นะครับ ถาทานบอกวา ติดตอกันไมไดเกิน      

สองวาระ คือตองเวนวรรค ๖ ป มันมีบทเฉพาะกาลในมาตรา ๒๘๗ นะครับ ทีแรกมันมีอยู 

แลวทานก็ไปตัดออกทั้งหมดนะครับ มันเปนประเด็นเดียวกับที่ทานสมเกียรติหารือ      

เมื่อสักครูครับ จะใหผมไปพูดในบทเฉพาะกาล ในตอนมาตรา ๒๘๗ ไหมครับ หรือจะให

พูดไปเลยทีเดียว นี่มันมีประเด็นนะครับ เหมือนกับที่ทานเขียนแลวมันขัดกันอยูอยางที่    

ผมเรียนไง ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

           - ๙๕/๑ 



 ๒๐๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๙๕/๑ 

 

มันถึงตองไปผูกกันไวเหมือนกับขยายความใหมันชัดเจนมากขึ้นนะครับ จริง ๆ ความรู

ทางดานกฎหมาย หรือในเรื่องของการที่จะเขียนอะไรลงไปตรงนี้ ผมสูทานไมไดอยูแลว 

เพราะผมจบรัฐศาสตร แตวาผมเองนี่พอไปอานในมาตราครับทาน บางทีตรงนี้มันไปขัด

กับตรงโนน โดยเฉพาะถาทานไปอานในบทเฉพาะกาล ในมาตรา ๒๘๗ จะเห็นวา        

มันขัดกันนะครับ มันมีขอยกเวนตรงนั้นอยู ขอไดโปรดชวยพิจารณาดวยครับ ขอบคุณ

ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานสมเกียรติ แลวทานการุณครับ ทานสมเกียรติยกมือกอนครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ สสร. ครับ ก็มีประเด็นติดใจ ขออนุญาตใชสิทธิตาม (๘) ที่ทานสุรชัยไดแปรไว

นะครับ เกี่ยวกับคุณสมบัติ อ่ืน ๆ เกี่ยวกับเร่ือง (๓) ของมาตรา ๑๑๐ ครับ สําเร็จ

การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา อันนี้ขณะนี้เกือบทุกสวนนะครับ ในจังหวัด

ที่ผมไปรับฟงความคิดเห็น เขาโทรกลับมานะครับ ถามวา เลือกตั้ง ผูจะลงเลือกตั้ง สว.     

ก็ใชคุณสมบัตินี้ใชหรือไม และผูที่จะคัดสรรจากภาคสวนตาง ๆ ตามวรรคที่ ๔ เดิม      

ของมาตรา ๑๐๘ ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรู ความเชี่ยวชาญ     

หรือประสบการณที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนสําคัญ และให

คํานึงถึงองคประกอบจากบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ที่แตกตางกัน 

โอกาสและความเทาเทียมกันทางเพศ สัดสวนของบุคคล อันนั้นเปนตน โอกาสและ   

ความเทาเทียม หรือความแตกตางในความรูความสามารถ อันนี้ครับ เขาบอกวา ถาเผื่อ

เรากําหนดวาไมต่ํ ากวาปริญญาตรีแลว  ทุกภาคสวนที่ มีความสามารถอยางนี้             

เกือบทั่วประเทศนี่จะโดนตัดโอกาสไปในทันที สําหรับระบบคัดสรรนะครับ สําหรับระบบ

คัดสรร ทีนี้อยากจะปรึกษาและขอกับทานกรรมาธิการยกรางวา ไอคําวา สําเร็จการศึกษา     

ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามมาตรา ๑๑๐ บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะครับ ไดรับการเสนอชื่อ      

เพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกดวยนี่ มันก็กลายเปนวาทั้งสรรหาและสมัครรับเลือกตั้ง 

 



 ๒๐๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๙๕/๒ 

 

ตองใชคุณสมบัติเดียวกัน ซึ่งจากเหตุผลที่ผมนําเรียนเมื่อกี้นี้แลวนะครับ ทั้งที่เกือบ       

ทุกภาคสวนไดกลับมาหลังจากไดฟงผลแลววา เรามีสภา วุฒิสภาในลักษณะมีทั้งเลือก

ดวย มีทั้งคัดสรรดวย เปนที่แนนอนครับ เขาก็บอกวาในระบบคัดสรรนี่ไปปดบังทางที่จะ

คนที่มีความรูความสามารถและไมจบปริญญาตรีเขามาดวย ขอทานกรรมาธิการยกราง

ไดพิจารณาในสวนนี้ดวยครับวา เราจะเปดชองใหบุคคลดังที่ผมกลาวมาแลวไดอยางไร

ครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ อันนี้เกี่ยวกับเร่ือง (๔) (ข) 

อันนี้เปนเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในขณะนี้ดวย ถาสามารถใชสิทธิเร่ืองการเปน

ผูแทนราษฎร เปน สว. เปนทองถิ่น มาเลือกไดนะ ทาน กกต. ครับ ขณะนี้กําลังมีการ      

หาเสียงและกําลังจะเลือกตั้งที่เชียงใหม เทศบาลแหงหนึ่ง และวันอาทิตยนี่ วันมะรืนนี้  

จะทําการเลือกตั้ง ผูสมัครทานผูนั้นปรากฏวาเปนผูสมัครที่ไมไดมีภูมิลําเนาอยูที่นั่น      

แตใชเงื่อนไขเรื่องการเสียภาษีในทองถิ่นนั้นมาแลว ๓ ป ปรากฏผูนี้ไมไดเสียภาษีเอง     

ใชวิธีการเชาชวง มีผูเสียภาษี ๓ ปใบเสร็จ แลวบุคคลผูนี้บอกวา เปนผูเชาชวงบุคคลผูนี้ 

เอาใบเสร็จของผูเชาชวงมายื่นใบสมัคร ถาไดเปนทองถิ่น ตอนนี้ กกต. พิจารณาไดขาววา 

ผมไดขาวนะ ไมไดไปรวมประชุมกับทานหรอก ไดขาววา ๑ เสียงใน กกต. เห็นวา        

การเชาชวงตามสัญญาแพงก็สามารถใชได เมื่อใชไดก็เทากับเปนการเชาชวงและเปน     

ผูเสียภาษีแทนผูเชาชวง เอาละสิทีนี้ กกต. จังหวัดเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไมใช -------------- 

 

          - ๙๖/๑ 

 

 

 



 ๒๐๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๙๖/๑ 

 

ไมใหเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เขาอุทธรณมายัง กกต.  กกต. ยืน

ไปวา ขาดคุณสมบัติ เขารองไปที่ศาลปกครอง ศาลปกครองมีคําสั่งคุมครองชั่วคราว      

ถือเปนผูสมัครได ทาน วันอาทิตยนี้จะทําการเลือกตั้ง แลวถาอยางนี้ไดทานเอย (๔) ข 

ทาน ใครอยากจะไปสมัคร สว. ที่ตรงจุดไหนนั้น สรางเงื่อนไขแบบนี้ไดงาย ๆ นะครับ      

ไปถึงก็ไปซื้อใบเสร็จ เอาใบเสร็จจากผูนี่ แลวสัญญาเชาชวงทานประธานก็รูใชไหม ทํากัน

ยอนหลังกันเอง กันเอง ระหวางคนตอคน เอกชน เรียบรอยเลยสมัคร ยิ่งกวา หนักกวา   

ของอาจารยเจิมศักดิ์ที่เลาเมื่อกี้ซึ่งพวกเราเจอกันอยู แลวทานผูนั้นที่เสียชีวิต สว. ทานนั้น

ก็เปนเพื่อนทานประธานดวย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เพื่อนผมก็เพื่อนทานการุณเหมือนกันครับ พวกเดียวกันหมดครับ ทานสมาชิกครับ

ผมเปนหวง แลวก็กังวลมากนะครับ เพราะวารายละเอียดนี่มันเยอะจริง ๆ ตองขอ     

ความกรุณานะครับ ถาดูแลวมันไปไดจริง ๆ แลวอภิปรายรอบเดียวนี่ครับ กรรมาธิการ          

ก็ตัดสินใจนะครับ ถาไมไดก็ตอบกันไป ทานวัชรา ทาน ๒ รอบแลวนะครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  เพิ่งรอบเดียวครับ ตอนนี้มีการแกไขใน (๖) ครับ 

ทานกรรมการยกรางไดแกไขใน (๖) ผมก็เกิดความคิดขึ้นมาวา ถาเชนนั้นนะครับ สิ่งที่ผม

เคยอภิปรายไวเมื่อกี้นี้ก็มาใสใน (๖) คือวา ที่วาผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง        

เปนผูตองหามดวยในระยะ ๕ ปนี่นะครับ มาใสเพิ่มเติมใน (๖) ก็แลวกันครับ แลว (๕) นี่

เอาคงเดิมครับ คือเปนสมาชิกพรรคการเมืองในระยะ ๒ ป เหมือนเดิมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผมเอาอยางนี้นะครับ ผมขออนุญาตนะครับ ทานอภิปรายมาเยอะแลว ผมจะถาม   

ทีละอนุเลยนะครับ แลวกรรมาธิการก็ชี้แจงนะครับ ในมาตรา ๑๑๐ วรรคแรกนี่นะครับ   

ยังไมเขาอนุนี่นะครับ มีกรรมาธิการแกไข มีสมาชิกแปรญัตติเอาไวนี่นะครับ มีทาน

สมาชิกยังติดใจไหมครับ วรรคแรกก็คือ ๒ บรรทัดแรกนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ไมมีนะครับ ไมมีก็เขา (๑) มีทานใดติดใจไหมครับ  



 ๒๐๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๙๖/๒ 

 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

(๒) นะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

(๓) นะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมีทานใดติดใจนะครับ (๔) กรรมาธิการยืนยันตามรางกรรมาธิการเดิมหรือเปลาครับ 

หรือมีแกไขไหมครับ กรรมาธิการยืนตามรางเดิมนะครับ ที่แกไขมาแลวนะครับ มีสมาชิก

ทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ไมเห็นดวยมีไหมครับ ผมถามรวมหมดกอนนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  (๔)  ก ข อะไรทั้งหมดเลยนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ผมขอตัดขอ (ข) ออกครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของทานการุณขอตัด ข ออก นะครับ ทานวุฒิชาติครับ  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร :  ทานประธานครับ คือถาไมเพิ่มใน (๖) ใหผม 

ผมก็ขอตัดขอ ข ออกครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานขอตัดออกกอนนะครับ เพิ่มไมเพิ่มวาทีหลังอีกทีนะครับ ทานกรรมาธิการยืน  

หรือเปลาครับ ข ครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ขอรองทานกรรมาธิการครับ รูปธรรมที่เลาใหฟงนี้  

เปนรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริง ทาน กกต. ก็นั่งอยูตรงนี้นี่นะครับ แลวศาลปกครองก็นั่งอยูที่นี่

ครับ ทานก็เห็นรูปธรรมของผมเลาอยูนี่ กําลังเกิดวันอาทิตยนี่  มะรืนนี้นี่จะเลือกแลวนี่          

 



 ๒๑๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๙๖/๓ 

 

ยังคุมครองชั่วคราวอยู แลวใหเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งอยู ทานประธานทําไดครับวิธีการ    

อยางนี้  

  นายชาลี  กางอิ่ม  :  กราบเรียนทานประธานครับ  ผมขอสนับสนุน         

ทานการุณครับ วาเรื่องนี้เปนธรรม 

  นายเสรี สุวรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ สนับสนุนแลวครับ ปดไมคดวยครับ ทานเลขาครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  หารือนิดเดียวครับ        

ที่ทานขอตัด ข นี่ ตัดทั้งหมด หรือ ตัดเฉพาะเรื่องทองถิ่นครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทั้งวรรคเลยครับ เพราะวากรณีการเคยเปน สส. สว. 

อะไรตาง ๆ มันมีเงื่อนไขอื่นอยูแลวทาน การที่ทานจะเคยเปน สส. เคยเปน สว. ทานก็

จะตองเคยมีภูมิลําเนาอยูที่นั่นในการสมัคร สส. ในการสมัคร สว. อยูแลว ไมตกหลน  

กรณีทองถิ่นนี่เองเปนตัวจุดสําคัญเลยอันตราย ทานถอดออกทั้งหมดเถอะครับ  

 

            - ๙๗/๑ 



 ๒๑๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๙๗/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการวาอยางไรครับ กอนเขาไปสมัครตอนนั้นเขาก็มีคุณสมบัติอ่ืนอยูแลวครับ 

ตอน ๒๕๔๐ ตอนนั้นเราหวง สส. ชุดนั้นเขาจะไมเอารัฐธรรมนูญ เราก็เติมเขาไปครับ     

นึกออกไหมครับ ตอนนี้มันไมมีประโยชนแลวครับ เชิญทานเลขาครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการขออนุญาต

ตัดขอ ข ออกครับ ยินดีครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เห็นดวยกันหมดนะครับ ๔/๑ นะครับ อยางไรครับ ยังอยูไหมครับ ๔/๑ ครับ          

มันจะคานกันยุงไปหมดนะครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ๔/๑ นี่เปนคุณสมบัติ   

ที่เคยเขียนมาแลวนะครับ แมแตในตัวกฎหมาย กกต. ก็เขียนนะครับวา มีความเปนกลาง       

ทางการเมือง ขออนุญาตคงไวครับ ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ตามใจกรรมาธิการ ทานสมาชิก ทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ถาเขียนไวอยางนี้นี่นะ โอกาสที่จะ

พอสมัครปบจะมีคนรองซึ่งกันและกันวา ขาดคุณสมบัติตาม ๔/๑ ดวยเหตุที่ไมเปนกลาง

ทางการเมือง เชน ไปเอาคําปราศรัย เอาคําพูด หรือเอาอะไรตาง ๆ ที่เคยพูดกันไวนี่       

นะครับ ปราศรัยกันเอาไว เกี่ยวกับเร่ืองทางการเมือง เร่ืองโนน เร่ืองนี้ ทานประธานครับ    

มีใครบางที่จะไมเคยมีความเห็นทางการเมือง ถามทานเถอะ มีใครบางที่เกิดมานี่ไมเคย   

มีความเห็นทางการเมือง เร่ืองโนนเห็นดวย เร่ืองนี้ไมเห็นดวย เร่ืองนี้ควรสนับสนุน       

เร่ืองนั้นควรคาน เทานั้นละครับ ยื่นคํารองปบทันทีเลยวา เปนผูขาดคุณสมบัติดวยเหตุ   

ไมเปนกลางทางการเมือง หงายหลังตึงเลย เอาออกเถอะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานการุณพูดทุกคืนนะครับ ตรงไปตรงมา 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการยอมครับ 

ทานครับ ตัด ๔/๑ ออกครับ 



 ๒๑๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๙๗/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกเห็นดวยไหมครับ ตัด ๔/๑ ออกนะครับ  ๔/๒ นะครับ มีทานใด           

เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมเห็นดวยไมมีนะครับ (๕) ครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร : ผมขอความกรุณาครับ ทานประธานที่เคารพครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานวัชราครับ เชิญครับ 

   นายวัชรา  หงสประภัศร  :  คือเนื่องจากวา คนเปนสมาชิกพรรคการเมือง

โดยที่ตนเองไมรูนี่มีมากทีเดียวครับ ถูกนําเขาไปแลวจะเปนปญหามาก เพราะฉะนั้น     

ใหคงเดิมไว ๒ ปก็พอครับ อยางที่ผมไดเรียนไวตอนตนแลวนะครับ แลวผูดํารงตําแหนง        

ในพรรคการเมืองนี้ ยายมาไวในขอ ๖ ครับ ขอความกรุณาครับทาน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการเขาแกตามสมาชิกเสนอนะครับ เดี๋ยวพอแกไป กลับไปสมาชิกเกาที่เขาเสนอ

ไปเขาก็ไมเห็นดวยอีก ทานสมเกียรติ รอดเจริญ ครับ 

   นายสมเกียรติ  รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ (๕) นี่คือ      

ก็คือขอใหเปนอยางนี้ครับ ๕ ปนี่ครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

นั่นนะครับ เห็นไหมครับ 

   นายสมเกียรติ  รอดเจริญ  :  ๒ ปนี่มันสั้นไปครับ ขอใหเปน ๕ ป เหตุผล    

คือวา ถาเผื่ออยากรูวาตัวเองเปนสมาชิกเมื่อไร อยางไร โดยปกติครับ ไมวาจะไปเปน

สมาชิกอยูที่ไหนเจาตัวคงรูครับ ยกเวนเมื่อ ๒ ปที่แลวที่ผานมาอาจจะมีจับพลัดจับผลู    

ไปปรากฏอยูในพรรคการเมืองใหญบางพรรค เพราะวาเขาใสเขาไปเปนไปได แตถาเผื่อ

เราไปให กกต. ตรวจนี่รูหมดครับ เปนหรือไมเปน  กกต. ยังมีอยูครับ ทีนี้ลักษณะแบบนี้  

ขอ ๕ ปอยางเดิมครับ 



 ๒๑๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๙๗/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานเลขาครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการขอยืนครับ 

ทานประธานครับ เอาตามรางครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานวัชรา ตกลงกรรมาธิการเขายืนนะครับ ไมตองโหวตนะครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอโหวตครับ ทานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เอา ครับ 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสร ีสุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

(๕) ของมาตรา ๑๑๐ เฉพาะ (๕) ในสวนระยะเวลานะครับ รางเดิมกรรมาธิการไดกําหนด

ไวไมเกิน ๒ ป ตอมาแกมาเปน ๕ ปนะครับ ทานสมาชิกเห็นดวยกับระยะเวลาเดิมคือ     

ไมเกิน ๒ ป 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  คําวา สมาชิก ดวยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อะไรนะครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  รางเดิม 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออ ทานตัดเอาคืนรางเดิมหมดใชไหมครับที่ทานตองการ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนั้นผมขออนุญาตถามอีกทีนะครับ ใน (๕) นะครับ    

          - ๙๘/๑ 



 ๒๑๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๙๘/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานครับ แลวผมจะโหวตอยางไร  

ถาผมคิดวาเอา สมาชิก ออก แตวาเห็นดวยกับ ๕ ป เพราะวาผมเห็นอยางนั้นวา สมาชิก

นี่ไมนาใสเขาไป แตผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดน ๕ ปนะดีแลว อยางนี้จะโหวต

อยางไรดีครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ผมก็จะถามวา  ถาหากวาทานเห็นดวยกับกรรมาธิการ  ใหกด  เห็นดวย  นะครับ                 

ถาไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด ไมเห็นดวย สวนที่ไมเห็นดวยกับกรรมาธิการนี่        

นะครับ ของใครเปนอยางไร เดี๋ยวมาวากันอีกทีไดไหมครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ ในมาตรา ๑๑๐ (๕) ถาทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการทั้งหมด    

นะครับ ที่แกไขมาแลวนะครับ ใหกด เห็นดวย ถาหากวา เห็นดวยเปนอยางอื่นนะครับ     

จะเปนของทานวัชราก็ดี  หรืออาจารย เจิมศักดิ์ ก็ดีนะครับ  ใหกด  ไม เห็นดวย                 

เชิญลงคะแนนไดครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุนลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

มีทานใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ ปดการลงคะแนน เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ     

เห็นดวย ๓๐  ไมเห็นดวย ๒๓  ไมลงคะแนนเสียง ๑ นะครับ ก็เปนไปตามกรรมาธิการ

ทั้งหมดนะครับ  

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๙๘/๒ 

 

  (๖) มีการแกไขขอความจาก ๑ ป เปน ๕ ปใชไหมครับ ทานกรรมาธิการ 

ครับ มีทานสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไมมี ถือวาผานนะครับ (๗) เปนไปตามรางกรรมาธิการ ไมมีทานใดเห็นเปนอยางอื่น      

นะครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

(๘) มีทานไมเห็นดวย  มีไหมครับ กรรมาธิการขอเพิ่มขึ้นใหม ทานเลขาเชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ เขาใจ

วามีการอภิปราย ขอใหตัดคําวา ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ออก    

นะครับ กรรมาธิการเห็นดวยนะครับ ใหตัดทิ้งไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ครับ ตัดคําวา  ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระในรัฐธรรมนูญ ออก ตอง หรือ ออก       

คําหนึ่งดวยนะครับ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตัดออก มีทาน

สมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ อาจารยจรัสครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยจ รัส  สุวรรณมาลา   :    ทานประธานครับ  ผม  จรัส       

สุวรรณมาลา ครับ เผอิญผมติดใจคําหนึ่งที่ เขียนวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง           

ซึ่งโดยทั่วไปนี่จะหมายความถึง  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับอาจารยครับ ผมถามมติอยูนะครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :   ครับ คือเผอิญ ผมมีแตคําถาม        

นิดเดียว เพราะถาทานจะใหลงมตินี่ คํานี้ผมไมแนใจวาหมายถึงอะไรครับ ผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง หมายถึง ผูบริหารทองถิ่นดวยไหมครับ   

 

 



 ๒๑๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๙๘/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ยังไมไดถึงตรงนั้นครับ ผมถามเฉพาะคําวา หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญนี่นะครับ ที่กรรมาธิการขอตัดออกนี่ มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยมีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ครับ ไมมี  ก็ถือวาตัดถอยคําดังกลาวออกนะครับ เชิญทานอาจารยจรัสครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :   ทานประธานครับ     

ขอนุญาตนิดเดียวกอนทานอาจารยจรัส คือ เผอิญตัด หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ ออก คงตองเติมคําวา ไมเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

ขออนุญาตเติม หรือ เขาไปขางหนา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพื่อใหสมบูรณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใสไปขางหนานะครับ เมื่อกี้คางอาจารยจรัสอยู

เชิญครับ  

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 

เผอิญผมตองการจะไดคําอธิบายเทานั้นเองวา หมายถึง หมายรวมถึง นักการเมือง

ทองถิ่นดวยหรือไมครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

รวมไหมครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :   รวมครับ ทานประธาน

ครับ คําวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เขาจะมีบัญญัติในมาตราตอนหลัง ๆ เร่ืองการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ซึ่งรวมถึงผูดํารงตําแหนงในทองถิ่นดวยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

รวมนะครับ ทานศักดิ์ชัยเชิญครับ 

 

 



 ๒๑๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๙๘/๔ 

 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย ใน (๘) 

ในตอนทายเขียนวา เอาเต็มเลยนะครับ เอาเปนวาไมเกิน ๒ ป ผมวามันก็จะไปเปน

ขอความเดียวกันกับ (๕) (๕) กับ (๖) เหมือนกันเลย ถาตัดองคกรอิสระตรง (๘) นี่         

เขาไมควรจะมีหรือเปลาครับ  

          - ๙๙/๑ 



 ๒๑๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๙๙/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เขาใจไหมครับทาน ยังไมเขาใจ อีกทีครับทาน      

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ทานประธานที่เคารพ คนขาง ๆ  ผมเขาบอกวา

เดี๋ยวพูดแลวไมเหมือนเดมิ แตไมเปนไรครับ จะลองพูดดูนะครับ  ใน (๘) นี่นะครับ ไมเปน

รัฐมนตรี  หรือผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง หรือเคยเปนแตพนจากตําแหนงดังกลาว 

มาแลวยังไมเกินสองป ทีนี้ มันควรจะเปน ๕ ปไหมครับ เพราะฟงดูแลวงง ๆ ครับ  เพราะ 

ขางบนใน (๕) (๖) นี้เขียนวา ๕ ป  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คือจะกําหนดเวลามากขึ้นไหมครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ประเด็นใน (๘) ที่วา     

ไมเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตรงจุดนี้ตองแยกแยะวา รัฐมนตรี        

ไมจําเปนตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง ก็คือเปนคนนอกได ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ที่ผมยกตัวอยางก็คือ ขาราชการการเมืองอื่น เชน ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โฆษกสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ไมไดเปนสมาชิกพรรคการเมือง   

ถาอยูในความหมายเปนสมาชิกพรรคการเมืองก็จะตองใชบททั่วไปซึ่งอยูใน (๕) ก็คือ ๕ ป 

แตใน (๘) เปนเรื่องของที่ไมไดดํารงตําแหนงทางการเมือง เพราะวาสูตรที่จะใหผูสมัคร

สมาชิกวุฒิสภาก็คือตองปลอดจากการเมือง เปนกลางทางการเมือง คราวนี้ถาทาน

สมาชิกจะเอาเปนคุณสมบัติเหมือนกันนี่นะครับ ตรงจุดนี้ทางกรรมาธิการในชั้นนี้ก็ยัง    

เห็นวานาจะตองแตกตางกันตามสมควร เนื่องจากบุคคลตาม (๘) ก็ไดทําประโยชนใหกับ

บานเมือง แลวก็ไมเคยสังกัดพรรคการเมือง เปนบุคคลภายนอกนะครับ ถาจะทําการเมือง 

ตรงจุดนั้นก็มีเหตุผลตามสมควรนะครับ ก็สุดแตพิจารณานะครับ ในจุดนี้  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ จะผานไดไหมครับ  

 

 



 ๒๑๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๙๙/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ เจิมศักดิ์ครับ      

ผมฝากทานชั่งน้ําหนักนะครับ สมาชิกพรรคการเมือง กับผูที่พรรคการเมืองเชิญมาเปน

รัฐมนตรีนี่ ใครผูกพันมากกวากัน ผมรูสึกวารัฐมนตรีนาจะมีผูกพันกับพรรคการเมือง      

หรือมีอะไรกันมากกวาสมาชิกทั่วไปหรือเปลา ถาเราใหอันนั้น เรามากําหนดยี่ตอกกันดู 

อันนั้น ๕ ป ไอนี่ ๒ ป ผมวาถายี่ตอกไอนี่จะตองเกิน ๕ ดวยมั้งครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการวาอยางไรครับ รัฐมนตรีจะนอยกวาหรือครับ ทานเลขาครับ        

เอามาตรฐานเดียวกันนะครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็ถาม เดี๋ยวขางบน       

ก็คอย ๆ คิดไปเรื่อย ๆ นะครับ ทานประธานครับ ตามไปเรื่อย ๆ ๕ ปก็ไดครับ ชวยกัน

รับผิดชอบแลวกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมเปนอะไรหรอกครับ ตอนนี้ก็หามคนมาละครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ขออนุญาตนิดเดียวทานประธานครับ คือกรณีผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองนี่ หมายถึงสมาชิกวุฒิสภาดวยไหม ถาดวยแสดงวาสมาชิกวุฒิสภา              

