


สารบัญ
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 
วันเสารที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
------------------- 

           หนา 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม       ๒ 

    ผูอภิปราย

    - นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ     ๒-๔ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชมุ  ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

- รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    

พุทธศักราช .... ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว 

(เปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งที่แลว)  ๕ 

   ผูอภิปราย 

     - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร    ๘๔, ๑๖๑, ๑๗๖ 

   - นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล    ๑๓๙, ๒๓๘ 

     - นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน    ๒๓๗ 

     - นายการุณ ใสงาม      ๘, ๑๒, ๑๔, ๑๗,   

๑๘, ๑๙, ๒๔, ๒๖, 

๔๐, ๘๓, ๙๗, ๙๙, 

๑๐๙, ๑๑๐, ๑๑๑, 

๑๑๒, ๑๑๓, ๑๑๔, 

๑๑๖, ๑๑๗, ๑๑๙, 

๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓, 



 - ๒ - 

หนา 
๑๒๘, ๑๓๑, ๑๓๒, 

๑๔๓, ๑๔๔, ๑๔๕,       

            ๑๘๐, ๑๘๖, ๑๘๗,      

            ๑๘๘, ๑๘๙, ๑๙๒,       

           ๑๙๙, ๒๐๑, ๒๐๒,   

            ๒๐๓, ๒๐๔, ๒๐๖,  

           ๒๒๑, ๒๒๕, ๒๒๖,  

             ๒๓๒, ๒๓๓, ๒๓๘,  

           ๒๔๑, ๒๔๓, ๒๔๔,   

            ๒๔๖, ๒๔๙,  ๒๕๐,  

           ๒๕๑, ๒๕๔, ๒๖๑,  

            ๒๖๖, ๒๗๑, ๒๗๒,  

           ๒๗๔, ๒๗๕ 

      - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย    ๖๗, ๙๑, ๑๒๔,  

            ๒๗๐ 

   - นายจรัญ ภักดีธนากุล    ๖, ๑๓, ๑๖,๑๗,   

        ๑๔๘, ๑๔๙, ๑๗๐,

         ๑๗๑, ๑๗๔, ๑๗๕,  

        ๑๘๔, ๑๙๘, ๒๐๓,       

        ๒๑๘, ๒๑๙, ๒๒๔, 

        ๒๓๖, ๒๗๙   

 - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   ๕, ๖, ๑๗, ๒๐, 

        ๒๑, ๓๙, ๔๐, ๔๔,

        ๔๗, ๘๗, ๘๙, 

        ๑๐๗, ๑๑๖, ๑๒๖,    

        ๑๓๔, ๑๓๕, ๑๓๗,    

        ๑๔๙, ๑๕๐, ๑๘๔,  



 - ๓ - 

หนา 
        ๑๘๕, ๑๙๔, ๑๙๗,

         ๒๐๖, ๒๐๗, ๒๐๙, 

        ๒๑๑, ๒๒๒, ๒๒๓, 

        ๒๖๙, ๒๗๕, ๒๘๐,

        ๒๘๑, ๒๘๓, ๒๘๔, 

        ๒๘๘     

 - ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา   ๓๓, ๑๓๔    

 - นายชนินทร บัวประเสรฐิ    ๕๒     

 - นายชาลี กางอิ่ม     ๕๗  

 - นายชํานาญ ภูวิลัย     ๕๘    

 - นายชูชัย ศภุวงศ     ๒๒, ๒๖๕, ๒๘๘ 

 - นายธวัช บวรวนิชยกูร    ๑๙๔, ๑๙๕, ๑๙๖ 

 - นายธีรวัฒน รมไทรทอง    ๖๖    

 - นายปริญญา ศิริสารการ    ๓๐, ๓๓, ๑๒๕

 - นายปกรณ ปรียากร     ๓๑, ๒๑๖ 

 - นายประพนัธ นัยโกวิท    ๔๔, ๔๖, ๔๗, ๕๐,

        ๕๑, ๘๓, ๘๖, 

        ๑๑๔, ๑๑๕   

 - ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย แสงวิเชียร  ๒๒๗, ๒๒๙, ๒๓๔, 

        ๒๕๖    

 - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ   ๒๑, ๒๒, ๓๕, ๔๓,

        ๘๕, ๙๒, ๙๓, ๙๕,

        ๙๖, ๒๓๗, ๒๔๔,  

        ๒๕๔, ๒๕๕,๒๕๖,  

        ๒๕๗, ๒๕๘   

 - นายไพบูลย วราหะไพฑูรย    ๒๑๙, ๒๕๑,  

        ๒๕๒, ๒๕๓    



 - ๔ - 

หนา 
 - นายไพโรจน พรหมสาสน    ๗๑, ๑๑๑  

 - นายมนตรี เพชรขุม     ๖๔, ๑๖๔ 

  - พลตํารวจเอก มีชัย นุกลูกิจ    ๑๓๖ 

     - รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร   ๒๓๖, ๒๖๔ 

      - นายวัชรา หงสประภัศร    ๒๘, ๓๓, ๘๘,          

           ๑๖๐, ๑๖๙, ๑๗๑ 

     - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์    ๕๖  

     - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ   ๑๑๗, ๑๑๘, ๑๑๙,   

           ๑๓๒, ๑๓๓, ๑๔๒,    

            ๑๖๗, ๑๗๖ 

     - นายวีนัส มานมุงศิลป    ๒๔, ๑๖๓, ๑๖๔ 

     - นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร    ๒๑๗, ๒๑๘,  

            ๒๒๓, ๒๒๕ 

     - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย   ๕๓, ๙๑, ๑๐๓,  

             ๑๑๑, ๑๒๒,๑๒๗,  

           ๑๓๐, ๑๓๑, ๑๓๖,  

        ๑๓๗, ๑๓๘,๑๓๙,    

            ๑๔๙, ๑๕๐   

- นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกลุ    ๔๒, ๔๓, ๕๐,  

           ๖๓, ๑๒๔, ๑๘๑ 

   - นายเศวต ทินกูล     ๒๑, ๖๘, ๗๐, ๘๘,  

            ๙๓, ๑๐๐, ๑๐๒, 

           ๑๑๕, ๑๑๖, ๑๗๘, 

            ๑๗๙, ๑๘๐, ๒๕๙  

                                   - นายศิวะ แสงมณี                ๑๙, ๑๒๘, ๑๒๙,   

                      ๑๓๗, ๑๓๘, ๑๔๐,       

    ๑๔๑, ๑๔๓, ๑๘๒,  



 - ๕ - 

หนา 
           ๒๑๖, ๒๒๐,  

           ๒๒๑, ๒๘๙   

      - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ    ๖๒, ๗๑, ๑๔๓,   

            ๑๘๑, ๒๒๙ 

     - ศาสตราจารยสมคิด เลศิไพฑูรย   ๒๒, ๒๖, ๒๒๑,  

            ๒๒๓, ๒๒๖, ๒๒๙, 

           ๒๓๐, ๒๓๑, ๒๓๔,  

            ๒๓๕, ๒๔๓, ๒๔๕,  

           ๒๕๐, ๒๕๓, ๒๕๔,  

            ๒๕๖, ๒๕๗, ๒๕๘,  

           ๒๕๙, ๒๖๓, ๒๖๘,  

            ๒๗๑, ๒๗๓, ๒๘๒,  

           ๒๘๔, ๒๘๖, ๒๘๗            

     - นายสมชัย ฤชุพันธุ     ๕๓, ๗๖, ๑๕๐,  

            ๑๙๘ 

     - นายสวัสดิ์ โชติพานิช     ๔๖, ๔๗, ๔๙,  

           ๕๒, ๕๕ 

     - นายสวิง ตนัอุด     ๑๘๒, ๑๙๗,  

           ๑๙๘, ๒๐๕ 

     - นายสุนทร จันทรรังส ี    ๕๔, ๕๗, ๑๓๐, 

            ๑๕๐, ๑๗๑, ๑๗๒,  

           ๑๗๕, ๑๗๖, ๑๗๘,  

            ๑๙๑, ๑๙๒ 

     - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย    ๑๕๖, ๑๗๓, ๑๗๔,  

           ๑๗๕, ๒๑๓, ๒๑๕,  

            ๒๔๖, ๒๔๗,  

          ๒๔๘, ๒๔๘ 



 - ๖ - 

หนา 
     - นายสุรพล พงษทัดศิริกลุ    ๑๐๒ 

   - นายสุพจน ไขมุกด     ๙๔ 

     - นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ     ๑๕, ๑๖, ๒๔, ๒๘  

       - นายอรัญ ธรรมโน     ๕๐ 

     - นางสาวอลสิา พันธุศักดิ์    ๗๘, ๘๐, ๘๑, ๘๒,  

            ๘๓, ๑๒๔, ๒๐๔ 

     - นายอัครวิทย สุมาวงศ    ๑๔๐, ๑๘๓,  

           ๒๑๐, ๒๑๑  

     - นายอัชพร จารุจินดา     ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๘, 

            ๓๙, ๔๒, ๔๙, ๕๙, 

            ๗๔, ๘๑, ๘๓, ๘๔,      

           ๘๕, ๙๕, ๑๑๐,       

            ๑๑๑, ๑๑๒, ๑๑๕,  

           ๑๑๖, ๑๒๐, ๑๒๑,  

           ๑๙๖, ๑๙๙, ๒๐๘,  

           ๒๐๘, ๒๑๔, ๒๔๐ 

     - นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ   ๗๖ 

    - นายอุทิศ ชชูวย     ๑๔๕, ๑๔๖,  

           ๑๔๗, ๑๔๘,  

           ๑๖๒ 

 

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

 

 

 
           











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ) 

วันเสารที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน  พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

_______________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๔ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม ๙๔ คน 

 
  (เนื่องจาก นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ติดราชการ 

นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง จึงปฏบิัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
เรียนทานสมาชิก ขณะนี้มีทานสมาชิกมาลงชื่อครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุม 

เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปนะครับ 

 
          - ๒/๑ 

 

 



 ๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 บุศยรินทร ๒/๑ 

 

  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่แจงตอที่ประชุม ยังไมมีนะครับ นี่เร่ืองเพื่อแจง

ครับ ทานเสริมเกียรติครับ ทานมีอะไรแจงหรือครับ เชิญครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ          

ทานกรรมาธิการ ทาน สสร. ผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมขออนุญาตกราบเรียน      

แจงทานประธานทราบถึงความคืบหนาของการประชุมเมื่อวานนี้ ตั้งแตประชุมมา         

สิบกวาวันนั้น กระผมขอกราบเรียนทานประธานวา เมื่อวานนี้เปนวันซึ่งทานประธาน      

คงจะพอใจ แลวก็ดีใจ แลวคลายกังวลไปไดในระดับหนึ่ง เพราะวาเมื่อวานนี้รัฐธรรมนูญ

เราไดมีการพิจารณาคืบหนาไปตั้ง ๒๕ มาตรา ซึ่งในการประชุมเมื่อวานนี้บรรยากาศ   

การประชุมก็เปนไปดวยดี ในมาตราหลาย ๆ มาตราที่มีผูแปรญัตติ ทางกรรมาธิการ      

ยกรางก็กรุณาผอนปรน เพิ่มเติม แกไข ตัดทอนใหผูแปรญัตติ ในโอกาสเดียวกัน             

ผูแปรญัตติทั้งหลาย ก็ตองขอชมเชยวาก็ผอนปรนที่ไมตองเอาตามที่ตัวเองตองการ      

เสียทั้งหมด ไดมาพอบางอยางเห็นวาไปไดก็รับกัน การประชุมจึงเดินหนาไปไดอยางดียิ่ง 

ก็ตองขอกราบเรียนทานประธานวา ทานคงจะเบาใจในเรื่องความลุลวงของรัฐธรรมนูญ  

ไปไดในระดับหนึ่ง  

  ในประเด็นตอมา กระผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวา สําหรับการ

ประชุมเมื่อวานนี้ในชวงสุดทายนั้น ก็เปนการประชุมของมาตรา ๑๓๐ เกี่ยวกับเร่ืองการที่

ทางกรรมาธิการของรัฐสภา คือสภาผูแทนก็ดี หรือวุฒิสภาก็ดี ตองการจะมีคําสั่งเรียก

บุคคลสงเอกสาร หรือมาชี้แจงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น ทางฝายผูขอแปรญัตติก็เห็นวา

ในทางปฏิบัติเกิดปญหาอยางมากมายหลาย ๆ ครั้ง ที่ไมวาจะรัฐบาลใด ประเด็นก็คือวา 

ผูที่ไดรับคําสั่งใหสงเอกสารก็ดี ผูที่ไดรับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

ทานเสริมเกียรติครับ 

  นายเสริมเกยีรติ วรดิษฐ  :  ครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ดวยความเคารพทานนะครับ สิ่งที่ทานกําลังอภิปรายนั้นอยูในวาระครับ        

   



 ๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 บุศยรินทร ๒/๒ 

 
  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขอกระผมนิดเดียวครับ ผมมีเร่ืองที่จะสลาย   

ใหบรรยากาศหองนี้ซึ่งสิบกวาวันประชุมมานี่มันอับ ก็อยากจะใหมันสะอาดขึ้นแลวก็สิ่ง   

ที่คางเมื่อวานนี้ มาตรา ๑๓๐ วรรคสอง ก็จะจบไดอยางดีครับผม จะเขาประเด็นครับ    

ทานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

จบครับ จบเรียบรอยดีครับ เขาคุยกันแลวครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมขอนิดหนึ่งไดไหมครับทานครับ นิดเดียว 

เองครับ เพราะวาถาปลอยคาไวนี่นะครับ ถึงจะจบ แตวาความคาใจนี่มันนาเสียดาย

โอกาสที่ความรัก ๑๐๐ บวก ๑๐ นี่นะครับมันดีอยูแลว แตงานสิบกวาวัน โดยเฉพาะ     

ดึกทุกคืนนี่ บางครั้งอาจจะมีกระทบกระทั่งในเรื่องคําพูดและอารมณบาง แลวถาไมพูด

เสียเลยนี่นะครับ ผมเสียดายวาความรักที่ผมไดรับจาก ๑๐๐ บวก ๑๐ นี่มันอาจจะหายไป

อยางนาเสียโอกาสครับ ก็เลยขออนุญาตทานประธานวา สิ่งตรงนี้ขอนิดเดียวครับ       

ทานครับวา สําหรับประเด็นนี่นะครับ มีเหตุผลทั้ง ๒ ฝาย ฝายของที่แปรญัตติก็เกิดปญหา

วาทํางานไมได เพราะเรียกแลวไมมา เรียกแลวไมสง แตฝาย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

ทานเสริมเกียรติครับ เราเซฟ (Save) เวลาดีกวานะครับ 

  นายเสริมเกยีรติ วรดิษฐ  :  นิดเดียวครับทาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

หลายนิดแลวครับ ทานครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  : ครับ ก็นี่เดี๋ยวจะเขาเลยครับ ฝายที่ผูถูกเรียก

รวมทั้งผมนี่ครับ ก็เกิดปญหาวาเวลาเรียกมานี่ซ้ําซอนหลายชุด เรียกมาขมขู เรียกมา

เสียดสี เรียกมากระทบ ก็เรียกวาไมใชเกิดจาก สส. แลว เกิดจากคนที่มารวม สส. พวกที่

ถูกเชิญมาเปนนักวิชาการ ผูชํานาญการนี่ เอาละครับ เขาประเด็นนิดหนึ่ง ประเด็น       

เมื่อวานที่คางอยู 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ยังไมเขา ทานครับ ดวยความเคารพจริง ๆ ครับ  



 ๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 บุศยรินทร ๒/๓ 

 
  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมจะเขาประเด็นนิดเดียว แจงทานนิดเดียว  

นะครับวา ผมก็ตกลงอยางที่ทานวา ตกลงกันไดนะครับ ที่ทานทราบนี่นะครับ กระผม   

ทราบวามันคางอยูนิดเดียวตรงที่วาจะตองมีการไดรับโทษหรือไม ซึ่งทางฝายกรรมาธิการ

บอกวาตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานครับ ดวยความเคารพจริง ๆ ครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวสมาชิกทานอื่นเขาจะตอวาผมครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  อันนี้ผมขอวามันจบลงตรงนี้ ทานทราบแลว   

ใชไหมครับวาจบได 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทราบแลวครับ 

  นายเสริมเกยีรติ วรดิษฐ  :  ไม ทีนีส้มาชิกหลายคนไมทราบ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไมเปนไรครับ เดี๋ยวเขาทราบกันเองละครับ 

  นายเสริมเกยีรติ วรดิษฐ  :  เดี๋ยวทานจะเสนอใชไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ  

  นายเสริมเกยีรติ วรดิษฐ  :  ขอบคุณทานมากครับ 

 
          - ๓/๑ 

 

 

 

 



 ๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รสรินทร ๓/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ ก็ขอบพระคุณทานเสริมเกียรตินะครับ ก็เปนความหวังดีกับที่ประชุม  

นะครับ แตตองเรียนอยางหนึ่งครับวาเวลาประชุมแลวนะครับ อยาเอางานในที่ประชุม

กลับบานนะครับ อยาเอางานเมื่อทําเสร็จไปแลวมาเปนอารมณนะครับ ผมวาหลายทาน           

ก็รูสึกเชนเดียวกันนะครับ ถาเอากลับไปคิดไปบานนอนไมหลับหรอกครับ แลวก็อีก                

เร่ืองหนึ่งนะครับ ไหน ๆ พูดตรงนี้แลวก็ขอความรวมมือทานสมาชิกทุกทานนะครับ วาใน

การประชุมบางทีก็เขาใจวา พอดึกหนอยค่ําหนอยนี่ก็เหนื่อยนะครับ แตการเหนื่อยนี่เรา

เหลือระยะเวลาอีกประมาณ ทํากันเต็มที่เหนื่อย ๆ นี่นะครับ ก็ถึงสิ้นเดือน ก็มีเวลาอีก 