ที่พนไปแลวไมถึง ๕ ปหมดสิทธิอีก อันนี้หมายถึงเฉพาะเพียงขาราชการการเมือง       

หรือหมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทุกรูปแบบ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คอย ๆ เพิ่มไปเรื่อย ๆ ครับ เดี๋ยวก็ถึง สสร. ครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ         

ที่ทานการุณพูดนี่ถูกนะครับ วาจะตองคิดเร็ว ๆ อาจจะไมได เพราะวาผูดํารงตําแหนง  

ทางการเมืองนี่เปนไปตามมาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็ไดแก นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น ผูบริหาร

ทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ถาอาศัยนิยามตามมาตรา ๒๕๐

นี่ก็รวมสมาชิกวุฒิสภาดวยนะครับ สมาชิกวุฒิสภาอื่นนี่นะครับ อาจจะ ๕ ปดวยนะครับ 

เดี๋ยวตองคิดเร็ว ๆ นิดหนึ่งนะครับ ขออนุญาต 



 ๒๒๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๙๙/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ สรุปวาจะเอากี่ปครับ ๕ ปนะครับ ทานกรรมาธิการครับ ๕ ปหรือเปลาครับ        

ยืนยันครับ ทานการุณอยาลังเลครับ  

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานดูมาตรา ๑๑๑ อีกสิถาอยางนั้น   

มาตรา ๑๑๑ วรรคสอง ทานดูสิครับ ขวางกันเลยนะทีนี้ มาตรา ๑๑๑ วรรคสอง คือ บุคคล

ผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินสองป 

   

            - ๑๐๐/๑ 



 ๒๒๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            ประไพพิศ ๑๐๐/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อันนี้ก็ไปเปนรัฐมนตรีครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :   ออ ใหไปเปนใหญ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คงไมเปนไรนะครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :   ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการ ครับ ความจริงบทบัญญัติใน (๘) นี่ เปนบทบัญญัติ

มาตราหลักนะครับ แตวาถาจะยกเวนวุฒิสภาชุดที่ผาน ๆ มานี่ เดี๋ยวไปเขียนใน           

บทเฉพาะกาลนะครับ ก็อีกเรื่องหนึ่ง แตเอาบทหลักนี่อาจจะตรงกันไดครับวา ๕ ปนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ตามนี้นะครับ (๘) ของกรรมาธิการผานไปแลวนะครับ ตอนนี้มี (๘) ของทานสุรชัย 

ทานยังติดใจไหมครับ ตรงนี้จะไปเติม สสร. แลวครับ เชิญเลยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ก็หารือทานยกรางครับ ทานคิดวาคุณสมบัติ

ที่ตองมี กับคุณสมบัติที่ตองหาม ที่ทานใสมาทั้งหมดแปดเกาอนุ ทานคิดวาครบถวน    

หรือยัง ที่ผมแปรตรงนี้ก็เพื่อกันที่ขาดตกไปเทานั้นเองจะไดมีชองเติมได แตทานคิดวา

ครบถวนแลว ผมก็ไมติดใจ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อยูที่ทานแลวครับ ทานตัดสินใจเลยครับ ทานเลขาครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็มีความเห็นเปนเอกภาพมาโดยตลอดนะครับวา      

ขอหามตามกฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราว ป ๒๕๔๙ นี่ หามเฉพาะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญนะครับ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ไมไดหามสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญนะครับ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา จุดยืนนี้ก็ยังมั่นคง

นะครับ ก็ขออนุญาตวาบทบัญญัติของมาตรา ๑๑๐ นาจะสมบูรณอยูแลวนะครับ          

คงไมเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาอีกครับ  

 



 ๒๒๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            ประไพพิศ ๑๐๐/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานสุรชัยครับ ติดใจไหมครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ถาอยางนั้นก็ไมติดใจแลวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ขอบคุณครับ แสดงวาตัดสินใจดีมากครับ อยางนั้นผานนะครับ มาตรา ๑๑๐ นะครับ 

มีทานใดติดคางไหมครับ ทานสวิงยงัมีหรือครับ 

  นายสวิง ตันอุด :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมนิดเดียวครับ ทานประธาน

ครับ เมื่อกี้นี้ผมจะเรียนถามทานกรรมาธิการนะครับ เผื่อวาจะเปนขอที่ทานอาจจะเอาไว

พิจารณานะครับ ก็คือเร่ืองเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัครที่ไมต่ํากวาปริญญาตรีนะครับ 

เพราะวาเรื่องการสรรหาวุฒิสมาชิกนี่ ถาเปนอยางนั้นปราชญชาวบานทั้งหลายนี้จะไมมี

โอกาสไดเขามาในนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ที่ทานพูดถึงนี้ (๓) ใชไหมครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ใชครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานไมไดแปรญัตติไวนะครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ไมไดแปรครับ ทานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เลยเถอะครับ ขอบพระคุณครับ อยางนั้นจบมาตรา ๑๑๐ นะครับ เชิญทานเลขาธิการ    

ตอครับ 

  นางอุมาสีว  สอาดเอ่ียม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :       

มาตรา ๑๑๑ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการจะอธิบายไหมครับ ๑๑๑ ครับ เขาใจงาย ๆ นะครับ ผานนะครับ         

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 



 ๒๒๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            ประไพพิศ ๑๐๐/๓ 

   

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ๑๑๑ นี่ มันจะตอง

รับกันกับ ๑๑๐ นะครับ สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น 

หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญไมไดนี่ ควรไหมครับ ผูดํารงตําแหนง

ในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพราะวาทานตองการใหวุฒิเปนอิสระ และทานก็

ออกแบบกันมามากมายใหเปนอิสระ พอเปนอิสระเสร็จแลว พอเปนวุฒิเสร็จ ทานบอกวา 

จะไปดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมิได ทานหมายความวา ขณะดํารง

ตําแหนง ใชไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ใชครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   :   ถาใช ไมติดใจ ทีนี้มาถึงวรรคถัดไป 

บุคคลผูเคยดํารงตําแหนง สว. และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลว ยังไมเกินสองป จะเปน

รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญไมได ตรงนี้ครับ ตรงที่ ผูดํารงตําแหนง นี่ละครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานเลขาครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กรรมาธิการยกรางเห็นดวยกับทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ขอตัดประโยคทายออก

นะครับ  หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ออกนะครับ  แตวา             

ขออนุญาตเติมคําวา หรือ นะครับ จะเปนรัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น

มิได ขอเติมนิดหนึ่งนะครับ แตขอตัดประโยคที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์อยากใหตัดออก     

นะครับ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

 

           - ๑๐๑/๑ 



 ๒๒๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              กุลนที ๑๐๑/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  กรรมาธิการเห็นดวยกับสมาชิกที่ เสนอความเห็นนะครับ  ตัดขอความเดิม              

ตัดขอความที่เพิ่มดังกลาวนะครับ ที่พูดถึงออกไปนะครับ ตัดไปแลวครับ ทานกรรมาธิการ

ไมเห็นดวยหรือครับ อาจารยพิสิฐครับ 

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม   :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายพิสิฐ 

ลี้อาธรรม ครับ ขออนุญาตใหความเห็นในฐานะ  สสร. นะครับ และจริง ๆ ก็เปน

กรรมาธิการที่ไดใหความเห็นในเรื่องนี้มาแลว ก็คือวา ตรงนี้มันจะเปนลักษณะที่เราเรียก

กันวา เกาหลังกัน ก็คือถาเรามีวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งรอยเปอรเซ็นต ประเด็นนี้คงไมมี

ปญหา แตในเมื่อเรามีวุฒิบางสวนที่มาจากการสรรหา และการสรรหานี่มีองคกรอิสระเปน

ผูสรรหา ขณะเดียวกันก็ใหวุฒิมาเปนผูดํารงตําแหนงดวยนี่ ก็อาจจะมีลักษณะที่         

เอื้อประโยชนกัน ตามที่ที่จริงทาน สสร. ที่เคยไปแปรญัตติ ก็เคยพูดประเด็นนี้มาแลว     

นะครับ วามีการหยิบยื่นประโยชนตอกันไดนะครับ อันนี้ผมก็จะขอตั้งเปนขอสังเกต       

ใหทานไดพิจารณานะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ตั้งขอสังเกตเฉย ๆ นะครับ ไมพิจารณานะครับ ผานนะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  : 

มาตรา ๑๑๒ มีการแกไข คุณวัชรา หงสประภัศร แปรญัตติครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานกรรมาธิการครับ อธิบายหนอยดีกวาครับ จะไดเร็วขึ้น เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๑๑๒ นั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับวาระ

การดํารงตําแหนงนะครับ โดยเริ่มตนตั้งแตวรรคหนึ่งก็คือ การเริ่มตนนับสมาชิกภาพ    

เมื่อสมาชิกมี ๒ ประเภทก็เลยตองเขียนรองรับทั้ง ๒ ประเภทครับวา ถามาจากการ

เลือกตั้ง ก็เร่ิมนับสมาชิกภาพตั้งแตวนัที่มีการเลือกตั้ง แตถาเปนสมาชิกประเภทที่มาจาก 

 



 ๒๒๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             กุลนที ๑๐๑/๒ 

 

สรรหาก็จะเร่ิมนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหาครับ      

สวนในวรรคถัดไปก็เปนเรื่องวาระ กําหนดไววา วาระ ๖ ปนะครับ นับแตวันที่มีการแตงตั้ง 

หรือสรรหา โดยจะตองเวน คือเปนวาระหนึ่งแลวตองเวนไปอีกหนึ่งวาระนะครับ 

สาระสําคัญในมาตรานี้ก็มีแคนี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ พี่ชาลีครับ 

  นายชาลี  กางอิ่ม   :  เ รียนทานประธานสภานะครับ  และสมาชิก                     

ผูทรงเกียรติ ขอความรูนะครับ คือที่เขียนวา รับรองตั้งแตวันเลือกตั้งนะครับ ถา กกต.     

ยังไมรับรองละครับอันนี้ เบิกเงินเดือนไดหรือไมครับ ลองยกตัวอยางวา ที่ผานมาตอง

รับรองใชไหมถึงจะนับ เพราะมีปญหากันอยูเยอะครับ ในประเด็นนี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คราวที่แลวก็ยุงพอสมควรนะครับ อันนี้ครับ ทานใดจะตอบครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ คือพอมีการเลือกตั้งเสร็จ กกต. จะตองประกาศผล            

การเลือกตั้งกอนนะครับ พอประกาศผลการเลือกตั้งแลว บุคคลที่ไดรับการประกาศผลนั้น

วาระก็ยอนไปถึงวันที่เลือกตั้ง ซึ่งเปนไปตามปกติที่ เคยเปนอยูของสมาชิกทั้งสภา

ผูแทนราษฎรกับวุฒิที่ผานมาครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อยางนั้นเงินเดือนมันก็ซอนกันสิครับ ที่ผานมามันมีปญหาเรื่องเงินเดือนซอนนะครับ                

ไมแกไขหรือครับ เชิญทานเลขาครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ               

วันของสมาชิกภาพเริ่มตนนี่คงตองเริ่มตนกันทั้งสภาพรอมเพรียงกัน คงจะไปนับทีละคน

ไมได ถานับทีละคนก็เกิดปญหาแนครับ วาระของแตละคนไมเทากัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่

รัฐธรรมนูญกําหนดมาโดยตลอดนะครับ คือนับวันเดียวกัน คือวันที่เลือกตั้งนั่นละ       

สวนวันที่รับรองจะรับรองเมื่อไรนี่ก็ยอนหลังกลับมาถึงวันเลือกตั้งนะครับ ผมคิดวา  

 



 ๒๒๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            กุลนที ๑๐๑/๓ 

 

เปนหลักที่นาจะถูกตองแลว แตถานับวันรับรองนี่ปญหาเกิดแนครับ รับรองกันไมตรงกัน

สักคนหนึ่งนะครับ นาจะมีปญหาเกิดขึ้นไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อยางนั้นผมวา ทานนาจะเพิ่มขอความในลักษณะที่สิทธิประโยชน  เงินเดือน ใหเร่ิมนับแต

วันปฏิบัติหนาที่นะครับ มันก็จะไดแกปญหาที่ผานมา อยางนั้นก็ไปรับเงินเดือนซอน        

อีกครับ เชิญครับ รับไปเขียนก็ไดนะครับ เอาคนทํางานสิครับ คิดงาย ๆ โธ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  รับไวไปดูแลวกันนะครับ 

ไดไหมครับ ทานประธาน แลวก็จะรับพยายามเขียนนะครับ แตวาคิดเร็ว ๆ นี่คิดวา โอ.เค. 

นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานการุณยกมือ เชิญครับ 

          - ๑๐๒/๑ 

 

   

 

 



 ๒๒๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๑๐๒/๑ 

 

   นายการุณ ใสงาม : ทานประธานครับ ดูวาระสิครับ สมาชิกภาพของ

สมาชิกวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับแตวัน อันที่ ๑ นะครับ มี ๒ แบบ อันที่ ๑ 

เลือกตั้ง นับแตวันเลือกตั้ง แลวอีกอันหนึ่ง สรรหานะครับ ก็คือนับแตวันที่คณะกรรมการ

เลือกตั้งประกาศผลการสรรหาแลวแตกรณี เพราะฉะนั้นเวลาจะไมเหมือนกัน ไมตรงกัน

นะครับ ๖ ปก็จะเสร็จสิ้น ไมตรงกันอีกนะครับ ไมควรเลยทานประธาน เพราะวาเหลืออีก    

๖ ป เชนเหลื่อมกัน ทานประธานดูนะ ถาเลือกตั้งประกาศรับรองพับนะครับ วาระวันตั้งแต

วันเลือกตั้งมาครบ ๖ ป สมมุติวาฝายสรรหานี่นะครับ การสรรหาภายหลัง เชน อาจจะ    

๔ เดือน ๕ เดือน ตรงนี้ ๖ ป มันจะยาวกวากัน ทางนี้สิ้นสุด แตปรากฏวา ๔ เดือน           

๖ เดือนตรงนี้ทานทําอะไรไมไดเลย ประชุมก็ไมได อะไรก็ไมได รักษาการไปตลอด สว. 

ที่มาจากสรรหาก็รักษาการตอจนกวาจะมี สว. ชุดใหมเขามาแทน ทุกคนรักษาการ แตวา

วาระตรงนี้ไมทันกัน ไมครบกัน ผมคิดวานะ ขอเสนอเลยก็ไดวา วาระนั้นควรจะหมด

พรอมกัน โดยเอาวาระของเลือกตั้งเปนหลัก คือถาเลือกตั้งหมดวาระพับนี่นะครับ         

สรรหานี้อาจจะไดเพียงแค ๕ ป ๘ เดือน สมมุตินะครับ ก็ถือวาตองหมดวาระไปพรอมนั้น

เลย มันจะไดหมดพรอมกัน แลวถือวากระบวนการนี้ก็รักษาการตอไปไงทานประธาน     

ตอจนกวาจะเลือกตั้งเสร็จ สรรหาเสร็จ มาเชื่อมกัน แลวก็ทํางาน พอทํางานปบก็ใหมีสิทธิ

รับเงินเดือน ไมใชวา นับจากวันเลือกตั้งได อยางนี้เปนตนนะครับ จะทําใหเงินเดือนนี้     

ไมตองซอนกัน ๒ ชุด มันจะมาตอกันอยางนี้ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทําไมไมแยกเปน ๒ สวนเสียเลยครับ ๓ ป เปลี่ยนที  ๓ ปเปลี่ยนที โดยไปแบงชุด ๒ ชุด   

อันนี้งานมันจะไดรัน (Run) กัน ทั้งสภา 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ 

สมคิด  เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงทําอยางทานการุณก็อาจจะได แตวา       

มีปญหาอยูในทางเทคนิคเล็กนอย เราเขียนบอกวา วาระการดํารงตําแหนง ๖ ป คําถาม   

ก็คือวา ๖ ปของคนที่เลือกตั้งนี่คงครบ ๖ ปแน แตเอาอยางทานการุณนี่ ๖ ปของคนที่    

มาจากการสรรหานี่อาจจะไมใช ๖ ป อาจจะนอยกวา ๖ ป มันก็ขัดกันไปในตัวนะครับ 

ความจริงกรรมาธิการยกรางรู เ ร่ืองนี้ดีครับวามีปญหาเล็กนอย  ก็คิดในเชิงปฏิบัติวา        



 ๒๒๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลกัษณ ๑๐๒/๒ 

 

วันของการสรรหากับวันเลือกตั้งนี่ ตองเปนวันที่ใกลเคียงกัน นี่เจตนารมณเปนอยางนั้น   

นะครับ แตวาในทางปฏิบัติอาจจะเกิดปญหาขึ้นได สวนประเด็นที่ทานประธานเรียนนี่วา 

นาจะใชระบบเอาออกทุก ๓ ปนะครับ เพราะ ๖ ปวาระนี่ ฝายกรรมาธิการยกรางไปเขียน

ในเชิงวา ใหมีฝายสรรหาใชไหมครับ ที่ออกทุก ๓ ป แตฝายที่เลือกตั้งนี่ใหอยูยาวไป ๖ ป 

ก็ออกแบบอยางนี้นะครับ 

   รองศาตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ เดี๋ยวอาจารยครับใหพี่พีรศักดิ์บางไดไหมครับ 

   พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล นะครับ วันที่เร่ิมตนนาจะเปนวันที่มีพระบรมราชโองการ   

โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งมาครับ ถึงจะถูกตอง 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ไมเปนไรเดี๋ยวอธิบาย ทานอาจารยเจิมศักดิ์ เชิญครับ 

   รองศาตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ผมคิดวาเรานาจะยึด

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ที่เราใชอยูนี่ พวกเรานี่ก็ถูกกําหนดไววา ตองทํางานใหเสร็จ      

ใน ๑๘๐ วัน ใชไหมครับ นับแตวันที่มีการประชุม เพราะฉะนั้นถาทานบอกวา ทานมีอายุ  

กี่ป นับแตวันที่มีการประชุมครั้งแรก มาตรา ๒๙ เราเขียนอยางนี้นะครับ ๑๘๐ วันนับแต     

วันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก อันนั้นก็ ๖ ป นับแตวันที่มีการเปดประชุม   

แลววันนั้นนี่นะครับ พวก สว. ตองปฏิญาณตน วันนั้นพอดีเลย พรอมกันหมดนะครับ     

ผมวาอันนันนาจะเหมาะ แลวก็ไดรับเงินเดือนกันวันนั้นละครับ เพราะฉะนั้นพวกที่มากอน

มาหลังนี่ คืออยากจะกราบเรียนสมาชิกนะครับ พวกผมนี่เคยรับเงินเดือนซอนกัน 

เพราะวาพวกผมรักษาการ เขาก็บอกวา รักษาการก็ตองใหเงินเดือน พวกที่เขามาใหม 

ยังไมครบ เขาก็บอกวา ตองใหเงินเดือนเพราะวารัฐธรรมนูญไปเขียนไวนี่ เขาก็โทษ 

รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ วาไปเขียนใหนับตั้งแตวันเลือกตั้ง ตกลงก็มีเงินเดือนซอนกัน 

สื่อมวลชนก็เลนงานอยูตลอด บอกวา ตกลงเอายังไงกัน เอาคนทํางานที่รักษาการ ----- 

                     - ๑๐๓/๑ 



 ๒๒๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           ดรุณี ๑๐๓/๑ 

 

ตองทํางานไดเงินเดือน หรือจะเอาคนที่รัฐธรรมนูญเขียนมาวาไดเงินเดือน แลวเถียงกัน   

ก็เปนขี้ปากเปลา ๆ ผมวาเอาเสียตรงนี้ใหมันชัดเจนเลยวา พอเขาประชุมใชไหมครับ      

ไอรุนเกามันก็จะหมด รุนใหมมาประชุม ก็เดินหนา รุนเกาก็เลิกกันไป เอาเสียวันดีเดย     

(D - day) วันทํางานนี่ ทํางานไดตอกันเลย อยางนี้ดีไหมครับ คนไหน ๆ จะสมัครทั้งทีแลว

นี่ จากวันสมัครจนวันประชุมนี่ มันก็ไมนานเทาไร อยาไปหวังเงินเลย ผมวาอยางนั้น      

นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เลือกตั้งแลวก็ยังไมเปน กกต. รับรองแลวก็ยังไมเปน แลวไปเปนตอนวันประชุม     

วันแรก มันอยางไรอยูนะ เดี๋ยวคดิใหดี ๆ นะครับ คิดใหดี ๆ นะครับ เชิญทานเลขาครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)   :  สมคิด เลิศไพฑูรย 

ครับ ทานประธาน หารือทานอาจารยเจิมศักดิ์ คือเผอิญวันของกรรมาธิการนี่ครับ ใชนับ 

๒ วัน คือวันเลือกตั้งกับวันที่ไดคนจากการสรรหา ก็มีขอเสนอของอาจารยวุฒิสาร ตันไชย 

นะครับ ขออนุญาตเอยนาม ทานเสนอวา ใหนับของสรรหานี่ คือวันเริ่มสรรหา ไมใช       

วันสรรหาได แลวก็เอาวันเริ่มสรรหานี่ เปนวันเดียวกับวันเลือกตั้ง ซึ่งผมคิดวา สูตรนี้        

ก็ใชไดนะครับ ก็ไมเลว ไดไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาจารยครับ ผมวาไดตามนี้แหละ แลวก็สวนเงินเดือนกับสิทธิประโยชนนี่อยาเพิ่งไปรวม 

ทานไปเขียนตางหากอีกอันหนึ่ง  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ผมคิดวานาจะไดครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ถาไปนับจาก     

วันเริ่มสรรหานี่ คือบางคร้ังสรรหามันนานนะครับ ผมเคยตรวจสอบเรื่องการสรรหาองคกร

อิสระนี่ เขาลอหลายรอบเลยนะครับ มันหาไมได มันติดขัดไอโนน ไอนี่ แลวมันจะมีปญหา 

ผมวาไปนับวันสรรหา มันยังไมคลอดออกมาเปนตัวบุคคลเลย มันยังอยูในทอง ยังไมได

ปฏิสนธิเลย แลวก็ไปนับวันเขา นับจากวันอยูในทอง มันตองนับวันที่คลอด ผมวาอยางนั้น

นะครับ 

 



 ๒๓๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           ดรุณี ๑๐๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ใชครับ อาจารยครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  สูตรนี้เปนสูตรเดียวกับ

ที่ทานการุณพูดนะครับ คือนับวันเลือกตั้งนั่นละ แตกําหนดวันเลือกตั้งกับวันเริ่มสรรหานี่

วันเดียวกัน เทานั้นเองนะครับ แตวาจริง ๆ คือกําหนดวันเลือกตั้งนั่นเอง เปนวันที่ทุกคน  

จะครบเทากัน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

เร่ิมสรรหานี่ มันใชเวลากี่วันอาจารย บางทีมันคานกัน มันยุงไปหมดนะครับ สรรหาบางที

ลมอีกนะครับ ลมประจํา เชิญครับ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานครับ ขออนุญาต ผมวาทําไมไมเอา  

ฝายเลือกตั้งเปนหลัก  ๖ ป ก็คือเร่ิมจากวันเลือกตั้งของฝายเลือกตั้งเปนหลัก ครบ ๖ ป   

คือวันสุดทายของฝายเลือกตั้งเปนหลัก สําหรับฝายสรรหาใหเปนฝายตาม อาจจะ ๕ ป   

๘ เดือน  ๕ ป ๙ เดือน ๑๒ วัน  ๕ ป อะไรตาง ๆ ก็ตาม แตวาใหถือเอาอันนี้เปนหลัก 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ครับ ไดไหมครับ สวนเวลายังไมไดเปนก็เอาคนกอนรักษาการไปจนกวาจะมีคนใหม       

ถูกไหมครับ ทานการุณ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  คือการปฏิบัติหนาที่และการรักษาการนั้นเปนไป

ตามหลักเดิม ก็คือวามาชนกัน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เงินเดือนเดี๋ยวไปเขียนอีกทีครับ ตองแยก ถามาปนกันแลวมันยุง 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  : ทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

เอาอยางทานการุณวานี่ละครับ คือนับวันเลือกตั้งเปนฐาน แลวไปพรอมกันหมดวันนั้น 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ สวนเงินเดือนกับสิทธิประโยชน ทานไปเขียนอีกทีนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ตกลงเงนิเดอืนเขียนอีกทีนะครับ  

 



 ๒๓๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           ดรุณี ๑๐๓/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เขียนอีกที 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ถาทานไมเขียนนี่ เขาไปตีความแลว

วาเริ่มจากวันเลือกตั้ง เขาใหเงินเดือนวันนั้นเลย แลวมันก็จะซอน ผมวามันไมคอยดี      

นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เห็นตรงกันหมดแลวนะครับ ทานไปเขียนแลวมาใหที่ประชุมเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

นะครับ เมื่อกี้ติดอยูมาตราที่ ๑๑๒/๑ นะครับ เชิญทานเลขาตอเลยครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๑๑๒/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม มีทานวัชราขอแปรญัตติครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

อีกมาตราแลวกันนะครับ ทานวัชราติดใจไหมครับ ถาหากวาไมติดใจ จะใหไปทานขาวตม

นะครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ดูไมทันครบั ดูไมทันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวกลับมาพิจารณาตอนะครับ ตอครับ ไมติดใจนะครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ทานประธานครับ เวนวรรคไวกอนไดไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อะไรนะครับ ไมไดยินครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  พักกอนไดไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อยาเพิ่งพักเลยครับ นี่มันเหลืออีก ๓ มาตรา ๔ มาตรา จะหมดแลวนะครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ของผมเปนมาตรา ๑๑๓ ครับ เจอแลวครับ  

                                                                                                                    - ๑๐๔/๑ 



 ๒๓๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๐๔/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ติดใจไหมครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ติดใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผานไดไหมครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ไมใชครับ ๑๑๓ ก็ ๑๑๓  ๑๑๒ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ขอนิดเดียว         

ที่ทานถามไป ๖ ปนี่ ผมวาทานประธานถามมีเหตุผลมากเลย ที่เร่ืองเหลื่อมนะครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  อันนี้ ๑๑๒  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คุณวัชราครับ ขอความกรุณา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานปดไมคกอนครับ เชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขอนิดเดียว ผมคิดวาที่ทานประธาน

ถามกรรมาธิการยกรางวา ๖ ปนี่ ลองไปพิจารณาเรื่องเหลื่อมสักนิดหนึ่งไดไหมครับ       

ผมไดกราบเรียนทานอาจารยวิชาไว เหมือนกัน  คือถาเปนไปไดนี่ เราเหลื่อมเสีย              

ทั้ง ๒ ประเภทนะครับ เพราะ ๖ ปนี่คอนขางยาว แลวก็พอหมดผลัวะ คนใหมเขามา         

นี่นะครับ ทานเหลื่อมไวครึ่งหนึ่งก็ดีแลว แตขอเหลื่อมทั้งคูเลยไดไหม เพราะวามันจะมีการ

จับสลากออกใน ๓ ปแรกสักครึ่งหนึ่ง แลวหลังจากนั้นไมตองจับสลากแลว ที่เหลือ        

มันก็จะเหลื่อมไปเหลื่อมมา เหลื่อมมาเหลื่อมไป มันก็จะมีคนอยูอยางนั้น ฝากลอง

พิจารณาที่ทานประธานถามนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ก็คือชุดแรกนี่นะครับ ๓ ปหมดนะครับ ๓ ปหมดเลยนะครับ แลวก็หาชุดใหมเขามา       

แลวทีนี้มันจะเหลื่อมกันแลว 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ๓ ป หมดครึ่งหนึ่ง 

 

 



 ๒๓๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๐๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ครับ ๓ ปก็ชุดหนึ่งนะครับ แลวตอนนี้ก็ ๖ ปเปลี่ยนครึ่งหนึ่ง  ๖ ปเปลี่ยนครึ่งหนึ่งแลว

ตอนนี้ มันมีปญหาเฉพาะ ๓ ปแรกเทานั้นเองนะครับ นึกออกไหมครับ แตมีเหตุผลมาก   

นะครับ เพราะวาพอออกทั้งชุดนี่ พอชุดใหมเขามานะครับ เร่ิมตนใหมกันหมด ยุงทั้งสภา

อีกครับ ฝากทานไปคิดกอนแลวกันนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมเรียนทานนะครับ ตอนสมัย     

ผมมาอยูนี่ ทานประธานพูดถูกนะครับ พวกผมนี่กวาจะตั้งหลักกันไดนี่ ประมาณ             

สี่หาเดือน เพราะวาแปรญัตติคืออะไร เสนอญัตติคืออะไร เพราะวาทานมานี่บางคน     

เปนขาราชการ แตไมทราบครับ ไมเคยที่จะตองมาลุยกันอยางนี้ แลวทํากฎหมายก็ดี   

โอย อะไรตอมิอะไร แลวตัวประธานเองนี่ ทานประธานจําไดไหม ตัวประธานเองไมเคย

ผานงานสภามาเลย เพราะฉะนั้นมั่วกันนาดูเลยครับตอนแรก กวาจะจับไดหาหกเดือน       

พอยังไมครบปดี ประธานถูกผมไลออกไปเลย เลยเปลี่ยนประธานใหมอีก วุน เพราะฉะนั้น

ใหมันมีคนเกาอยูที่พอชวยได ผมเช่ือวาพวกเราเห็นนะครับ คนที่พอจะรูในสภานี่          

มันจะชวยไดเยอะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ฝากกรรมาธิการแลวกันนะครับ ชวยพิจารณานิดหนึ่ง อันนี้สําคัญจริง ๆ นะครับ             

ทีนี้หลักการมันไดหมดแลว  เพียงแตวาเหลือเวลาในการจะเขาออกเทานั้นเอง              

ทานไพบูลยครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ขออนุญาตกราบเรียน       

ทานประธานที่ เคารพครับ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ผม  ไพบูลย  วราหะไพฑูรย             

ตามขอสังเกตนี้นะครับ เราตกลงวาวุฒิสภามีสมาชิก ๑๕๐ คน เลือกตั้ง ๗๖  จังหวัด      

ละคนครับ  ในเลือกตั้ งที่ กรรมาธิการไดคิดแต รอบแรกนี่ครับ  ก็คือมาจั งหวัด                  

ละคนเทานั้น ก็จะอยูครบ ๖ ป สวนที่มาจากการแตงตั้ง สรรหานี่นะครับ ๗๔ คน           

ในมาตรา ๑๑๓ เขาบอก นี่ ๗๔ คนนี่ เมื่อครบ ๓ ปแรกใหจับสลากออกครึ่งหนึ่ง แลวก็   

เอาเขามาใหม ตรงจุดนี้มันเริ่มเปลี่ยนแลวนะครับ ก็คือสรรหาเขามา ๗๔  ก็จะจับสลาก

ออกไปครึ่งหนึ่ง ก็คือ ๓๗ คน 



 ๒๓๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๐๔/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

คือทานไพบูลยครับ ตรงนี้สมาชิกเขาบอกวา แทนที่จะครึ่งหนึ่งครับ ก็จับ ก็ใหออกให    

หมดเลยนะครับ ในชุดแรกนี่นะครับ มันก็ไมตองจับคร่ึงแลวครับ แลวตอไปนี่มันจะ       

เขาหมด ออกหมดแลวครับ มันไมตองรอครึ่งแลว ของสรรหานี่ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  คือในเจตนารมณของยกราง

นี่นะครับ ก็คือวาใหมีสมาชิกบางสวนนี่เขามานะครับ องคประชุมจะไดเยอะหนอย แลวก็     

๖ ปตอไป ที่ครึ่งหนึ่งมันก็ตองออกไปอยูแลวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มันไมมีปญหานี่ทาน เพราะวาชวงนั้นทานก็รักษาการไปจนกวาจะมีชุดใหมเขามา        

ใชไหมครับ องคประชุมก็เทาเดิมอยูแลวครับ จํานวนก็ไมไดลด 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ถาอยางนั้นก็สุดแตครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ใชไหมครับ ฝากไปคิดแลวกันนะครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  คือฝากไปคิดเดี๋ยวก็ตอง

กลับมาพิจารณาใหม ทานประธาน กรรมาธิการขอยืนไดไหมครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

คือ ๗๖ นี่เขาอยูไป ๖ ปนั่นละครับ แต ๗๔ นี่เขาออกไปครึ่งหนึ่งอยูแลว มันก็สลับ          

เหลื่อมอยางนี้ตลอด มันเหลื่อมอยูแลวนะครับ เพียงแตฝายหนึ่งเหลื่อม ๕๐ เปอรเซ็นต  

ทานอาจารยเจิมศักดิ์บอกขอเหลื่อมรอยเปอรเซ็นตนี่  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

แตทานคิดดูนะครับ พอครบ ๖ ปนี่นะครับ จะออกทั้งชุดนะครับ ชุดใหญคือครบ ๖ ป      

ออกนะครับ พรอมกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับ อีกครึ่งหนึ่งออกตามนะครับ มันออกสามในสี่      

แลวนะครับ ถาเปนอยางนั้นนะ 

- ๑๐๕/๑ 

  

   



 ๒๓๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รัตนา ๑๐๕/๑ 

 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  เรียนทานประธาน เรียนหารือ      

เพราะวาที่ทางกรรมาธิการใหเฉพาะพวกสรรหาก็คือ พวกอีกพวกหนึ่งนั้นมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชน แลวจะใหเขาจับสลากออก มันก็ดูรูสึกมันก็ไมคอยจะยอมรับกับ

สภาพที่ประชาชนอุตสาหเลือกมา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ไม เลือกตั้งไมตองจับออกเลยครับ เอาออกเฉพาะสวนที่ทานสรรหาเขามานี่ พอครึ่งหนึ่ง    

พอครบ ๓ ปนี่นะครับ ทานเอาออกหมดเลยนะครับ พอครบ ๓ ปแลว ทีนี้พอชุด ๒ นี่      

ตางคนตาง ๖ ปแลว มันก็ครอมกันตลอดแลวทีนี้ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ มี ๒ ทาง         

ทางหนึ่งเหมือนที่ทานประธานแนะนํา อีกทางหนึ่งก็เอาอยางละครึ่งออกนะครับ มี ๒ ทาง

ทานไปเลือกเอา เพราะวาถาเอาอยางละครึ่งนี่ การเลือกตั้งนี่นะครับ ครั้งแรกนี่เขาจะรูตัว

วาเขาจะอยู บางคนจะอยูเพียงแค ๓ ป เพราะฉะนั้นตอนเขามานี่เขารูเงื่อนไขวา เขาตอง

มาจับสลากออกครึ่งหนึ่ง ซึ่งในหลายประเทศเขาทําครับ ไมใชวามาจากการเลือกตั้งแลว

จะตองไดอยูเต็ม ในเมื่อเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ ถาไมอยางนั้นก็รออยาเพิ่งสมัครครั้งแรก                

มีความเสี่ยง รอไปอีก ๖ ปคอยสมัครก็ได 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานเลขาครับ เอาสรุปเลยครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็ขออนุญาตเอาแบบ

ทานประธานไดไหมครับวา ฝายสรรหานี่ ๓ ป ชุดแรกออกนะครับ แตฝายเลือกตั้งนี่เขาอยู 

ขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับ จะไดไมตองกลับมาหารืออีกนะครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไมตองเสียงบประมาณซ้ําซอนนะครับ  

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นนี่แสดงวา

ทานกรรมาธิการนี่นะครับชี้แจงไมละเอียด ถาชี้แจงละเอียดนี่นะครับ ขอเสนอของผม   

เมื่อกี้นี้ที่บอกวา ชนกันที่วานั้นนะครับ ก็ไมตองพูด ทานเห็นไหม  

 



 ๒๓๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รัตนา ๑๐๕/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เห็นแลวครับ เพิ่งเห็นครับ เอาละครับ  

   นายการุณ ใสงาม  :  ปญหามันจะไมเกิดเลย ทานประธาน คืออะไร         

ที่บอกวาเลือกตั้ง ๖ ปใชไหมทานประธาน พอมาถึง ๖ ป เฉพาะเลือกตั้งก็จบลง             

แตสรรหาชุดแรกนี่ เดินมาแค ๓ ป ตามมาตรา ๑๑๓ พอเดินมาถึง ๓ ปพับ หมดทั้งชุด 

พอหมดทั้ ง ชุ ดก็ สรรหาต อ  ท ามกลางการสรรหาต อตรงนี้  ๖  ป ของ เลื อกตั้ ง                       

ก็ไมกระทบกระเทือน พอสรรหาไดปบมาก็ ๖ ป  ๖ ปของฝายสรรหาที่มาชุดที่ใหม           

ก็เ ร่ิมใหม  ก็ไมกระทบกระเทือนกับพวกเลือกตั้ง  สลับกันไปก็สลับกันมา   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ตรงกันแลวครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ที่จริงถากรรมาธิการชี้แจงใหดีจะอภิปรายนอยมาก  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อาจารยศรีราชาครับ ทานติดใจอะไรไหมครับ  

    รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน      

ทานประธานครับ คือผมเอง ผมเห็นวามันไมเหมือนกันและมันไมเปนธรรม ผมคิดวา            

การจะออกครึ่งหนึ่งตองครึ่งหนึ่งของทั้ง ๒ ประเภทครับ เพราะวาการที่เวลาเรากําหนด

คุณสมบัติของคนนี่นะครับ เราก็กําหนดไวใหมีลักษณะตางกัน เพราะฉะนั้นวันดีคืนดีเรา

บอก เอา พวกเลือกตั้งนี่อยูไดเต็ม พวกนั้นอยูไดครึ่งหนึ่ง ผมวาเกิดความไมเปนธรรม     

นะครับ และอีกอยางหนึ่ง ไอระบบที่เราใหมันมี สแตกเกอริง (Staggering) นี่นะครับ   

หรือการเหลื่อมกันนี่ ก็คือเราตองการใหคนเกาที่มีคุณสมบัติเชนนั้นนี่ บางคนยังอยูและ   

จะไดเชื่อมตอไดนะครับ เพราะฉะนั้นมันตองทั้ง ๒ ประเภทครับ ถึงจะเกิดความรูสึกที่วา

มันไมเลือกที่รักมักที่ชัง และก็มันเปนธรรมแกทั้ง ๒ ฝายครับ ผมยังกราบเรียนยืนยันวา      

ตรงนี้นี่สําคัญนะครับ หลักการนี้ ไมใชวาเอาฝายหนึ่งฝายใดครบ อีกฝายหนึ่งออกหมด 

ผมวามันไมเปนธรรม แลวก็เร่ืองของการที่คนเขามานี่ครับ อยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์  

ไดก รุณาพูดเมื่อกี้นะครับ  ผมก็ เห็นดวยตรงที่ วา  เขาจะตองรู วา เขารอบแรกนี่              

 



 ๒๓๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รัตนา ๑๐๕/๓ 

 

เขาอาจจะถูกจับสลากออก ๓ ปก็ได เพราะฉะนั้นเขาก็ตองยอมรับครับ ตามสภาพ      

ไมใชวาคุณเลือกตั้งแลวคุณตองอยูถาวร พวกสรรหานี่ไมจําเปนตองอยูถาวร ผมวา      

เพื่อความเปนธรรมนะมันตองครึ่ง ๆ ครับ และใครก็ตามก็มีสิทธิที่จะถูกจับสลากออกได

พอ ๆ กัน ในเมื่อคุณก็จับสลากเองนี่ครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อาจารยครับ เดี๋ยวครับ คือจะเรียนทานอาจารยสุรชัยอยางนี้วา คนที่ถูกจับออก

ครึ่งหนึ่งมันก็ไมเปนธรรมแลวครับ มันเหมือนกันนะครับ อยางไรมันก็ไมเปนธรรมนะครับ 

หาความเปนธรรมทั้งหมดไมไดหรอกครับ  

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ คือระหวางเลือกตั้งกับอยางสรรหา

นี่นะครับ เราจะไมมีปญหาตอนเหลื่อมกันเพราะอะไร เพราะฝายสรรหาพอออกปบ ๓ ป

นะครับ เขาก็ยังทําหนาที่ตอนะ เปนพี่เลี้ยงคูกันกับฝายเลือกตั้งตอ ตอจนกวาสรรหา      

ชุดใหมจะไดเขามาตอไมผลัดจากเขา นี่ขอที่ ๑  ขอที่ ๒ ในกรณีเลือก ๓ ปแรกนี่นะครับ 

ถาจะทํารายนี่นะครับ ควรทํารายฝายสรรหา ไมควรทํารายฝายที่มาจากประชาชน

เลือกตั้งครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เขาใจตรงกันแลวครับ ทานเลขาครับ รับไปดําเนินการนะครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็จะขออนุญาต        

ทานประธานวา ถายืนตามที่ฝายกรรมาธิการมีความเห็นนะครับ มาตรา ๑๑๓ ก็ตัดออก       

นะครับ แตไปเขียนในบทเฉพาะกาลวา ชุดแรกจะอยูแค ๓ ป   

                                                                                                                   - ๑๐๖/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๐๖/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ แตเวลาตอน ๓ นี่ ทานใหมันอยูครึ่งหนึ่งจริง ๆ นะครับ จะเชื่อมตออยางไรแตตองให

มัน ไดค รึ่ ง  อย า งนั้ นมั นจะขยับกัน ไป เ รื่ อยนะครับ  ดู เ วลาตรงนี้ ให ดี นะครับ                   

ทานอาจารยวัชราครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ตกลงทานยกรางไดพูดแลวครับ ผมจะเสนอ

ตามที่ทานอาจารยสมคิดพูดนี่นะครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตรงกันนะครับ อยางนั้นผานนะครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานตองไมลืมนะครับวา มาตรา ๑๑๒                 

วรรคสองตองคงไวแบบเดิมของทานนะครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจตรงกันนะครับ ทานเลขา เชิญครับ 

   นายวั ช รินทร  จอมพลาพล  ( รอง เลขาธิ กา รสภาผู แทนราษฎร                          

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภาราง

รัฐธรรมนูญ) :  มาตรา ๑๑๓ คณะกรรมาธิการตัดออก มาตรา ๑๑๔ มีการแกไข                          

ทานวัชรา หงสประภัศร แปรญัตติไวครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานวัชราครับ ผานไดก็ชวยหนอยนะครับ 

   นายวัชรา หงส ประภัศร   :   ขอเพิ่มอีก ๒  อนุครับ  ในมาตรานี้ครับ           

คือในเรื่องสมาชิกภาพนี่นะครับ ขาดประชุม  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                          

ก็คือการนับองคประชุมนะครับ หากสมาชิกวุฒิสภาไมอยูในที่ประชุมนะครับ หากมีการ

นับองคประชุมเกิดขึ้น ก็ถือวาขาดที่ประชุมดวย ก็ดีเหมือนกันนะครับ สภาจะได           

ไมลมครับ  (๗) นะครับ  มาตรา  ๑๑๔  ทานสมาชิกขอเพิ่มนะครับ   

 

 



 ๒๓๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๐๖/๒ 

 

     นายวีนัส มานมุงศิลป  : ทานประธานครับ พอดีอาจารยวัชราสับสนครับ 

เพราะวาคุณวุฒิชาติเปนคนแปรมาตรานี้ครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานวุฒิชาติครับ เชิญครับ 

   นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ทานวัชรา ขออภัยครับ ทานประธานสภา                   

ที่ เคารพครับ วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ครับ ทานประธานครับ มาตรา ๑๑๔ นะครับ                          

ใน (๗) กับ (๘) นี่นะครับ เพื่อความรวดเร็วของสภา ผมขออนุญาตเปนอยางนี้ครับ       

คือผมเองนี่ ผมตองการสงวนในเรื่องขององคประชุมของสภานะครับ ไมอยากใหสภาลม 

เพราะฉะนั้นก็เลยมีการเติมขอความบางขอความ ผมฝากทานเลขาคณะกรรมาธิการ                     

ยกรางนิดไดไหมครับ เอาที่ผมแปรนี่ลองไปเขียนดูนิดหนึ่งนะครับ ในเร่ืองของกรณีมีการ      

นับองคประชุม หากสมาชิกวุฒิสภานั้นไมอยูในที่ประชุม ใหถือวาเปนการขาดประชุม                          

ตามมาตรานี้นะครับ แลวก็มาตรา ๑๑๔ (๘) ใหเพิ่มขอยกเวนในขอหาหมิ่นประมาท                      

เขาไปดวยนี่ครับ ผมฝากนิดเดียวแลวกันนะครับ เพื่อความรวดเร็วของสภา ขอบคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อันนี้เร่ืองดีนะครับ ไมฝากหรอกครับ เอาเลยครับ พิจารณาเลยครับ คืออยางนี้ทานครับ 

ทานฟงอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ อาจารยเจิมศักดิ์เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เร่ืองนี้เร่ืองดีครับ 

เห็นดวยกับทานประธาน แลวก็ผมคิดวานาจะเติม แลวก็ขออนุญาตพิจารณาดวยนะครับ 

เมื่อทานเติมแลวนี่พิจารณาดวยวา ที่ไปเขียนไววา โดยไมไดรับอนุญาตจากประธาน

วุฒิสภา  ผมคิดวานี่คือจุดออน  คลาย  ๆ  ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ เลย  เพราะวาสภาเรานี่               

มีธรรมเนียมอยู ก็คือวา ขาด นี่ แตแลวเจาหนาที่ก็ใจดี ทําเรื่องไปใหเซ็นอยูเร่ือยเลย      

คนขาดแลวไมได ลาก็ใหเขียน แลวก็เขียนยอนหลัง ผมรูดี บางทีก็ไมไดลา พูดงาย ๆ วา

ตรงนี้คือจุดรั่ว แลวในที่สุดก็จะลากันเสมอ แลวก็จะไดรับอนุญาตอยูเสมอ เพราะฉะนั้น

มาตรานี้จะไมมีประโยชนเลยในขอนี้ ที่บอกวา ขาดโดยไมไดรับอนุญาต จะไดรับอนุญาต                          

อยางเสมอเลย เพราะวามันไมมีทางรูแบบไทย ๆ เพราะฉะนั้นตัดวา ไมไดรับอนุญาต                    

 



 ๒๔๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๐๖/๓ 

 

ไดไหมครับ ขาดก็ไมได  คือถาขาดนี่ก็ มีปญหา  ถาจะไปราชการ  จะไปตางประเทศ                          

จะไปราชการ ก็รูวาไปราชการ ไมไดขาด อยางนั้นถือวา ลาราชการ แตถา ขาด แลว       

รับอนุญาตนี่นะครับ จะมาเซ็นกันทีหลังเยอะแยะเลย พวกสมัยผมก็ทํากันนะครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แตผมไมเคยทําใชไหมครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไมเคยทําจริง ๆ แตวาสมัยผมนี่    

เขาทํากันจริง ๆ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เปนอยางนั้นจริงครับ ทานเลขาครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน                          

หลักการที่บอกวา ถาไมอยูในที่ประชุมถือวาขาด นี่ ก็พอใชได แตวาที่เปนหวงคือ เร่ือง

ของการวอลกเอาท (Walk out) ครับ คือถามวาคนที่วอลกเอาท นี่ก็ถือวาขาดประชุมเลย                          

ใชไหมครับ หารือเร็ว ๆ นี้ครับ เหมือนที่ทําเมื่อวานนี้ครับ 

   - ๑๐๗/๑ 

     



 ๒๔๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัศมี ๑๐๗/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือการวอลกเอาท นี่ไมนาจะถือวา                          

ขาดประชุม อันนี้ทานพูดถูกนะครับ เพราะอันนี้เปนเครื่องมือหนึ่งที่สมาชิกจะใชในการ

ควบคุมประธาน และควบคุมฝายที่ไดเปรียบ เพราะวา สส. ก็ดี หรือเสียงขางมากนี่มักจะ

หาเร่ืองลากไปเรื่อย ๆ แลวก็ไมรูจะทําอยางไรครับ อันนั้นเปนหนทางหนึ่งที่สมาชิก     

พรอมใจ ถาขนาดสมาชิกเกิน ทําใหองคประชุมขาดเกินกึ่งหนึ่งไดนี่ แสดงใหเห็นวามันมี

นัยยะอะไรบางอยาง ผมวาถากรณีวอลกเอาทไมควร ผมเห็นดวยกับทานเลขาสมคิด    

นะครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

ก็เขียนใหครบเลยครับ คือตองหามาตรการใหเขารวมประชุมครับ โดยไมหนีประชุม       

ไมไปหนีการทํางานนะครับ ทานการุณครับ  

  นายการุณ ใสงาม :  คือทานประธานที่เคารพครับ การุณครับ ผมคิดวา

ตามที่บัญญัติไวในของคณะกรรมาธิการก็พอสมควรแลวละครับ ครบแลวละ ดีแลว       

ในกรณีที่ลาประชุมแลวไดรับอนุญาต ในกรณีที่มาถึงเจาหนาที่จะมีใบลาใหเซ็นกันเรื่อย ๆ 

อะไรตาง ๆ นั้น เราอยาเอาพฤติกรรมอยางนั้นมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเถอะครับ       

ถาเขาลา ถาเขาอะไรตาง ๆ ก็อนุญาตตามประธาน ก็เปนเรื่องของการพิจารณาทั่วไป    

เราอยาเอาพฤติกรรมนั้นมาบัญญัตินะครับ ประการที่หนึ่ง ประการที่สองถาเราบัญญัติ

เร่ืองการนับองคประชุม แลวถือวาขาด อันนี้จะมีปญหานะครับ ในกรณีไมวา ถาเราเขียน

อยางนี้เราก็ตองไปเขียนกับผูแทนราษฎรเหมือนกันอีก ตอนนี้ละครับจะเกิดปญหายุงเลย 

เพราะวาการใชเครื่องมือในการวอลกเอาท ในการนับองคประชุมนี่ เปนเครื่องมือชนิดหนึ่ง 

ในการที่ใชยับยั้งการกระทําที่ไมถูก ไมชอบ หรือไมควรกระทําอะไรตาง ๆ นี้ แมแตการ

ยับยั้งกฎหมาย หรือการยับยั้งญัตติ หรือการยับยั้งบางเรื่อง ก็อาจจําเปนตองใชเงื่อนไข 

ในการหยุดโดยวิธีการหยุดองคประชุม วอลกเอาทออกไปอะไรอยางนี้เปนตนนะครับ    

หรือเปนการประทวงการกระทําที่ไมชอบ หรือไมถูกตองของอีกฝายหนึ่งที่เปนเสียง       

ขางมากอะไรอยางนี้นะครับ ฝายขางนอยไมสามารถทําได มันมีวิธีการหลายอยาง

เพราะฉะนั้นอยาบัญญัติไวเลยครับในรัฐธรรมนูญ ใหพิจารณาเปนธรรมดา ๆ ธรรมชาติ ๆ 

ของสมาชิกเถอะครับ  



 ๒๔๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัศมี ๑๐๗/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

คือเทาที่ถามทานวุฒิชาตินี่นะครับ เจตนานี่ไมไดรวมเอาวอลกเอาทนะครับ อันนี้ไมได

รวม เจตนาก็คือ เซ็นชื่อแลวหายนะครับ หายไปเลยครับ แลวก็ยังบอกวามาทํา มาอยูสภา      

อะไรอยางนี้ งานก็ไมทํา ชอบหนีประชุมนะครับ โดยเอาเซ็นชื่อเปนหลักอยางนี้นะครับ    

แตไมรวมวอลกเอาทนะครับอันนี้ เชิญครับทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา  (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ เรียนหารือวาไมเขียนอันนี้ เสร็จแลวมันมีเร่ือง

ประมวลจริยธรรมที่ตองทํากันอยู  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมไดผลหรอกครับทานครับ ประมวลจริยธรรมไมไดผลครับ จริงครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  มันจะเขียนรายละเอียดไดมากกวา 

เพราะเขียนในรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติ ซึ่งจะทําใหพนจากสมาชิกภาพนี่ จะมีปญหา

ไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ไมมีหรอกครับ เขาก็อยู ถาทานเขียนเขาก็ไมไปไหน นี่เร่ืองจริงนะครับ คือเซ็นชื่อแลวหาย 

เซ็นชื่อแลวหาย ทั้ง ๒ สภาเลยครับ จริงไหมครับทานอาจารยเจิมศักดิ์  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ เจิมศักดิ์ครับ      

ขอยืนยันวาที่ทานประธานพูดนั้นเปนปญหาจริงครับ อยาใหผมเอยชื่อเลยวามีใครบาง    

ที่ชอบเซ็นชื่อแลวหาย แลวก็ในกรรมาธิการก็มีการมาเซ็นชื่อ แลวรับเงินแลวก็หาย ก็มี 

แลวก็อางวามาเซ็นใหมันครบ แตวา เอาละ นี่กรรมาธิการยกไว แตทานประธานพูดถูก

ครับ เร่ืองในที่ประชุมอยางนี้มีปญหาจริง ๆ มาเซ็นชื่อ แลวก็เดินรอนอยูพักหนึ่ง กินกาแฟ     

แลวก็ไปแลว  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานวุฒิชาตคิรับ  

 

 