ไมกี่วันนะครับ ที่เราจะไดทํางานสําคัญตรงนี้ ก็อยากจะขอความรวมมือกับทานสมาชิก

นะครับวา ในการประชุมนั้นอยากใหอยูรวมกันตลอดนะครับ อาจจะเหน็ดเหนื่อยหนอย  

ก็เพราะเราอาสามาแลว ถาหากวาไปมีปญหาเรื่ององคประชุมบาง จํานวนเหลือนอยบาง

นี่นะครับ เจตนารมณของการยกรางรัฐธรรมนูญที่ตองการความคิดเห็นถึงรอยคน มาชวย

ตัดสินนี่นะครับ มันก็จะไมเปนไปตามนั้นนะครับ แลวมันก็จะทําใหรัฐธรรมนูญที่จะ

ออกไปนั้นนะครับ อาจจะถูกถามถึงการทําหนาที่ของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญวา ทําไม

ประชุมแลวจํานวนเหลือนอย ขอความรวมมือกับทานสมาชิกทุกทานนะครับ เขาระเบียบ

วาระตอไปนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมนะครับ ยังไมมีนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวนะครับ ก็คือ      

การพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับที่เรากําลังดําเนินการอยูนี้นะครับ  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

ทานกรรมาธิการเขาประจําที่พรอมเรียบรอยแลวนะครับ จากการที่ประชุมเมื่อวานนี้     

นะครับ เปนการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๐ ที่ผานมาที่ประชุมไดพิจารณาถึงมาตราที่ ๓๐ 

นะครับ ก็คงมีเร่ืองติดขัดอยูบางนะครับ มีการดําเนินการไปอยางไรบางครับ เชิญทาน

กรรมาธิการครับ ทานอาจารยจรัญครับ  เชิญครับ 

รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม 



 ๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รสรินทร ๓/๒ 

 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ 
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เมื่อวานนี้เรายัง

ติดกันอยูนะครับ เพราะฉะนั้นถาทานขึ้นญัตติใหมนี่ เทากับวาญัตติเกาไดตกไป ผมคิดวา

เมื่อวานนี้เรายังไมไดขอสรุปสุดทาย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ไมไดขึ้นญัตติใหมครับ ผมดวยความเคารพทานนะครับ กําลังจะตอของเกาแลวครับ      

ตอเลยครับ  
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ตอของเกานะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เพราะเห็นไปพูดถึงมาตรา ๓๐       

ทีแรกทานใชคําวา ๓๐ ผมก็ตกใจ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
๑๓๐ ที่คางอยู 
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ตอจากของเกา ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     
เชิญทานอาจารยจรัญครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานสภาที่

เคารพครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ในรางมาตรา ๑๓๐ วรรคสอง               

ที่ยังความเห็นไมตรงกันระหวางรางของคณะกรรมาธิการ และรางของผูสงวนคําแปรญัตติ

นี่นะครับ เมื่อเชาไดมีการหารือกันระหวางทานผูสงวนคําแปรญัตติและคณะ กับทางฝาย

กรรมาธิการยกรางก็ไดขอยุติที่ เปนทางออกรวมกันอยางนี้ครับ ทานประธานครับ           

จะขอเรียนเสนอตอที่ประชุมวา จะปรับถอยคําในรางมาตรา ในรางมาตรา ๑๓๐              

วรรคสอง เปนดังตอไปนี้ครับ คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ยอมมีอํานาจออกคําสั่ง

เรียกเอกสารจากเจาหนาที่ในฝายบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของ หรือเรียกบุคคลดังกลาว 



 ๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รสรินทร ๓/๓ 

 

มาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา หรือในเรื่องที่พิจารณา

สอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได และใหถือวาคําสั่งนั้นมีผลบังคับ ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ถาถอยคํานี้เปนที่ยอมรับไดของทานสมาชิก กระผมก็จะสงใหทางฝายเจาหนาที่

พิมพ แลวก็บันทึกไวครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :           
ถือวาเปนรางที่กรรมาธิการเสนอใหมนะครับ ครับ ทานสมาชิกทานการุณ ใสงาม ครับ 

เชิญครับ 

 
                    - ๔/๑ 

 



 ๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                              กมลมาศ ๔/๑ 

 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ 

สสร. ในฐานะผูแปรญัตติฉบับนี้นะครับ ขอเสนอของการแปรญัตติก็เปนไปตาม              

ที่ไดอภิปรายเมื่อวานนี้ไปแลว ซึ่งจะไมอภิปรายซ้ํา ที่โดยหลักก็คือวา ใหถือวาคําสั่ง    

เรียกนั้นเปนหมายเรียกรัฐสภา บุคคลใดฝาฝนหมายเรียกรัฐสภา ใหมีโทษตามที่กฎหมาย

บัญญัติไว ก็จะไมอภิปรายในสวนนี้ซ้ํา ทางคณะกรรมาธิการเมื่อคืนนี้บอกวา ก็ยินดีที่จะ

ปรับถอยคําวาจะใหเปนวา ทั้งนี้ เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ นะครับ ก็เห็นวา      

ถอยคํานั้น ขอเสนอนั้นมาถึงตอนเชาวันนี้ ถามีขอเสนอใหมอยางนี้ กรรมาธิการจะถอน

ขอเสนอนั้นหรือไม นี่ประการที่ ๑ ที่เสนอไวแลวตั้งแตเมื่อวาน 

   ประการที่ ๒ ครับ ขอเสนอใหมที่ทานจรัญไดนําเสนอตอที่ประชุมนั้น        

ก็เปนขอเสนอที่ดีนะครับ แตถาหากไดปรับบางอยางซึ่งเปนการปรับที่เหมือนเดิม         

กับของกรรมาธิการ และเปนบทบัญญัติที่เขียนตอเนื่องกันมาทุกรัฐธรรมนูญ มาจนถึง

รัฐธรรมนูญรางนี้ก็ เขียนตอเนื่องกันมา  ดวยเหตุที่การทําหนาที่ของกรรมาธิการ          

ทานประธานครับ มีทั้งทําในลักษณะของการสอบสวน ทานประธานครับ มีทั้งลักษณะ     

ของการทําหนาที่อยางการสอบสวนเรื่องใด ๆ กับหนาที่ของการศึกษาในเรื่องใด ๆ        

อีกเชนกัน ทําไมกรรมาธิการจะตองศึกษาในเรื่องใด ๆ ดวย ที่กรรมาธิการตองศึกษา     

ในเรื่องใด ๆ เพราะตองการความลึก ความละเอียด ความรอบคอบในเรื่องนั้น ๆ         

จากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ เพื่อใชอะไรครับ เพื่อใชในการ

วินิจฉัยหรือตัดสินใจในการลงมติในญัตติใด ๆ ในกฎหมายใด ๆ ทานเห็นไหมครับ นี่คือ

ความจําเปน เพราะฉะนั้นงาน ดวยเหตุที่เปนงาน ๒ อยางนี้ ดวยเหตุที่เปนงาน ๒ อยางนี้ 

ขอความจึงเขียนมาตลอดเลยนะครับ ในมาตราที่เปนมาตรางานของคณะกรรมาธิการ   

จะเขียนไวเหมือนกันก็คือ คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง จะบัญญัติเหมือนกันเลยครับ 

ยอมมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด จากบุคคลใด ทานเห็นไหมครับ 

หมายถึงทุกคนที่รูเร่ืองนั้นอยางละเอียดและลึกซึ้ง และเปนเจาของเรื่อง ดวยเหตุที่งานมี 

๒ ลักษณะนี้ จึงใชคําวา จากบุคคลใด เพราะฉะนั้นถาทานมาขอแกถอยคําตรงนี้วาเปน 

จากเจาหนาที่ในฝายบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของ จะทําใหไมเพียงพอและครบถวน      

ในการทําหนาที่และทํางานของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวกับเร่ืองการศึกษาในเรื่องใด ๆ 



 ๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                              กมลมาศ ๔/๒ 

 

ทานประธานครับ แตที่เนนในสวนที่ขอแกไขเพิ่มเติมสวนนี้ของพวกเรานะครับ ก็คือวา   

เราเนนตรงที่กรณีคําสั่งเรียกที่มีลักษณะของการตองสอบสวน สําคัญนะครับ ที่มีลักษณะ

ของการตองสอบสวนในเรื่องใด ๆ ซึ่งแตกตางจากเรื่องที่ศึกษานะครับ และถามี

บทบัญญัติอยางนี้แลว ตอไปจะมีกฎหมายพวง กฎหมายเบื้องตนที่เปนหลักปฏิบัติของ

พวกเรา ไมถือเปนกฎหมายหรอกครับ ------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                 - ๕/๑ 



 ๑๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    ศันสนีย ๕/๑ 

 

นั่นคือกฎเกณฑกติกาของขอบังคับ ขอบังคับการประชุมของสภาทั้งหมดทุกสภา ของ

ผูแทนก็ตาม สว. ก็ตาม รัฐสภาก็ตาม จะตองไปออกขอบังคับปรับปรุงแกไขในสวนนี้ 

แกไขใหสอดคลองและเกี่ยวของกับอํานาจของการที่จะทําการสอบสวน และที่จะมีคําสั่ง

เรียกในลักษณะของการสอบสวนใหชัดเจน วาการจะออกคําสั่งเรียกในสถานะของการ

สอบสวนนั้น จะตองเรื่องนั้น ไมใชเร่ืองทั่วไปนะครับ ไมใชอยากเรียกผูวามาโขลกสับ 

ไมใชอยากเรียกอธิบดีกรมการปกครองมาขอยายผูวา ไมใชเรียกรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเพื่อจะมาของบประมาณ ไมใชเรียกกรมชลประทานมาเพื่อจะขอ

งบประมาณ กรมทางหลวงมาของบประมาณไมใชครับ แตจะตองมีมติในกรรมาธิการนั้น

บอกวา เร่ืองนี้บัดนี้เขาสูขั้นถึงขั้นของการสอบสวนแลว เพราะพบเบาะแสแหงการทุจริต

แลว มติก็จะออกมาเปนอยางนั้นครับ ขอบังคับจะตองเขียนไปอยางนี้ครับ วาตองมีมติ

ของคณะกรรมาธิการไดยกสถานะเรื่องนั้น เปนเรื่องของการสอบสวนแลวเห็นไหม บุคคล

ที่อยูในขายแหงการถูกออกหมายเรียกคือ ๑ ๒ ๓ เฉพาะเทานั้น เอกสารที่จะตองออกขอ

หมายเรียกมาคือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เมื่อมตินี้ไดเรียบรอยแลวนะครับ กระบวนการขั้นตอน

ขอบังคับจะตองไปออกตออีกครับ วาเมื่อมติเปนอยางนี้มีกําหนดตัวบุคคลแลว สถานะ

แหงการยกระดับขึ้นไปสูการสอบสวนแลว ขอบังคับจะตองเปนคําสั่งเรียกรัฐสภาแลว   

เห็นไหม การที่จะเสนอคําสั่งเรียกรัฐสภาก็มีกระบวนการออกคําสั่งเรียกรัฐสภา มันจะมี

วิธีการที่ละเอียดรอบคอบเปนขั้นเปนตอน ไมใชนึกอยากสงเดช นึกอยากทําตามอําเภอใจ

ของนักการเมืองแบบที่ทานเคยเห็นใชไมไดนั่นนะซึ่งก็มี ก็เหมือนกับตํารวจที่ใชไมได ที่

เปนพนักงานสอบสวนสัญญาบัตรที่มีหมายเรียกหรือคําสั่งเรียกบุคคลมา เหมือนกันครับ

ก็มีเจาหนาที่ตํารวจที่ใชไมไดก็มี ที่ดีมีคุณภาพก็มี เจาหนาที่ที่ไมมีคุณภาพอยางนั้นก็จะ

ถูกฟองในคดีปฏิบัติหนาที่มิชอบอยูเร่ือยร่ําไปนั่นแหละ เหมือนกันครับ แลวเราจะควบคุม

นักการเมืองที่พฤติกรรมที่มีอยางนั้นไดไหม ได โดยขอบังคับจะบอกเลยครับวา เร่ืองที่จะ

สอบสวนนั้นคุณจะมาเปนพฤติกรรมคนเดียวสองคน กลุมเดียวกลุมใดกลุมหนึ่งไมได คุณ

จะตองยกฐานะเรื่องนั้นขึ้นสูการสอบสวนแลว เปนมติ และการสอบสวนนั้นคุณจะตอง

ระบุดวยวาเรื่องคนที่เกี่ยวของ คุณไมใชจะเรียกเรื่อยเปอยไปใครตอใครเรียกมาไมใช            

คุณจะตองกําหนดตัวเลย บุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องสอบสวนเปนอยางไร เห็นไหมครับ      



 ๑๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     ศันสนีย ๕/๒ 

 

ทานครับ คนที่จะสั่งลงชื่อเซ็นชื่อในคําสั่งเรียก ที่มีลักษณะเปนหมายเรียก หรือเปนคําสั่ง

เรียกก็ตามนี่นะครับ ไมใช สว. สส. ที่ทานเห็นวาเปนพวกที่สงเดช เหมือนอยางที่ทานเคย

เห็นไมใช คนเหลานี้ไมมีสิทธิเซ็น ตอจากนั้นไปทานประธานครับ ก็จะมีการออกกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้ วาถาขัดขืนไมปฏิบัติละเวนหรือทําใหบกพรอง หรือทําใหชักชา      

ทําอะไรตาง ๆ ก็จะตองมีการบัญญัติกฎหมายอีก เพื่อมารองรับคําสั่งเรียกนี้ ถามทาน

ประธานวาขอบังคับทั้งหมดตองออกโดยเสียงขางมากใชหรือไม กฎหมายที่วารองรับนั้น

ตองออกโดยเสียงขางมากของรัฐสภาใชหรือไม ตองตอบพรอมกันวาใช เสียงขางมากเปน

ใครทานประธาน เสียงขางมากเปนฝายรัฐบาล แลวฝายรัฐบาลที่เปนเสียงขางมากจะยอม

ออกหรือปลอยใหขอบังคับเฮงซวยที่มันไมไดความที่ไรสาระใหนักการเมืองประเภทที่ไมได

เร่ืองไดราวนี่ออกคําสั่งเรียกสงเดชมายอมไหม ไมยอม เสียงขางมากของรัฐบาลจะยอม

ไมใหออกขอบังคับแบบนั้นในขณะเดียวกัน แลวกฎหมายที่รองรับสิ่งเหลานี้ ซึ่งเปนเสียง

ขางมากก็จะไมยอมใหเกิดเหตุการณอยางนั้น แลวถายอมจะเขียนกฎหมาย หรือเขียน

ขอบังคับใหฤทธิ์ใหเดชของคนรายที่อยูในสภาของที่เปนนักการเมือง ใชวิธีการ และใช

เงื่อนไขอํานาจฤทธิ์เดชแบบนั้นได มันก็ยอมจํานนแลวละครับ ถาเปนอยางนั้น ซึ่งมันเปน

ไมไดหรอกทานประธาน เพราะสังคมก็จะมองวานี่คุณกําลังออกขอบังคับอะไร นี่คุณ

กําลังเขียนกฎหมายรองรับอะไรตางหาก เหมือนมีกฎหมายอาญา เหมือนมีกฎหมายวิธี

พิจารณาความทุกฉบับ ใชคุมครองทั้งคนดีนะครับ ---------------------------------------------- 

 

          - ๖/๑ 



 ๑๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                         นิวรา ๖/๑ 

 

และใชจัดการกับคนไมดีนะครับ ทานประธานครับ ขอเถอะครับ ผมขอเบื้องตนอยางนี้         

ถาอยางนั้น ขอคําวา บุคคลใด ใหอยูคงที่เหมือนเดิม และใหเปนเหมือนรัฐธรรมนูญ             

ทุกฉบับที่เขียนมา และเปนตามรางของกรรมาธิการดวย  ขอตรงนี้วา บุคคลใด นี้ให

เหมือนเดิม แตขอความปรับตอนทายนี่ผมก็ยินดีนะครับ ยินดี แตขอเติมนิด ๆ หนอย ๆ 

ปรับเปนอยางนี้ครับ ของทานนะครับ ผมขอปรับเปนวา และใหถือวาคําสั่งเรียกนั้นก็คือ

คําสั่งเรียกตามความขางบนเลยครับ ยอนคําขางบนเลยครับ และใหถือวาคําสั่งเรียกนั้น 

เทานั้นแหละครับ ตอจากนั้นใชคําของทานเหมือนเดิมครับ มีผลบังคับ ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ เหมือนทานเปยะเลย เหมือนทานเปยะเลยตอนนี้ ถาขอขนาดนี้ไมได             

ก็ใจดําเกินไปแลวมั้งทานประธานครับ อยาลืมทานประธานขอนิดหนึ่งนะ ไมวาทาน

กรรมาธิการก็ตาม ไมวาผมก็ตาม ในบทบัญญัติสวนนี้ไมมีใครไดประโยชนสวนตัว              

ผมเสนอ ผมพูดไมใชไดรับสินบาทคาดสินบนมา เปนผลประโยชนสวนตัว กรรมาธิการที่

ตอสูยืนยันในของทานก็ไมมีใครไดรับผลประโยชนสวนตัว ที่พูดทั้งหมดเพื่อสวนรวม             

เพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อชาติครับ ตองเขาใจตรงนี้ เพราะฉะนั้นอยาโกรธกัน ทําเพื่อ

สวนรวม ทานตองไมโกรธผม ผมตองไมโกรธทาน ตองเอาสวนรวมเปนที่ตั้งครับ ทานครับ           

เอาวันหนาเปนที่ตั้ง เอาลูกหลานเปนที่ตั้งทานครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวอาจารยจรัญครับ พอดีตองกราบเรียนทานสมาชิก ทานการุณนะครับ พอดีสวนที่

ทานอภิปรายทานใชถอยคํา ผมไมใชคนเรื่องมาก ทานใชคําวาอะไรเฮง ๆ นะครับ 

เพียงแตวา คือทานการุณครับ เดี๋ยวผมขอเรียนทานนิดหนึ่งกอน  

  นายการุณ  ใสงาม  : ออ ที่ใชคําวา คนเฮงซวย ใชไหม คํานี้ใชไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ 

นายการุณ ใสงาม : เอาเปนวา คนไมดี ก็แลวกันนะ ทานประธานนะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เพียงแตวาสิ่งที่ทานการุณอภิปรายนั้นมีเนื้อหาสาระ ฟงแลวเคลิบเคลิ้ม นาติดตาม 

มีเหตุมีผล แตบางทีเราใสถอยคําบางถอยคําคนฟงทั้งประเทศ ลูกเด็กเล็กแดงก็มีนะครับ  



 ๑๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        นิวรา ๖/๒ 

 

ก็เลยไมอยากใหเปนบรรทัดฐาน ถาไมพูดไปเดี๋ยวทานอื่นก็บอกทานการุณวันนั้นยังพูด

เลย ก็ทําใหที่ประชุมเสียหายนะครับ ทานการุณเปลี่ยนถอยคําแลวนะครับ ขอบพระคุณ

มากครับ ทานอาจารยจรัญครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ผมไดฟงคําอภิปรายของเพื่อนสมาชิกที่เพิ่ง

จบไปนะครับ พูดถึงขั้นตอนกระบวนการที่คอนขางจะรอบคอบในการที่คณะกรรมาธิการ

ของสภาจะใชอํานาจนี้นี่ ดีมากเลยครับ ผมอยากจะขออนุญาตวาใหมีการบันทึกเอาไว         

ในเจตนารมณดวย เพราะเวลาไปออกกฎหมาย ออกขอบังคับจะไดเปนไปตามนั้น แลวก็

จะได เห็นวาสภาของเรานี่ก็ระมัดระวังในเรื่องเรื่องนี้  ไมใชวาวากันไปตามการ

ประนีประนอมนะครับ  ๒. ครับ ทานประธานครับ จุดที่ทานขอจุดที่เปลี่ยนถอยคําที่ทาง

กรรมาธิการเสนอวา เจาหนาที่ในฝายบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของ ใหกลับมาเปน บุคคล

ใด ทานประธานครับ ผมก็อยากจะกราบขอความกรุณาทานนะครับ ถาเราใชคํากวาง

อยางนั้น กฎหมายที่จะออกมานี่มันอาจจะเกินเลยไปถึงบรรดาพอคา บุคคลทั่วไป          

ที่อาจจะไมไดเกี่ยวกับกิจการบานเมืองเลย ภารกิจของสภานี่คือคณะกรรมาธิการทาน    

ก็ทําไดในกรอบของสภานะครับ ถาเผื่อกวางอยางนั้นมันจะเกินความจําเปนไป ถอยคํา    

ที่เราพยายามรอมชอมกันก็คือ เราเอาเจาหนาที่ในฝายบริหารนี่เปนหลัก ซึ่งรวมตั้งแต   

ทานรัฐมนตรี ทานนายก ลงไปจนถึงนักการภารโรง กรรมการ อนุกรรมการตาง ๆ ของฝาย

บริหาร รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐทุกรูปแบบนี่รวมอยูแลว ---------------------------------- 

 

                                                                                          - ๗/๑ 

 

 



 ๑๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           เสาวลักษณ ๗/๑ 

 

อยาใหไปถึงฝายตุลาการหรือองคกรตรวจสอบอิสระอะไรที่ทานเองก็ไมมีกําลัง ทานมีแต

หลักประกันในรัฐธรรมนูญใหทานนะครับ แลวก็ยังขยายครับ และบุคคลที่เกี่ยวของ             

เห็นไหมครับ ไมใชเฉพาะเจาหนาที่ในฝายบริหารครับ ทานประธานครับ บุคคลใดก็ตาม 

ถาไมวาจะเอกชน หรือแมแตในฝายตุลาการ ในฝายตรวจสอบ ถามาเกี่ยวของกับกิจการ

ที่ทานกําลังศึกษาสอบสวนอยูนี่ ทานออกคําสั่งเรียกมาได แตไมใชวามันไมมีอะไรยึดโยง 

ไมมีขอบเขตเลย แลวก็สวนที่ทานใหเหตุผลวา คณะกรรมาธิการตองทําหนาที่สอบสวนนี่ 

ทานประธานที่เคารพครับ นั่นเปนการสอบสวนในกิจการของสภานะครับ ไมใชสอบสวน

คดีอาญา นี่มันตางกันนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ วันนี้เรากาวขึ้นมากวาในอดีตเยอะแลว           

นะครับ ขอความที่ขอรอมชอมประนีประนอมมาแลวนี่ ผมคิดวาขอความกรุณาทานจบ 

แคนี้ นี่คือความกาวหนาครั้งยิ่งใหญของคณะกรรมาธิการในระบบรัฐสภาของประเทศ

ไทยครับ ขอบพระคุณครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณกับอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ญัตติของทานที่ทานอาจารยจรัญนําเสนอ เปนของ

กรรมาธิการ ทานเห็นดวยไหมครับ ทานการุณครับ ทานอานอยูนะครับ พอไหวไหมครับ  

นายการุณ ใสงาม  :  คือทานประธานครับ ถาเราเอาเปลี่ยนถอยคําจาก

บุคคลใดไปเปนบอกวา เจาหนาที่ในฝายบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของ เกรงวาจะตกหลน

ในการทําหนาที่ และทาํภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนในเรื่องใด ๆ ถาอยางนั้น ถาทาน

เกรงวาจะเปนปญหาอยางนี้นะครับ ซึ่งเปนถอยคําที่รัฐธรรมนูญ ทานไปดูรัฐธรรมนูญ   

ทุกฉบับจะเขียนเหมือนกันอันนี้หมดเลย ถาอยางนั้นถาทานเกรงอยางนี้นะครับ ไปสราง

วรรคขึ้นมาวรรคหนึ่งเล็ก ๆ คําสั่งเรียกในกรณีการสอบสวน ย้ําตรงนี้เลย หยุดตรงนี้        

ในเรื่องอื่นไมเอา คําสั่งเรียกในกรณีการสอบสวนใหมีผลบังคับ ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ อันนี้ล็อก (Lock) ไปเลยครับ เปนการออกคําสั่งเรียกนี้จะออกเฉพาะเรื่อง        

การสอบสวนเทานั้น ไมใชเร่ืองทั่วไป ไมใชเร่ืองศึกษา ไมใชเร่ืองอื่น ๆ แลว อันนี้ผมคิดวา

มันจะทําใหครอบคลุมไปครบถวน โดยครอบคลุมที่วรรคแรก คือบุคคลใด ทานเห็น            

ไหมครับ อันนี้จะชี้ไปตรงจุดนี้เลย  

 



 ๑๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           เสาวลักษณ ๗/๒ 

 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวระหวางกรรมาธิการกับเจาของญัตติครับ ทานจะเสนอความเห็นหรือครับ    

ลองฟงดูครับ เชิญครับ  

นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ    :  กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ           

ทานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และทาน สสร. ผูทรงเกียรติ กระผม นายเสริมเกียรติ 

วรดิษฐ  สสร. กระผมไดฟงประเด็นที่พูดในวรรคสองของมาตรา ๑๓๐ มาตั้งแตเมื่อวาน

จนถึงวันนี้ ซึ่งกระผมในฐานะเปนผูใชกฎหมาย กระผมขอกราบเรียนทานประธานวา      

ทั้งทานกรรมาธิการยกราง และทาน สสร. ผูแปรญัตติ มีความเห็นคอนขางจะตรงกัน 

เพียงแตวาถอยคําเทานั้นที่วาจะลงในรูปใด กระผมขอกราบเรียนวาในถอยคําของ

กรรมาธิการยกราง ซึ่งไดพิมพใหเราดูนั้น แทจริงแลวนี่คอนขางจะดีอยูแลวนะครับ ตรง

ที่วา คําสั่งเรียกมันมี ๒ อยาง คือ เรียกเอกสาร และเรียกบุคคล บุคคลใดนี่ ถาทานตีความ

ตรงประเด็นวาควรจะใชถอยคําใด คําวา เจาหนาที่ฝายบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของนั้น   

ความจริงมิไดแตกตางจากถอยคําวา บุคคลใด เลย เพราะคําวา บุคคลที่เกี่ยวของ ไมได

ผูกมัดเฉพาะเจาหนาที่ฝายบริหารเทานั้น หมายถึง บุคคลที่เปนเอกชนแตเกี่ยวของดวย

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

 

                - ๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 พรเทพ ๘/๑ 

 

เมื่อเปนดังนั้น ความหมายของคําวา เจาหนาที่ฝายบริหารบวกบุคคลที่ เกี่ยวของ                   

ยอมเทากับ บุคคลใด คําวา บุคคลใด ในถอยคําซึ่งทางฝายกรรมาธิการยกรางไดรางไว          

ก็นาที่จะยอมรับตามที่ทางทาน ขออนุญาตเอยนาม การุณ ขอ นาจะไดนะครับตรงนี้ 

ไมไดมีความเปลี่ยนแปลง แลวเวลาจะออกคําสั่งเรียกบุคคลใด ก็คงจะไมไปเรียกบุคคลที่

ไมเกี่ยวของหรอก ก็คงจะไปเรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับประเด็นแหงการสอบสวนนั่นแหละ 

ผมถึงกราบเรียนวา ถอยคําเดิมวา บคุคลใด ที่ทานการุณขอ ก็เปนสิ่งที่กรรมาธิการยกราง

ไดบัญญัติไวอยูแลว ก็ปรับมาในของทานนั่นแหละ ไมใชเปนของทานการุณหรอก  

  แลวก็อีกประเด็นหนึ่ง  ก็คือวา ทางฝายทานการุณ ก็ขออนุญาตวา 

ตระหนักดีในความเมตตาของกรรมาธิการยกราง ที่กรุณาเติมวา ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ไว ซึ่งทานอัชพรก็ขยายความวา จะตองไปออกกฎหมายวา ขั้นตอนการจะออกคําสั่ง 

วิธีการออกคําสั่ง บุคคลที่เซ็นคําสั่ง อนุมัติคําสั่งนี่ อยูในกฎหมาย แลวสภาพบังคับ หรือ

ผลบังคับจะเปนอยางไร ก็อยูในกฎหมาย ผมถึงกราบเรียนวา มันลงตัวทุกอยางอยูแลว 

นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ลงตัวแลวก็เอาเถอะครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ลงตัวแลวครับ ผมคิดวาตามที่วานี่ ใชไดเลย

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ แลวตกลงมันใชไดจริงหรือเปลาครับ ไดหรือยังครับ ก็ใหทานเสริมเกียรติพูด ทานจะ

ไดเขียนเอาไวใหมันเสร็จครับ ไดหรือยังครับ สรุปทานการุณกับอาจารยเจิมศักดิ์ตกลงกัน

ไดหรือยังครับ เดี๋ยวครับ ทานศิวะครับ ทานจรัญเสร็จแลวครับ ทานทําขอความเสร็จแลว  

เชิญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพครับ ทาง

คณะกรรมาธิการขอยืนยันถอยคํา ดังตอไปนี้ครับ คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ยอมมี

อํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากเจาหนาที่ในฝายบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของ หรือ 

เรียกบุคคลดังกลาว  มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา หรือใน 



 ๑๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 พรเทพ ๘/๒ 

 

เร่ืองที่พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาอยูนั้นได และใหถือวา คําสั่งเรียกนั้นมีผลบังคับ ทั้งนี้

ตามที่กฎหมายบัญญัติ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานการุณครับ สรุปไดหรือยังครับ เดี๋ยวนะครับ เอาเจาของญัตติกอนนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ผมคิดวากรรมาธิการก็มีเหตุผลนะครับ เราก็เดินกันคนละครึ่ง คนละทางนะครับ 

เพราะฉะนั้นก็ยินดีครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานการุณเห็นดวยนะครับ เพราะทานมี ๒ ญัตติ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ถาเปลี่ยนขอความจาก 

บุคคลใด มาเปน เจาหนาที่ในฝายบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของ จะกระทบกระเทือนตอ

งานศึกษาเรื่องใด  ๆ  ของคณะกรรมาธิการจริง  ยืนยันเลยครับอันนี้  ยืนยันจาก

ประสบการณตรง และทานไปถามทุกคนในนักการเมืองนะครับ ที่เขาเคยทํางานเรื่องนี้ 

นะครับ เขาใชคํานี้มาตลอด เหตุผลตองมีครับ ทานประธานครับวา ทําไมรัฐธรรมนูญ    

ทุกฉบับเขียนมาใช บุคคลใด ทั้งสิ้น แมแตของยกราง ทานก็ยังใชคําวา บุคคลใด ทานไม

ประดิษฐตกลงมาจากไหนหรอกครับ ทานเอามาจากรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืน ๆ และงานของ

การกระทํา ผลงานที่เขาประสบมานี่ ทั้งหมดละครับ ผมยังขอยืนยันคําวา บุคคลใด              

อยูครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ อาจารยจรัญครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมขอ

เรียนพยายามอีกหนหนึ่งครับ เพราะวามันจบไดแนเลย คือที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับใชคําวา 

บุคคลใด นี่ เพราะมันไมมีสภาพบังคับ ทานออกคําสั่งเรียกไปเถอะ เขาไมมา ก็ไมมี

ความหมายอะไร เพราะฉะนั้นก็ใชกวางได แตถาเราจะใชมาตรการอะไรที่รุนแรงขึ้น             

เราตองจํากัดขอบเขต อยาใหกระจายออกไปจนเกินกําลัง -------------------------------------

                 - ๙/๑ 



 ๑๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๙/๑ 

 

เพราะคนที่อะบิวส (Abuse) นี่มี ทานครับ ถาทุกคนดีเหมือนอยางที่พวกเราคิดนี่ เราก็ให

อํานาจเต็มที่ได แตอํานาจทุกอํานาจนั้นนี่ อันตรายครับทานประธาน เราจะใหอะไรนี่ก็

ตองคิดหลาย ๆ ดาน ขอบเขตขอจํากัด แลวผมคิดวา ทาน ขออภัยที่เอยนาม ทานการุณนี่

ทานคร่ําหวอดในเรื่องนี้ ผมคิดวาไมจําเปนตองพูดแลว แลวก็ผมเรียนทานวา เร่ืองนี้เขียน

อยางนี้นี่เปนความกาวหนา และเปนความสําเร็จที่ตอสูกันมานานเปนหลายสิบป แลวก็

เราทําสิ่ งนี้ ให เกิดขึ้นไดนี่  กาวกระโดดครั้ งใหญ  สวนวาถาทานศึกษาเรื่องอื่น                

แลวจําเปนจะตองเรียกคนที่ไมมีอะไรเกี่ยวพันกับทางฝายบริหารอะไรเลยมานี่ ทานใช

หนังสือเชิญ ไมสุภาพกวาหรือครับ นะครับ อยาใชอํานาจบังคับเขา แตถาเรื่องที่ทานตอง

ตรวจสอบ ทานควบคุมอยูนี่ ทานใชอํานาจบังคับ ทานใชคําสั่งเรียกและมีสภาพบังคับ

ตามกฎหมาย คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการก็จะมีประสิทธิภาพ มีฐาน มีความ       

ชอบธรรมที่จะยืนดีกวาครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

สมาชิกเขาจะเสนอความเห็น ทานการุณจะพูดหรือครับ ตอเนื่องหรือครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ตอเนื่องครับ ตอเนื่องนิดเดียว ทานประธานที่เคารพ

ครับ การุณ สสร. นะครับ ตอเนื่องเล็กนอยเทานั้นเอง เปนที่ยอมรับกันทุกฝายแลวบัดนี้ 

ทั้งขางลางและทานกรรมาธิการวา ไมมีสภาพบังคับ มาก็ได ไมมาก็ได นี่แหละคือความ

ออนแอและลมเหลวของการควบคุมจัดการบริหารแผนดินที่เสียหาย กระทบกระเทือนมา 

เพราะนี่แหละครับ คือ มาก็ได ไมมาก็ได ไมมีสภาพบังคับ ผมจึงขออยางนี้ไดไหมครับ

ทาน ถาอยางนั้น ถาทานเกรงจริง ๆ เพื่อมาเจาะลงตรงเรื่องของการสอบสวนแท ๆ มาตั้ง

วรรคอีกวรรคหนึ่ง สั้น ๆ เองครับ ๑ ประโยคเทานั้น คําสั่งเรียกในกรณีการสอบสวน  

อยางเดียวเทานั้น ใหมีผลบังคับ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ถามาตั้งวรรคสั้น ๆ อยางนี้

นะครับ วรรคอื่น วรรคอื่นจะเหมือนเดิมของทานยกรางเอง ผมไมไดประดิษฐเพิ่ม 

เหมือนเดิมของทานทั้งหมดเลย  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานศิวะยกมือนานแลวครับ ขาราชการเกาครับ เชิญครับ  

 



 ๑๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                อุทัยวรรณ ๙/๒ 

 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี สสร.     