 ๒๔๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัศมี ๑๐๗/๓ 

 

  นายวุ ฒิชาติ  กัลยาณมิตร  : ทานประธานที่ เคารพครับ  วุ ฒิชาติ 

กัลยาณมิตร ครับ ทานประธานครับ โดยเจตนาก็คือไมไดมีอะไรครับ อยากจะใหสภา     

มีความสงางาม จริง ๆ อยางที่พวกเราโดนกันอยู แลวก็ตองขอบคุณทานประธานสภา     

นะครับที่ชวยกรุณาแกขาวกับสื่อมวลชนไว อยางที่เวลาเขาถายพวกเราออกไปนี่ เอะ

ทําไมมันมีนอยจัง ขาดไหม คืออยางนี้ที่ประชุมสามารถรองรับไดถึง ๕๐๐ ที่ แตเรามีแค 

๑๐๐ คน อยางนี้มันก็ดูโหรงเหรงนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถือวา ถาทุกคนพรอมที่จะ

ลงมาทําหนาที่ ไมวาจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาแลวนี่ เขาตองมี

สํานึกในหนาที่ที่จะกระทําสิ่งเหลานี้ แลวผมเชื่อวาประสบการณโดยตรง ทานประธานเอง   

ทานอาจารยเจิมศักดิ์เองนะครับ ทานพลตํารวจเอก มีชัย หรือใครอีกหลาย ๆ คน          

ทานผานสิ่งเหลานี้มาแลวนะครับ ผมก็เลยอยากใหมีไว แตวาในเรื่องของการวอลกเอาทนี่

คือไมรวม ไมรวมอยูในนี้ครับ เพราะวาพอวอลกเอาทไปแลว เมื่อมีการประชุมใหม        

มันจะเห็นอยูแลวนี่ครับวาใครอยูในที่ประชุมหรือไม อยางไร 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานประธานอุทัยเคยพูดเสมอนะครับ เวลาอยากจะเปนก็มาสมัคร พอไดเปนก็ไมอยาก

ประชุมนะครับ นี่เปนปญหาจริงครับ เอาใครกอนครับ ทานอาจารยสมคิดหาขอยุติครับ 

 

                 - ๑๐๘/๑ 

  



 ๒๔๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           บุศยรินทร ๑๐๘/๑ 

  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

สมคิด กรรมาธิการครับ ขออนุญาต คําที่ขอแปรญัตติมานี่ใชคําวา ในกรณีที่มีการนับ 

องคประชุม หากสมาชิกวุฒิสภานั้นไมอยูในที่ประชุม ใหถือวาเปนการขาดการประชุม        

ตามมาตรานี้ดวย ผมเขาใจวาคนไมอยูในที่ประชุมในขณะที่นับองคประชุมนี่อาจจะมี

หลายสาเหตุนะครับ ผมยังเห็นตรงกับทานการุณวา ถาไปเขียนนี่ก็จะมีปญหา หรือ       

ถาเขียนขอยกเวนอีกนะครับวา วอลกเอาทแลวก็ไดรับการยกเวนนะครับ ไมรูตอนนับ      

องคประชุมผมก็บอก ผมวอลกเอาทไปกอนหนานับองคประชุม แลวก็เวลาเขียนจะยาว

มากครับ รัฐธรรมนูญนะครับ ยกเวนวอลกเอาท ไมรูมียกเวนกรณีอ่ืนดวยหรือไม ผมเห็น     

ตรงกับทานวุฒิชาตินะครับวา ความจริงเรื่องนี้ก็สําคัญ แตวาพอมาเขียนในรัฐธรรมนูญนี่

ผมคิดวามันมีปญหานะครับวาจะเขียนอยางไร แลวก็รายละเอียดมันคอนขางมาก 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

ฝากทานเขียนไดไหมครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  คิดไมออกเลยครับ   

ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

ก็ฝากเขียนนะ ฝากเขียน คือไมไดใหคิดตอนนี้ครับ ถาไมเขียนแลวมันเปนปญหานะ     

แลวเราก็เห็นอยูตลอดวา สภาลม สภาลม เราเขียนรัฐธรรมนูญ เราอภิปรายในสภา      

แตเราบอกไมแก ปลอยไวอยางนี้ครับ ทานลองคิดดูนะครับ ผมวาเอาเถอะครับ ถึงเวลา

แลวครับ ตองพัฒนาสภาแลวครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการยังอยากยืน 

ทานประธานครับ ความจริงผมเรียนวาในตางประเทศนี่ คนอยูในหองของการประชุมสภา

ก็ไมไดเยอะนะครับ ทานประธานครับ เหมือนคลาย ๆ เรานี่นะครับ เขาก็มีหนาที่ประชุม

นอกหองบาง อะไรบาง คนที่ไมไดมาประชุม เซ็นชื่ออยางอาจารยเจิมศักดิ์พูดนี่ หรือ

หลายคนพูดนี่ ผมคิดวาก็ตองดูเร่ืองจริยธรรม คุณธรรมอะไรตาง ๆ กันไป แตวาถามา 

เขียนในรัฐธรรมนูญบังคับถึงขนาดอยางนี้ ผมคิดวาจะเขียนยากครับ ทานประธานครับ 

ยังอยากยืนตามรางของกรรมาธิการตามเดิม     



 ๒๔๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                          บุศยรินทร ๑๐๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวโหวตไปยุงนะครับ ถาโหวตเดี๋ยวมันจะไปรวมวอลกเอาทไปหมด ผมวาเอาไป

ปรับถอยคําไมดีหรือครับ ไมดีหรือครับ ฝากไว ทานชาลีครับ 

  นายชาลี  กางอิ่ม  :  กราบเรียนทานประธานสภานะครับ และสมาชิก       

ผูทรงเกียรตินะครับ ผมคิดวา เปนดาบสองคม ทานก็ลองคิดดูนะครับ เขียนกับไมเขียน    

นี่ครับ คําวา ดาบสองคม นั้นเราเปนรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ซึ่งเขาดูอยูนะครับ 

เพราะฉะนั้นถาเขียนนี่เหมือนกับวาเราคนไทยนั้นเหมือนกับไมมีคุณภาพ ไมมีศักยภาพ

นะครับ ก็อยากฝากเปนขอคิดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ก็จริง ๆ แลวมี ไมมี ทานลองคิดดูเอาเองเถอะครับ ทานอาจารยกรรณิการครับ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  เรียนทานประธานคะ กรรณิการ บรรเทิงจิตร

คะ ตรงนี้จะไปเขียนในกฎตรงไหนก็ได แตวานาจะมีมาตรการในเรื่องของการไลออกดวย

นะคะ ถาขาดเกินเทาไรอะไรอยางนี้นะคะ เพราะวาไมอยางนั้นก็จะเปนอยางนี้ ไมมา

ประชุม แลวก็เปนอยูอยางนี้ตลอด เปนพฤติกรรมที่ไมดี นักเรียนเรายังมีการควบคุม     

ตรงนั้นอยู แตวาเราไมไดเปนนักเรียนนะคะ แตหมายถึงวา ลักษณะของหลักเกณฑ 

กฎเกณฑ กติกา คนที่อาสาเขามาเปน สว. หรือ สส. นี่ก็ตองยินยอมพรอมใจกันในการ

ทํางานอยูแลว เพราะฉะนั้นตรงนี้ตองมีจิตอาสาดวย ฉะนั้นการมา แลวมาเซ็นชื่อ แลวก็

ไมมาทํางานนี่ถือวา ผิด ผิดอยางมาก แลวก็ประชาชนก็อาจจะไมรูนะคะ แตตรงนี้จะมี

มาตรการอะไร นอกจากจะเซ็นชื่อ หรือตักเตือน หรืออะไรตาง ๆ เหลานี้ จนถึงไลออก 

ขอบคุณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานศักดิ์ชัย แลวก็ทานวุฒิชาติครับ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ผมไมแนใจนะครับวา ถาเราตรง วอลกเอาท นี่

เขียนในเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แลวมันจะคลุมถึงหรือเปลา ผมไมแนใจนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานวุฒิชาติครับ 



 ๒๔๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           บุศยรินทร ๑๐๘/๓ 

 

  นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ครับ 

ทานประธานครับ ผมก็ไมอยากทําตัวเปนปญหากับทานยกรางเทาไร ผมฝากนิดไดไหม

ครับ ทานลองไปปรับแกถอยคําแลวกันนะครับ คือผมเขาใจทานดีนะครับ เพราะทานเอง 

ผมวาระยะหลังนี่เราขอรองกันไดงาย ๆ เยอะมากนะครับ บางครั้งนี่ผมเขาใจวาทาน

อาจจะมีปญหานะครับ อยากใหทานไปปรับแกนะครับ แลวก็ขอความกรุณาบันทึกไวใน

เจตนารมณนิดหนึ่งไดไหมครับวา เราตองการใหสภาเรามีศักดิ์ศรีจริง ๆ นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานไพบูลยครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน       

ที่เคารพครับ ไพบูลย วราหะไพฑูรย ความจริงในเรื่องนี้มันนาจะเปนเรื่องของแตละสภา  

ที่จะดําเนินการ ซึ่งในมาตรา ๑๒๙ นี้ ถาทานดูมันจะเปนเรื่องของสภาผูแทนราษฎรกับ

วุฒิสภาที่จะมีอํานาจตราขอบังคับการประชุมที่เกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ  เชน วิธีการประชุมนี่

ทําอยางไร การเสนอ การพิจารณากับเสนอญัตติ ถาจะเขียนตรงนั้นแลวมันรวมถึง

จริยธรรม ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการอยูดวย ก็เปนเรื่องของสภา      

นะครับวา ถาขาดประชุมตรงจุดนั้น คุณก็ไปเขียนในขอบังคับเอาเองในเรื่องของการทํา       

ในเรื่องนี้นะครับ โดยเมื่อถึงพิจารณาในเรื่องนั้นก็อาจจะบันทึกเปนเจตนารมณของสภา

แหงนี้นะครับวา ประสงคจะดําเนินการในเรื่องนี้ แลวสภาที่จะเกิดขึ้นใหมก็ถาจะไปทํา

ขอบังคับการประชุมก็นําเรื่องนี้เขาไปนะครับ 

                         - ๑๐๙/๑ 
 
 

 

 

 



 ๒๔๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          รสรินทร ๑๐๙/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ ทานสุนทรครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี 

สสร. นม. กอนที่จะไปแกสภาอื่นนะครับ ไมวาจะเปนสภา สส. สว. ผมวาสภาของเรา 

สสร. ก็นาที่จะแกกอน ทานทราบไหมวา สมาชิกบางคนมาประชุมไมถึง ๓๐ เปอรเซ็นต

ของจํานวนประชุม ทานทราบไหมครับ ทานประธาน ทานอาจจะทราบ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  แตทานไมอยากเอยถึง ผมวาบุคคลเหลานี้         

ซึ่งมีจํานวนหนึ่งนะครับ ตรงนี้เราจะแกไขไหม กอนที่เราจะไปแกคนอื่น เราแกพวกของเรา

กอนดีไหมครับ ขอเสนอครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ผมวาตรงนี้ยังแกไมไดเลยครับ ถาแกตรงนี้เราก็แกได เราไมหาจุดเริ่ม    

จะแกกันเองนะครับ ใชไหมครับ ทานสมยศครับ อยางนั้นจะผานแลวนะครับ ทานสมยศ

ครับ อยางนั้นผมโหวตดีกวานะครับ ทานเตรียมตัวไมพรอมเลยนะครับ ทานวุฒิชาติครับ      

เชิญครับ 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ ถาตามที่ไดฟงคําชี้แจงของ

ทานกรรมาธิการยกรางแลวนะครับ ผมไมติดใจครับ แตทานอยาลืมเอาไปเขียนไวใน

เจตนารมณใหหนอยแลวกันนะครับ แลวก็ชวยไปปรับแกถอยคําใหผมนิดหนึ่ง ขอบคุณ

ครับ 

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ทานประธานครับ ผมไฟมาแลวนะครับ ไมได

พูดทั้งวัน ไฟไมยอมมา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานครับ เขาถอนไปแลวครับ 

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ออ ถอนแลวนะครับ  

 



 ๒๔๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         รสรินทร ๑๐๙/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  คือไปฝากในเจตนารมณไวยี่สิบเกาอะไร         

นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คราวหนากดบัตรเร็วกวานี้หนอยครับ เสียบบัตรตองเร็ว ๆ ครับ ทานวุฒิชาติ ไมติดใจ   

นะครับ (๘) ดวยนะครับ ทานวุฒิชาติครับ ทานวุฒิชาติ (๘) ดวยใชไหมครับ ผานนะครับ 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  เดี๋ยวครับ ทานประธานครับ ขอสักนิดหนึ่ง

ครับ อยาเพิ่งรีบขนาดนั้น ทานประธานครับ วุฒิชาติครับ ทานประธานครับ คืออยางนี้

ครับ ใน (๘) ที่ผมใหเพิ่มนะครับ ใหเพิ่มขอยกเวนในเรื่องขอหาหมิ่นประมาทเขาไปดวย 

อยางที่เห็นนะครับ ขนาดสภาเรานี่ครับ สภารางรัฐธรรมนูญยังมีการกระทบกระทั่งกัน

เยอะแยะมาก แลวบางครั้งก็อดไมไดที่จะกลาวไปถึงบุคคลภายนอกนะครับ เพราะฉะนั้น

ผมเองนี่ตองการใหมีเอกสิทธิ์ในเรื่องของการคุมครอง บางครั้งนะครับ ในเรื่องของการ

เปดเผยขอเท็จจริงอยางนี้ เพื่อตีแผใหพวกเราได รูวาอะไรเปนอะไร อยางที่ทาน            

อาจารยเจิมศักดิ์ทานไดพูด บางเรื่องบางราวนี่ทานก็ไมกลาที่จะเอยอะไรออกไปนี่นะครับ 

ผมอยากจะใหเพิ่มเติมตรงนี้ไวสักนิดหนึ่งไดไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ            

เร่ืองการหมิ่นประมาทคน ความจริงในสภานี่ พวกเราหรือสมาชิกสภาและวุฒิสภานั้น         

ก็ไดรับการคุมครองไปแลว มีเอกสิทธิ์ มีความคุมกันอยูแลวตามระบบทั่วไปนะครับ สิ่งที่

กรรมาธิการยกรางไมไดเติมในเรื่องหมิ่นประมาทเขาไปใน (๘) นี่ เนื่องจากเราเขียนวา 

ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก นะครับ คือตองใชเวลานานพอสมควร แตวาถาเปน

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีนี่นะครับ ที่เราเวนหมิ่นประมาทไวนี่ เพราะเราเบากวานั้นอีก 

หมายความวา ถาเพียงแตถูกคําพิพากษาไมวาถงึที่สุดหรือไมก็ตามนี่ เขาตองพนจาก 

 



 ๒๔๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         รสรินทร ๑๐๙/๓ 

 

ตําแหนงทันที จึงเวนเรื่องหมิ่นประมาทไวนะครับ แตกรณีของ สส. สว. นี่เราขอวาไมเวน

เร่ืองหมิ่นประมาท เพราะวาคดีตองถึงที่สุดดวยนะครับจึงจะจําคุก จึงจะพนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานวุฒิชาติครับ พอไหวไหมครับ 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ ไมติดใจ รับไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานเลขาธิการตอนะครับ เดี๋ยวประทานโทษครับ มีสมาชิกทานใดติดใจ

ในสวนอื่นไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมี ผานนะครับ เชิญทานเลขาครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๑๑๕ มีการแกไข คุณอุทิศ ชูชวย แปรญัตติไวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานอุทิศยังติดใจไหมครับ 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ทานประธานครับ ผม อุทิศ ครับ ไมติดใจแลวครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ            

ขออนุญาต กรรมาธิการครับ ทานประธานครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ 

มาตรา ๑๑๕ เปนแพตเทิรน (Pattern) นะครับ เขียนแบบนี้ สไตล (Style) แบบนี้ แตยังมี

ขอบกพรองเล็กนอยในเรื่องมาตรา แลวก็มีขอบกพรองเล็กนอยในเรื่องของการมาแทน

ตําแหนงนะครับ ถาสมาชิกวุฒิสภาบางคนวางลง แลวก็มีคนมาแทนนี่จะตองเขียน

เพิ่มเติมดวย ขออนุญาตวากรรมาธิการรับไปเขียนไดไหมครับ มาตรา ๑๑๕ นะครับ        

มีปญหาเล็กนอยในทางเทคนิคแคนั้นเองนะครับ      

          - ๑๑๐/๑ 



 ๒๕๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                         กมลมาศ ๑๑๐/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ที่ประชุมไมขัดของนะครับ ทานการุณครับ 

   นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานตองบอกกรรมาธิการดวยนะครับ        

ที่เอาไปแกไข ชวยกรุณาดูมาตราที่บัญญัติไวในนี้ดวยครับ ๑๑๓ นั้นตัดออกไปแลว       

นะครับ ไปอยูที่บทเฉพาะกาลแลว แลวกรณีที่เขียนไววา ๑๐๙  อันนั้นเราตัดออกแลว    

นะครับ ทานไปปรับตัวเลขแลวกันนะครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการรับไปพิจารณานะครับ ที่ประชุมเห็นดวยไหมครับ ทานอาจารยพิเชียรมีอะไร

ครับ  

   นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ผม พิเชียร       

อํานาจวรประเสริฐ นะครับ คือพอดีพูดถึงประเด็นเรื่องการแกไขที่ทางกรรมาธิการจะไป

ปรับปรุงถอยคําอะไรตาง ๆ นี่ มีพี่นองประชาชนเขาฝากผมมานะครับวา ถาเปนไปได เมื่อ

ทานไดปรับปรุงแกไขขอความอยางหนึ่งอยางใดแลวนี่ รวมทั้งมติตาง ๆ ที่เราไดลงมติไป

ในที่ประชุมนี่ อยากจะใหชวยเขาเว็บไซต (Web site) นะครับ เขาอยูในเว็บของทาง

กรรมาธิการยกราง แลวก็ของสภาดวย เพราะวาพี่นองประชาชนตอนนี้เขาฝากมาบอกวา 

บางครั้งเขาฟงบาง ไมไดฟงบาง มันขาดตอนไปนี่ เวลาเขาจะมาตรวจเช็คนี่ รูสึกวามัน    

ยังไมอัพเดต (Update) เทาที่ควรนะครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ฝากเจาหนาที่ไวนะครับ  

   นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  อันนี้จะเปนประโยชนมากเลยนะครับ 

ถาเปนไปไดครับ ขอขอบพระคุณอยางสูงครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เขาบันทึกอยูตลอดแลวครับ เชิญทานเลขาครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ  

ขออนุญาตครับ กรรมาธิการยกรางคงตองขออนุญาตที่ประชุมแหงนี้ครับ เพราะวาเมื่อ

กรรมาธิการยกรางรับไปแลว  แลวก็ไปแกไข ยังไมผานความเห็นชอบของสภานี้นะครับ  



 ๒๕๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                         กมลมาศ ๑๑๐/๒ 

 

แลวก็อาจจะยังไมตรงกับความเห็นของที่นี่นะครับ ถาจะใหไปลงเว็บไซตเลยก็อาจจะเกิด

ความสับสนขึ้นไดนะครับ ผมยังคิดวานาจะมาผานที่เรากอนแลวคอยไปขึ้นเว็บไซต 

นะครับ    

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ นะครับ ตามนี้นะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ 

   นายวัชรินทร  จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๑๑๖ ไมมีการแกไข คุณวัชรา แปรญัตติไวครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

   นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  : ทานประธานครับ ผมเปนผูสงวน                  

คําแปรญัตติตรงนี้ไวครับ ก็ดูแลวนะครับ กรรมาธิการไดปรับแกแลว เราตางกันแค       

ตรงจํานวนนะครับ แตคณะหนึ่งนะครับ ก็คงดูตามความเหมาะสมนะครับ ผมไมติดใจ

ครับ ขอบคุณครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของ สนช. เขาไปเขียนอยางนี้ครับ แตเขาใหไมเกิน ๑๑ คนนะครับ คงจะเปนหลักในการ

นําไปปรับใชได ทานการุณครับ 

   นายการุณ  ใสงาม  : ขออนุญาตทานประธานครับ พิจารณา ในการ

พิจารณาทั้งเลือก ทั้งแตงตั้ง ทั้งใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบ มันไมใชเรามีเหลือ

เพียงแคเห็นชอบหรือครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเลขาตอบครับ คือผมก็ตรวจมาเหมือนกันนะครับ มีหลายอยางนะทานการุณครับ  

มีทั้งเลือกดวยก็มีครับ มีผูทรงคุณวุฒิก็มีใหเลือกครับ นะครับ ทานเลขาครับ 

   ศาสตราจายสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ผม สมคิด เลิศไพฑูรย 

กรรมาธิการครับ ขออนุญาต ก็รับไปดูไดไหมครับ แตวาคงไมใชเร่ืองการเห็นชอบองคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญเทานั้น แตวามีเร่ืองผูทรงคุณวุฒิของศาลดวยนะครับ ซึ่งอาจจะเปน 



 ๒๕๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                         กมลมาศ ๑๑๐/๓ 

 

เร่ืองแตงตั้ง เร่ืองอะไรตาง ๆ ดวยนะครับ ขออนุญาตรับไปดูนะครับ แตคิดวาไมนา 

มีปญหาอะไรครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๑๑๖ มีทานใดติดใจไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ไมมี ผาน เอาอีกอึดใจนะครับ กลั้นใจเลยนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ  

   นายวัชรินทร  จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

บทที่ ๔ ครับ บทที่ ๔ บทที่ใชแกสภาทั้งสอง ไมมีการแกไข มาตรา ๑๑๗ ไมมีการแกไข  

มีทานการุณสงวนเอาไวสภาเดียว 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผานไปแลวครับ นะครับทานการุณครับ  

   นายการุณ  ใสงาม  :  ก็ผมสงวนเอาไวเกี่ยวกับเร่ืองสภาเดียวใชไหมครับ 

เพราะตอนนี้มันสภาเดียวแพจะทํายังไงละครับ ใหผมอภิปรายเร่ืองสภาเดียวอีกสัก        

ตั้งหนึ่งไหมครับ เอาอีกสักรอบไหม 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ เชิญทานเลขาตอครับ  

  นายวัชรินทร  จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มีทานวัชราสงวนไวอีกคนหนึ่งครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :              

เชิญทานวุฒิชาติครับ  

  นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  : ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม  

วุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  ครับ  ทานประธานครับ ในมาตรา ๑๑๗ นี่นะครับ กระผมไดเพิ่ม 

 



 ๒๕๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                         กมลมาศ ๑๑๐/๔ 

 

ขอความไปนะครับ เพื่อขยายนะครับ ใหชัดเจนนะครับ โดยลอมาจากรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นะครับ ในมาตรา ๑๔๙ นะครับ ซึ่งผม

เพิ่มเติมขอความไปเปนดังนี้นะครับ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา       

ยอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย โดยในการปฏิบัติหนาที่ยอมไมอยูในความผูกพันแหง

อาณัติมอบหมายหรือความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  

เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย -------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๑๑/๑ 



 ๒๕๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ศันสนีย ๑๑๑/๑ 

 

โดยปราศจากผลประโยชนทับซอน หรือแสวงประโยชนเกินกวาปกติธรรมดาทั่วไป 

สมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทยที่ไมฝกใฝพรรคการเมือง ไมอยูในความ

ผูกพันแหงอาณัติหรือมอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากผลประโยชน       

ทับซอนหรือแสวงประโยชนเกินกวาปกติธรรมดาทั่วไปครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการอธิบายยังไงไหมครับ เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ คือขอความในวรรคสองที่เพิ่มเขามาใหมนั้น

ความจริงมันมีขอความซ้ําอยูกับขอความในวรรคแรกอยูแลวเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปน

การดําเนินการที่ไมอยูในผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ การปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซื่อสัตย ประโยชนสวนรวมกับประโยชนทับซอนหรืออะไรก็ตาม มันจะอยูในวรรคแรกคลุม

ทุกอยางแลวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

พอผานไดไหมครับ เอาละครับ เรง ๆ ชวย ๆ กัน  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ถาทานวาครบแลว ผมก็ไมติดใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณนะครับ ทานเลขาเชิญครับ 

  ศาตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ 

กรรมาธิการขออนุญาตแกไขคําวา ผลประโยชนทับซอน เปน ผลประโยชนขัดกัน ไดไหม

ครับ จะไดตรงกับหมวดตอนหลังที่ใชคําวา ผลประโยชนขัดกัน เดี๋ยวจะเกิดความ      

เขาใจผิดครับวา ผลประโยชนทับซอน กับ ผลประโยชนขัดกัน นั้นตางกันหรือไม       

อยางไรบาง ขออนุญาตแกเปน ผลประโยชนขัดกัน ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถอยคําที่กรรมาธิการขอแกตอนทายนิดหนอยนะครับ มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ  

 



 ๒๕๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ศันสนีย ๑๑๑/๒ 

 

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย :  ผม สมยศ สมวิวัฒนชัย นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เอาที่ติดใจนะครับ  

นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ทับซอน ดีแลวนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสุนทรครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานครับ ผม สุนทร จันทรรังสี ครับ ผม

ของใจตรงคําวา สุดทายเลยนะครับ แสวงประโยชนเกินกวาปกติธรรมดาทั่วไป หมายถึง

วา ถาแสวงประโยชนไมเกินกวาปกติ ใชไดใชไหมครบั ชวยอธิบายดวยนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

จะใหอธิบายนะครับ ทานกรรมาธิการครับอธิบายไดไหมครับ เชิญครับ ทานสุนทรปดไมค 

ดวย เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

อัชพร จารุจินดา ครับ คือขอความดังกลาวนั้นไมอยูในขอความของกรรมาธิการครับ 

ขอความของผูแปร 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ออ ครับ ที่ทานสุนทรถามอยูที่ของผูแปรนะครับ ไมใชของกรรมาธิการนะครับ ทีนี้ทาน   

สมยศยังติดใจขอความเดิมนะครับ ทานสมยศครับ อยาไปติดใจถอยคําเลยครับ ผมขอ

แลวกัน ทานเอาตามกรรมาธิการเถอะครับนะครับ เร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ ครับ ทานพิเชียร

ครับ ยังติดใจหรือครับ เขาแกนิดเดียวนะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ครับ ก็ติดใจครับ เพราะวา คําวา 

ผลประโยชนทับซอน นี้มีความสําคัญครับทานประธาน เพราะวาถึงขั้นที่รัฐบาลเขา

ออกเปนพระราชบัญญัติออกมานะครับ พระราชบัญญัติผลประโยชนทับซอนครับ ไมใช

พระราชบัญญัติผลประโยชนขัดกันครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ 



 ๒๕๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ศันสนีย ๑๑๑/๓ 

 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  อันนี้สําคัญ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ 

(นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)      

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๑๑๗ นะครับ กรรมาธิการแกไขถอยคําตอนทายนะครับ จาก ทับซอน เปน 

ผลประโยชนขัดกัน นะครับ ถาทานเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวย

กับผูที่ติดใจถอยคําเดิมนะครับ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงคะแนนเรียบรอยนะครับ ปดการลงคะแนนครับ เจาหนาที่รวมคะแนนครับ เห็นดวย 

๒๔  ไมเห็นดวย ๑๖ นะครับ ทานวีนัสครับ        

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขออนุญาตทานประธานครับ เห็นดวยครับ เมื่อกี้

ผมไปหองน้ําครับทานครับ  

  

- ๑๑๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   นิวรา ๑๑๒/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยสุนทรครับ เชิญครับ  

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ปญหามันมีครับ ทานประธานที่เคารพ             

ทานประธานครับ ผม สุนทร จันทรรังสี ครับ เมื่อกี้มีผูลงมติเพียง ๔๐ คนครับ เปนมติ      

ที่ไมสมบูรณครับ    

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ครบองคประชุม ผมก็ไมแนใจนะครับ ผมขอเช็คตรวจสอบแสดงตนดวยนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)      

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานสมาชิกที่อยูในหองและอยูนอกหอง เชิญมาลงคะแนนแสดงตนดวยครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงและกดปุมลงคะแนน)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เดี๋ยวรอสมาชิกสักครูนะครับกําลังเดินเขามา เชิญสมาชิกที่อยูนอกหองเขามาแสดงตน

ดวยครับ ตอนนี้ก็มีผม มีทานรองเดโชนะครับ ทานประธานอยูนะครับ ผมก็ยังไมไดกดเลย

ครับ ไมเปนไรครับ เดี๋ยวบวกผมไปก็แลวกันครับ ปดการลงคะแนนนะครับ เจาหนาที่รวม

คะแนนดวยครับ ยังไมรวมของผม ก็มีอยู ๕๒ นะครับ ถือวาองคประชุมยังครบอยูนะครับ 

มติเมื่อกี้ก็ผานนะครับ       

   

 

 

   

 

 

 

 



 ๒๕๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ศันสนีย ๑๑๒/๒ 

 

  เชิญทานเลขาตอครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๑๑๘ ไมมีการแกไข ทานการุณสงวน  

  นายการุณ ใสงาม  :  ผานครับทานประธาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ  

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๑๑๙ มีการแกไข  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ไมมี ผานนะครับ  

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๑๒๐ ไมมีการแกไข  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไมมี ผานนะครับ  

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๑๒๑ ไมมีการแกไข  



 ๒๕๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   นิวรา ๑๑๒/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ผานครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๑๒๒ มีการแกไข  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ผานครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๑๒๓ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๒๔ ไมมีการแกไข 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ไมมีทานใดติดใจนะครับ  

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๑๒๕ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๒๖  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ ผมวาเร็วไป

นิดหนึ่งนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ครับ ก็ไมแกไขครับ ไมมีการแกไขครับ    

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  : เมื่อกี้มาตรา ๑๒๒ นี่ กรรมาธิการมีแกไข       

นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ครับ มีแกไขครับ ก็ถามแลวครับวามีทานใดติดใจไหมครับ ก็ไมมีใครยกมือครับ  



 ๒๖๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   นิวรา ๑๑๒/๔ 

 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ยกไมทันครับ ทานเลขาอานเร็วครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ยกไมทันก็เลยไปแลวครับ ทานอยาไปติดใจเลยนะครับ พอไหว ถาไมไดผิดพลาดอะไร   

นะครับ ตกลงนะครับ  

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ 

เพราะวาในมาตรา ๑๒๒ นี่ครับ เดี๋ยวจะกลับเขาไปเกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๑๘๖ นะครับ    

ในเรื่องสนธิหนังสือสัญญานี่ครับ มันแปลวาอะไรครับ มันตางกันอยางไรครับ ๑๒๒ ครับ

  

                                                                                                                    - ๑๑๓/๑ 

   

 



 ๒๖๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เสาวลกัษณ ๑๑๓/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

๑๒๒ กรรมาธิการเทาไรครับ ก็ตัดคําวา สนธิ ออก แกเปนคําวา หนังสือ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ มันจะไปโยงกับ มาตรา 

๑๘๖ ดวย มาตรา ๑๘๖ นี่ ตัดออกดวยไหมครับ ขอทราบทําไมถึงเปลี่ยนครับ ขอทราบ

เหตุผลครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ขอความชัดเจนครับ ทานเลขาครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)   :  ก็เดิมทีรัฐธรรมนูญ      

ป ๒๕๔๐ ใชหนังสือสัญญาอยูแลวครับ กรรมาธิการก็มีผูเสนอวา นาจะใชสนธิสัญญา

แทนนะครับ แตคําทั้ง ๒ นี้มีความหมายเหมือนกันนะครับ แตวาถาไปแกใหมนี่นะครับ

อาจจะเกิดความสับสนขึ้น กรรมาธิการก็ขอใชคําในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คือคําอะไรครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  หนังสือสัญญา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ตามรัฐธรรมนูญป  ๒๕๔๐  นะครับ  ทานศักดิ์ชัยครับ  แลวเดี๋ยวพอถึงมาตรานั้น             

ทานก็ไปถามอีกทีกไ็ดนะครับ  

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  หมายความวาไมมีความหมายเปลี่ยนไป        

ใชไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

กรรมาธิการตอบหนอยครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ขออนุญาตตอบดวยครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)    :  ใชครับ ทานประธาน

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณนะครับ  อาจารยปริญญาครับ ชวยกันผานเร็ว ๆ หนอยครับ  



 ๒๖๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เสาวลกัษณ ๑๑๓/๒

   

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  ขอความรูนิดหนึ่งวา แลวขอตกลงระหวาง

ประเทศ กับ หนังสือสัญญา นี่ความแนนกวา อันไหนจะแนนกวากัน  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)   : ไปขอความรู            

ตอนมาตรา ๑๘๖ ดีไหมครับ ขอหารือครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวไป ๑๘๖ อีกครั้งหนึ่งครับ ผานนะครับ ทานสมาชิกครับ เชิญทานเลขาตอครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :   

มาตรา ๑๒๖ มีการแกไข  มีคุณอุทิศ ชูชวย และ คุณพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ผานนะครับ ขอบคุณครับ ทานอุทิศครับ  เชิญตอครับ 

นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  : 

มาตรา ๑๒๗ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๒๘ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๒๙ ไมมีแกไข      

มาตรา ๑๓๐ ไมมีการแกไข  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ ทานใดยกมือครับ ทานการุณหรือครับ ทานการุณ เชิญครับ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม การุณ ใสงาม 

สสร. ประเด็นนี้เปนประเด็นใหญนะครับ และเปนประเด็นสําคัญนะครับ แมแตของผม   

จะนําเสนอเกี่ยวกับเร่ืองสภาเดียวก็ตาม มาบัดนี้มาแปรเปลี่ยนเปน ๒ สภาแลวก็ตาม 

ทานประธานที่เคารพครับ ประเด็นใหญและสําคัญนั่นคือประเด็นอยูที่วรรคสอง ที่ผมขอ

แปรญัตติเพิ่มเติมนะครับ วรรคสองของมาตรา ๑๓๐ ทานประธานกรุณาดู ทานสมาชิก

ครับ เร่ืองใหญนะครับเร่ืองนี้ คือเปนปญหาเกี่ยวกับเร่ืองการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก

รัฐสภา นั่นคือหมายความรวมถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แลวก็สมาชิกวุฒิสภา ไมวา

ทานจะทําหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร ทานจะทําหนาที่ของวุฒิสภา หรือทานจะรวมกัน 

 



 ๒๖๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เสาวลักษณ ๑๑๓ /๓

   

ทั้ง ๒ สภามาทําหนาที่รัฐสภา และที่สําคัญในการตั้งกรรมาธิการ ทั้งกรรมาธิการสามัญ              

หรือกรรมาธิการวิสามัญก็ตาม ทานประธานครับ เราพบปญหารวมกันมาเหมือนกัน           

นั่นก็คือวา การเชิญผูที่ เกี่ยวของมาใหถอยคํา มาถูกสอบสวน มาทําการสอบสวน         

หรือมาทําการศึกษาในเรื่องใด ๆ ก็ตาม ในกรรมาธิการก็ตาม หรือในรัฐสภาก็ตาม       

หรือในสภาผูแทนราษฎร หรือในวุฒิสภาก็ตาม จะมีปญหา มีอุปสรรคมาก โดยเฉพาะ   

การขอเอกสาร ขอพยานหลักฐานเพื่อมาทําการสอบสวน เพื่อมาทําการศึกษา จะม ี      

ปญหามาก  และก็มีปญหาติดตอกันมาหลายสิบปแลว โดยเฉพาะในตอนที่ เปน          

เสียงขางมาก คือเปนเสียงขางมากที่เปนผูแทนราษฎรก็ตาม จะไมยอมเสนอสิ่งเหลานี้  

เขามา แตพอตนเปนเสียงขางนอย พบปญหาอยางนี้ เหมือนกัน ก็จะเรียกรองให            

ทํากฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองหมายเรียกรัฐสภา หรืออะไรตาง ๆ ก็ตาม สุดทายก็คือ          

ไมไดความครับ ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นเพื่อใหการสอบสวน เพื่อใหการศึกษา   

ของงานนิติบัญญัติมีประสิทธิภาพ จึงขออนุญาตเพิ่มเติมถอยความในวรรคสอง          

ของมาตรา ๑๓๐ วา ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

                   - ๑๑๔/๑ 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 ๒๖๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               พรเทพ ๑๑๔/๑ 

 

ในกรณีนี้นะครับ คือ คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ยอมมีอํานาจตอคําสั่งเรียกเอกสาร

จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการ          

ที่กระทํา หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาอยูนั้นได และใหถือวาคําสั่งเรียกนั้น

เปนหมายเรียกรัฐสภา บุคคลใดฝาฝนหมายเรียกรัฐสภา ใหมีโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ

ไว ซึ่งคงจําเปนจะตองไปเขียนเปนกฎหมายบัญญัติไว อาจจะไปอยูที่ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาวาดวยเรื่องการออกหมายเรียก ซึ่งมีหมายเรียกศาล หมายเรียก

อะไรตาง ๆ และก็เพิ่มเติมเปนหมายเรียกรัฐสภาไปอีกอันหนึ่ง ทานประธานครับ ถาจะให

การสอบสวน การศึกษามีประสิทธิภาพนะครับ ในประเทศอื่น ๆ นี่เขาก็ทํากัน ที่อเมริกา

นั้นก็มีหมายเรียกรัฐสภาเหมือนกันครับ งานกรรมาธิการ งานของสภาเขา ของนิติบัญญัติ

ของเขาจึงเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ ถามาไมใหถอยคําก็เจอคดี ของอเมริกานี่ตองเจอคดี 

สงไปใหศาลยุติธรรมลงโทษ ถามานะครับ ไมใหถอยคํา หรือใหถอยคํา แตใหถอยคําเปน

เท็จ ก็เจอครับ เจอคดี สงไปใหศาลลงโทษ ทั้งปรับ ทั้งจําคุก สงเอกสารเหมือนกันครับ    

ถาเรียกเอกสาร ไมสงเอกสารมา ก็เจอคดีครับ สงเอกสารมาถาเปนเอกสารปลอม       

หรือเปนเอกสารเท็จ ก็เจอคดีเหมือนกันครับ ของอังกฤษก็เจอเหมือนกันครับ เพราะฉะนั้น

อยากฝากวา นี่เปนเรื่องสําคัญ ถาเราไมสามารถทําไดในขณะนี้ ในครั้งนี้นี่นะครับ ถือวา

เราก็คงจะตองผานงานของนิติบัญญัติที่ลมเหลวตอไปอีกหลายสิบป จึงขอฝากทาน

สมาชิกที่เคารพครับ ใหชวยพิจารณาเรื่องนี้เปนสําคัญดวยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานไพโรจนครับ เดี๋ยวถามกรรมาธิการกอน 

  นายไพโรจน พรหมสาสน   :  ทานประธานครับ กระผม ไพโรจน        

พรหมสาสน  คงไมไดพูดในนามกรรมาธิการนะครับ  แตพูดในฐานะที่ เคยเปน

คณะกรรมาธิการของสภา แลวก็เปนขาราชการซึ่งจะตองมาชี้แจงนะครับ ผมขอเรียนวา 

ถาจะเอากันถึงขนาดนั้น ผมวายุงแนนะครับ เพราะการเรียกมาชี้แจงนั้น บางครั้งทาน

เรียกผูวาราชการจังหวัด เรียกอธิบดี เรียกปลัดกระทรวง เรียกรัฐมนตรีมา ซึ่งเขามาไมได      

เขาติดภารกิจที่ โนนที่นี่  ถาเอกสารไมวานะครับ ถาเอากันอยางนั้นยุงเหมือนกันครับ  

 



 ๒๖๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                พรเทพ ๑๑๔/๒ 

 

กรรมาธิการหลายคณะ เร่ืองเดียวกัน คณะโนนเรียกบาง คณะนี้เรียกบาง มาแลวประชุม

เกาโมงเชา สิบโมงยังไมประชุม อะไรทํานองนี้ อันนี้ผมเรียนจากประสบการณที่เคยเจอ

ดวยตนเองนะครับ ถาจะบังคับกันถึงขนาดนั้น ผมวายุงเหมือนกันครับ เคยมีอยูสมัยหนึ่ง 

เขาเรียก ผบ.ทบ. มาชี้แจงเรื่องอะไรไมรู  ผบ.ทบ. เขาทําหนังสือตอบมา บอก ทหารไมมี

หนาที่ชี้แจง ผมวามันอยูที่ความพอดี แลวในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร       

หรือวุฒิสภาก็ดี ถาหากจะมีปญหาเรื่องใดที่จะเกี่ยวของกับฝายบริหารนี่ครับ ชอบที่จะตั้ง

กระทูถามรัฐมนตรี หรือไปทางรัฐบาลอะไรตาง ๆ หลายเรื่อง หลายอยางที่มีการสอบสวน

ซ้ําซอน นอกจากกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการแลว ยังมีคณะทํางานอีก ไมเชื่อทานลอง

สอบถามคนที่เคยอยูในวงราชการดูครับ แลวจะมีความรูสึกเปนอยางไร อันนี้ผมขอเรียน

ชี้แจงดวยความเปนจริงที่เคยประสบมาดวยตนเอง เมื่อตอนที่มาเปนกรรมาธิการ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ญัตตินี้นะครับ ทานการุณเสนอในกลุมของทานพิเชียร แลวลักษณะเดียวกันก็มีของ

อาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ของทานพิเชียร เขาใชชื่อทานเฉย ๆ ไมใชหรือครับ  

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ไมใชครับ คือประเด็นนี้กระผมเห็นดวย

อยูดวยครับ แลวก็กระผมก็ขออนุญาตนะครับ ที่จะอภิปรายสั้น ๆ เทานั้นเองครับ 

เพราะวาเรื่องของ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เอาสั้น ๆ นะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  สั้น ๆ ครับ คือเร่ืองของคณะกรรมาธิการ

ของสภาทั้ง ๒ สภานี่ ก็มีปญหาอยางที่ทานการุณไดพูดมานี่หลายปแลวนะครับวา ในการ

ทํางาน ติดตามตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนี่ ทางกรรมาธิการคณะตาง ๆ ของสภา

ผูแทนราษฎรหรือวาของวุฒิสภานี่ มักจะประสบปญหาวา เมื่อไดออกจดหมายเชิญ      

ใหขาราชการ หรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งรัฐบาลนะครับ อาจจะเปนรัฐมนตรี 

หรือบุคคลตาง ๆ นี่ ใหมาชี้แจงในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึ่งเปนขอสงสัยนี่ ---------------- 

                                   - ๑๑๕/๑ 

 



 ๒๖๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                          อุทัยวรรณ ๑๑๕/๑ 

 

ก็ปรากฏวาบอยครั้งไมไดรับความรวมมือ คือผูที่ไดรับหนังสือเชิญใหมาชี้แจงนี่ ก็มีทั้งวา 

ไมมาชี้แจงเลยก็มี โดยอางวาติดภารกิจตาง ๆ นะครับ นี่ก็เปนประการที่ ๑  ประการที่ ๒  

แมมาชี้แจงนี่ ก็บางครั้งก็สงเจาหนาที่ระดับลางมานะครับทานประธาน สงเจาหนาที่       

ในระดับที่ไมสามารถที่จะใหคําตอบที่เปนในเชิงนโยบายไดนะครับ บางครั้งมาถึงก็       

มาตอบคําถามอะไรก็ตอบไมได เพราะวาบอกวา นายไมไดสั่งใหมาตอบ สั่งใหมารับฟง

เทานั้นเอง แลวก็บางครั้งนี่ก็มานะครับ เอกสารอะไรตาง ๆ ก็ไมครบถวนนะครับ ตรงนี้     

ก็ประสบปญหาอยางนี้มานานแลว สิบกวายี่สิบปแลวนะครับ ก็นาที่จะไดมีมาตรการเปน

บทลงโทษไว แตวาเราก็คงไมไดหมายถึงวาจะลงโทษทุกกรณี ก็ตองดูตามสมควรแกกรณี

นะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คิดนาที่จะไดมีการเขียนขอความลงไปใหชัดเจนอยางที่

ทานการุณไดเสนอครับ ขอขอบพระคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ คืออยางนี้ครับ ขออนุญาตอาจารยเจิมศักดิ์นิดเดียวครับ ผมเขาใจ อาจารยเจิมศักดิ์

ก็เสนอญัตติในลักษณะนี้เชนเดียวกันเลยนะครับ ผมขอหารือทานเลยไดไหมครับวา    

ลองปรับถอยคําไดไหมครับ มิฉะนั้นแลวใคร ๆ เปนกรรมาธิการ อยากรูจักรัฐมนตรีนี่     

นะครับ เดี๋ยวก็เชิญกันทุกวัน ทุกวันนี่ มันก็ยุงอยางที่วา แตหาทางออกอยางไรที่ใหชัดเจน

กวานี้ไดไหมครับ เดี๋ยวอยากรูจักปลัดกระทรวง เดี๋ยวก็เรียกรัฐมนตรีมานะครับ เชิญครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพ ผม การุณ นะครับ สสร.      

ตอประเด็นที่จะเรียกใครตอใครมาสงเดช เร่ือย ๆ ซ้ํากัน และมีกรรมาธิการคณะนี้           

ก็สอบสวน คณะโนนก็ศึกษา คณะนี้ก็เร่ืองเดียวกัน ซอน ๆ กัน ที่จริงไมถูกนะครับ การทํา

อยางนั้น เรามีขอบังคับอยู แตบังเอิญขาราชการก็ไมเคยทําเรื่องเหลานี้ โดยหลักแลว    

เมื่อมีกรรมาธิการหลายคณะ หรืออนุกรรมาธิการอื่น ๆ หลายคณะมาทําการสอบสวนหรือ

ศึกษาเรื่องเดียวกันนั้น ขอบังคับก็มีครับ ใหทําการรวมเรื่องพิจารณา เหมือนกับสํานวน

คดีศาลนั่นแหละทาน ถาอยูหลาย ๆ ศาล คือหลายคณะก็คืออยูหลายศาลไงทาน และ   

ถาเรื่องเดียวกันนั้นนะครับ ก็ใหรวมเรื่องพิจารณา และใหอยูในที่เดียว เราสามารถ

เรียกรองไดครับ ผูที่จะมาตอบ มาชี้แจง มาสอบสวน  ถามารวมมือกันอยางนี้นะครับ    

 



 ๒๖๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            อุทัยวรรณ ๑๑๕/๒ 

 

ถาทานเจอแบบนั้น ทานสามารถทําคํารองใหทําการรวมกันพิจารณาเสียจากกรรมาธิการ

วิทยาศาสตร กรรมาธิการเกษตร กรรมาธิการอื่น ๆ ที่ใกลเคียงกัน พากันสอบอยูเร่ือย   

เร่ืองเดียว การที่ชอบสนใจเร่ืองเดียวกันนะครับ ทําได แลวทานก็ใหรวม เมื่อรวมแลวนี่ 

ตอไปครับ การที่จะเรียก กรรมาธิการคนใดอยากจะเรียกนึกเรียก ไมได ทานประธานครับ 

จะตองไปออกขอบังคับอีกวา การออกหมายเรียกรัฐสภานั้น เห็นไหมครับ ขอบังคับ

จะตองไปเขียนแลว การออกหมายเรียกรัฐสภานั้น จะตองเปนกรณีการออกหมายเรียก

เพื่อสอบสวนเรื่องใด ๆ เทานั้น ไมใชศึกษาเรื่องใด ๆ ทานไปดูรัฐธรรมนูญนะครับ อํานาจ

ของกรรมาธิการ ทานดูครับ คําแรกเลย ทุกฉบับนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับ คําแรก    

ก็คือวา สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา มีอํานาจในการทําอะไรตาง ๆ นะครับ มีอํานาจ

เลือกตั้งเสร็จเรียบรอยนะครับ เขาบอกวา เพื่อกระทํากิจการ ทานประธานดูวรรคหนึ่ง    

นะครับ พิจารณา คําแรกเลยครับ สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เพราะฉะนั้นการออก

หมายเรียกนะครับ จะตองออกเฉพาะกรณีเกี่ยวกับเร่ืองการสอบสวน แตถากรรมาธิการ

ทําการศึกษาเรื่องใด ๆ เชน ตองการรูเร่ืองใด ๆ ใหลึกลงไป ตองการเขาใจเรื่องใด ๆ ให

ชัดเจนลงไป เพื่อจะทําการยกรางกฎหมาย เพื่อจะทําการเปนญัตติใดญัตติหนึ่ง เพื่อจะ

ทําการตรวจสอบอะไรอยางใดอยางหนึ่ง อันนั้นเปนเรื่องทั่วไป เปนเรื่องของการศึกษา

เร่ืองใด ๆ อันนี้ไมตองออกหมายเรียก ขอบังคับจะตองไปเขียนอยางนั้นครับวา การจะ

ออกหมายเรียกนั้นจะตองออกหมายเรียกในกรณีเฉพาะเรื่องการสอบสวนเรื่องใด ๆ 

เทานั้น  ประการแรก  เงื่อนไขตอไปครับ  จะออกหมายเรียก  จะตองเปนมติของ

คณะกรรมาธิการ ไมใชอนุโนนอยากเซ็นสั่งหมายเรียก ไมได หรือกรรมาธิการทานนั้น  

ทานนี้ตองการจะออกหมายเรียกคนนั้นคนนี้มาเพื่อสนุกสนาน ไมไดครับ จะตองเปนหลัก

เปนเกณฑวา การจะออกหมายเรียกนั้นจะตองออกโดยคณะกรรมาธิการมีมติใหออก

หมายเรียกโดยจะมีมติใหทําการสอบสวนเรื่องนั้น ๆ กอน จะมีความชัดเจนอยางนี้ครับ 

เพราะฉะนั้นทานอยากังวลเรื่องนี้ครับ  ถาทําใหถูกตอง  ครบถวนแลวนี่นะครับ             

ตามกระบวนนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งเลยครับตอการสอบสวน ศึกษา  

           - ๑๑๖/๑ 

 



 ๒๖๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นัชชา ๑๑๖/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

คือผมหารือทานอยางนี้ไดไหมครับ หาทางออกใหนะครับ แทนที่ทานจะไปบอกวา       

เปนโทษนี่นะครับ มันก็รุนแรง ทานก็เอาขอความเดิมอยางนี้นะครับ แลวตอทายดวยวา 

ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ นะครับ แลวเดี๋ยวกฎหมายก็ไปหามาตรการใหเขามาตาม

คําสั่งเรียกเองครับ ไดไหมครับ ผมขออนุญาตเสนอนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  นึกวาทานประธานจะไมใหผมพูด

นะครับ ทานประธานครับ ในฐานะหัวหนาคณะผูแปรญัตติในเรื่องนี้ ขอความของผมนั้น

คลาย แตไมเหมือนกับคุณการุณเสียทีเดียว แตวาจะใชขอความของคุณการุณหรือ     

ของผมไมขัดของ แตวาเรื่องนี้ ทานประธานครับ รัฐธรรมนูญของเราพยายามแบงแยก

อํานาจระหวางบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ทานจะเห็นวานิติบัญญัตินั้นมีอํานาจ   

ในการควบคุมตรวจสอบฝายบริหาร กรรมาธิการ คือ องคกรหรือหนวยงานที่สภาแตงตั้ง  

ไปปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่งอยางใด ผมเคยเปนประธานกรรมาธิการหลายชุด ผมตอง        

กราบเรียนสมาชิก สสร. ในที่นี้ครับ ผมคิดวาผมทํางานดวยความยากลําบากในการ

ตรวจสอบฝายบริหาร  จริงอยูฝายนิติบัญญัติบางคนอาจจะบกพรอง  อยางที่              

ทานกรรมาธิการไพโรจนพูด แตผมตองกราบเรียนนะครับ เราจะเอาขอนั้นเปนขอยกเวน 

ขอยกเวนมาทําใหหลักเสียทั้งหมด ผมตองขอความกรุณาชวยพิจารณา คนดีมีครับ        

ที่ทํางานตั้งใจที่จะตรวจสอบฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร ผมเรียนไดวาผมเปนประธาน

กรรมาธิการตรวจสอบเรื่องทุจริต ทานประธานจะทราบดีวา เร่ืองนี่มันมากมายมหาศาล 

แลวผมตรวจสอบเรื่องทุจริต ไมวาจะเรื่องซีทีเอ็กซ (CTX – Computed Tomography     

X-Ray) คุณการุณเราก็นั่งอยูดวยกัน เราเรียกประธานบอรด (Board) ของทาอากาศยาน

มา เขาก็สงเจาหนาที่มา เจาหนาที่ก็ตอบไปโนน ไปนี่ แลวในที่สุดตัวประธานแอบมานั่ง

อยูขางหลัง มานั่งฟงอยู มีลูกเลนรอยแปดที่จะไมตองมา ผมเชิญรัฐมนตรีในบางเรื่องมา 

รัฐมนตรีก็แทงที่จะใหปลัดมา ปลัดแทงตอใหอธิบดีมา อธิบดีแทงตอใหรองปลัดมา รอง

ปลัดแทงตอใหผูอํานวยการมา ตกลงผูอํานวยการมาถึงนั่งอยู แนะนําวาเปนใคร พอ

แนะนําเสร็จ ผมกถ็ามวา แลวทานไดรับมอบหมายอยางไร บอกผมก็ไม รูเขาแทงหนังสือ  



 ๒๖๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นัชชา ๑๑๖/๒ 

 