นะครับ ก็ยังใหมอยูนะครับ ผมเองก็เพิ่งเกษียณมา ๒ ปเทานั้นเองครับ แตวารางกายยัง

หาสิบอยูนะครับ คือผมกราบเรียนอยางนี้ครับ คือที่ทานกรรมาธิการไดชี้แจงถึงเรื่องการ

แกไขขอความนี่ ผมคิดวานาจะรับได เพราะวาอันนี้ผมวาเปนครั้งแรกดวยซ้ําวา เรามีการ

กําหนดอยางนี้เกิดขึ้น ซึ่งเดิมเราไมเคยมีเลย ซึ่งครั้งนี้เปนการกําหนดชัดเจนขึ้น ผมคิดวา 

แลวก็ทําใหสบายใจทุกฝายครับ ไมวาจะเปนฝายของสภาเอง แลวก็ฝายของผูที่จะตองมา

ชี้แจงนะครับ เพราะวาผูที่มาชี้แจงนี่ ผมก็อยางที่กราบเรียนครับ มันก็อาจจะมีบาง

กรรมาธิการอะไรอยางที่วา แตมันเปนขอยกเวนก็ตาม เพราะฉะนั้นผมวา การเขียน     

อยางนี้นี่ ครอบคลุมหมดแลวครับ เพราะวา คําวา บุคคลที่เกี่ยวของนี่ เอาใครมาก็ไดครับ 

ถาเกี่ยวของกับเรื่องนี้ แตถาไมเขียนวา บุคคลที่เกี่ยวของ นี่เดี๋ยวก็ไปเอาเรื่องอื่นมา              

ก็กลายเปนวาจะเรียกคนโนน คนนี้มา อยางที่เราเคยพบเคยเห็นนะครับ และอันที่ ๒     

ผมคิดวา อยากจะใหเขียนไวในเจตนารมณหนอยวา การที่คณะกรรมาธิการจะออกคําสั่ง

เรียกนี่นะครับ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานะครับ เพราะอะไรนะครับ เพราะวาเทาที่

เปนอยูทุกวันนี้นะครับ ผมเองขณะนี้นี่ทํางานอยูกับการรถไฟนะครับ มีกรรมาธิการนี่ออก

คําสั่งเรียกเราโดยตรง แลวเวลามีขอ เรียกวา ไดผลจากการศึกษา สรุปแลว สั่งตรงไปที่

ผูบริหารครับ ซึ่งอันนี้ผมคิดวา คงจะไมถูกตามหลักของสภา เพราะวาจริง ๆ จะตองมา

เสนอสภา ใหความเห็นชอบกอน เพราะฉะนั้นผมถึงอยากใหเขียนในเจตนารมณวา การที่

กรรมาธิการจะเรียกใครมาในเรื่องของการสอบสวนตาง ๆ นี่ ตองไดรับความเห็นชอบจาก

สภากอนนะครับ อันนี้ผมอยากใหเขียนไวดวยครับ ขอขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ขอบคุณครับ ทานการุณครับ พอรับกันไดไหมครับ อาจารยเจิมศักดิ์ทานรับไดแลว

ครับ ทานการุณรับไดไหมครับ จะไดผานนะทาน เสียเวลากันพอสมควรแลว 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ผมขอยืนยันคําวา บุคคลใด ขออยู

ครับ ลงคะแนนเลยครับ  

 

 



 ๒๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          อุทัยวรรณ ๙/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :         

ครับ ทานการุณขอใหโหวตนะครับ อยางนั้นเอกสาร กรรมาธิการแจกไปหมดหรือยังครับ      

แจกหมดแลวนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)              

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ในมาตรา ๑๓๐ นะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมยังไมมีเอกสาร 

 

                   - ๑๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     อุทัยวรรณ ๑๐/๑ 

 

นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไมมีเอกสาร ครับในมาตรา ๑๓๐ นี้นะครับ วรรคที่ ๒ เราโหวตไป

แลว ๒ ครั้งนะครับ แตมีขอเสนอใหมนะครับโดยกรรมาธิการไดทําเอกสารตามที่แจก         

ทานสมาชิกไปแลวนะครับ ทานยังไมไดกันหรือครับ ถาใครยังไมไดชวยยกมือดวยครับ 

เจาหนาที่ครับ อยางนั้นผมยังไมโหวตนะครับ ผมจะใหทานอานกอน 

รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 

ใหกรรมาธิการอานรางสุดทายของทานใหเรียบรอยดวยครับ ใหชัดเจนดวยครับ 

นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวใหอานครับ ตอนนี้ใหแจกกอนครับ เจาหนาที่ครับ เดี๋ยวนะครับใหแจก          

ใหเรียบรอยกอนครับ จะไดอานแลวจะไดมองไปเสียทีเดียว ทานชวยยกมืออีกครั้งครับ 

คราวหนาเวลาแจกขอความกรุณาทานเลขาชวยดูแจกใหครบถวนดวยนะครับ ดานนี้    

ยังไมมีเลยครับ ขางหนานี่ครับ กลาง ๆ นี่ครับ อาจารยกิตติครับ อาจารยประวิทยนะครับ 

อาจารยดวงสุดานะครับ อาจารยพรรณรายนะครับ อาจารยปริญญา รูสึกพวกอาจารยนี่

จะไมคอยไดเลยนะครับ ที่ยกมือนี่อาจารยทั้งนั้นเลยครับ  

นายเศวต ทินกูล  :  เกษตรกรก็ไมไดครับ 

รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมก็ยังไมไดครับ 

นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อัยการก็ไมไดครับ แลวตํารวจไดหรือยังครับ ไดแลวนะครับ เดี๋ยวแจก ทานพิเชียร

ครับยกมือยังไมไดครับ ผมใหยกมือเพื่อรับเอกสารยังไมไดเรียกใหพูดครับ 

นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมจะขออนุญาตเรียนถาม              

ทานกรรมาธิการทานอาจารยจรัญสั้น ๆ สักนิดหนึ่ง 

นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวกอนครับ ใหแจกใหเรียบรอยกอนครับ ไมอยางนั้นเดี๋ยวอลเวง 

นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ เดี๋ยวขออนุญาต 

 

 



 ๒๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     อุทัยวรรณ ๑๐/๒ 

 

นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

นี่ขางหนาครับ ทานผูวาก็ยังไมไดครับ อาจารยดวงสุดา ตรงกลาง ๆ ครับเจาหนาที่ครับ 

อาจารยหมอชูชัยก็ยังไมไดนะครับ มาทางนี้แลวครับ  

นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ไมไดไมเปนไรครับ จําไดครับ 

นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมเปนไรครับ คอย ๆ ดู แลวของทานการุณนี่เทียบดูก็จะอยูเอกสารอยูในเลมนะครับ       

ถาอยางนั้นเดี๋ยวฟงทานเลขากอนครับ เชิญครับ 

ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตวาถาทานไดรับเอกสารครบถวนแลว

นะครับ กรรมาธิการขออนุญาตอานรางของกรรมาธิการซึ่งทานอาจารยเจิมศักดิ์เห็นดวย

แลวนะครับ ก็คือวา คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งยอมมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสาร

จากเจาหนาที่ในฝายบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของหรือเรียกบุคคลดังกลาวมาแถลง

ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา  

อยูนั้นได และใหถือวาคําสั่งเรียกนั้นมีผลบังคับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ เขาใจวา

ทานการุณเห็นดวยทั้งหมดแลวครับ ยกเวนประเด็นเดียวเทานั้นในบรรทัดที่ ๒ ครับ    

ฝายกรรมาธิการใชคําวา เจาหนาที่ในฝายบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของ ทานการุณขอใช

คําวา บุคคลใด ตางกันแคนี้เองครับ เนื้อหาอันอื่นนี่ตรงกันหมดแลวครับทานประธานครับ      

ขออนุญาตใชประเด็นนี้โหวต (Vote) ไดไหมครับ ไมกลับไปรางเดิมของทั้ง ๒ ฝายนะครับ         

ขออนุญาตครับ 

 

          - ๑๑/๑ 



 ๒๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๑๑/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือเดี๋ยวครับ เดี๋ยว ๆ คืออยางนี้ครับ ผมไดรับตอวาจากสมาชิกมานี่นะครับวา เวลาโหวต

นี่พอจะเปลี่ยนญัตตินี่นะครับ มีการเสนอถอยคําใหม มันก็จะไปขัดรัฐธรรมนูญนะครับ     

ในสวนที่ขอแกไขตองใชสามในหาอะไรนี่นะครับ อันนี้กรรมาธิการแกไมเปนไรไงครับ  

สวนของสมาชิกครับ พอไปแกตรงนั้นนี่ ผมก็ไดรับขอติติงมา ตองตกลงกันกอนครับ            

เดี๋ยวประธานทําผิดนะครับ ตองตกลงกันใหชัดวา ถือวากรรมาธิการเห็นดวยที่จะใหปรับ

ถอยคําดังกลาวนี้ของสมาชิก เพื่อจะไดมาโหวตนะครับ ตกลงตามนี้นะครับ จะไดไมถือวา

ขัดรัฐธรรมนูญนะครับ เมื่อกี้อาจารยพิเชียรเขายกมือกอนนะครับ อาจารยพิเชียรถาม 

หรือครับ เชิญครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ กราบเรียนทานประธานสภาที่

เคารพนะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ คือในวรรคนี้เจตนารมณ

ใหญ คือทางฝายนิติบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการมีความประสงคตองการที่จะตรวจสอบ       

การทํางานของฝายบริหาร หรือฝายอื่นที่เกี่ยวของนะครับ ทีนี้ปญหาใหญก็คือวา ถาเผื่อ

ทางฝายกรรมาธิการไดแกไขถอยคําจาก บุคคลใด มาเปนคําวา เจาหนาที่ในฝายบริหาร 

ตรงนี้กระผมคิดวาอาจจะทําใหเกิดความไขวเขวนะครับวา เปนเจาหนาที่ ซึ่งความจริง    

ในการเรียกของกรรมาธิการนั้น สวนใหญจะเรียกระดับนะครับ อาจจะเปนรัฐมนตรี       

หรืออธิบดี หรือบุคคลในระดับสูง ถาใชคําวา เจาหนาที่ ในฝายบริหารเกรงวาอาจจะ

กลายเปนวาไปเรียกในระดับลางลงมานะครับ ตรงนี้ถาเผื่อวาจะใชคําวา เจาหนาที่        

ในฝายบริหาร กระผมคิดวาใชคําวา ออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลในฝายบริหาร         

ยังนาจะดีกวา เพราะวาคําวา เจาหนาที่ มันจะทําใหเขาใจผิดไปวา เปนเจาหนาที่          

ในระดับลาง อันนี้ผมคิดวา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ครับ ไมเขาใจผิดหรอกครับ เพราะกรรมาธิการเขาอธิบายแลว ตั้งแตนายกไปจนถึง              

ภารโรงนะครับ ทุกตําแหนงครับ 

 นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  อันนี้ก็ขออนุญาตฝากไวนะครับ 

 



 ๒๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๑๑/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทานโหวต 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ผมนิดเดียวครับ ทานประธานครับ ผมเสนอ 

อยางนี้ครับ ทานประธานครับ มีรางของกรรมาธิการอยูในนี้นะครับ แตวารางของผูแปร  

ไมมี ก็เทากับวา เราไดอานแครางเดียว  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ของผูแปรนี่นะครับ เมื่อกี้อธิบายแลววาเปลี่ยนถอยคํานี่นะครับจาก เจาหนาที่ในฝาย

บริหารและบุคคลที่เกี่ยวของหรือบุคคลดังกลาวนี่นะครับ ใหเปลี่ยนเปน บุคคลใด ๆ              

นะครับ บุคคลใดอะไรนี่นะครับ  

   นายการุณ ใสงาม  :  ไมไดเปลี่ยนครับ ใชคําเดิมของกรรมาธิการเลยครับ 

และคําเดิมตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับเลย 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ใชคําเดิม แตทานจะไปเติมลงทายนะครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ตอนทายเหมือนกัน ครบหมด ตอนตนเหมือนเดิม  

ของกรรมาธิการ และเหมือนเดิมตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ โหวตไดแลวมั้งครับวา จะเอาของทานการุณหรือของกรรมาธิการนะครับ ผมวา            

มันเขาใจแลวครับ ไมตองอธิบายแลวครับ คือไมตองอธิบายแลวทาน ไมอธิบายแลว        

ยกมือทําไมครับ 

   นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กําลังจะกราบเรียนทานประธานวา หารือ   

ทานอาจารยจรัญที่เคารพนิดหนึ่งนะครับ หารือวาถอยคําพอมันเคลื่อนแลว ผมก็ขอ 

หารือวามันผิดไปนิดหนึ่งไหม ที่ทานบอกวา ตอนเรียกคําสั่งเรียกจากเจาหนาที่           

และบุคคลเกี่ยวของ แตพอบอกจะใหมาชี้แจงกลับเปนแคบุคคลเฉย ๆ คําวา บุคคลเฉย ๆ 

นี่มันหมายถึงบุคคลใดนะครับ ทานลองดูสิครับ ไมไดหมายถึงเจาหนาที่ เพราะวาบุคคล

ดังกลาวมันหมายถึงบุคคลที่เกี่ยวของนะครับ ไม ผมหารือวาถาทานหมายถึง ผมไมวา 

ผมกลัวทานหลนเทานั้น ถาทานคิดวาไมหลนไมเปนไรครับ 



 ๒๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๑๑/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไมหลนหรอกครับ เดี๋ยวทีนี้ปญหาที่จะถามนี่นะครับ ก็คือรางของกรรมาธิการ แลวรางของ

ทานการุณนี่นะครับ จะเอารางไหนหรือครับ เปลา ไมใชครับ รางของทานการุณนี่                

ที ่ เ ส นอมาอีก แบบหนึ่ง ตามเอกสารนะครับ นึกออกไหมครับ เพราะทานการุณ                 

เปนคนบอกเองวา จะขัดไมขัด พูดมาหลายครั้งแลวนะครับ แลวทานการุณก็บอกวา             

ถาอยางนั้นเปลี่ยนมาเปนของรางเดิมของกรรมาธิการ ตอนนี้ที่ประชุมจะวาอยางไร         

นะครับ มันจะกลายเปนแกญัตติอะไรหรือเปลา ผมเลยตองระวังแลวครับตอนนี้  

 

          - ๑๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สุพิชชาย  ๑๒/๑ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ไดขออนุญาตจนเปนที่

เห็นพรอมกันแลววา อนุญาตใหปรับกันอยูแลว ผมก็ปรับ ทางกรรมาธิการก็ปรับ ตางคน

ตางก็ปรับ ณ วันนี้ของกรรมาธิการก็ไมมีถามเรื่องของเดิมหรอก ของเดิมคือตั้งแต        

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖ เสนอรางเดิม มาตรา ๒๗ แปรญัตติ  ๒๘ วันนี้ก็ตาม ก็ไมได

ใชของเดิมนั้นแลว ไดมาใชวันนี้ที่ทานนําเสนอใหมเมื่อสักครูนี้ดวยซ้ําไป ใหมเอี่ยม ๆ เลย 

ของผมเองก็ยอมกันหมดแลววาใหปรับอยางนี้ ตางคนตางปรับ แลวก็มาแขงขันสูกัน

เฉพาะคําปรับเทานี้ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ของคําปรับนี่ ของสมาชิกเขายังไมเห็นของทานการุณนะครับ ปรับใหมนะครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ปรับใหม แลวประธานตองสั่งเจาหนาที่ใหทํา

ของใหมของผมดวยสิถาอยางนั้น ไมใชหนาที่ผมแลวตอนนี้   

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
เขาใจครับ ตองคุยกันใหชัดครับ ทานอาจารยสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ       

ผมคิดวาเรานาจะลงมติได เพราะวาเขาใจ ทานการุณก็เขาใจ ขางลางก็พยักหนาตาม      

ผมหมดแลวนะครับ ความจริงรางของทานการุณคือเอาตามกรรมาธิการทุกอยาง ยกเวน

บรรทัดที่ ๒ เทานั้นเอง คําวา เจาหนาที่ในฝายบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของนี่ ทานการุณ

ขอใชคําวา บุคคลใด ที่เหลือทั้งหมดนี่ตรงกันครับ แลวกรรมาธิการก็อนุญาตนะครับ       

ใหทานการุณดําเนินการดังกลาวไดครับ คิดวาไมไดมีปญหาขอบังคับอะไรแลวครับ          

ขออนุญาตใหลงมติไดไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ครับ อยางนั้นผมลงมตินะครับ 
   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

ไดมีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ในมาตรา ๑๓๐ วรรคที่ ๒ นะครับ ตามรางที่คณะกรรมาธิการเสนอใหมนะครับ เอกสาร 



 ๒๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สุพิชชาย  ๑๒/๒ 

 
แจกทานสมาชิกไปแลวนะครับ ถาหากทานสมาชิกเห็นดวยกับรางของกรรมาธิการ         

ที่ เสนอใหม ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับรางขอความที่ทานการุณเสนอ ใหกด            

ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ 
   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    
มีทานใดยังไมลงคะแนน มีไหมครับ ลงครบถวนแลว ปดการลงคะแนน เชิญเจาหนาที่  

รวมคะแนนครับ เห็นดวย ๖๔ ไมเห็นดวย ๑๑ งดออกเสียง ๒ นะครับ เปนไปตามราง

กรรมาธิการที่เสนอใหมนะครับ ในวรรคที่ ๒ นะครับ ผานนะครับ              

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สุพิชชาย  ๑๒/๓ 

 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      
ทีนี้ญัตติที่คางนี่นะครับ เทาที่ผมตรวจดูเอกสารนี่ ในมาตรา ๑๓๐ มีของทานวัชรา        

ขอแปรแกความในวรรคหา แลวก็เพิ่มความในวรรคหกนะครับ ทานวัชรายังติดใจ       

ไหมครับ เชิญครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม วัชรา 

หงสประภัศร สสร. ในวรรคหา กระผมขอไมติดใจครับ สวนในวรรคหกนี้เปนเรื่องที่          

มีความสําคัญ กระผมขอมอบให ๒ ทานนะครับ คือทานเสริมเกียรติ กับทานอาจารย

ปริญญาเปนผูแถลงครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ครับ ถาเปนไปไดก็เอาสักทานเดียวนะครับ เชิญครับ ทานเสริมเกียรติครับ 

   นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ          

ทานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูทรงเกียรติ     

ทุกทาน กระผม เสริมเกียรติ วรดิษฐ สสร. ครับ ขอบคุณทานวัชราที่มอบใหผมไดอภิปราย

ในประเด็นนี้ กระผมขอกราบเรียนวา คณะกรรมาธิการสามัญที่บัญญัติวา ใหตั้งที่ปรึกษา 

ผูชํานาญการ จากบุคคลที่ไดรับการยอมรับใหมีความรูความชํานาญสูงกวาในกิจการ      

ที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อชวยเหลือการทํางานของ

คณะกรรมาธิการสามัญไดนั้น เหตุที่ทางฝายของทานวัชราไดขอแปรญัตติในประเด็นนี้ 

เนื่องจากเทาที่ผานมานั้น ผมไดเคยอยูในกรรมาธิการหลายรัฐบาล หลายชุด ก็ประสบ

ปญหาที่ เกิดขึ้นวา บุคคลที่กรรมาธิการไดแตงตั้งที่ปรึกษา ผูชํานาญการ  รวมทั้ง

นักวิชาการ สวนใหญจะตั้งมาจํานวนมากประมาณยี่สิบสามสิบคน -------------------------- 

 
          - ๑๓/๑ 

 

 

   
   



 ๒๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๑๓/๑ 

 

ซึ่งคนที่มาชวยกรรมาธิการทํางานนั้นจะมีเพียงไมกี่คน ประมาณ ๒ คน ๕ คน สวนอื่น ๆ 

ก็จะมานั่งกันเต็มหอง แลวก็ไมไดมีบทบาทในการชวยกรรมาธิการทําหนาที่ บุคคลที่มานี้

หลายทานก็มาไดเพราะวาพวกกรรมาธิการสามัญบางทานก็ไดแตงตั้งบุคคลที่ใกลชิด 

บุคคลที่มีพระคุณ บุคคลที่ติดตามมามีบทบาทอยูในกรรมาธิการ แตบุคคลดังกลาวนั้น

ไมไดมีคุณคาพอที่จะมาชวยเหลืองานราชการของกรรมาธิการสามัญแตอยางใด และ     

มีบางคนยิ่งกวานั้นนอกจากจะไมมีความรูความสามารถเพียงพอแลว บางทานก็ยังใช

วิธีการที่ไมเหมาะสม การเรียกบุคคล โดยเฉพาะเจาหนาที่ในฝายบริหารตามที่เมื่อกี้       

ไดอภิปรายในวรรคสองนั้น มาชี้แจงแสดงหลักฐาน หลายทานที่มีคุณภาพไมพอและ      

มีนิสัยไมดีก็จะใชถอยคําในการซักถามบุคคลมาชี้แจงดวยถอยคําที่หยาบคาย ที่สอเสียด  

ที่ดุดัน เปนเหตุใหผูใหญระดับฝายบริหารมีความรูสึกเบื่อหนาย มีความรูสึกไมถูกตอง    

ก็เลยสรางความเบื่อในการที่จะมาใหความรวมมือก็เกิดปญหาสืบเนื่องจากวรรคสอง  

เมื่อกี้นี้ กระผมถึงกราบเรียนวาหากทานจะตั้งผูชํานาญการ ตั้งที่ปรึกษาหรือนักวิชาการ 

ในกรรมาธิการนั้น ก็ควรกําหนดมาตรฐานของบุคคลที่จะใหมาชวยเหลือใหสูงหนอย  

และมีอีกประเภทหนึ่งก็คือนอกจากไมมีความรูความสามารถ นอกจากไมมาชวยเหลือ

และยังใชวาจาไมสุภาพแลวก็ยังพิมพนามบัตรแลวก็เอาไปใชกิจการนอกสภา ติดตอ    

งานสวนตัว จึงจะกราบเรียนวาขอใหทางกรรมาธิการผูที่จะแตงตั้งที่ปรึกษา นักวิชาการ 

และผูชํานาญการ ตระหนักในสวนนี้ใหดีวา แตงตั้งคนมาเพื่อกิจการใหไดประโยชน    

ของสภาจริง ๆ อยาไดแตงตั้งบุคคลที่เปนพรรคพวก ผูติดตามหรือผูมีพระคุณอันไมมี

คุณภาพมาชวยเหลือกิจการงานของสภาเลย กระผมคิดวาทานที่อยูในสภา ไมวาจะสภา

สูงหรือสภาลาง ทานคงผานประเด็นนี้มาแนนอน บางทีนี่นั่งเต็มหอง ผูมาชี้แจงไมมีที่นั่ง   

นะครับ ผมก็กราบเรียนทานประธานวา ทานประธานก็เคยรูปญหานี้  

  แลวก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับ กราบเรียนทานประธานวาบุคคลที่มาเปน

ผูชํานาญการ  นักวิชาการนี่ ที่ไมมีคุณคานี่ บางทานก็มีการตอบแทนกันตรงที่วา    

อยากจะไดเครื่องราช แลวก็มาชวยเหลืออะไรตออะไรที่ไมใชประโยชนของราชการ 

ประเด็นนี้ผมอยากจะฝากเรียนทานประธานวา ควรที่จะมีกติกาในการแตงตั้งบุคคลที่มา 

 



 ๓๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  สายชล ๑๓/๒ 

 

ชวยเหลืองานของสภาใหเหมาะสม ใหมีคุณคา อยาใหเสียเวลา อยาใหสิ้นเปลือง        

เนื้อที่ครับ ขอบคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยปริญญาครับ 

  นายปริญญา ศิริสารการ :  กราบเรียนทานประธานนะครับ ทานผูมีเกียรติ   

ทุกทานนะครับ ผม ปริญญา ศิริสารการ สสร. นะครับ ตามที่ทานเสริมเกียรติไดพูดนี้    

เปนญัตติที่ผมเห็นวามันเปนเรื่องคาหัวใจของขาราชการ ของชาวบานมานมนาน เปนสิ่งที่

เปนระบบอุปถัมภคางอยูในระบบสภา ซึ่งทําใหเมื่อวานนี้เราคุยกันเปนชั่วโมง ทุกฝาย  

เอาจุดออนของทั้ง ๒ ฝาย มาถกเถียงกัน แตจุดดีของทั้ง ๒ ฝาย ไมเอามาพูดกัน จึงทําให

ยืดยาวมาถึงเชาวันนี้  แตสิ่ งหนึ่งที่ เปนจุดออนของขาราชการที่ ไมอยากมารวม                     

ผมหลายครั้ง  ผมไมได เปนขาราชการแตมารวมในกรรมาธิการดวยนี่  เปนเรื่อง              

นาอเนจอนาถใจซึ่งมีเกือบทุกกรรมาธิการ แมในขณะนี้ก็ยังตกคางเขามาใน สสร. บาง 

นะครับ  ที่ปรึกษาหลายคนไมมีคุณภาพมากพอที่จะมารับรูการเปนกรรมาธิการ 

ผูชํานาญการก็ไมใชผูชํานาญการที่แทจริง บางทานเอาผูติดตามซึ่งอาจจะเปนหัวคะแนน

นายทุนที่ชวยเหลือในการเลือกตั้งเขามาเพื่อการตอบแทน แลวหลายครั้งบุคคลเหลานี้   

ไปใชความเปนที่ปรึกษา ซึ่งไดรับความเกรงใจในสังคมเพื่อเปนอภิสิทธิ์ในวงสังคม ในวง

ราชการ โดยเฉพาะในชนบท ในตางจังหวัด ------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๑๔/๑ 



 ๓๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๑๔/๑ 

 

หลายคนที่มีพิมพนามบัตรที่ปรึกษาขึ้นศาลากลางจังหวัดใด ขาราชการสวนใหญก็เกรงใจ 

ใหเกียรติ แตในความเปนจริงแลวไมใช อาจจะเปนนักเลงหัวไมคนใดคนหนึ่งก็ได บุคคล

เหลานี้ ไม มี เกียรติพอที่จะเขามานั่ง เปนกรรมาธิการในสภา  โดยเฉพาะไม มีขีด

ความสามารถในการทํางานนั้น ๆ แลวปญหาเชนนี้จะเปนปญหาที่ซ้ําซาก ถาเราตองการ

ลางจริยธรรม คุณธรรมของนักการเมือง ของระบบการเมืองใหมีคุณภาพดีขึ้น สิ่งนี้ตองรีบ

กําจัดนะครับ ผมไมแนใจวา เนื้อความนี้เหมาะที่จะใสไวในรัฐธรรมนูญหรือไม หรืออยูใน

กฎหมายลูก แตคิดวา มันคือสนิมรายที่เกาะราชการเมืองไทยอยูอันหนึ่ง ซึ่งเราควรกําจัด

ทิ้งเสีย แตนั่นถาเราไปกําหนดไวในกฎหมายลูก การกําจัดทิ้งอาจจะไมเกิดขึ้นโดยถาวร 

แตถากําหนดไวในรัฐธรรมนูญการกําจัดทิ้งอาจจะทําใหเกิดสิ่งที่ดีงามกับวงการการเมือง

อีกอยางหนึ่งนะครับ ก็ถือวา ถาพวกเราทั้งหมดรอยคนนี้อยากเห็นการเมืองดีขึ้น               

อยากเห็นจริยธรรม คุณธรรมของขาราชการของการเมืองดีขึ้นตองพิจารณาขอความ

ความนี้ ขอความนี้อาจจะแปรเปลี่ยนได แตความหมายคืออันนี้นะครับ นี่คือจุดออนของ

วงงานราชการเมืองไทยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ คือ ตองเรียนเสริมใหนะครับวา เวลาตั้งเขาก็มีเกณฑ นึกออก    

ไหมครับ เวลาทานตั้งใครนี่นะครับ จบปริญญาโท ปริญญาตรี ใน สว. เอง หรือสภา

รัฐธรรมนูญเองเวลาตั้งเขาก็ดูเกณฑคุณสมบัติ เขาก็คิดวา สิ่งที่เขาตั้งนั้นมันมีคุณภาพ 

เราไปบอกของ คนอื่นไมมีคุณภาพแลวจะเอาอะไรมาวัดใชไหมครับ ทานตองนึกดูใหดี             

ใชไหมครับ เราบอกคนอื่นไมมีคุณภาพ ก็เขาบอกของเขามีคุณภาพของเขานะครับ แต   

สิ่งที่มันเกิดขึ้นปญหามันไมไดอยูที่คนถูกตั้ง ปญหาคือมันอยูที่คนตั้งนะครับ ถาดูไมมี

คุณภาพแลวยังไปตั้ง ก็แสดงวา คนตั้งก็ไมมีคุณภาพใชไหมครับ ผมวาเกณฑนี้เขามี

มาตรฐานในสภาของเขาอยูแลวนะครับ แตอาศัยประสบการณมาเพิ่มใหนะครับ                  

ทานกรรมาธิการจะตอบไหมครับ เชิญอาจารยปกรณครับ 

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร กรรมาธิการ ดวยความเคารพในความคิดเห็นของผูเสนอญัตตินะครับวา         

สิ่งที่ทานพูดนั้นสะทอนความเปนจริง อยางไรก็ตามเราตองตระหนักวา ถาเราเขียนขอความ 



 ๓๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๑๔/๒ 

 

ดังกลาวลงในรัฐธรรมนูญมันก็จะเปนการฟองใหเห็นวา สภาพของสังคมไทยโดยเนื้อแท

เราไมสามารถที่จะแกไขดวยกฎกติกาและมารยาท ซึ่งควรจะออกโดยคนหมูนั้นได      

และจําเปนตองมาบัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ผมทราบดีวา สังคมเปนอยางไร 

สภาก็เปนเชนนั้น แตถาเราตองมาเขียนในกฎหมายรัฐธรรมนูญในทุกเรื่องอยางที่           

ผูแปรญัตติประสงคนี่ ทายที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะตองเขียนอีกหลายเรื่อง เขียนแมแต

มารยาทในการประชุม เขียนแมแตการเขาประชุมใหครบถวนสมบูรณ เขียนแมแต       

เร่ืองของการวิธีการอภิปรายในสภา ถาเปนอยางนั้นผมคิดวา เรากําลังจะวางขอกําหนด

ของคนกลุมหนึ่งซึ่งละเมิดวิธีคิด วิธีการทํางานมาลงโทษคนสวนใหญ ซึ่งไมไดเปนเชนนั้น 

เขาใจดีนะครับวา สิ่งเหลานี้เกิดขึ้น ผมเองเขามาเปนกรรมาธิการในสภาหลายครั้ง        

ในฐานะที่เปนนักวิชาการ แลวหลายครั้งผมก็ไมสามารถจะทนกับพฤติกรรมเชนนั้นได   

แตสิ่งเหลานั้นมันเปนขอยกเวนของคนกลุมหนึ่งที่ประพฤติและปฏิบัติและใชอํานาจที่   

เขาได รับมอบจากประชาชน  โดยไมไดคํานึงถึงมารยาทพื้นฐานทางสังคม  จุดนี้            

เราไมสามารถจะออกกฎหมายรัฐธรรมนูญไปกําหนดมารยาทได ผมพยายามที่จะทบทวน

กฎเกณฑของสภาหลายครั้งเวลาที่เขามีการแตงตั้งกรรมาธิการ มีปรากฏชัดอยางที่    

ทานประธานไดพูด มีคุณสมบัติครบถวนอยางที่พวกเราเขาใจ แตอยางไรก็ตามการ        

ลุแกอํานาจของบุคคลบางกลุมนั้นมันก็ทําใหเราตองมาสาละวนกับสิ่งเหลานี้ ผมคิดวา   

สิ่งเหลานี้ที่เราไดพูดนี่คงจะเปนประโยชนตอการทําความเขาใจ และก็สื่อความไปยัง      

ผูที่ใชอํานาจทั้งหลายเหลานั้น แตวาการบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญคงจะไมจําเปน

นะครับ 

 

           - ๑๕/๑ 



 ๓๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๑๕/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ขอบพระคุณครับ ที่ชวยพูดนะครับ ชวยเสนอ เพราะมันเปนภาพสะทอนนะครับ วามัน

เปนจริง ทุกฝายพึงตองระวังนะครับ อาจารยวัชราครับ เจาของญัตติ บันทึกเปน

เจตนารมณก็นาจะดีกวานะครับ เชิญครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร กระผมขอขอบพระคุณ ทานกรรมาธิการที่ไดชี้แจงและก็ขอใหบันทึก

เปนเจตนารมณไวตามที่ทานประธานเสนอครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   
นะครับทานผูอภิปรายดวยนะครับ เปนสิ่งดีครับ ตองชวยกันนะครับ อยางนั้นผาน   

มาตราที่ 
  นายปริญญา ศิริสารการ  :  ทานประธานครับ ขอบันทึกเจตนารมณ      

นิดหนึ่งวา อันนี้ยินดีที่ทานวัชราพูดคือ ถอน แตบันทึกไวนิดหนึ่งวา นอกจากการแตงตั้ง

แลวนี่ จริยธรรมของคนที่มาทํางานดวย เชน บางครั้งเราจะเห็น สสร. บางทานเขามา

เซ็นชื่อแลวก็หายเลย แลวก็เย็นมาอีกครั้งหนึ่ง ชวยบันทึกไวดวยวา อันนี้คือ จริยธรรม 

คุณธรรม ซึ่งคงจะมีในระบบของการเมืองเยอะดวยนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทําให

การเมืองเปนมะเร็งรายซึ่งแกยาก  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     
ก็ขอความกรุณานะครับ เหลือเวลาอีก ๒ อาทิตยนะครับ ที่จะทํางานอยางเต็มที่ อยางไร    

ก็ขอรวมประชุมกันอยางเต็มที่นะครับ อาทิตยเดียวหรือครับ กรรมาธิการบอกเหลือ

อาทิตยเดียวนะครับ อยางนั้นผานมาตรา ๑๓๐ นะครับ ตอนนี้มี ทานอาจารยจรัสครับ           

มีอะไรไหมครับ 
  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :   ทานประธานครับ เห็นทานประธาน

บอกกําลังจะผาน กระผมอยากจะขอเสนอใหมีการบันทึกเจตนารมณ คือ ในมาตรานี้          

เมื่อเรากําหนดใหในวรรคสองนะครับ ใหการเรียกนี่มีผลบังคับตามกฎหมายนี่ มันก็ทําให

เกิดปญหาวา  จะประชาชนจะถูกลิดรอนสิทธิได  จากการใชอํานาจรัฐตามมาตรานี้             

 



 ๓๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ปทิตตา ๑๕/๒ 

 

จึงอยากจะใหบันทึกเปนเจตนารมณวา ในการออกกฎหมายตามมาตรานี้ ขอใหคํานึงถึง  

การคุมครองสิทธิของประชาชนใหมาก ๆ ดวยนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ขอบพระคุณครับ มีทานใดจะบันทึกอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ไมมีผานมาตรา ๑๓๐      

นะครับ ทีนี้ในคําแปรญัตติมีสมาชิกขอเพิ่มมาตรา ๑๓๐/๑ นะครับ มีทานใดติดใจ               

ไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   
ถาไมมีก็ผานนะครับ ผานนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ ทานอัชพรมีอะไรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ จะขออนุญาตทานประธานแจกเอกสารในสวน

ที่วาดวยสภาผูแทนราษฎร ซึ่งไดปรับปรุงใหมตามมติ ซึ่งไดเขาใจวาคงนําเสนอแลว แตจะ

ขออนุญาตพิจารณาหลังจากจบสวนที่ ๕ เร่ืองการประชุมกอน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ เดี๋ยวใหจบหมวดที่ ๕ คอยมาวา หมวดสภาผูแทนราษฎรนะครับ เชิญทานเลขา    

ตอครับ เอกสารอนุญาตใหแจกไปแลวครับ  
  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  สวนที่ ๕ 

การประชุมรวมกันของรัฐสภา ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
กรรมาธิการสงวนความเห็นหรือครับ ไมมีแลวครับ กรรมาธิการสงวนความเห็นไมมีครับ 

เชิญทานเลขาตอครับ  
  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :                 

มาตรา ๑๓๑ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูแปรญัตติขอสงวนคํา

แปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ 



 ๓๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๑๕/๓ 

 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     
ครับ มีทานใดไหมครับ กรรมาธิการไมมีแลวนะครับ สมาชิกครับ เชิญอาจารยพิเชียรครับ 
  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ     

นะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ ในมาตรา ๑๓๑ นี้นะครับ ก็ทางทาน