ตอมาเร่ือย ๆ ใหผมมา แลวทานชี้แจงไดไหม เร่ืองนี้เปนเรื่องนโยบายทานตอบไดไหม 

ตอบไมได ทานไดรับมอบหมายวาใหพูดอะไร  บอกไมตองมาพูดอะไร มาฟงเฉย ๆ 

ทานประธานครับ ฝายนิติบัญญัติที่ตั้งใจทํางานก็ทอแทครับ ผมเจออยางนี้กี่คนแลว ผม

เห็นใจครับขาราชการที่มาและโดนอยางนั้น แตเราจะเปนขออางในการที่ ตกลงสภานิติ

บัญญัติไมตองตรวจสอบ พอเรียกเอกสาร ก็บอกวา ตองกลับไปรวบรวม แลวจะนํามาให 

เสร็จแลวเดือนหนึ่งก็แลว  ๒ เดือนก็แลว ทวงไป ก็ไมสงให ยิ่งเหลือปสุดทายจะหมดอายุ

วุฒิสภา ผมตองตรวจสอบกรณีซื้อขายทั้งที่ดินรัชดา และ ๗๓,๓๐๐ ลาน จําไดไหมครับ 

ผมตรวจดวยความยากลําบาก ทานประธานครับ เคยมีหลายอยางนะครับ อยาง ปปง. ที่

ไปไลตรวจบัญชีทรัพยสินเขา เราไดรับการรองเรียน พอเราตรวจสอบเรียก ปปง. มา ไมมา 

แลวทานจะใหเราทํางาน   นิติบัญญัติไดอยางไร 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ คือกราบเรียนทานอยางนี้ครับ คือเราอยูในสภาดวยกันนี่นะครับ         

เราทราบ  แลวก็เปนอยางอาจารยเจิมศักดิ์กับทานการุณพูดนะครับ เพียงแตวา

คณะกรรมาธิการของทานอาจารยเจิมศักดิ์นี่ทํางานจริงจัง แตอาจารยลองคิดดูนะครับ    

มีอีกสิบกวากรรมาธิการนะครับ ใคร ๆ ก็อยากรูจักรัฐมนตรี ใคร ๆ  ก็อยากเรียก

ปลัดกระทรวงใชไหมครับ ---------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๑๑๗/๑ 

 

 

 

  



 ๒๗๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สุพิชชาย  ๑๑๗/๑ 

 

แลวเขาก็อาศัยชองนี้ไปเรียกเจาหนาที่เหลานี้มากันตลอดเวลานะครับ เพียงแตวา         

เราหาทางออกอยางนี้ไดไหมครับ อยางวรรคที่ ๒ นี่นะครับ เติมตอนทายเฉย ๆ วา คําสั่ง

เรียกตั้งแตถอยคําแรกนี่นะครับ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และกฎหมายก็ไปหา

มาตรการวา ทําอยางไรไมใหซ้ําซอน ทําอยางไร เขาอาจจะใหคนมาแทน ทําอยางไรจะ

ไมใหเกิดปญหากับการบริหารราชการแผนดิน เพราะคนที่เจตนาดีอยางอาจารยเจิมศักดิ์ 

อยางทานการุณนี่ มันมีไมเยอะนะครับ ถาพูดกันตรง ๆ ใหเขาอยูทํางานไดดวยนะครับ 

เดี๋ยวถาออกมาแลวทํางานกันไมได ทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม : ขอทานประธานเถอะครับ ถาจะใหงานมีประสิทธิภาพ

นะครับ ทานตองทําอยางนี้ ทานประธานครับ ของอเมริกา ถายกตัวอยางงาย ๆ สั้นเลย 

ของอเมริกานั้นคนในประเทศอเมริกามี ๒ คนเทานั้นที่ไมอยูภายใตหมายเรียกรัฐสภา    

คือประธานาธิบดีกับประธานศาลฎีกาอเมริกา แต ๒ คนนี้จะตองมาในรัฐสภาทันที       

ในกรณีอิมพีชเมนต (Impeachment) คือประธานศาลฎีกาขึ้นไปนั่งเปนประธานที่ประชุม 

ประธานวุฒิสภาลงมาขางลาง เพื่อทําการอิมพีชเมนทประธานาธิบดี มาหมดเลยครับ 

ประธานาธิบดีก็ตองมา เพราะประธานาธิบดีเปนผูถูกอิมพีชเมนท ของอเมริกา การที่     

ถาทําการสอบสวนนะครับ คณะกรรมาธิการที่สอบสวนนั่งบนบัลลังกเหมือนศาล แตถา

การศึกษาเรื่องใด ๆ ของกรรมาธิการ นั่งในหองประชุมทั่วไปธรรมดา และถาการสอบสวน

นะครับ ผูมาถูกสอบสวนตองเขาไปสาบานตัวตอคัมภีรไบเบิล (Bible) คุณศาสนาอะไร 

คุณคริสต คัมภีรไบเบิลมา ถาคุณพุทธ คุณอะไรตาง ๆ ก็ตองสาบานตัว ถึงขนาดนั้นครับ 

แตถาคุณผิดอยางนี้นะครับ กรณีไมมา เขาคุก มา เท็จ คุก สงเอกสารเท็จ คุก ไมสง

เอกสาร คุกเหมือนกันครับ สงหมด แตสงไปที่ศาลยุติธรรมเพื่อใหลงโทษ  เอาของอังกฤษ  

ไหม ถาทานชอบ ของอังกฤษนั้นเปนอํานาจของประธานรัฐสภาเลยครับ สั่งเลยครับ      

ไปดําเนินคดีเลย ไปปรับเลย ไปจําคุกเลย เครือจักรภพแทบทั้งหมดครับ สภาเขา

เครือจักรภพเหมือนกันเกือบทั้งสิ้น ทานประธานครับ ทําเสียเถอะตอนนี้ และทานอยาไป

กลัวเรื่องอันนั้นครับ เพราะผมเรียนทานประธานแลววา เมื่อออกบทบัญญัตินี้ไป จะตอง

ไปปรับปรุงแกไขขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร ขอบังคับของวุฒิสภา และขอบังคับ    

ของรัฐสภาดวย ในกรณีที่จะทําการออกหมายเรียกจะตองมีเงื่อนไขทานประธาน  ไมใช    



 ๒๗๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สุพิชชาย  ๑๑๗/๒ 

 

นึกสนุกอยากเจอรัฐมนตรี เรียกรัฐมนตรีมา อะไรก็ไมรู มาถามเรื่องอะไรก็ไมรู ไมไดครับ 

ตองเปนประเด็นแหงการสอบสวนเรื่องนั้น ๆ ไมใชศึกษาครับ เห็นไหม และประเด็นที่

สอบสวนนั้น ๆ ตองปรากฏชัดเจนวาเรื่องอะไร ซีทีเอ็กซ เร่ืองอะไร กลายางพารา เร่ือง

อะไร เร่ืองหวัดนก อยางนี้เปนตนนะครับ ทุจริตอะไร และการสอบสวนนั้นตองปรากฏ

ชัดเจน และไมตองกังวลเรื่องกรรมาธิการซ้ําซอน เพราะทานสามารถรองขอใหรวม

พิจารณาในกรรมาธิการชุดใดชุดหนึ่ง และทานจะมาชี้แจงเทานั้น ในกรรมาธิการชุดที่รวม

แลว ไมใชไปทุกกรรมาธิการ เจาหนาที่ก็อางได มาถึงนัดสามโมงครึ่ง ไมถึงสามโมงครึ่ง   

หาโมงแลว คอยก็กรรมาธิการไมครบ ไมใช เพราะรายการสอบสวนเรื่องอยางนี้นี่นะครับ 

จะเปน เ รื่ อ งทํ าอย าง เปนขั้ น เปนตอน  มีกระบวนการมีข อบั งคับที่ บัญญัติ ไ ว                    

ในขณะเดียวกัน เมื่อขอบังคับมัดอันนี้เอาไวแลวนะครับ ก็จะตองไปบัญญัติกฎหมายอีก 

ที่เกี่ยวของ ที่บอกวา วิธีการออกหมายเรียกทําอยางไรอีก และบทลงโทษจะเปนอยางไร

อีกนะครับ โทษนี้ เชน ปรับ เชน กักขังจนกวาจะสงหมาย จะสงเอกสาร หรือจนกวาจะมา 

หรือกักขังเพื่อนําตัวมา หรือควบคุมตัวมาเพื่อไปใหการ ไมไดโทษไปถึงขั้นประหัตประหาร 

จําคุกมากมายหนักหนา อัตราโทษตาง ๆ เหลานี้ ที่การจะลงสิ่งเหลานี้นะครับ สามารถ  

ทําอยูในจุดที่พอเหมาะได แตถาการที่ดื้อร้ันตอการเรียกอยางนี้นะครับ มันอาจจําเปน

จะตองใชบทลงโทษที่อาจจะมีมากขึ้น มากขึ้น เปนลําดับไป นั่นเปนบทบัญญัติที่เรา

จะตองไปเขียนขางนอก แตบทบัญญัติที่เขียนในรัฐธรรมนูญนี้นะครับ ก็เขียนตามลําดับ

พอเหมาะอยางนี้ วาออกหมายเรียกรัฐสภาแลวนี่นะครับ ถาขัดขืนเนี่ยจะตองมีโทษตามที่

กฎหมายบัญญัติไว ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานการุณดูถอยคําของทานนิดนะครับ คือถาทานบอกวา ใหมีโทษตามที่กฎหมาย

บัญญัติไวนี่นะครับ มันก็เหมือนกับไปเนนที่โทษตามที่กฎหมายบัญญัติ แตกระบวนการ

ทั้งหมดถาทานอธิบายอยางนี้นะครับ ทานตองบอกวา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ------- 

                                     - ๑๑๘/๑ 

 

 



 ๒๗๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 สายชล ๑๑๘/๑ 

 

มันก็จะรวมถึงกระบวนการการออกหมาย การกําหนดโทษ แตเขียนอยางนี้เหมือนกับเร่ือง

ของการกําหนดโทษอยางเดียว ไมมีกระบวนการการออกหมายอะไรเลยนะครับ 

เพราะฉะนั้นทานดูนะครับ ทานไพบูลยครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทานครับ ในประเด็นของมาตรา ๑๓๐    

ในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการของสภาตามที่ทราบมันมีอยู

หลายแบบนะครับ ไมวาจะเปนคณะกรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากสมาชิกลวน ๆ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งตั้งบุคคลภายนอกหรือสมาชิกผสมกันไดนะครับ แลวมี

กรรมาธิการเต็มสภา มีกรรมาธิการตรวจสอบประวัติและความประพฤติ มีกรรมาธิการ

รวมกันของรัฐสภา ในรูปของคณะกรรมาธิการตาม ๑๓๐ ซึ่งเปนเรื่องของสามัญ          

กับวิสามัญในการที่จะกระทํากิจการพิจารณาสอบสวน ศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจ

หนาที่ของสภา แลวรายงานตอสภา ผมอยากเรียนวาในระบบกรรมาธิการของเรานะครับ

มันตางกับทางอเมริกา ในของสหรัฐอเมริการะบบกรรมาธิการซึ่งเปนระบบของการ

แบงแยกอํานาจเด็ดขาด ก็คือของอเมริกาไมมีการอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจ

ประธานาธิบดี แตของเรามันมีเร่ืองการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี      

อันนั้นเปนขอแตกตางที่สําคัญ ทีนี้ในเรื่องของพัฒนาการของระบบกรรมาธิการที่ผานมา 

ผมเรียนวาในรัฐธรรมนูญที่ผานมานะครับ ตั้งแตสมัยเดิม ๆ ครับ ในป ๒๕๑๗ ที่มีตั้ง

คณะกรรมาธิการ ในชวงนั้นคณะกรรมาธิการจะพิจารณาเฉพาะรางพระราชบัญญัติ       

ที่สภามอบหมายเทานั้น เพราะบางคณะตั้งมาไมไดทํางานครับ เนื่องจากวาไมมีงาน      

ที่จะทํา ไมมีเร่ืองศึกษา ไมมีเร่ืองสอบสวน ครั้นมา ๒๕๒๑ นะครับ ก็อยูในเรื่องของวงงาน

สภาที่ตองทําตามที่สภามอบหมายเปนเรื่อง ๆ ไป และพัฒนาการมาเปนป ๒๕๓๔                 

ในรัฐธรรมนูญที่มีเร่ืองของการมอบหมายใหทํานะครับ ทีนี้การมอบหมายใหทําเมื่อ         

ป ๒๕๓๔ ก็มีขอขัดของก็คืออยางที่ทานสมาชิกไดอภิปราย เรียกหนังสือไปยังรัฐมนตรี       

ก็ไมมา บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ก็จึงเพิ่มในวรรคสามขึ้นมานะครับวา กรณีที่

คณะกรรมาธิการเรียกขาราชการ ลูกจาง แลวประธานกรรมาธิการก็จะแจงให รัฐมนตรี     

 



 ๒๗๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สายชล ๑๑๘/๒ 

 

ในฐานะผูบังคับบัญชากํากับดูแลที่บุคคลนั้นสังกัด และมีคําสั่งใหบุคคลนั้นมา ตรงจุดนั้น 

ก็เปนพัฒนาการตาม ๒๕๔๐ แลวก็สืบทอดมาในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในมาตรา ๑๓๐      

ผมเรียนวาในหลักการนี้นะครับ ในอดีตที่ผานมา ไมใชไมเคยมีที่จะมีความคิดนี้ มีสมาชิก

สภาเสนอเปนประมวลกฎหมายอาญาบาง ในเรื่องของบทละเมิดอํานาจนิติบัญญัติ      

การละเมิดอํานาจนิติบัญญัติก็จะมีบทลงโทษ ซึ่งอาจจะเปนโทษปรับหรือจําคุก ซึ่งการ   

จะใชจําคุกตรงนั้นมีขอพิจารณานะครับ ถาศึกษาของระบบตางประเทศก็เพียงแตเร่ือง

ของการปรับเทานั้น ซึ่งการปรับถาจะบอกเปนโทษ มันก็จะติดชนักออกไปนะครับ         

ผมเรียนวาในประเด็นที่ศึกษากันมานะครับ ในประเด็นนี้ก็คือวา ถากรรมาธิการใชอํานาจ

หนาที่ในจุดนี้เรียกรัฐมนตรีมาชี้แจง เชาคณะนั้น บายคณะนี้ ก็ไมเปนอันบริหารราชการ

แผนดิน ในทํานองกลับกันครับ  ถาเรียก นาย ก นาย ข อยูเชียงใหม ซึ่งเปนเอกชน         

ถาไมมาก็ผิดอีกนะครับ ก็จะมีโทษ  ซึ่งตรงจุดนี้ตองคิดใหดีนะครับ ในเรื่องของการที่จะ

บัญญัติในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่รัฐธรรมนูญไดเขียนมาก็พอสมควรแลว ก็คือเรียกไป

ที่รัฐมนตรี ในฐานะที่นิติบัญญัติคุมบริหาร เรียกรัฐมนตรีไมมา ถาไมมาก็นําไปสูการ      

ตั้งกระทูถามหรืออภิปรายไมไววางใจ  ถาเรียกแลวมอบขาราชการปลัดกระทรวง 

ปลัดกระทรวงไมมา ก็ผิดวินัย ก็ขัดคําสั่งรัฐมนตรี ซึ่งตรงจุดนั้นสามารถที่จะปฏิบัติได    

อยูแลวนะครับ ตรงจุดนี้ผมเรียนวา การบัญญัติไวในลักษณะนี้ ในขั้นนี้ก็ไมไดปดกั้น

สมาชิกสภานิตบิัญญัติที่จะเสนอกฎหมายขึ้นมาใหสภาพิจารณา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกระชับ ๆ หนอยครับ เดี๋ยวทานโอรสกอนครับ ทานโอรสยกนานแลว เกรงใจทานโอรส 

                                        

                                                       - ๑๑๙/๑ 



 ๒๗๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          วีรุทัย ๑๑๙/๑ 

 

  นายโอรส วงษสิทธิ์  :  กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผมวาทาง        

สายกลางที่ทานประธานเสนอแนะวา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติก็นาจะเพียงพอแลว 

เพราะวาทานตองอยาลืมนะครับ อํานาจถาอยูในมือคนดีนี่ มันไมคอยมีประโยชน แตถา

อยูในมือคนราย ขอพูดกันตรง ๆ นะครับ ตัวผมเองเมื่อสภาเรียกมา ผมไมเคยขัดของ 

เชนเดียวกับทานอาจารยเจิมศักดหรือทานการุณ ขอโทษที่ตองเอยนาม ทานบอกวา     

ทานก็ไมเคยใชอํานาจในทางที่ไมถูก ผมเองก็มองวา ตัวเองก็ไมเคยใชอํานาจ คือเมื่อถูก

เรียกมาก็จะมา แตก็มีหลาย ๆ คนที่ไมไดเปนอยางนั้น ซึ่งเคส (Case) ที่ทานยกตัวอยาง

ขึ้นมาวา มอบถึงหัวหนางานนั้น หรือผูอํานวยการกอง ซึ่งผมวามันก็ทุเรศนะครับ แตผม

วามันเปนอยางนั้นจริง ๆ สักกี่เคสนะครับ ถาเราตองการกันก็กฎหมายบัญญัติก็วากันไป

วา อยางนอยเมื่อมอบปลัดกระทรวง คนระดับปลัดกระทรวงคือรองปลัดกระทรวงก็ตอง

มาเปนอยางต่ํา ถาทํานองนั้นนะครับ ผมวาผมขอเถอะครับวา เร่ืองนี้นาจะจบกันไดดวยดี 

ผมไมไดปกปองขาราชการนะครับ แตอยากใหเอาใจเขามาใสใจเรา นักการเมืองบานนอก

นี่ใหญโตมโหฬารมากนะครับ ขออนุญาต ไมเหมือน สว. ในกรุงเทพหรอกครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณครับ เอาพอไดครับทานการุณ 

   นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณนะครับ ความผิด

เร่ืองขัดหมายเรียกรัฐสภานะครับ มีโทษจําคุกดวยนะครับของอเมริกา ของอังกฤษก็มีโทษ

จําคุกดวยและปรับดวย ขอที่ ๑  ขอที่ ๒ กรณีที่บอกวา เรียกเจาหนาที่ เชิญเจาหนาที่ 

เชิญอะไรตาง ๆ มา แลวก็บอก รัฐมนตรี ทานประธาน ก็ในเมื่อตัวรัฐมนตรีเองนั่นแหละคอื 

ผูทุจริตกรณีซีทีเอ็กซ หนึ่งในผูรวมการทําเอกสารที่ทุจริต ที่ทําการจัดการที่ทุจริต 

นายกรัฐมนตรีนั่งเปนประธาน และเปนคนสั่งล็อกสเปกผิดกฎหมายฮั้ว  มีเอกสารชัดเจน 

แลวทานไปแจงรัฐมนตรี แจงนายกรัฐมนตรี บอกวา ขาราชการกระทรวงนี้และผูเกี่ยวของ

กับเร่ืองซีทีเอ็กซนี้ และซึ่งเปนกรรมการเหลานี้ไมมา ใหถูกลงโทษวินัย พวกเหลานี้ก็

หัวเราะกาก ๆ สิครับ บอกวา ก็ดีแลว กูก็ไมอยากใหพวกมึงมา ไมมาครับ เร่ืองอื่น

เหมือนกัน  จะเอาเรื่องหลาย ๆ เร่ืองก็ไดครับ  ผมวันหลัง  เดี๋ยวพรุงนี้ก็ได  ผมจะขน 

 



 ๒๗๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๑๑๙/๒ 

 

เอกสารที่กรรมาธิการเคยสอบสวนเอาไว เยอะแยะมากมาย และมีขอ จุดปญหาตาง ๆ 

อีก บันทึกเอกสารเปนลายลักษณอักษรอยูในนั้นหมดเลยครับ ประธานครับ เคยมี

เจาหนาที่ระดับผูอํานวยการกองสงสําเนาเอกสารมา ถายเอกสารใหมา รับรองสําเนา

ถูกตอง สงเขามากรรมาธิการ ทานพลตํารวจเอก ประทิน สันติประภพ นี่ละครับ ปรากฏ

พอวันชี้แจง เจาหนาที่ไปทํากันอีทาไหน ปรากฏเอกสารนั้นจะมัดตัวรัฐมนตรี จะมัดตัว

ปลัดกระทรวง จะมัดตัวอธิบดี ดึงเอกสารนั้นออก แลวแกเอกสาร แลวเอาเอกสารมาสง  

ในกรรมาธิการนั้นเปนคนละฉบับกับทําเอกสารสงมาใหเรา เราเจอ เราพบวา ทําไม        

ไมตรงกัน ซักไปปรากฏวา ผูอํานวยการนั้นเอาของจริงมาใหเรา ตัวอธิบดีเอาของปลอม   

ที่แกแลวมาใหเรา เจาหนาที่กับอธิบดีนั่งอยูตรงนั้นละครับ เจาหนาที่นั่งกมหนารองไห

กลางกรรมาธิการเลยทาน อธิบดีหนาซีดเผือดเลย เพราะวามันเปลี่ยนแปลงเอกสาร       

ไปแลว แตทานลงโทษอะไรเขาไมไดเลย ทําอะไรก็ไมไดตออีก มีบันทึกเปนรายงานชัดเจน 

นี่อาจารยเจิมศักดิ์ ผมบันทึกเอกสารตาง ๆ อยูเยอะเลย นี่คือของจริงที่ปรากฏ ถาทาน    

ไมแกปญหาใหอยางนี้นะครับ รับประกันเลยครับวา การสอบสวนในเรื่องทุจริตก็ตาม     

ในการทํางานของกรรมาธิการก็ตาม การทํางานของสภานิติบัญญัติก็ตามครับ จะไมมี

ประสิทธิภาพเลย ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็อยางที่ เ รียนนะครับ  พยายามหาทางออกรวมกันนะครับ  คืออยางนี้ผมยังพูด               

ไมจบเลยครับ ทานอาจารยนั่งกอนครับ ขออนุญาตใหผมเรียกกอน คือสิ่งที่ทานการุณ

เปนหวงนะครับ ผมก็เชื่อวาในสภานี้เขาเห็นกับทานการุณ แตสิ่งที่นาเปนหวงก็อยางที่ 

ทานโอรสพูดถึงวา พอใครมีอํานาจตรงนี้อยากจะรูจักรัฐมนตรี มันก็เรียกกันมาทุกวัน       

นี่มันจะปดอยางไร ถาจะปดไดนะครับ ผมวาหาทางออกนี่ ไมแนใจวากรรมาธิการ        

ยอมไหมวา ก็เขียนไปตอนทายวา ตามที่กฎหมายบัญญัติ แลวก็ไปหามาตรการวา        

ให เ รียกแลวจะมาอยางไร  แลวไมกระทบกับการบริหารราชการแผนดินนะครับ            

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ พอดีญัตติของทานอาจารยเจิมศักดิ์เขานะครับ      

ทานเศวตครับ 

    



 ๒๗๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          วีรุทัย ๑๑๙/๓ 

 

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมเปนผูรับรองนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

นั่นสิครับ เดี๋ยวก็รับรองไวทีหลังครับ ขอเจาของญัตติกอนเชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

จริง ๆ แลวผมก็เห็นใจนะครับ ทานผูวาโอรสที่พูดนี่ แตวาอยากจะเปรียบเทียบนิดหนึ่ง 

บานเมืองของเราตํารวจที่ไมดีก็มี ตํารวจที่ดีก็มี เราใหอํานาจตํารวจในการไปจับคน     

เราก็ไดยินคนรองเรียนเยอะเลยวา ถูกตาํรวจรีดไถ แตเราก็ตองใหอํานาจ เพราะวามันเปน

สิ่งที่มีความจําเปน ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

           - ๑๒๐/๑ 



 ๒๗๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ปทิตตา ๑๒๐/๑ 

 

เพราะเราก็ตองคิดถึงตํารวจที่ดี เชนเดียวกันครับ รัฐธรรมนูญนี้ใหอํานาจนิติบัญญัติ และ

เมื่อกี้เราก็พูดกันวา จะให สว. สส. มีอํานาจในการตรวจสอบ ในการถวงดุล แตถาเรา

ไมใหอํานาจเขา เขาก็จะเลนอยางนี้ตลอดไป ทานประธานครับ ตัวอยางนี่เยอะเลย เมื่อกี้

คุณการุณพูดนี่ ผมยกตัวอยางสั้น ๆ นิดเดียว กรณีทอแกส (Gas) ที่ผมเปนประธาน

กรรมาธิการเรื่องการมีสวนรวม ชาวบานถูกตํารวจตีที่หนาโรงแรมเจบี หาดใหญ เมื่อผม

สอบเร่ืองนี้ เรียกพยานเอกสารหลักฐาน เอกชนเขายินดีใหเต็มไปหมด แตพอทางการมา 

มาดวยเอกสารอันเปนเท็จ  บังเอิญรัฐมนตรีมา  รัฐมนตรี เปนคนหิ้วเอกสาร  ซีดี              

(CD – Compact Disc) ภาพถายที่มีการตัดตออันเปนเท็จมาเปดใหดู ทานประธานครับ 

พอเขามาแลวไดประโยชนอยางยิ่ง เพราะพอเขาเปดเสร็จ ผมก็เปดของผมใหดู แลวก็บอก 

ทานเทียบกันแลวนี่ ทานเห็นอยางไร เขาก็ตกใจ ตกใจวา ทําไมมันถูกตัดตออยางนี้หรือที่

เขาเห็น อยางนี้เปนตน แตถาคนไมดี ไมมานี่นะครับ เราไมมีทางเลยที่จะแลกเปลี่ยน

ขอมูลกัน ทานประธานทราบหรือไมครับ คดีที่เราเรียกการรถไฟมา เร่ืองการฮุบที่ดินหลวง

ที่เขากระโดง บุรีรัมย ผูวาการรถไฟ บอรด ประธานบอรดการไฟฟา ไมใชคุณศิวะ ตั้งแต        

สมัยนั้นตางสงเจาหนาที่ระดับต่ํา ๆ มาตลอด แลวมาถึง พอถามอะไรก็บอกวา ผมจะ    

จดไป แลวสัปดาหหนาจะสงมาให ตามไปใหม คุณหญิงจารุวรรณก็อยูในคณะผม                

คุณกลานรงคก็อยูในคณะผม และก็บอกวา จะตามมาให เสร็จแลวเราก็ตามไป เดือนแลว

เดือนเลาเปนป ถวงกันไปเรื่อย ๆ เพราะที่ดินเขากระโดงบุรีรัมย ใครเปนผูมีอิทธิพล      

แลวการรถไฟก็ถวงกันไปเรื่อยเรื่องที่ดิน จนกระทั่งเราไปคนเองวา มีพระราชหัตถเลขา 

บอกวาที่ดินตรงนั้นเปนอะไร คุณหญิงจารุวรรณจําไดวา มีพระราชหัตถเลขาอยูที่        

การรถไฟ ตูสีแดงอันนั้น อันนั้น คุณไปเอาเลยในตูสีแดงนั่น คุณหาไมเจอไดอยางไร       

เขาบอก ออ ทราบ จดไวจะไปหาที่ตูสีแดงมาให ปรากฏวาพอมาคราวหนา บอกหาย      

ไปแลวตูสีแดง เอกสารนั้นไดหายไปแลว ทานประธานครับ เรานี่วิ่งไลจับกันอยางนี้      

ดวยความยากลําบากจริง ๆ แลวทานประธานก็เห็นใชไหมครับ งานหลายอยางที่เปน

ประโยชน ก็แลวแตนะครับ ถาทานจะใหมีตํารวจ และทานก็บอกวา เพราะวามันมีตํารวจ

เลว เราก็อยาไปใหอํานาจตํารวจในการเรียกผูรายหรือจับผูราย  ผมวาถาอยางนั้นนี่ 

 



 ๒๗๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ปทิตตา ๑๒๐/๒ 

 

บานเมืองก็คงจะมีปญหา และเราก็จะใหฝายนิติบัญญัติที่จะตองควบคุมฝายบริหาร   

แลวก็ไมตองทํางาน แลวเขาก็อางกันไปอยางนี้ไปเร่ือย ๆ ผมก็คิดวาจะตองพิจารณาให

อยูเหมือนกันนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ฟงทานเศวตนะครับ ขอชวยกันกระชับ กระชับนะครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม เศวต ทินกูล       

นะครับ เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับ ทานประธานครับ คือ รัฐสภามาจากประชาชน           

มีอํานาจตรวจสอบ ถวงดุลบริหารนะครับ ครบเบ็ดเสร็จ แลวตามหลักการแลว ที่ทาน       

ผูแปรญัตติ ทานการุณ หรือวาทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็ดี มันใชอยางที่ทานทั้งสองพูด      

นะครับ แตผมก็เขาใจในสวนที่เกิดขึ้น ที่มันเปนไปอยู คือมีการกลั่นแกลงที่เราวากัน      

นะครับ แลวคราวนี้ เมื่อมันเปนเชนนี้แลวมันก็เปนวัวพันหลัก แลวก็เลนเอาเถิด แลวก็      

ไมศักดิ์สิทธิ์ครับ เร่ิมตนก็ผมติดตามมาอยูวา หลายปกอนมีตํารวจเริ่มกอนครับ มีการ     

ขัดขืนกอน แลวก็ผูหลักผูใหญขัดขืนกัน ก็เลยเปนเรื่องปาหี่ และเรื่องตลก แลวสภาก็          

ไมศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ๆ ที่มาจากประชาชน และมีอํานาจตรวจสอบ ถวงดุล ดังนั้นผมเห็นวา 

ควรมีแตอยูในเงื่อนไขวา เงื่อนไขอยางไรครับ เงื่อนไขวา สภาตองใชอํานาจนั้น ไมใชแค

ประธานกรรมาธิการครับ เพราะเปนเรื่องของสภา -------------------------------------------- 

 

          - ๑๒๑/๑ 



 ๒๗๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริวรรณ ๑๒๑/๑ 

 

ดังนั้นถาหากวาจะมีการออกหมายอยางเชนที่วานั้น ถูกตองครับ แตตองโดยอํานาจของ

สภาหรืออํานาจของประธานรัฐสภา หรืออํานาจของประธานสภาผูแทนถึงจะเหมาะสม 

คือเปนการกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งวา เร่ืองใดเหมาะสมพอสมควรระดับใดครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ฟงอาจารยจรัสนิดไดไหมครับ นะครับ อาจารยจรัสครับ เชิญครับ เดี๋ยวตองให

กรรมาธิการตอบแลว 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  : ทานประธานครับ กระผม จรัส    

สุวรรณมาลา ครับ ผมทราบดีวาเปนเรื่องหลักการที่สําคัญมาก แลวก็ทราบดีวา ผมคิดวา

เพื่อนสมาชิกคงตระหนักดีนะครับวา นี่คือจุดออนที่ทําใหรัฐสภาสามารถทํางานได      

หรือไมได เพราะฉะนั้นไมควรจะประนีประนอมแคเพียงแกถอยคํานะครับ หลักการนี้    

เพื่อนสมาชิกลองนึกดูนะครับวานาจะบัญญัติอยางไร คือทราบดีวาระบบการเรียกคน  

เขามาเพื่อที่จะใหขอมูลนี่นะครับ หรือสอบสวนที่ผานมานี่ หละหลวมมากแลวก็ทําใหเกิด

การกลั่นแกลง เปนปญหากับขาราชการ ผมก็เปนขาราชการนะครับ แตอยากจะเรียนวา     

ถาแบบที่ทานผูอภิปรายเมื่อตะกี้แนะนําหรือเสนอแนะไปนะครับวา กระบวนการ         

ออกหมายเรียกเพื่อสอบสวนนาจะตองทําดวยความรัดกุม โดยกระบวนการที่ถูกตองที่นี่

นะครับ จําเปนตองใหอํานาจกับสภาครับ ที่จะตองทําอยางนี้ ไมอยางนั้นแลวนี่ สภาก็จะ

กลายเปนเหมือนกับที่ผานมา สส. คุม สภาคุมฝายบริหารไมไดก็เลยฮั้วกันเอง กลายเปน

วามีปญหายาวไปอีกครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการครับ ตอบอยางไรครับ พอจะปรับอะไรกันได เชิญครับ  

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ ที่จริงพวกเราวันนี้ก็ไดหารือกันอยางมาก เพราะวา      

ไดเห็นความตั้งใจของทานสมาชิกหลายทานนะครับ และที่ผานมาพวกเราก็ขอชมวา    

 ทานที่อภิปรายไปนั้นนี่ ก็ไดมีบทบาทในการที่จะพยายามที่จะหาขอเท็จจริงในสิ่งที่ได

เกิดขึ้นนะครับ ในระยะของรัฐบาลที่ผานมา ซึ่งก็มีพฤติกรรมหรือมีการทําทุจริตเกิดขึ้น 

 



 ๒๘๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ศิริวรรณ ๑๒๑/๒ 

 

หลาย ๆ ประการดวยกันนะครับ ก็เปนความยากลําบากที่ทานจะตองไปเสาะหาขอมูล

เหลานั้นนะครับ แตขณะเดียวกันกระผมเองก็อยากจะขออนุญาตที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับ  

สิ่งที่กระผมไดทํามาในสมัยที่ผมอยูในรัฐบาลนะครับ ผมอยูในรัฐบาล ๓ ปเศษ ๆ ในฐานะ

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ก็ถูกทางกรรมาธิการชุดตาง ๆ สงเอกสาร            

สงหนังสือมาเรียกตัวไปชี้แจงนะครับ กระผมก็ไมเคยปฏิเสธนะครับ หรือวาบางครั้งก็ตอง

ไปตอบกระทูในที่ประชุมของหองประชุมใหญนะครับ ทั้งของ สส. และของ สว. ดวย      

นะครับ เพราะฉะนั้นจริง ๆ แลวก็อยากจะใหไดเห็นทั้ง ๒ ดานนะครับวา ในขณะที่มี     

บางทานอาจจะพยายามจะหลบเลี่ยงทาน แตก็มีอีกไมนอยที่ตั้งใจทํางาน แลวก็พรอม     

ที่จะมาใหขอมูล ใหขอคิดเห็นตาง ๆ แตถาหากทานเปดอยางนี้นี่นะครับ ก็อาจจะมี

กรรมาธิการบางสวน บางทีม บางประเภท ที่อาจจะใชตรงนี้ในการที่จะหาประโยชน     

หาชองในการที่จะทําอะไรตออะไรที่ทานอาจจะไมไดประสงคจะทํานะครับ ทุกที่ก็มีทั้ง  

คนดีและคนไมดีนะครับ และทานก็คงจะยอมรับวาคณะกรรมาธิการแตละชุดนั้น ไมได

ประกอบไปดวย สว. หรือ สส. เทานั้น มีบุคคลภายนอกดวยนะครับ บุคคลที่ประกอบ

อาชีพอิสระ อาชีพตาง ๆ ซึ่งอาจจะมีขอขัดแยงกับบางคนในระบบราชการ ไปขอไอโนน 

ขอไอนี่ แลวตัวเองทําไมถูกก็จะมาเลนงาน เหลานี้เปนตนนะครับ เพราะฉะนั้นขอใหทาน

ไดชวยชั่ งใจดูนะครับวา  กรรมาธิการในอนาคตอาจจะไมได มีความตั้งใจอยาง            

สองสามทานที่ไดอภิปรายไปเมื่อสักครูนี้ อาจจะมีหลาย ๆ ฝายที่ใชโอกาสนี้นะครับ       

ในการเขาจะมาเอาเปรียบนะครับ เอาเปรียบคนอื่น เอาเปรียบระบบราชการนะครับ       

ใชอํานาจที่มีอยูนี้ขมขู เอาเรื่อง ซึ่งสิ่งเหลานี้ผมก็ขอใหทานไดมองตอไปดวยนะครับวา 

หลายคนอาจจะมีปญหากับ กกต. นะครับ กับทานประพันธ เปนตน ขออภัยที่เอยนาม 

แลวก็เรียกทานประพันธมา เพื่อจะมาขมขู เหลานี้เปนตนนะครับ แลวเขาก็ใชวิธีการ     

บีบคั้น ถึงแมวาทานจะเปนองคกรอิสระก็ตาม หลาย ๆ คนอาจจะถูกคดีนะครับ            

ถูกดําเนินคดีอยู มีปญหากับศาลปกครองหรือกับทานวิชานะครับ กับทาง ปปช. ก็อาจจะ

ตองเรียกมา เพราะมีอํานาจเรียกนะครับ เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้กระผมจึงขอใหทาน      

ไดใชวิจารณญาณไตรตรองนะครับวา เรากําลังจะเปดชองตรงนี้มากเกินไปหรือเปลา      

 



 ๒๘๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ศิริวรรณ ๑๒๑/๓ 

 

นะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรามีองคกรอิสระทําหนาที่ ในการตรวจสอบทุจริต

อยูแลว  บทบาทของกรรมาธิการ บทบาทของรัฐสภา นาจะเปนคนที่ชูคบเพลิงใหเห็น                

แตรายละเอียดขอมูลปลีกยอยตาง ๆ นี่ นาจะใชองคกรอิสระเหลานี้ทํางานหรือเปลา     

นะครับ กระผมขออนุญาตที่จะขอจบทายโดยเห็นดวยกับทานประธานนะครับ ที่เสนอวา

ใหสิ่งเหลานี้บัญญัติในกฎหมาย แลวก็ใหไปดูรายละเอียดกันอยางรอบคอบ ดีกวาที่จะ  

มาชูธงในขณะนี้ครับ 

 

                    - ๑๒๒/๑ 



 ๒๘๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            ประไพพิศ ๑๒๒/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ก็คือถาจะเปนไปไดก็คือ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตอไปนะครับ ทานเห็นดวยไหมครับ

เจาของญัตติครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :   ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ นะครับ     

ทานประธานครับ อยานึกวาที่ผมอธิบายไป พรรณนาไป นึกวาทานจะพอรับรู เขาใจได 

ผมเรียนแลววาหมายเรียกอยางนี้ที่เปนหมายเรียกรัฐสภา ไมใชออกอยางตามอําเภอใจ

ของใคร เพื่อจะไดเรียกศาลปกครอง เรียก กกต. ไมใช ผมบอกแลวบอกอีกครับวา        

มันจะตองไปคุมดวยขอบังคับการประชุมของทั้งสภาผูแทนก็ขอบังคับผูแทน ของ สว.       

ก็ สว. ของรัฐสภาก็รัฐสภา นี่เปนเบื้องตนขั้นที่ ๑ แลวยังจะตองไปคุมวาดวยเรื่องการออก

กฎหมาย วาดวยเรื่องวิธีการของหมายเรียกที่วานี้ ทานครับ ขอบังคับไมวาของสภาใด   

ของผูแทนก็ตาม ของ สว. ก็ตาม ไมใชมีเฉพาะพวกมุทะลุดุดัน ที่อยากจะออกหมายเรียก           

ตามอําเภอใจ เพราะขอบังคับจะออกไดตองทั้งฝายรัฐบาลที่จะตองปกปองขาราชการ     

ที่ดีงามของทานนะ และปกปองรัฐมนตรีที่ซื่อสัตยอยางทานนั่นละ จะมีฝายรัฐบาลที่มี    

เสียงขางมากดวยซ้ําไป ชัดไหมครับ และมีเสียงฝายคานที่เปนเสียงขางนอยดวยซ้ําไปอีก         

เห็นไหม ขอบังคับ มันไมใชออกหมู ๆ งาย ๆ แลวการตรากฎหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ 

วากระบวนการขั้นตอนการออกหมายอยางนี้ตองทําอยางไร และมีความผิด ผิดอยางไร 

โทษจะเปนอยางไรนะครับ การตรากฎหมายที่วานี้ตองตราโดยเสียงขางมากอีก          

เสียงขางมากนั้นก็เปนฝงรัฐบาลที่จะตองปกปองคนดีอยางทานนั่นละอีก ทานครับ 

หมายเรียกของศาล ของอะไรก็ตามนะครับ ที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา หรืออะไรก็ตามนะครับ บัญญัติไวเพื่อบังคับทั้งพระผูมีศีลธรรม ทั้งคนดีอยาง

ทานประธาน และทั้งผูรายดวย เหมือนกันครับขอบังคับที่วา กฎหมายที่วานี้นะครับก็ใช

ทั้งรัฐมนตรี ขาราชการ เจาหนาที่ และคนอื่น ๆ ที่ซื่อสัตยสุจริต ดีงาม มีคุณธรรม และ

รัฐมนตรีขี้โกง ชั่วราย และขาราชการที่รวมกันทุจริตดวยเชนกันครับ ทานตองคํานึงวา 

รัฐสภาพอหมายเรียกออกไปนะครับ มาโดยที่ไมมีเหตุ ไมมีผล ทานนึกวาฝายรัฐบาล      

ที่ดูแลความเรียบรอยจะยอมหรือ ฝายบานเมืองที่ดูแลความเรียบรอยจะยอมหรือ 

สื่อมวลชนจะไมหัวเราะหรือวาหมายเรียกรัฐสภา  หรือหมายเรียกของกรรมาธิการชุดนี้   



 ๒๘๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            ประไพพิศ ๑๒๒/๓ 

 

มันเปนหมายเรียกพวกสงเดช พวกไมไดเร่ือง พวกไมไดความ มีแตหมายเรียกออกมา  

เพื่อมารังแกประชาชน  มารังแกขาราชการ  มารังแกเจาหนาที่ มารังแกรัฐมนตรี           

เ รียกจนกระทั่งรัฐมนตรีไมมีเวลาทํางาน  มันซ้ําซอนกัน  กรรมาธิการนั้นก็ศึกษา 

กรรมาธิการนี้ก็สอบสวน มันเปนไปไมไดหรอกครับ เขาจะหัวเราะเยาะเอาทันที เงื่อนไข

เหลานี้จะตองกําหนดไว บัญญัติไวครับ สิ่งที่ทานกังวล ชวยไปบัญญัติไวเถอะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ผมจะใชขอบังคับ ขอ ๕๖ นะครับ ที่จะขอใหประชุมวินิจฉัยวาจะปดอภิปราย        

ไดหรือไมนะครับ ขอปดอภิปรายนะครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ลืม ขอปรับถอยคํานิดหนึ่งไดไหมทานประธาน 

ทดลองดู  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ  

  นายการุณ  ใสงาม   :   เผื่อปรับถอยคําแลวทุกทานจะสบายใจขึ้น            

ผมไดปรึกษากับอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ใหใชถอยคําที่ของคณะพวกผมเสนอนี่ละครับ   

แตใหปรับถอยคําเปนดังนี้ ทานประธานลองดูนะครับ และใหถือวาคําสั่งเรียกนั้น                

เปนหมายเรียกรัฐสภา บุคคลใดฝาฝนหมายเรียกรัฐสภาใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ไดไหมครับ  

  นายอัชพร    จารุจินดา  (กรรมาธิการ)   :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ตองกราบเรียนอยางนี้ครับวา ถาเราจะ

เขียนในรัฐธรรมนูญโดยจะกําหนดโทษ แมจะหลีกเลี่ยงวาไมเขียนคําวา โทษ ลงไป    

อยางชัดเจนก็ตามนั้น  วิธีหรือกระบวนการในการออกคําสั่งเพื่อไปสูการลงโทษ             

มันจะตองเปนกระบวนการที่อยูในกฎหมายทั้งสิ้น การจะทําอยางสมัยกอนที่วา        

เปนไปตามขอบังคับ มันไมไดอีกแลว -------------------------------------------------------------- 

          - ๑๒๓/๑ 



 ๒๘๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            กุลนที ๑๒๓/๑ 

 

เพราะฉะนั้นผิดขอบังคับแลวจะผิดโทษอาญานั้นเปนไปไมได เพราะฉะนั้นอยางที่       

ทานประธานไดกรุณาแนะนําวา ขอความทั้งหมดนี่ หลังจากขอความเดิม และตอทายวา 

ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ก็จะครอบคลุมหมด ซึ่งกฎหมายนั้นจะตองไปเขียนใน

รายละเอียดวา เหตุแหงการออกหมายนั้นจะทําไดขนาดไหน ในระดับไหน อาจจะตอง    

สูงกวากรรมาธิการในการขอไปเสียอีก อยางไรก็ตามมันก็จะไดออกรายละเอียด เสร็จแลว

มันจะตองเขียนทั้ง ๒ ดานนะครับ เพราะวาอยางที่กราบเรียนนะครับวา เหตุใดทําไม   

เร่ืองนี้พอเสนอขึ้นแลวมีหลายทาน ทั้งขางลางและขางบนนั้นลุกขึ้นชี้แจงในรายละเอียด 

ลุกขึ้นยังสงสัยในการที่จะเติมอันนี้ลงไป นั่นก็เพราะหมายความวา จากสิ่งที่ปรากฏมาใน

อดีตนั้น มันไมใชอยางที่ที่ควรจะเปนครับ กลายเปนวากรรมาธิการ คณะกรรมาธิการของ

สภาสวนดีนั้นมีนอยกวาคณะกรรมการที่ใชอํานาจโดยไมชอบ เพราะฉะนั้นขาราชการ

หรือเจาหนาที่ของรัฐทั่วไปนั้น จริง ๆ แลวเกิดความคอนขางจะเกรงกลัวเวลาที่มาสภา 

เพราะวาจะโดนหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อยาง เพราะฉะนั้นถาจะมีในเรื่องนี้กฎหมายจะตอง

เขียนทั้ง ๒ ดาน ทั้งดานที่ผูจงใจหลีกเลี่ยงเพื่อละเมิดอํานาจนิติบัญญัติ กับทั้งผูที่ใช

อํานาจโดยมิชอบ ใชอํานาจโดยที่ไมถูกตอง เพราะฉะนั้นถึงไดกราบเรียนวา ถาขอความ

เหลานี้นั้น ที่กรุณาแปรญัตตินั้นเอาออกไป แลวเติมหอยทายวา ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ แลวทุกสิ่งทุกอยางที่พูดกันในวันนี้ก็บันทึกอยูในเจตนารมณ แลวก็ตอนไปออก

กฎหมายก็จะไปดูในรายละเอียดใหครบถวนในทุก ๆ ดานนะครับ จึงขอกราบเรียนมา   

เพื่อขอความกรุณาพิจารณาครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

พอไดครับ ทานการุณครับ ไมตางกับทานแลว เมื่อกี้พอทานลดลงมานี่ก็ มันเพียงแตวา        

จะเรียกชื่ออะไรเทานั้นเองนะครับ พอไดแลวครับ ทานครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ เพราะที่ไปลวก ๆ แบบนี้ 

บางทีมันไมครอบคลุมและไมชัดเจนพอนะครับ สุดทายพอไปแลวมันจะไปใชบังคับ        

ไมคอยได ทานประธานครับ ขอเถอะครับ ถอยคําของผมที่เขียนและปรับปรุงแลวนี่            

ก็ไมไดหนักหนาสาหัสอะไรเลย ก็เปนถอยคํา 

 



 ๒๘๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             กุลนที ๑๒๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อยางนั้นทานอานถอยคําอีกทีหนึ่ง ผมจะถามมติแลวกัน เชิญอานถอยคําของทานครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ถอยคํานะครับ ทานที่ เคารพครับ ทานลองดู                

ในเอกสาร อยูที่หนา ๑๒๙ นะครับ มาตรา ๓๐ ที่แปรโดยคณะของพวกเรานะครับ                  

วรรคที่ ๒ นะครับ ทานครับ ขอความเอาเต็ม ๆ ของวรรคเลยนะครับ คณะกรรมาธิการ

ตามวรรคหนึ่ง ยอมมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด      

มาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา หรือในเรื่องที่พิจารณา

สอบสวน หรือศึกษาอยูนั้นได ก็จะตอเนื่องเลยครับ จากเรื่องคําสั่งเรียกที่วานั้นนะครับ 

ขอความก็จะเปน และใหถือวาคําสั่งเรียกนั้นเปนหมายเรียกรัฐสภา บุคคลใดฝาฝน

หมายเรียกรัฐสภาใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทางทานเลขาครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ              

คําของทานการุณก็จะมีปญหานะครับ เพราะวา คําวา เรียกบุคคลใด ๆ เอกสารใดมานี่

มันรวมทุกคนนะครับ ไมไดรวมคนที่ไมดีเทานั้นนะครับ มันรวมคนดีทั้งหมดนะครับ            

ศาลรัฐธรรมนูญกําลังพิจารณายุบพรรคอยู นักการเมืองของพรรคนั้นก็เรียกผูพิพากษา

ศาลรัฐธรรมนูญทุกคนนะครับ ตองไปชี้แจง ทานจะยอมอยางนี้ใชไหมครับ กกต. กําลังให

ใบแดงนักการเมืองคนหนึ่ง ในพรรคการเมืองหนึ่ง กรรมาธิการที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น          

เรียก กกต. ทั้งหมด ๕ คนไปชี้แจง ทานยอมรับไดใชไหมครับ ปปช. กําลังจะยึดทรัพย

นักการเมืองบางคนเรียก ปปช. ทุกคนไปเพื่อหารือเร่ืองนี้ ทานรับไดใชไหมครับ ศาลฎีกา

นักการเมืองจะยึดทรัพยนักการเมืองบางคน พรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้น 

กรรมาธิการนั้น เรียกไปทั้งหมดเลยครับ ทานรับไดใชไหมครับ ผมคิดวาคําที่ทานเสรีพูดนี่

นาจะเพียงพอแลวนะครับ ทานประธานเสรีไดพูดนี่นะครับวา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

แลวก็ไปเขียนกันขางนอก ไปคุยกันขางนอก ผมคิดวาความพอดีนาจะมีครับเร่ืองนี้   

เพราะวาเรื่องนี้เปนเรื่องใหญมากนะครับ ถาเติมลงไปแลวจะมีปญหามากจริง ๆ ครับ                

ทานประธานครับ                  - ๑๒๔/๑                                     



 ๒๘๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๑๒๔/๑ 

   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณครับ  

   นายการุณ  ใสงาม : ทานประธาน ขอนิดเดียวชี้แจง ทานประธานครับ    

ผมเรียนวา เงื่อนไขการออกหมาย อยางกรณีที่ทานวา จะเรียกใหมารับไดหรือไม ปปช. 

กําลังสอบสวนนายการุณ นายการุณจะเรียก ปปช. มาสอบสวน ไดหรือไม ทานครับ       

ก็บอกวามันบัญญัติตามกฎหมายวา ออกหมายเรียกอยางนั้นมันเปนหมายเรียกเพื่อจะ  

มาทําอะไร ก็สามารถเขียนไดนี่ทาน การเรียกมาแบบนั้นนี่นะครับ มันเปนการเรียกมา              

เพื่อผลประโยชนทับซอน ศาลก็ยังมีนะครับ การคัดคานผูพิพากษาที่นั่งบัลลังก ถาคดีนั้น

คุณเกี่ยวของกับเร่ืองอยางนั้น เพื่อจะเรียกมาสอบสวนเรื่องทํานองนั้น เขาก็ยังปดศาลได 

เขียนไดทานครับ ไมมีขอขัดของเลย ถาไมชี้แจงในสวนนี้ เดี๋ยวคนจะเขาใจบอกวา         

ถาอยางนี้กรรมาธิการก็เอาประโยชนจากการเรียกรัฐมนตรี เรียกขาราชการ เรียก ปปช. 