การุณ ใสงาม เปนผูเสนอนะครับ แตตอนนี้ทานไมอยู 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    
เขาไมติดใจแลวครับ เพราะวาอันนั้นเขาแพไปแลว เขาก็ผานหมดแลว  
  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : โอ.เค. (O.K.) ถาทานไมติดใจ ก็ไมมี

ปญหาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ๑๓๑ ผานนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ  
  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :                

มาตรา ๑๓๒ ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็น  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    
ครับ ไมมีใครติดใจนะครับ จบสวนที่ ๕ นะครับ การประชุมรวมกันของรัฐสภา สวนที่ ๖ นี่ 

จะรอไวกอน  แลวใหพิจารณาของหมวดของสภาผู แทนราษฎรหรือเปลาครับ                       

ทานกรรมาธิการครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
ครับ คงจะขออนุญาตยอนกลับมาสวนที่ ๒ สภาผูแทนราษฎร เพื่อใหจบเร่ืองของสภาครับ  

 
          - ๑๖/๑ 

 

   



 ๓๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๑๖/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เอกสารแจกแลว ทานสมาชิกขัดของไหมครับ เอกสารสภาผูแทนราษฎร ใครยังไมได 

มีไหมครับ ทานผูวาชนินทรนะครับ ทานวิชัย อีกหลายทานเลยนะครับ พี่ประวิทย ผมฝาก

ทางเจาหนาที่นะครับ ผมวาทานตองจัดระบบการแจกใหมแลวนะครับ ใหใครรับผิดชอบ 

ล็อกไหน ชองไหนนะครับ ที่นั่งนะครับ ทานใดยังไมไดเอกสาร ชวยยกมืออีกครั้งครับ   

ดานนี้ครับ ทานประวิทยนะครับ ทานปริญญาอีกครับ ไดรับครบถวนแลวนะครับ ขอเขา

พิจารณาสวนที่ ๒ ในสวนของสภาผูแทนราษฎรตอนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ ขอไล

รายมาตราเลยนะครับ พอเราไลพิจารณาในหลักสําคัญไปแลวนะครับ แตถอยคําทั้งหมด

ขอใหพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เชิญทานเลขาครับ  

  นายทวี  พวงทะวาย  (ที่ป รึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ  ปฏิบัติ       

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

สวนที่ ๒ สภาผูแทนราษฎร ไมมีการแกไข มาตรา ๙๑ มีการแกไข 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญกรรมาธิการครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ประการแรก  ขออนุญาตชี้แจงใน

ภาพรวมกอนนะครับวา ในบทบัญญัติสวนของสภาผูแทนราษฎร  เมื่อไปตรวจสอบกับมติ

ที่ทางสมาชิกไดพิจารณาไปนั้น ก็ปรากฏวามีสิ่งที่จะตองแกไขในสวนนี้เฉพาะ ๒ มาตรา 

คือในมาตรา ๙๑ กับมาตรา ๙๒ สวนหลังจากนั้น  มาตรา ๙๒/๑ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ 

จนจบนั้นเปนขอความเดิมที่กรรมาธิการไดเคยเสนอไวในรางที่ เสนอตอสภาราง

รัฐธรรมนูญครับ แตที่พิมพมาทั้งหมดนั้นก็เพื่อใหสะดวกตอการพิจารณานะครับ 

เพราะฉะนั้นก็กราบเรียนวา สิ่งที่แกไขในมาตรา ๙๑ คือเปลี่ยนจํานวนจากเดิม ๔๐๐ คน 

เปน ๔๘๐ คนเทานั้นนะครับ นอกนั้นขอความคงเดิม  สวนมาตรา ๙๒ นั้นเขียนขึ้นใหม  

ทั้งมาตรา เพราะเดิมนั้นเขียนเปนในระบบการเลือกตั้งเขตเดียว เบอรเดียว ทีนี้พอ

เปลี่ยนเปนเขตใหญขึ้นก็ตองเปลี่ยนวิธีการเขียนใหม โดยนําวิธีการเขียนมาจาก

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๓๔ ครับ ซึ่งใชระบบเดียวกันนะครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 



 ๓๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๑๖/๒ 

 

ครับ ขออนุญาตนิดหนึ่ง ในวรรคที่ ๓ ที่เขียนวาภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ขออนุญาตตัดคําวา ภายใต

บังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ออกครับ เพราะทุกสิ่งทุกอยางในทุกบทบัญญัติ            

มันตองอยูภายใตบทบัญญัตินี้ดวยกันอยูแลวนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เอกสารที่แจกนี่นะครับ ถือวาเปนรางของกรรมาธิการนะครับ ขออนุญาตปรึกษา

กอนครับ ทานกรรมาธิการครับ เพราะวาจากการที่ไดจํานวน ๔๘๐ คนนี่นะครับ                  

เปนจํานวนที่เสนอโดยกรรมาธิการ ๓๒๐ บวก ๘๐ นะครับ แตสมาชิกที่เขาแปรนี่นะครับ 

ก็มี ๔๐๐ กับสัดสวน ไมมีนะครับ แตพอเวลานํามาเปนรางใหมจะตองถือวาเปนรางของ

กรรมาธิการ มิฉะนั้นแลวเดี๋ยวจะกลายเปนวาของสมาชิกขางลางเขา ๘๐ ไมมีนี่นะครับ 

เขาใจไหมครับ ถือวารางใหมที่เสนอนี้เปนรางของกรรมาธิการ กรรมาธิการเห็นชอบแลว

นะครับ จะไดไมขัดรัฐธรรมนูญนะครับ ทานสมาชิกมีอะไรซักถามไหมครับ ในมาตรา ๙๑ 

กรรมาธิการไดยกรางมาใหมแลวแกถอยคําในวรรคที่สาม ตัดขอความวรรคแรกออกไป           

นะครับ มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ผานนะครับ ถือวาที่ประชุมเห็นพองตองกันกับกรรมาธิการแลวนะครับ           

เชิญทานเลขาธิการตอครับ  

  นายทวี  พวงทะวาย  (ที่ป รึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ  ปฏิบัติ       

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๙๒ มีการแกไข  

 

                 - ๑๗/๑ 

 

                   

  



 ๓๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๑๗/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานกรรมาธิการครับ เชิญอธิบายหนอยครับ ทีละมาตราก็ไดครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา สําหรับมาตรา ๙๒ นั้น เปนการบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแบง

เขตการเลือกตั้งนะครับ ซึ่งเมื่อรองรับวาการแบงเขตการเลือกตั้งนั้นจะแบงเปนลักษณะที่

เขตใหญขึ้น  ก็ตองคํานวณหรือกําหนดวิธีการแบงเขตไวอยูในรัฐธรรมนูญนี้ก็คือ คํานวณ

จากจํานวนราษฎรเฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกเทาที่จะมีอยูทั้งหมดก็คือ ๔๐๐ คนในเขต

เลือกตั้งครับ เสร็จแลวเมื่อไดเกณฑคํานวณวาสมาชิก ๑ คนตอจํานวนราษฎรเทาไรแลว

นั้น ก็มาคํานวณตอไปวา ถาเปนรายจังหวัด ถาจังหวัดใดไมถึงเกณฑก็ใหมีสมาชิก ๑ คน

ไปเลย   ถาจังหวัดใดเกินเกณฑที่กําหนดที่คํานวณไดก็จะมีการเพิ่มจํานวนผูแทนราษฎร

เพิ่มขึ้นตามเกณฑที่คํานวณไดนะครับ เมื่อครบทุกจังหวัดแลว ถาครบทุกจังหวัดตาม

เกณฑคํานวณของทุกจังหวัดแลวยังมีเศษเหลืออยู ก็ดูตามเศษที่มากที่สุด แลวก็ไปเพิ่ม

ใหจังหวัดนั้น เปนมีสมาชิกไดอีก ๑ คน แลวการกําหนดเขตเลือกตั้ง ก็โดยปกติจะ

กําหนดใหจังหวัดหนึ่งจะมีเขตเลือกตั้ง ๓ คน แลวก็เขียนบทบัญญัติรองรับวา ในกรณีที่มี

กรณีตาง ๆ กัน เชน จังหวัดใดมีไดมากกวา ๓ คน วิธีการแบงเขตก็จะแบงเขตเปนเขตละ 

๓ คน เปนครั้งแรก เวนแตวาถาไมสามารถจัดไดก็จะตองเกลี่ยกันไปวาอาจจะเปนเขตละ 

๒ คนนะครับ นั่นคือการดําเนินการแบงเขต ซึ่งที่กราบเรียนมาแลววาสิ่งที่เขียนขึ้นมานั้น

เอาหลักเกณฑจากรัฐธรรมนูญ  ป ๒๕๓๔ ซึ่งใชวิธีหรือระบบเลือกตั้งแบบเดียวกัน สิ่งที่มี

การเสนอขึ้นมาในครั้งนี้คือวิธีการนับคะแนนในวรรคสุดทายวาคราวนี้เราจะนับคะแนนที่

หนวยเลือกตั้ง แลวนําผลคะแนนของแตละหนวยนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้งเพื่อนับคะแนน

รวม แลวประกาศผลไปตามนั้นครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ มาตรา ๙๒ กรรมาธิการเสนอขอความตามเอกสารที่แจกทานสมาชิกแลว ครบ           

หรือยังครับ แถลงครบหรือยัง  

  นายอัชพร จารุจินดา  (กรรมาธิการ)   :  ประทานโทษ ทานประธานครับ 

ในวรรคสุดทายนะครับ เร่ืองวิธีการนับคะแนนนั้น ที่ขอความวา ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติใน 



 ๓๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๑๗/๒ 

 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้ น  ขออนุญาตแก เปน  ทั้ งนี้  ตามที่บัญญัติ ใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เพราะในรัฐธรรมนูญนี้ใชคําวา พระราชบัญญัติ            

ทุกคําครับ ก็คงจะมีเทานี้ครับทาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ขอหารือทานประธานสั้น ๆ นิดเดียววา สมาชิกหลายคนก็บนวายังไมทันจริง ๆ เพราะวา

เราก็เพิ่งรับรางอันนี้ แลวคิดไมทัน หรือวาทานกรรมาธิการคิดวาไหว คือพวกเราชวยดู

เพียงแคคราว ๆ คือไวใจกรรมาธิการนะ ไมใชไมไวใจ แตกรรมาธิการคิดอยากจะใหพวก

เราชวยดูละเอียดขึ้นไหม ผมไมรูจะทําอยางไร ผมก็นึกไมออก หลายคนก็เดินมาบอก          

ผมวา เอะ เราจะทํากันอยางไร ทานประธานชวยกรุณาคิดนิดหนึ่งเถอะครับ เพราะวา 

ของทานรางมาใหม แลวเราก็เพิ่งเห็นนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ปรึกษากรรมาธิการนิดครับ เมื่อกี้ทานบอกวาสวนที่แกไขนี่มาตราเทาไร ที่เปนไปตามราง

เดิมนี่ มาตราไหนครับ ที่เปนไปตามของเดิมครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา  (กรรมาธิการ) : ของเดิมตั้งแตมาตรา ๙๒/๑ เปนตน

ไปจนจบนะครับ อันนี้ตามรางเดิมที่เคยเสนอไวแลว ที่แกไขก็มีมาตรา ๙๒ นี้มาตราเดียว  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ถาเราพิจารณาตั้งแต ๙๒/๑ ไปกอนนี่นะครับ แลว ๙๒ เดี๋ยวใหสมาชิกอานนะครับ              

มันจะขัดหรือมีปญหาอะไรในการพิจารณาไหมครับ   เพราะวามาตรา ๙๒/๑ นี่ มันก็

เปนไปตามของเกาที่สมาชิกไดแปรญัตติกันไวแลว ไดไหมครับ มาตรา๙๒/๑ ไปกอน           

แลวแขวน ๙๒ ไว ไดไหมครับอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ทานจะไดมีเวลาอานครับ เพราะเขา

แกเฉพาะ ๙๒  

 

                                                                                                                      - ๑๘/๑ 

 



 ๔๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๑๘/๑ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  ผมวาอยางนี้ ขออนุญาตทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  คืออยางนี้ผมคิดวาผานได แตทานประธานครับ 

เวลาทานประธานบอก แลวทานเลขานําเสนอ ทิ้งชวงจังหวะใหคนนึกนิดหนึ่ง แลวเงียบ ๆ 

คือตองเงียบ ๆ เลย ใหคนนึกนิดหนึ่งตาม แลวพอทานชี้แจง คนจะไดชี้แจง คนจะได     

ฟงตาม พอฟงตามเสร็จแลว ทานประธานก็ตองเงียบ ไมตองพูดอะไรเลย ทุกคนนิ่ง           

สักนิดหนึ่ง คนจะไดนึกจริง ๆ ทาน เพราะมันไมสับสนในความสับสนของตัวเอง พอนิ่งกัน

นิดหนึ่ง พอเห็นวาทุกคนเงียบนิ่งหมดแลวนะครับวา ไมสงสัย ไมยกมือ ไมขวางแลว               

ก็ทานประธานคอยสักอึดใจ ทานประธานก็ผาน เอา มาตราอื่นตอ อยางนี้นะครับ จะทํา

ใหทุกคนตั้งสติได ตั้งหลักได 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณทานการุณครับ เมื่อกี้ผมก็ทําแบบทานพูดเปะเลยครับ ผมก็นิ่งอยูนาน 

แลวก็มองซาย มองขวา ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครบั 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เปนไปไดไหมครับวา ถาทานเลขา

สภานี่นะครับ ชวยกรุณาอานทีละวรรคไดเลยนะครับ คืออานเลย แลวก็นิ่งนิดหนึ่ง     

พวกเราก็พิจารณาไปพรอมกัน ถามีอะไรก็ทันทีเลย ก็ซักถาม แลวก็ผานทีละวรรค          

ทีละวรรค แลวเราไดฟงพรอม ๆ กัน อานพรอม ๆ กัน ทําไปเลย ดีไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

นี่พูดถึง ๙๒ ใชไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานจะเริ่มจากขอไหน ทานก็เชิญ

เถอะครับ เพราะวาผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เมื่อกี้ถึง ๙๒ ที่กรรมาธิการเขาแกมาใหม 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง   :  ครับ  เ ร่ิม  ๙๒  เลยก็ไดครับ 

ขอบพระคุณครับ 



 ๔๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๑๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แตมาตราตั้งแต ๙๒/๑ นี่นะครับ เปนไปตามรางเดิมที่สมาชิกเขากลับไปอาน จนเขา    

แปรญัตติกลับมาเยอะแยะแลวนะครับ อยางนั้นเอา ๙๒ เลยนะครับ อาจารยครับ ไมคาง

นะครับ ๙๒ ครับ ทานเลขาชวยอานทีละวรรคก็แลวกันครับ เชิญทานเลขาครับ ตั้งแต

วรรคแรกเลยครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :           

มาตรา ๙๒ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีไดในเขตเลือกตั้งนั้น  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผานนะครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :          

วรรคสอง การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในแตละเขตเลือกตั้ง 

และการกําหนดเขตเลือกตั้งใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

  (๑) ใหคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนโดยคํานวณจาก

จํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนป  

ที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสี่รอยคน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ผานนะครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  (๒) 

จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ตาม (๑) ใหจังหวัดนั้น   

มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวนราษฎรตอ 

 



 ๔๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๑๘/๓ 

 

สมาชิกหนึ่งคน ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวน

ราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ผานนะครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  (๓)     

เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตาม (๒) แลว ถาจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่คํานวณไดยังไมครบสี่รอยคน ใหจังหวัดที่มีเศษเหลือจาก    

การคํานวณตาม (๒) มากที่สุดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพิ่ม

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษที่เหลือจาก        

การคํานวณตาม (๒) ในลําดับรองลงมาตามลําดับจนไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ครบสี่รอยคน 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ขออนุญาตครับ ทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานศักดิ์ชัยครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  อยากจะใหกรรมาธิการไดชี้แจงวงเล็บนี้            

สักนิดหนึ่งไดไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ในวงเล็บนี้จะมีความหมายวา โดยปกติ

จะตองคํานวณตามเกณฑราษฎรตอจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบทุกจังหวัด 

พอครบทุกจังหวัดแลวเปนไปไดที่ทั้ง ๗๖ จังหวัดนั้น --------------------------------------------- 

 

          - ๑๙/๑ 

 



 ๔๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๑๙/๑ 

 

คํานวณตามเกณฑที่วานั้นแลวมีสมาชิกเพียง ๓๙๐ อาจจะ ๙๕ คน นะครับ อีก ๕ คนจะ

เอามาจากไหนนั้น ก็ใหเอามาดู (๓) วาที่คํานวณตามเกณฑตอจํานวนราษฎรนั้น มันจะมี

เศษเหลืออยูเสมอ ก็ไปดูวาจังหวัดใดคํานวณแลวมีเศษเหลือจากการคํานวณสมาชิกตอ

จํานวนราษฎรนั้น มีเศษมากที่สุด เศษเหลือมากที่สุดก็จะเพิ่มใหไปอีก ๑ คน แลวก็ไล    

ลงมาตามลําดับ ตามจังหวัดที่มีเศษเหลือมากที่สุด เร่ือยลงมาจนครบจํานวน ๔๐๐ คน

นะครับ อันนี้เพื่อปองกันเพื่อแกปญหาในกรณีที่ทุกจังหวัดคํานวณแลว ยังไมครบ      

๔๐๐ คน ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ทานศักดิ์ชัยครับ  
   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม ศักดิ์ชัย ครับ 

ถาผมเขาใจแบบงาย ๆ นี้ ก็คือวาเราใชเกณฑในการคํานวณจากประชาชนทั่วประเทศ 

แลวก็จังหวัดใดมีประชากรเทาไร สมมุติวาลงตัวอยางที่ทานกรรมาธิการชี้แจงก็คือ ๓๙๕ 

ทีนี้ในสวนเศษที่เหลือนี่นะครับ ก็หมายถึงวาถาจังหวัดใดมีเศษประชากรเหลือมากที่สุด 

จังหวัดนั้นก็จะไดเพิ่มอีก ๑ คน ถูกตองไหมครับ แลวก็ไลเรียงลงมา สวนสมมุติวา           

มี ๕ จังหวัดที่มีเศษเหลือมาก แลวจังหวัดที่ ๖ ที่มีเศษนอยที่สุด จังหวัดนั้นก็คือจะไมได