เรียก  กกต. มาสอบสวนไปเรื่อยเปอย เพื่อจะลมลางความผิดของตน ไมไดครับทานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เขาใจกันแลว ทานครับ ผมวาโหวตเถอะครับ 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธาน      

คือขออนุญาตนิดเดียว 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เขาใจกันแลวครับทาน 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ) : นิดเดียวครับ นิดเดียวจริง ๆ 

ครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย  ครับ เร่ืองที่จะเขียน

โทษในรัฐธรรมนูญนี่ ตองคิดใหดีนะครับ เนื่องจากวา ผมยกตัวอยาง อยางจงใจยื่นบัญชี

นี่ เขายังเขียนเปน ตองหามมิใหดํารง เขาไมไดเขียนเรื่องโทษนะครับ ไมใหดํารงตําแหนง    

๕ ป มันเปนเรื่องสภาพบังคับครับ ถาเขียนโทษนี่มันหลบไปไมไดเลยในเชิงของกฎหมาย

อาญา มาตรา ๑๘  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เขาใจกันแลวครับ 



 ๒๘๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๑๒๔/๒ 

 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : และอีกประการหนึ่งนะครับ        

ผมเรียนวาอํานาจกรรมาธิการมีในเรื่องของการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน          

คือฝายบริหารเทานั้น ไมใชไปควบคุมศาล ไปควบคุมองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เขาใจแลว 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : อยูในนี้นะครับ ผมก็ขอให

บันทึกเปนเจตนารมณวา อํานาจกรรมาธิการนั้นควบคุมการบริหารราชการแผนดิน      

ตามรัฐธรรมนูญ ก็คือฝายบริหารเทานั้นครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เขาใจกันแลวครับ 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)       

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ ผมวายุตินะครับ เปนที่เขาใจกันแลวครับ พูดไปก็คงไมไดตางไปจากนี้

แลวนะครับ ทานสมาชิกครับ  ผมจะถามมติทาน ตอนนี้ทานจะขัดของเร่ืององคประชุม

ไหมครับ ผมก็ไม รูวาเทาไรนะครับ  ก็นาจะครบหรือจะใหแสดงตนกอนไหมครับ             

ไมตองนะครับ ถาไมตองนะครับ ผมถามทานสมาชิกวา ถาทานสมาชิกเห็นดวยกับ

กรรมาธิการนะครับ ที่เติมคําวา  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ เขาไป เรากําลังพิจารณา   

อยูในมาตรา ๑๓๐ วรรคที่ ๒ นะครับ ในวรรคที่ ๒ กรรมาธิการขอเติม คําวา ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ เขาไปนะครับ สวนของทานการุณนะครับ ก็เปนไปตามที่ทานการุณ    

ไดแปรญัตติไวนะครับ แลวก็ขอแกถอยคําสุดทายนะครับ ถาทานสมาชิกเห็นดวยกับ

กรรมาธิการ ใหกด  เห็นดวย  ถาเห็นดวยกับทานการุณกับทานอาจารยเจิมศักดิ์              

ในสวนสมาชิกที่แปรญัตติไว ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ 

(สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

 

 



 ๒๘๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๑๒๔/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

มีทานใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ  ลงครบถวนแลวปดการลงคะแนน เชิญเจาหนาที่รวม

คะแนนครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๒๕ ไมเห็นดวย ๒๔ งดออกเสียง ๑ นะครับ           

ก็เปนไปตามกรรมาธิการเพิ่มถอยคํานะครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๘๙ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๑๒๔/๔ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

ปนทอง ผมขอใชสิทธินับใหมครับ อันนี้เปนสิทธิ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เขาใจครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ขอบพระคณุครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ คะแนนไมถึง ๑๐ นะครับ ขอนับคะแนนใหม ครับ ถาตามขอบังคับ เดี๋ยวผมดูกอน

นะครับ ขอ ๖๓ ใชไหมครับ การลงคะแนนเสียงโดยเปดเผยนะครับ ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ

พรอมแสดงบัตรลงคะแนน ผูเห็นดวย ใหแสดงบัตรลงคะแนนสีน้ําเงิน ผูไมเห็นดวย         

ใหลงคะแนนบัตรลงคะแนนสีแดงนะครับ สวนผูไมออกเสียง ใหลงแสดงบัตรคะแนนสีขาว 

โดยใหบัตรลงคะแนนดังกลาวใหสมาชิกลงลายมือชื่อ และหมายเลขประจําตัวสมาชิก

กํากับไวดวยนะครับ ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                - ๑๒๕/๑ 

 

 

 

 

    

 

    

 



 ๒๙๐ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ดรุณี ๑๒๕/๑ 

 

ทานยังใหนับคะแนนไหมครับ เชิญเจาหนาที่แจกบัตรครับ เดี๋ยวนะครับ ทางทานเลขา

บอกวามีขอ (๓) นะครับ  (๓) คือเรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษร ใหออกเสียงลงคะแนน

ตามรายคน ตามวิธีที่ประธานกําหนด คือถาจะทําตาม (๓) ก็ตอเมื่อสมาชิกเสนอญัตติ 

แลวที่ประชุมอนุมัติ ก็ตองอยูที่ที่ประชุมนะครับ ทางทานเลขามีอะไรขัดของละครับ         

เอา (๒) นะครับ ตามขั้นตอนดีกวา ก็เขาก็ลงชื่ออยูแลวไมใชหรือในบัตร ไมไดเตรียมบัตร

ไวหรือครับ อยางนั้นก็ใชกดไมคอีกรอบไหมครับ หรือไงครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : อีกรอบแลวกัน ทานประธาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ปกติก็จะขอกดกันใหมนะครับ ทานเสริมเกียรติครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทานประธานครับ กราบเรียนทานประธาน      

ที่เคารพ ทานกรรมาธิการ ทาน สสร. ผูทรงเกียรติครับ กระผมขออนุญาต ผม เสริมเกียรติ 

วรดิษฐ  สสร. ขออนุญาตเสนอการนับดวยการกดใหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

มีผูรับรองไหมครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขอผูรับรองดวยครับ ขอบคุณมากครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

มีผูรับรองนะครับ อยางนั้นผมขอถามทานสมาชิกอีกครั้งนะครับ หากทานสมาชิกเห็นดวย

กับกรรมาธิการนะครับ ใหกด เห็นดวย หากสมาชิกเห็นดวยกับผูขอเสนอคําแปรญัตติ     

นะครับ ใหกด ไมเห็นดวย  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ขออนุญาตรบกวน       

นิดเดียวครับ ไหน ๆ จะขอนับคะแนนใหมแลว ตอนนี้ก็ดึกมาก พี่นองเราก็จํานวนไมคอย

มากนัก แลวเรื่องนี้เปนเรื่องที่ตองตัดสินใจทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่งบางอยางวา   

จะใหอํานาจนิติบัญญัติมีอํานาจที่พอตอการทําหนาที่ทํางานหรือไม ใหพี่นองสมาชิก   

ของเรามารวมกันมากกวานี้ ถือวาเปนการพักตรงนี้กอน แลวพรุงนี้เชาพอมาครบถวนแลว

ก็มาโหวตเรื่องนี้เต็ม ๆ กันอีกสักครั้งหนึ่ง 



 ๒๙๑ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ดรุณี ๑๒๕/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

คืออยางนี้ทานการุณครับ ชาวบานนี่นะครับ เขาก็ติดตามอยูนะครับ เราเอาเหตุผลที่ฟง

กันในสภา แลวก็ตัดสินใจ เมื่อครบองคประชุมแลว เราไมมีเหตุผลจะไปเลื่อนลงคะแนน

ในอีกวันหนึ่ งนะครับ  เสียหายเปลา  ๆ  ครับ  ทานครับ  เสียหายเปลา  ๆ  นะครับ               

ทานลงคะแนนครบถวนแลวใชไหมครับ อาว ผมยังไมไดถามหรือครับ ผมถามไปแลวนี่

เมื่อกี้ ถาอยางนั้นผมถามอีกครั้งนะครับ ทานที่เห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกดเห็นดวย    

นะครับ กดคะแนนอีกครั้งครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ครับ ถาหากวาทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการที่เพิ่มถอยคําดังกลาวนะครับ เหมือนที่

ถามสักครูนะครับ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับทานสมาชิกที่ขอแปรญัตติไว ใหกด       

ไมเห็นดวย นะครับ เชิญลงคะแนนครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีทานใดยังไมไดลงคะแนน มีไหมครับ ปดการลงคะแนนนะครับ เจาหนาที่รวมคะแนน

ดวยครับ เห็นดวย ๒๕  ไมเห็นดวย ๒๔ นะครับ ก็เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ ๔๙ นี่ 

ยังไมไดรวมผม ๒ คนนะครับ ครบองคประชุมครับ ไมตองหวงครับ เปนไปตาม

กรรมาธิการเสนอนะครับ  

- ๑๒๖/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๒๙๒ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๒๖/๑ 

 

มีมาตรา ๑๓๐ ผานหมดแลวนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานวัชราเดี๋ยวครับ มีญัตติ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

นะครับ มีสมาชิกหลายทานคิดวาจะขอนับคะแนนเปนครั้งที่ ๓ ครับ ตามขอบังคับครับ 

ตามสิทธิ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวนะครับ ทานสมาชิกขอนับนะครับ มีผูรับรองไหมครับ  

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ครับ ก็มีผูรับรองอีกนะครับ ถาครั้งที่ ๓ ก็เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรนะครับ ตอนนี้         

ทานกรรมาธิการออกไปหมดแลวครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  เห็นไหมครับ ตอนนี้กรรมาธิการยกรางวอลกเอาท  

ไปโดยสวนใหญแลวครับตอนนี้ ออกหองประชุมไปแลว 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ก็สิทธิของเขาครับ ก็ผลัดกันเดินคนละวันนะครับ ในที่ประชุมนี้ก็คงจะไมครบแลวนะครับ 

ถาไมครบนี่ ทานวุฒิชาติครับ  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ ผม วุฒิชาติ กัลยาณมิตร 

ทานประธานครับ ผมขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับ เพื่อความถูกตองนะครับ เพื่อความ

สงางามในเรื่องขององคประชุมนี่ ผมขออนุญาตใหแสดงตน ถาองคประชุมไมครบนี่      

นะครับ เอาเปนอันวาเราปดการประชุมแลวไปโหวตกันพรุงนี้ไดไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คืออยางนี้ครับ องคประชุมไมครบอยูแลวนะครับ เพราะวาเมื่อกี้นี้คะแนนก็เฉียดฉิว      

นะครับ หาสิบเศษ ๆ ที่อยูในหอง พอกรรมาธิการออกไปแลวนี่นะครับ  

     



 ๒๙๓ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๒๖/๒ 

 

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานปกรณครับ  

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผมไมเขาใจ

วาเราลงคะแนนกัน ๒ ครั้งแลวนี่ แลวผมคิดวาสมาชิกสวนใหญนี่ก็เขาใจวาเรามีจํานวน

อยูแคนี้ แลว ๒ ครั้งนี่คะแนนเทากันนี่ ผมอยากจะขอรองทานสมาชิกวา กรณีอยางนี้     

มันนาที่จะมีขอยุติ ผมคิดวาลงก็เทานั้นนะนะครับ  

  (นายเศวต ทินกูล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตครับ กราบเรียนทานประธาน         

ที่เคารพครับ ทานกรรมาธิการ ทาน สสร. ผูทรงเกียรติ ผม เสริมเกียรติ วรดิษฐ สสร. ครับ 

การนับคะแนนนี่มีเหตุผลที่จะตองนับคร้ังที่ ๓ จริง ๆ ครับ เนื่องจากครั้งแรกนี่เห็นดวย ๒๕ 

ไมเห็นดวย ๒๔ และงดออกเสียง ๑  แตพอมาครั้งที่ ๒ นี่ ทําไมคะแนนเปน ๒๕  ๒๔  ๒๕ 

คือเห็นดวย ไมเห็นดวย ๒๔ งดออกเสียง ไมมี มันก็เปนที่กังขาวามันเกิดอะไรขึ้น         

แลวในเรื่องสําคัญอยางที่ทานการุณวา มันเปนเรื่องมิติใหมของการใหหมายเรียกของ

รัฐสภามีผลบังคับนี่ ถาเราตองการใหโปรงใสในกรณีฉิวเฉียดนี่ แลวเรามาเรงรัดวา         

ใหโหวตในลักษณะหมิ่นเหมอยางนี้ ผมคิดวาไมมีเหตุผลเลยครับ การที่จะเลื่อนไปพรุงนี้ 

มันเปนมิติที่วาทุกคนก็รูวาถาเกิดใหปลอยไปวันนี้มันกลับไมโปรงใสครับ ผมคิดวา

ขอเสนอทาน สสร. เมื่อกี้นี้วาใหเลื่อนไปลงมติพรุงนี้ มีเหตุผลดีครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คืออยางนี้ เดี๋ยวครับ ผมถามทานเลขาหนอย ลงครั้งแรกนี่นะครับ คะแนนเทาไรครับ ๒๕  

๒๔ งดออกเสียง ๑  แลวก็ครั้งที่ ๒  ๒๕  ๒๔ ไมมีงด เขาก็อาจจะไมกดคะแนน หรือวา

เหตุผลอ่ืนนี่นะครับ มันก็สิทธิของแตละคน คะแนนที่ลงใหนะครับ มัน ๒๕  ๒๔ เทากัน  

นะครับ ทานยอมกันไมไดหรือครับ เพียงแตถอยคํามันตางกันเพียงเทานี้นะครับ          

แลวพอกรรมาธิการเขาเติมนี่นะครับ มันก็ไดอยางที่ทานตองการไปสวนใหญแลวนะครับ          

ผมขอประนีประนอมนะครับทานครับ เพื่อใหเห็นแกสภาครับทาน  

 



 ๒๙๔ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๒๖/๓ 

 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย 

ครับ ผมวาเรื่องนี้เรากําลังบอกวาเรากําลังที่จะฟอกนักการเมืองใหขาวสะอาด เรากําลัง

บอกวาเราจะเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อที่เราจะไดคนดีเขาสูสภา แตเร่ืองที่เรากําลังพูดถึง

ขณะนี้นี่ ผมถือวาเปนกระบวนการหนึ่งในการตรวจสอบอํานาจฝายบริหารและ           

ฝายนิติบัญญัติ ผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่อง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คืออยางนี้ทานศักดิ์ชัยครับ ผมนี่เห็นแกสภานะครับ เรานี่อยูสภาดวยกันนะครับ ตอนนี้  

นะครับ เกิดการที่สมาชิกออกนอกหองประชุม ซึ่งเปนสิทธินะครับ เมื่อวันกอนก็ออกกันไป 

ก็เปนสิทธิ  ไม มีใครวาใครได  แต เมื่อเกิดเหตุการณอยางนี้ขึ้นมานี่นะครับ  ก็ขอ          

ความรวมมือวาเห็นแกสภานี่นะครับ แลวมันก็ไมไดเสียหายนะครับ ทานจะยอมกันไดไหม

ครับ  

- ๑๒๗/๑ 

 

   



 ๒๙๕ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รัตนา ๑๒๗/๑ 

 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ คือสิทธิในการนับคร้ังที่ ๓ นี่

นะครับ มันก็ยังคงอยูใชไหมครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

อะไรนะครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  หมายถึงวาองคประชุมไมครบนี้ สิทธิในการนับ

นี่ก็ยังอยูใชไหมครับ   

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

สิทธิในการนับนี่นะครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :   ครั้งที่ ๓ ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

เดี๋ยวผมขอปรึกษาทานเลขาวาอยางไรครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ความจริงเราดําเนินการประชุมมาไดดีพอสมควร มีการวอลกเอาทบางเมื่อวานกอน 

แตวาผมเขาใจวาเราโหวตหลายครั้งนะครับ แลวคะแนนหางกัน ๑ คะแนนนี่ก็หลายครั้ง 

แตวาไมไดมีขอสงสัยนะครับ เร่ืองการนับคะแนน หลายครั้งที่กรรมาธิการก็แพดวย

คะแนนเดียว ก็ไมไดนับคะแนนใหมนะครับ ความจริงเปนสิทธิละครับที่จะนับคะแนนใหม

ได แตมันเกิดคําถามในใจครับวา ตองชนะใชไหม ประเด็นนี้ตอง ชนะใชไหมครับ            

จึงจะไมตองลงมติกันอีก ผมเขาใจวาคะแนนก็ชัดเจนอยูพอสมควรแลวนะครับ แลวก็

นาจะเปนที่ยุติได ความจริงกรรมาธิการถอยนะครับ ดวยการเติมวา ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย

บัญญัติตามที่ทานประธานไดแนะนํานะครับ ผมคิดวานาจะเพียงพอ ทานประธาน        

ขอหารืออยางนี้ครับวา อยาเอาชนะ แพ กันเลยครับ เปนสิทธิอยูจริงครับที่จะนับคะแนน

ใหม แตวาอยาไดเอาชนะ แพ กันเลยครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

คืออยางนี้ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์เปนคนบอกสมาชิกทั้งหอง

บอกวาการจะอภิปรายนี่ครับ ยกมือใหประธานเรียกกอน พอประธานเรียกแลวคอยพูด 

ทานก็เปนคนพูดเองนะครับ  แตพอทานจะพูดทานก็ยืนขึ้น  แลวก็กดไมคนะครบั  



 ๒๙๖ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รัตนา ๑๒๗/๒ 

 

ผมขอใชสิทธิประธานนี่นะครับ ดวยความเคารพอาจารยจริง ๆ นะครับ เดี๋ยวอาจารย     

นั่งกอนนะครับ แลวก็ขออนุญาต ผมจะอนุญาตนะครับ คืออยางที่ผมเรียนนะครับวา     

ถาหากเราเอาชนะกันตรงนี้นี่นะครับ พรุงนี้มาประชุม ผมกําลังจะอธิบายใหฟงนะครับ 

สิทธิที่จะขอนับคะแนนทานยังมีอยูนะครับ ทานยังมีอยูนะครับ เพียงแตวาพรุงนี้นี่นะครับ 

ทานมาแลวทานก็ตองมาอภิปรายอีกรอบหนึ่งนะครับ มันก็จะเสียเวลา แลวเราเดินไป     

ไมถึงไหน เรามาเอาชนะกันแคถอยคําตรงนี้นี่นะครับ รัฐธรรมนูญอีกตั้งครึ่งเลมนี่นะครับ 

ไมไดดําเนินการใหรวดเร็วนะครับ เอาเปนวาถาหากอาจารยยังติดใจนะครับ ตอนนี้     

องคประชุมผมดูแลวไมครบหรอกนะครับ ผมก็จะเลิกประชุมนะครับ อาจารยวาอยางไร

ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ผมติดใจที่ทานเลขาพูดวา ตองเอาชนะกันดวยหรือ ทานประธานครับ ทุกคนมีเหตุผล     

โตกันแลวทั้งสิ้น ผมก็อยูในสภานี้มานาน มันมีหลักเกณฑและหลักการในการขอนับได 

มันไมใชเหตุผลตองเอาชนะกันละครับ สามารถจะตรวจสอบได ผมนี่ยังอะลุมอลวยนะ    

ในครั้งที่ ๒ นี่เขาไมใหใชกดบัตร ตองเซ็นชื่อ เพื่อที่จะตรวจสอบวา มีการกดบัตรแทนกัน

หรือไม และในครั้งที่ ๓ จะตองขานชื่อทีละคน และลุกขึ้นยืน เพื่อที่จะบอกวา ขาพเจาชือ่นี ้       

เห็นดวย หรือไมเห็นดวย ทุกอยางมีเหตุมีผล สภานี่เขาวางกันไว เขาจึงถือวาเปนเอกสิทธิ์     

ที่ฝายหนึ่งฝายใดจะขอนับคะแนนใหมได ถาคะแนนนั้นใกลเคียง มันไมใชเปนเรื่อง      

การเอาแพ เอาชนะครับ ผมคิดวาถาพูดอยางนี้นี่ ทานอาจจะไมเขาใจวาในสภาเขามีเหตุ   

มีผลอยู แลวก็คิดวาเอาแตเพียงแคเอาแพ เอาชนะ เขามีระบบที่ปองกันไมใหมีความ

ผิดพลาดจากการกดคะแนนแทนกัน เพราะวามันไมสามารถจะตรวจกันได เพราะคนมัน

เยอะ เขาก็มีระบบ ก็คือใหนับคะแนนใหม และเขาใหเปลี่ยนการนับคะแนนเปนครั้งที่ ๒ 

ไมใหใชวิธีกดบัตร ใหใชวิธีใชบัตรมาเซ็นชื่อ บัตรแดงกับบัตรน้ําเงิน  และครั้งที่ ๓ จึงให    

มีการขานชื่อทีละคน แลวก็เพื่อใหเวลากับฝายที่คิดวาตัวเองอยากจะเรียกรองสิทธิ 

สามารถจะเรียกสมาชิกขางนอกเขามาเพื่อใหไดความยุติธรรมได ทั้งหมดนี้ทุกอยางสภา

มีเหตุมีผลครับ ไมไดเอาแพ เอาชนะ ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 

 - ๑๒๘/๑ 



 ๒๙๗ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๒๘/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ก็อยางที่เรียนทานสมาชิกนะครับ ขอความกรุณาไดไหมครับ ญัตตินี้ก็ไมใชเร่ือง     

จะเปนจะตายนะครับ เปนเรื่องไมใชเหลือบากวาแรงที่เรายอมกันไมไดนะครับ มันไมใช

ประเด็นที่คอขาดบาดตายนะครับ อาจารยจรัสครับ เห็นดวยไหมครับ เชิญอาจารยจรัส

ครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ จริง ๆ แลวก็ถอยคํา

ที่กรรมาธิการเพิ่มเติมก็พอยอมรับไดอยูแลวครับ ผมคิดวาเพื่อนสมาชิก ถาเห็นวามันพอ

ไปไดก็นาจะพอยอมไดนะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตกลงนะครับ ทานสมาชิกครับ เพราะวาเมื่อกี้ถามครั้งที่ ๒ ก็คือ ถามสมาชิกและสภา                    

ก็รับรองนะครับ ขอกันกินนะครับ ใหมันเรียบรอยนะครับ ที่ประชุม อยาใหเกิดความรูสึก

ไมดีตอกันเลยนะครับ เรายังทํางานอีกหลายวันนะครับ ทานวีนัสครับ 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ทานประธานครับ ผมก็จับทาง จับตาดูตลอด

ตั้งแตเชา ผมก็ไมพูดนะครับ แตอยางไรก็ตาม แตวันนี้มันก็แตมเดียว มันก็ยังเปนที่สงสัย 

ถาทานประธานจะใหโอกาสนี่ ผมวาพรุงนี้เราขอเรื่องนี้อีกที ประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง 

เพื่อใหสมาชิกไดอภิปรายเห็นขอแตกตางระหวาง ๒ สวนที่สมาชิกไดแปร กับสวนของ

กรรมาธิการยกราง เพื่อใหสมาชิกสวนใหญไดตัดสินใจรวมกันอยางถูกตองอีกทีครับ                    

นี่เปนขอเสนอครับ ทานครับ หลังจากนั้นทานก็ปดเลยนะครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสุนทรครบั เชิญครับ 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร  จันทรรังสี                          

ผมไมเห็นดวยที่จะตองเลื่อนไปเปนพรุงนี้นะครับ เพราะองคประชุมในวันนี้ไดครบแลว                

นะครับ ในครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ที่เรานับคะแนนกัน แตในครั้งที่ ๓  นี่ ถาจะมีการเดิน

ออกไปหรือวอลกเอาทจริง ๆ  ก็ตองมาพิจารณากันดูอีกทีวาจะประชุมตอกันไปไดหรือ

เปลา  แตผมคิดวาการลงคะแนนควรที่จะยุติในคืนนี้  เพราะจะรออางวาสมาชิกยังมาไมมาก     

 



 ๒๙๘ 
สสร ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๒๘/๒ 

 

ผมวาไมถูกตอง เพราะวาสมาชิกมีหนาที่ตองพรอมตอการประชุม ไมใชวาใหสภารอ     

ใหสมาชิกมาเยอะ  ๆ จึงจะประชุมลงมติตามขออ่ืน  ๆ  ได ผมขอเสนอใหมตินี้ยุติ                          

ในวันนี้ครับ จะเด็ดขาดหรือวาจะเลิก หรือจะยุติอยางไรก็ใหมันชัดเจน 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารย เ จิมศั กดิ์ ค รับ  ขอความกรุณาได ไหมครับ  เพื่ อ เห็นแกส วนรวม                          

ทานก็เปนหลักใหสภามาตลอดนะครับ ทานเศวตครับ เชิญครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  ผม เศวต  ทินกูล ครับ ทานประธานครับ ผมประทวง

ทานประธานครับ เมื่อองคประชุมไมครบ ทานก็พูดไปใหญแลวครับทานประธาน  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเศวต  

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับผม 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานฟงผมนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้สมาชิกเขากําลังเดินออกไปนะครับ เหมือนกับที่เดิน

ออกไปแลวเรากดแลวเขาเขามา แตตอนนี้เรายังไมไดเช็กใหมันเปนทางการนะครับ      

เมื่อยังไมเปนทางการนี่นะครับ ก็ยังถือวาครบนะครับ เพียงแตวาขอความรวมมือรวมแรง

กันตรงนี้นะครับ  

   นายเศวต ทินกูล  :  อยางนั้นผมเสนอขอเช็กองคประชุมครับ ทานประธาน

ครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถาขอเช็กนี่นะครับ ยกมือนะครับ เอาเปนวาอยางนี้ครับ ผมดูแลวนี่นะครับ นับไป     

ก็เทานั้นนะครับ ผมขอใชสิทธิประธานนะครับ ปดการประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๒๓.๒๐ นาฬิกา 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๐  
วันจันทรที่  ๒๒ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

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

รายนามคณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปรื่อง      รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

นางสาวยุพา   ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม
  นางนัยนา  เปรมประพันธ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

  นางสุภปภา  หนองพงษ    ผูอํานวยการกลุมงานบรหิารงานทั่วไป 

  นางกัลยา  พิมเสน   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๑ 

  นางสุจิตรา  อรุโณ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔  

  นางบังอร  วบิูลโกศล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางนนทสภรณ  ขุนทองจันทร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางสันทนา  ทรัพยพูนผล  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางพัชรี  ไชคําพา   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางสติมา  จันทรไพจิตร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางสาวฐานวีร  เกิดโสดศรี  เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

  นางนภาภรณ  แพทยพนัธุ  วิทยากร ๕ 
 
ผูจดรายงานการประชุม  (กลุมงานชวเลข ๓)   
  นางสาวบุศยรินทร  พจนวิชัย   นางสาวรสรนิทร  กนกอดุม  

  นางศันสนีย  ฤทธิประเสริฐศรี  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ  

นางนิวรา  คาํงาม   นางเสาวลักษณ  เพชรา 

  นายพรเทพ  ไชยสวงนสุข  นางสาวอุทัยวรรณ  จํานงคศาสตร 

นางสาวนัชชา  โนไธสง  นางสาวสุพชิชาย  เนื่องพิมพ 
 



- ๒ – 
   

  นางสาวสายชล  ไทยรวมมิตร  นางสาววีรุทยั  ผาสุกเวชพร 

  นางสาวปทติตา  ธีรนนท    นางศิริวรรณ  สากลวารี  

  นางสาวประไพพิศ  ดีสุน  นางสาวกุลนที  หวังประเสริฐ 

  นางนงลักษณ  อู   นางดรุณี จันทพันธ 

  นางสาวสมร  เกตุศรี    นางสาวรัตนา  ภูระหงษ 

  นางสาวเกศราภรณ  จันทรบํารุง นางสาวรัศมี  บานเย็น 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   


















	ปก
	สารบัญ
	รายชื่อสมาชิกที่มา ลา ขาด ในการประชุม
	รายงานการประชุม
	คณะผู้จัดทำ
	บันทึกการขอแก้ไขรายงาน