เพิ่มเติม ถูกตองไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
อาจารยพิเชียรครับ 
   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานนะครับ กระผม 

พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ กระผมขออนุญาตเรียนถามวา เราจําเปนจะตอง

กําหนดไหมครับวาใครจะเปนผูแบงเขตเลือกตั้ง จะตองระบุไหมครับวา โดย กกต. หรือวา

โดยกระทรวงมหาดไทย หรืออยางไร เพราะวาการแบงเขตนี้ไมรูวาใครแบงครับ เพราะวา    

มีความสําคัญมากเลยครับ ชี้ขาดการเลือกตั้งเลยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
อาจารยประพันธตอบนิดหนึ่งครับ 

 



 ๔๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๑๙/๒ 

 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน                 

ทานสมาชิกที่เคารพครับ ในการแบงเขตเลือกตั้งนี่นะครับ ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งมี

อํานาจหนาที่ในการแบงเขตเลือกตั้งนะครับ สวนรายละเอียดนี่นะครับ จะไปอยูใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สส. และการไดมาของ สว. ที่จะ

มีการออกกันตอไปครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 
   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

มีเพื่อนสมาชิกไมเขาใจ (๒) นะครับ ผมเขาใจอยางนี้ถูกตองไหม ผมจะไดอธิบาย      

เพื่อนสมาชิก หรือทานอธิบายก็ไดนะครับ ก็คือวาถาจังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑ

จํานวนราษฎรตอสมาชิก ๑ คนตาม (๑) ใหจังหวัดนั้นมีจํานวนสมาชิกได ๑ คน            

นั่นนะครับ และจังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิก ๑ คน ทานสงสัย

ตรงนี้นะครับ บอกวา ใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีก ๑ คน ทุกจํานวน

ราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิก ๑ คน ตอนทายนี่ทานหมายความวา สมมุติ

นะ ใหตัวเลขงาย ๆ ถา ๑ แสนคน มีได ๑ คน พอเกินแสน ถา ๒ แสนก็ได ๒ คน                       

ถา ๓ แสนก็ได ๓ คน โดยเศษยังไมพูดกันในวรรคนี้ ใน (๒) นี้ ถูกตองนะครับ หมายความ

วาอยางนั้นครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    
ใชไหมครับ ทานกรรมาธิการครับ คือถาแสนเกาก็ไดคนเดียว หรือแมแตเกาหมื่นก็ตาม      

ถูกไหมครับ อาจารยตอบก็แลวกันครับ 
   นายประพันธ นยัโกวิท (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ กระผม ประพันธ 

นัยโกวิท ครับ เปนไปตามที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกรุณาอธิบายนะครับ คือก็จํานวน สส. 

ก็คํานวณตามเกณฑจํานวนประชากรนะครับวา  แลวถา เกิดประชากรเพิ่มขึ้น                

ถาไดอีกคือ ๑ คนนี่นะครับ ก็จะไดเพิ่ม ตาม (๒) ก็เปนไปตามที่ทานไดอธิบายแลวนะครับ    

 



 ๔๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๑๙/๓ 

 

ใน (๓) นี่ถามีเศษเหลือนะครับ ก็ดูวาเศษจังหวัดไหนมีเศษเหลือมากก็ใหไดอีก ๑ คน        

จนครบจํานวน ๔๐๐ คนนะครับ สวนรายละเอียดในการกําหนดเขต เขตละ ๓ คน        

จะอยูใน (๔) ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ประทานโทษนะครับ สมมุติใน (๒) เหลือเกาหมื่น เปนเศษใชไหมครับ แตพอในสุดทาย

แลว เกาหมื่นนั้นอาจไดเพิ่ม ใชไหมครับ ถามีจํานวนเหลือ อันนี้ชัดเจนนะครับ (๔)           

ใชไหมครับ เมื่อกี้อานถึงไหนแลวครับ (๓) อานไปแลวนะครับ อยางนั้นผาน (๓) นะครับ 

เชิญทานเลขาธิการครับ 
   นายทวี  พวงทะวาย  (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :            

(๔)  การกําหนดเขตเลือกตั้งใหดําเนินการโดยจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร        

ไดไมเกินสามคนใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง แตถาจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรไดเกินสามคน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยจัดใหแตละเขตเลือกตั้ง

มีจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามคน  

 

                                                                                            - ๒๐/๑ 

 

 
  

 

 



 ๔๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ดรุณี ๒๐/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ยกตัวอยางไดไหมครับ เชน กรุงเทพ จังหวัดใหญ ๆ อยางนี้ ใชไหมครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานครับ      

กระผม ประพันธ นัยโกวิท นะครับ ใน (๔) นี่ก็เปนไปตามอยางที่ทานประธานไดเกริ่น      

นี่นะครับ ก็หมายความวาโดยหลักแลว ใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งนะครับ คือไมเกิน   

๓ คน ถาจังหวัดใดมีมากกวานั้น ก็ตองแบง โดยหลักแลวก็คือตองเปน ๓ คน ๓ คนครับ 

สวนถาจังหวัดใดมีไมลงตัว ๓ คน เดี๋ยวจะอยูใน (๕) ครับ ทานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีทานใดติดใจ (๔) ไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมี ผานครับ เชิญทานเลขาครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  (๕) ใน

กรณีที่แบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่ง ใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบ ๓ คน  

ทุกเขตไมได ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตละ 

๓ คนเสียกอน แตเขตที่เหลือตองไมนอยกวาเขตละ ๒ คน ถาจังหวัดใดมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ๔ คน  ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปน  ๒ เขต เขตหนึ่ง              

ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒ คน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยสวัสดิ์กอน ไดไหมครับ  

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สวัสดิ์ โชติพานิช        

นะครับ เมื่อกี้ทานสมาชิก ขอประทานอภัยที่ตองเอยนาม คือทานพิเชียรไดพูดถึงเรื่อง 

การแบงเขต วาใครจะเปนคนแบงเขต ซึ่งผมก็พยายามอานรัฐธรรมนูญนะครับ ยังไมได

เห็นบทบัญญัติตรงไหนวา การแบงเขตนี้ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ    

มันนาจะตองเขียนไวกอนครับ เวลานี้ยังไมมีนะครับ อยางกฎหมายของเดิมนี่ เราจะบอก 



 ๔๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ดรุณี ๒๐/๒ 

 

ไวเลยวาการแบงเขต วิธีการเลือกตั้ง อะไรตออะไรตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ แตในเวลานี้ตัวแมบทคือรัฐธรรมนูญเองนี่ยังไมไดเขียนตรงนี้เอาไว หรือวามี 

ผมไมทราบนะครับ ถามีก็ตองขออภัยดวย แลวอีกประการหนึ่งนะครับ ที่ผมอยากจะเรียน

ก็คือวา ในวรรคสองผมขอเลยไปเลยนะครับ ในวรรคสองของ (๖) นี่บอกวา ใหดําเนินการ

นับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อาจารยครับ ขอโทษครับ เดี๋ยวถึงวรรคสองคอยวากันไหมครับ  

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ครับ ขอบคุณครับ ผมอยากจะใหพดู 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ เดี๋ยวอาจารยกรุณาอีกทีแลวกัน อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   :  ทานประธานครับ ขอความ    

ตอนทายของ (๕) ที่บอกวา ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปน ๒ เขต เขต ๑ ใหมีสมาชิก                   

สภาผูแทนราษฎร ๒ คน ผมคิดวาก็พอเขาใจ แตวาจะแกขอความนี้จะดีขึ้นไหมครับ        

ที่บอกใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปน ๒ เขต เขตละ ๒ คน หรือจะเปนวา แตละเขตใหมี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒ คนก็ได แตเพราะทานใสเพียงแคเขต ๑ มันเลยทําใหไมรูวา    

เขต ๑ คือมันก็เขาใจไดเขต ๑  เมื่อเขต ๑ มี ๒  เขต ๒ ก็ตองมี ๒ อันนั้นก็ตองไปนั่ง

คํานวณอีกทีหนึ่ง แตถามทานวาจะใสเสียเลยไหมวา เขตละ ๒ คน หรือแตละเขต เขตละ 

๒ คน ก็แลวแตทานนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของอาจารยเจิมศักดิ์เปนขอสังเกตแลวกันนะครับ เพราะถอยคํานี่ ทานเลือกสิ่งที่

เหมาะสมที่สุดนะครับ ตอบอาจารยสวัสดิ์กอนไดไหมครับ วาในสวนบัญญัติไวตรงไหน    

มีไหมครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ ในสวนของรายละเอียดในการบัญญัติเร่ือง

การแบงเขตตาง ๆ นี่นะครับ ก็ในมาตรา ๙๑ ที่เราผานไปแลวในวรรคสามนี่ก็จะกําหนด 

 



 ๔๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ดรุณี ๒๐/๓ 

 

อยูแลวนะครับ วาหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร       

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครับ ถาหากวาจะมีรายละเอียดใด ๆ นะครับ ก็จะไปอยู

ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ตามมาตรา ๙๑ วรรคสาม นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อาจารยสวัสดิ์ครับ  

 

                                                                                          - ๒๑/๑ 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

   

 



 ๔๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สมร ๒๑/๑ 

 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ประทานโทษ ยังไมชัดนะครับ ทานประธาน    

ทานประพันธครับ ที่ทานอานนี่ชัดหรือเปลาครับ ประทานโทษครับ ของเดิมนี่นะครับ        

ที่ทานตัดออกนี่ เขาเขียนบัญญัติไวเลยในรัฐธรรมนูญบอกวา การแบงเขตเลือกตั้ง วิธีการ

เลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง วิธีการอะไรตาง ๆ เปนไป

ตามกฎหมายประกอบ เขียนบัญญัติไวในแมบทเลย ในรัฐธรรมนูญเลย ผมวาเรื่องนี้เปน

เร่ืองสําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นอยูดี ๆ จะไปโผลในกฎหมายประกอบโดยไมเขียนไวคง

ไมได  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือของเดิมนั้นไดเขียนลงไปในแตละเรื่อง 

แลวก็ไมเขียนในแตละเรื่อง ทําใหเกิดขอถกเถียงเวลาออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วา จะสามารถเขียนเรื่องที่เกินกวาที่กําหนดไว ในเรื่องที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญหรือไม ระบุ

รายละเอียดนะครับ เพราะฉะนั้นในคราวนี้จึงใชคําที่ครอบคลุมวา ในมาตรา ๙๑       

วรรคสามวา หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

หมด ก็หมายความวาสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง นอกเหนือจากสิ่งที่รัฐธรรมนูญ

กําหนดไวแลวนั้น ใหไปอยูในกฎหมายรัฐธรรมนูญไดหมด ซึ่งจะบัญญัติไดโดยกวางถึง

เร่ืองอื่น ๆ ใหครบถวนไดนะครับ การแบงเขตเลือกตั้งมันก็เปนเรื่องของหลักเกณฑวิธีการ

เลือกตั้งหัวขอหนึ่งครับ ก็เลยขออนุญาตเรียนวาคราวนี้จะขอเขียนโดยใชขอความรวม    

นะครับ เพราะวาอยางคราวที่แลวเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งมันก็ไมมีการบอกที่ไหน         

แตเราก็ไปบัญญัติอยูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อจะไมใหมีการโตแยงประเด็นนี้

ครับทานอาจารยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขียนใหกวางไวนะครับ พอไดนะครับอาจารย ขอบพระคุณนะครับ มีสวนอื่นอีกไหมครับ 

(๖) นะครับ ประทานโทษ เดี๋ยวกอน (๖) (๕) ยังคางอยูหรือครับ ทานอรัญครับ  

 



 ๕๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สมร ๒๑/๒ 

 

  นายอรัญ ธรรมโน  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายอรัญ ธรรมโน 

สสร. ครับ ความจริงเมื่อกี้อาจารยเจิมศักดิ์ไดพูดไปแลว ขออนุญาตที่เอยนามทานนะครับ

วาใน (๕) นะครับ บรรทัดกอนสุดทายนี่ ผมคิดวาถาเปนถอยคําภาษาไทยที่ถูกตองนาจะ

เขียนวา ถาจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ๔ คน ใหแบงจังหวัด

ออกเปน ๒ เขตเลือกตั้ง เขตหนึ่งใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒ คน ขออนุญาตตั้งเปน

ขอสังเกตนะครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการทันไหมครับ เชิญครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ ถอยคําที่บัญญัติไวอยูใน (๕) นี่นะครับ     

เปนถอยคําเดิมในรางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๓๔ นะครับ แลวในรางรัฐธรรมนูญฉบับที่เรา    

ยกรางกันนี่ ใน (๔) นี่นะครับ ก็บอกอยูแลววา ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง ครับ 

ถอยคําใชคําวา เขตเลือกตั้ง ใน (๕) นี่ ก็เปนการตอเนื่องมาจาก (๔) อยูแลวครับ ขอบคุณ

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือเขาเขาใจกันมากอนหนานี้ครับ เขียนไปอีกก็คงไมมีปญหา เขียนใหมเดี๋ยวไปตีความ

อีกนะครับ เอาเถอะครับถอยคํา ผมวาถาเราติดถอยคํากันตรงนี้ครับ ถาถอยคําแลวมัน

ความหมายอยางอื่นนี่ ผมวานาจะเถียงกันนะครับ ทานศักดิ์ชัยครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม    

ศักดิ์ชัย นะครับ ใน (๕) บรรทัดที่ ๒ นี่นะครับ เขียนวา ถาจังหวัดใดมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนได ๔ คน ผมกําลังตั้งขอสังเกตอยางนี้ครับ สมมุติวาจังหวัดหนึ่งนี่ 

อยางจังหวัดอุดรธานีนี่มี ๑๐ คน พอ ๑๐ คนนี่เราแบงเปนเขต เขตละ ๓ คน ก็ได ๒ เขต   

ที่เหลืออีกก็คือเขตละ ๒ คน อีก ๒ เขต ก็จะเปน ๑๐ คน ทีนี้กรณีตรงนี้ ถาเราเขียนตรงนี้

ในรัฐธรรมนูญวา ๔ คน มันจะถูกตองไหมครับ ผมไมแนใจนะครับ แตวาอันนี้มันเหมือน

เปนการยกตัวอยางครับ  

 



 ๕๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สมร ๒๑/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจไหมครับ เชิญกรรมาธิการครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ ในสวนที่ทานสมาชิก สสร. ไดสอบถามนี่ 

ความจริงอยูในประโยคแรกนะครับ คือในกรณีที่แบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งนี่ ใหมี

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบ ๓ คนทุกเขตไมได ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนเขต

เลือกตั้งที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตละ ๓ คนเสียกอน แตเขตที่เหลือตองไมนอยกวา

เขตละ ๒ คน ดังนั้นในจังหวัดอุดรธานี ที่ทานสอบถามวามีสมาชิกสภาผูแทนได ๑๐ คน 

ก็จะตองแบงเปนเขตเลือกตั้งที่ ๑  ๓ คน เขตเลือกตั้งที่ ๒  ๓ คน เขตเลือกตั้ง  ที่ ๓  ๒ คน 

เขตเลือกตั้งที่ ๔  ๒ คนครับ ก็จะเปนไปตามบทบัญญัติใน (๕) นี้ครับ  

 

- ๒๒/๑ 

 

   



 ๕๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รัตนา ๒๒/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

พอไดไหมครับ ทานศักดิ์ชัยครับ เขาใจตรงกันนะ ผาน (๕) นะครับ อาจารยสวัสดิ์ (๕)          

ยังมีอะไรคางครับ  

   นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ขออภัยครับ ผมขามไปมาตรา ๖ วรรคสองครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
เดี๋ยว  ๖  เดี๋ยวใหทางทานเลขาอานกอนครับ  ตกลงผาน  (๕)  แลวนะครับ  เชิญ              

ทานเลขาธิการตอครับ  

   นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  (๖) 

จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งมากกวาหนึ่งเขต ตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแตละเขต

ใหติดตอกันและตองใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    
(๖) มีทานใดติดใจไหมครับ  
   นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ทานประธานครับ ผม สวัสดิ์ โชติพานิช นะครับ 

คือในวรรคสองนี่นะครับ ใหดําเนินการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
อาจารยครับ เดี๋ยววรรคสองยังไมถึงครับ เอา (๖) กอนครับ ทานชนินทรครับ 
   นายชนินทร บัวประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ   

ที่ เคารพครับ ผม ชนินทร บัวประเสริฐ สสร. นะครับ ในมาตรา  ๖ ที่ไดกําหนดไว          

อยางกวาง ๆ นี่นะครับ ผมขอเรียนปญหาในทางปฏิบัติวา คือเราแบงเขตพื้นที่จังหวัด

ออกเปนอําเภอนะครับ จากอําเภอก็เปนตําบล และหมูบานตอไปนะครับ ทําความเขาใจ

ทุกคน เพราะเปนหลักปฏิบัติมานานแลวนะครับ ที่เกิดขึ้นก็คือวา ถาเราไมเขียนใหชัดเจน

มากกวานี้นะครับ มันก็จะมีปญหาวาการแบงพื้นที่ อยางเชนจังหวัดที่มี ๓ เขตขึ้นไป หรือ 

๔ เขต หรือ ๒ เขตขึ้นไปนะครับ เมื่อแบงพื้นที่เสร็จแลวนะครับ มีบางอําเภอจะถูกแบง

ออกเปน ๓ พื้นที่นะครับ ขาดความเขาใจแลวก็ประชาชนในเขตอําเภอนั้นนะครับ ก็บอก

วาจะอยูเขต ๑ หรือเขต ๒ หรือเขต ๓ ดีนะครับ ดังนั้นผมจึงอยากเติมเพื่อใหการแบงเขต 



 ๕๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            รัตนา ๒๒/๒ 

 
พื้นที่ประชาชนไดมีความเขาใจอยางชัดเจนขึ้นนะครับ ผมจึงขอใหไดระบุชัดเจนวา       

การแบงเขตพื้นที่ เลือกตั้งนะครับ ใหยึดพื้นที่ของอําเภอเปนหลักและใหแตละเขต

ติดตอกันนะครับ เพื่อการแบงในพื้นที่ไมไดแบงอําเภอยอยลงไปอีกทีนะครับ ตองยึด

อําเภอกอนนะครับ แลวถาเกิดเศษจริง ๆ แลวคอยมาแบงอําเภอกันอีกทีนะครับ ขอได

โปรดเสนอนะครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ อาจารยสมชยัประเด็นเดียวกันหรือเปลาครับ ประเด็นเดียวกันเชิญครับ  
   นายสมชัย ฤชุพันธุ   :  กราบเรียนทานประธานครับ ใน (๖) นี่นะครับ      

เขียนวาจังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งมากกวา ๑ เขต ตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกตั้ง     

แตละเขตใหติดตอกัน และตอไปบอกวา และตองใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียง

กัน สวนใหญคงทําไดนะ แตในกรณีที่มีเขตที่มี ๕ คน จะมีเขตหนึ่งสําหรับราษฎรที่จะ

เลือกตั้ง สส. ๓ คน อีกเขตหนึ่งก็จะเปน ๒ คน อันนี้จะใกลเคียงกันไดอยางไรครับ ผมวา

ประโยคหลัง วรรคหลังนี่ไมจําเปนเลยครับ ขอบคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ทานกรรมาธิการครับ ๒ ทานนะครับที่ถาม 
   รองศาสตราจารยวุ ฒิสาร  ตันไชย  (กรรมาธิการ )   :   กราบเรียน                     

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการ ตอประเด็นแรกในเรื่องของการให

พิจารณาหรือกําหนดไปเลยเรื่องการแบงเขต ใหกําหนดเปนเขตอําเภอนั้น ผมขออนุญาต

กราบเรียนวา จริง ๆ แลวรายละเอียดพวกนี้จะปรากฏอยูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้งนะครับ แตวาโดยหลักการนี่นะครับ จะเห็นวาหลักการที่เปนเงื่อนไข

สําคัญของการแบงเขตที่มากกวาหนึ่งเขต จะมีอยู ๒ หลักแลว ก็คือวา หลักพื้นที่ติดกัน 

กับหลักที่ ๒ คือจํานวนราษฎรที่ใกลเคียงกัน ดังนั้นถาเราไปคํานึงกําหนดหลักการที่ ๓ 

เร่ืองอําเภอ เราอาจจะไดอําเภอที่อยูในอําเภอเดียวกัน แตจะมีปญหาความแตกตางของ

จํานวนราษฎรที่ไมใกลกันที่สุดนะครับ ------------------------------------------------------------- 

 
                                                                                                                     - ๒๓/๑ 



 ๕๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๒๓/๑ 

 

เพราะฉะนั้นหลักเกณฑนี่ผมคิดวา ถากําหนดไวในนี้นี่  ก็อาจจะทําใหหลัก ๒ หลักแรก 

หลักพื้นที่อาจจะไมมีปญหา แตหลักของราษฎรอาจจะมีปญหาทันทีวา เขตหนึ่งอาจจะมี

ราษฎรมากกวา แลวก็อีกเขตหนึ่งอาจจะมีราษฎรนอยกวา โดยไปยึดเรื่องของอําเภอ              

นะครับ ดังนั้นเทาที่ปฏิบัติมาในกฎหมายประกอบซึ่งไดพิจารณา ก็ไดวางหลัก ๒ หลัก                 

ไวกอน ตามรัฐธรรมนูญใน (๖) ก็คือ การพูดถึงเรื่องของพื้นที่ที่ติดกันกอน แลวคํานึงถึง

ราษฎรกอนเปนหลักนะครับ สวนประเด็นที่ ๒ ครับ ตามที่ทานอาจารยสมชัยไดกรุณาให

ความเห็นนะครับ ผมคิดวาก็เปนที่เขาใจครับวา หลักเกณฑของการแบงเขต หมายถึงวา

กรณีตองใหจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน ผมก็คิดวา ก็คือ การผันแปรไปตาม

จํานวนผูแทนราษฎรนะครับ นั่นหมายความวา ถาเขตหนึ่งมีผูแทนราษฎร ๓ คน กับอีก

เขตหนึ่งมีผูแทนราษฎร  ๒ คน ก็เขาใจไดทันทีครับวาจะไมมีทางเทากันอยูแลวนะครับ 

เวนแตกรณีนี้จะอธิบายถึงกรณีที่ เชน อยางอุดรธานี เมื่อกี้นี้ มี ๓  ๓   ๒  ๒ ระหวาง ๓ ๓  

ตองใกลกัน และ ๒  ๒ ตองใกลกัน เพราะวาเราเริ่มตนจากสัดสวนของผูแทนราษฎรตอ

จํานวนประชากรนะครับ ดังนั้นผมคิดวา การเขียนไวอยางนี้ก็สามารถอธิบายไดครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจกันนะครับ ทานสุนทรครับ ประเด็น (๖) ครับ เชิญครับ 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม สุนทร  จันทรรังสี 

สสร. นม. การแบงเขตดังกลาวนี้นะครับ ไมใชเปนเรื่องยุงยากเลย ถาเผื่อทานที่มี

ประสบการณในการเลือกตั้งมาพอสมควรแลว กราบเรียนวาใชกันมาหลายครั้งแลว                     

นะครับ ในประเด็นที่วาใน (๖) จังหวัดใดที่มีเขตเลือกตั้งมากกวา ๑ เขต ตองแบงพื้นที่ของ

เขตเลือกตั้งใหแตละเขตติดตอกัน และตองใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน 

ผมขอกราบเรียนอธิบายวา ยกตัวอยางในจังหวัดนครราชสีมาของผมที่อยูในเขตที่ ๑                  

นะครับ แบงกันออกเปนถึง ๓ เขต เพราะวาจํานวนประชาชนมาก และที่ทานผูมีเกียรติ

เมื่อกี้ตั้งคําถามมาวา ประชาชนจะเลือกไดอยางไรวาใครจะอยู เขตไหน อยางไร                          

มันมีตัวกําหนดตรงที่วา พื้นที่ของเขตเลือกตั้งแตละเขตติดตอกัน อยางที่เรียนวาเขต ๑ 

มันก็จะแยกไปรวมกับเขต ๒ และเขต ๑ ในขณะเดียวกันไปรวมกับเขต ๓ โดยที่ในอําเภอ 



 ๕๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          เกศราภรณ ๒๓/๒ 

 

หนึ่งนั้นก็จะแบงแยกเปนตําบลตาง ๆ กัน เขาก็จะกําหนดวา ยกตัวอยาง อําเภอ ๑  ๒  ๓ 

ไปขึ้นกับเขตที่ ๒ อําเภอ ๔  ๕  ๖  ไปขึ้นกับเขตที่ ๓ เชนนี้ครับ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

จึงแบงออกไดเปนถึง ๓ เขตนะครับ ซึ่งไมใชเร่ืองนาแปลกประหลาดและปกติอยางใดเลย 

ถาทานติดตามการเลือกตั้งมา ขอกราบเรียนเพื่อความเขาใจครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจตรงกันหมดแลวนะครับ ขอผาน (๖) ไปวรรคที่ ๒ นะครับ เชิญทานเลขาอานครับ  

   นายทวี  พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :                          

ใหดําเนินการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง และใหสงผลการนับคะแนนของหนวยเลือกตั้ง

นั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนรวม แลวใหประกาศผลการนับคะแนนโดยเปดเผย 

ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่งแตเพียงแหงเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น ตามที่คณะกรรมการ                          

การเลือกตั้งกําหนด เวนแตเปนกรณีที่มีความจําเปนเฉพาะทองที่ คณะกรรมการการ

เลือกตั้งจะกําหนดใหนับคะแนน รวมผลการนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนน

เปนอยางอื่นก็ได ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานอาจารยสวัสดิ์ครับ 

   นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวัสดิ์ โชติพานิช 

ครับ ในวรรคสองของ  (๖) นี่นะครับ ผมยังติดใจอยูวา ใหดําเนินการนับคะแนน                          

ที่หนวยเลือกตั้ง  จากประสบการณที่ผมทํางาน  กกต .  นี่นะครับ  การนับคะแนน                          

ที่หนวยเลือกตั้งนี้ มันอาจจะสะดวกในการแจงผลนะครับ เพราะเดี๋ยวนี้การสื่อสารเร็ว                

ทําใหแจงผลเร็ว ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๒๔/๑  



 ๕๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               รัศมี ๒๔/๑ 

 

แตจะมีปญหามากก็คือในการซื้อเสียง ที่เราเรียกกันวา ซื้อเสียงยกหนวย นะครับ 

เพราะฉะนั้นหนวยหนึ่งมีคนมาออกเสียงอยูรูสึกจะประมาณ ๑,๒๐๐ คน นะครับ คือผูมี

สิทธิประมาณ ๑,๒๐๐ คน แตจริง ๆ คนจะมาใชสิทธิจริง ๆ ก็หาหกรอยคน เพราะฉะนั้น

พวกที่คิดจะทุจริตที่ซื้อเสียงยกหนวยนี่  สามารถตรวจสอบงายที่สุดเลยนะครับ 

เพราะฉะนั้นวิธีการที่ครั้งที่เลือกตั้งมาทุกครั้ง ตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นะครับ จึงใหมี

การนับคะแนนกันที่เขตเลือกตั้ง ก็ปองกันการซื้อเสียงยกหนวยนี่ไดครับ แตมันก็อาจจะ

ยุงยากในการขนหีบบัตร แลวก็ทําใหชาในการแจงผล แตเมื่อเรามาเปรียบเทียบทางผลได

ผลเสียแลว กระผมก็ยังเห็นวาการนับคะแนนที่เขตเลือกตั้งจะดีกวาการนับคะแนนที่หนวย

เลือกตั้งนะครับ เรามานับที่เขตจะดีกวา เพราะทําใหไมสามารถที่จะรูไดวาในหนวย

เลือกตั้งนั้น แตละหนวยนั้นใครไดเทาไร ไมสามารถจะทราบได ทําใหการปองกันการ

ทุจริตจะดีกวาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ทานกรรมาธิการครับ ทานวิชัยกอนครับ ทานวิชัยครับ  

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์   :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม วิชัย    

เรืองเริงกุลฤทธิ์  สสร. ครับ กระผมขอสนับสนุนที่ทานสวัสดิ์นํากราบเรียนตอสภาเมื่อกี้

ครับวา ประสบการณที่หลาย ๆ ป ยาวนานที่มีการเลือกตั้ง ในการที่หัวคะแนนก็ดี มีการ

ทุจริตในการเลือกตั้งก็ดีครับ สวนใหญแลวควรจะไดรับการเปลี่ยนแปลงนะครับ ถาไปนับ

คะแนนที่หนวยเลือกตั้งนั้น เปนการตรวจสอบไดอยางชัดเจน ของผูที่ดําเนินการในการที่

จะใหหัวคะแนน นํามาคิดวาที่ใดไดเทาไร อยางไร เพราะฉะนั้นที่ผานมานั้นจึงไดไมใหมี

การนับคะแนนในหนวยเลือกตั้ง แมวาบางครั้งบางคราวมีเหตุผลวาถานําไปรวมนับในที่

เดียวกันนั้น ก็จะเปนแนวทางหนึ่งในการทุจริต แตนาจะนอยกวาในการเลือกตั้งที่ไปนับ

คะแนนในหนวยเลือกตั้งนั้น ๆ ครับ ขอกราบเรียนเห็นดวยกับทานสวัสดิ์ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  
ใครยกกอนละครับ เมื่อกี้ทานชาลีแลวกัน เมื่อกี้พี่สุนทรเพิ่งพูด เดี๋ยวรอกอน  

 

 



 ๕๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               รัศมี ๒๔/๒ 

 

  นายชาลี กางอิ่ม  : กราบเรียนทานประธานสภานะครับ และทานสมาชิก        

ผูทรงเกียรตินะครับ ผมอาจจะมีความเห็นขัดแยงกันนะครับ จากประสบการณของผม คือ

ที่ติดตามในการเลือกตั้ง ผมคิดวานับที่หนวยนะครับ ขอดีมีอยางเดียวนะครับ คือซื้อที่

หนวยไมไดนะครับ แตอยางอื่นนั้น ผมคิดวาในการโกงการเลือกตั้งก็นาจะแกที่ตนเหตุ  

คือถาคิดวาเขาซื้อที่หนวย กกต. ก็ตองไปดําเนินการ แตถานับหนวยกลางเสียเวลานะครบั 

เสียกําลังเงิน กําลังคนนะครับ นับที่หนวย ผมคิดวาไมเกินเที่ยงคืนก็สามารถทราบไดวา 

ใครจะไดเปนนะครับ แลวก็ถานับสวนกลางหนวยกลาง ถาผูมีอํานาจโกง โกงไดใหญโต

มโหฬาร โกงเปนหีบ ๆ เปลี่ยนไดมากมาย ผมคิดวานับที่หนวยนั้นนะครับ จะปองกันการ

โกงไดเยอะกวา แลวก็เวลาก็นอยนะครับ แลวก็ประชาชนเขาทราบอยูวา เขาเลือกใคร   

ผมคิดวาที่ผานมานั้นมีคนซึ่งนําเสนอวา นับที่หนวยแลว มันจะโกงกัน คือซื้อไมชนะ             

แลวก็เลยไปนับหนวยกลางก็ทําใหเกิดปญหาขึ้น ผมคิดวานาจะนับที่หนวยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
กํานันชํานาญนะครับ ทานที่ไมคอยไดพูดเอาใหทานพูดกอนบางนะครับ ทานยัง                 

เสียบบัตรไมเรียบรอย เอาทานอื่นกอนนะครับ ทานสุนทรครับ แลวทานศักดิ์ชัย  

  นายสุนทร จันทรรังสี  : ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี สสร. 

นม. ผมขอเรียนตอที่ประชุมดังนี้นะครับวา ระหวางการนับที่หนวยและที่เขต ขอย้ํานะครับ

วาที่หนวย คือหนวยเลือกตั้ง  ที่เขตคือการขนไปรวมกันทุกหนวยเลือกตั้งไปนับที่เขต                

ที่เดียว ความจริงความคิดนี้เปลี่ยนแปลงมา ขออนุญาตเอยนาม ------------------------------ 

 

                               - ๒๕/๑ 

   

   

                                                                                   

 



 ๕๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            บุศยรินทร ๒๕/๑ 

 

ดวยความคิดของทานอุทัย พิมพใจชน ผมยืนยันนะครับวาไมผิด อดีตประธานสภา

ผูแทนราษฎร เพราะทานผานการเผชิญการซื้อคะแนนเสียงที่วายกหนวยเลือกตั้ง และก็

ดังที่ทานทราบนะครับ วาในหนวยเลือกตั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อิทธิพลนั้นสามารถ

กําหนดได สามารถชี้ไดเลยวาซื้อ เรียกวายิงกี่นัด จะตองไดคะแนนเทาไรออกมา แตวา

การไปนับรวมกันที่เขตเลือกตั้งนั้นไมสามารถที่จะยิงครอบคลุมลงไปไดทุกหนวย จึงไม

สามารถที่จะตรวจสอบไดวาในแตละเขตนั้นหัวคะแนนทํางานไดมากนอยเทาไร อยางไร 

ก็ตามครับ การลาชาของการนับคะแนนมีขึ้น ผมไมเถียงครับ แตวาการลาชาหรือ     

ความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นมันก็จะสงผลใหการทุจริต การซื้อเสียงเลือกตั้งมีคุณภาพดอย   

ลงไปครับ ผมขอสนับสนุนทานสวัสดิ์ โชติพานิช ครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานชํานาญแลว ทานศักดิ์ชัยนะครับ เมื่อกี้เรียกชื่อไปแลว และก็ทานเศวตครับ 

  นายชํานาญ ภูวิลัย    :  กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิกที่เคารพ ผม

กํานันชํานาญ ภูวิลัย สสร. นะครับ คือผมมีประสบการณอยูกับหนวยเลือกตั้งมาแลวเกิน 

๒๐ ปนะครับ แลวก็ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไมวาระดับใด กํานันจะตองไปนั่งอยู จะตอง  

ไปรูไปเห็นตลอดนะครับ ที่อยากจะขึ้นมานําเรียนสภาแหงนี้ ก็เพราะวาปญหาที่ใชในการ

เลือกตั้งที่ผานมาสวนมากนะครับ การนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง ประชาชนเขาจะสนใจ 

เขาจะมาดูรูเห็นนะครับ แตการนับคะแนนที่เขตประชาชนดูไมไหวครับ ไปก็ใชเวลานาน ๆ 

ก็พากันกลับบานหมด แลวก็เหลือแตพวกที่มีสวนเกี่ยวของ บางทีการใชอํานาจรัฐในการ

นับคะแนนที่หนวย ที่เขตรวมนี่ครับ สามารถใชอํานาจรัฐไดรุนแรงมากนะครับ เร่ิมตั้งแต

การสงหีบ การเปลี่ยนหีบและก็การไปดําเนินการในหนวยในตอนดึก ๆ เกือบสวาง มันก็มี   

บางทีไฟดับก็มีนะครับ ถึงจะมีจุดออนอยูบางในการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง แตดวย

ประสบการณนะครับ ขอยืนยันวามันเปนผลดี มันเปนการสอนพี่นองประชาชน มันเปน

การทําความเขาใจในการเลือกตั้งทุกครั้งใหประชาชนไดรู ไดเห็น ไดสนใจในพื้นที่ของเขา

วาคะแนนที่เขาลงไปนั้นถูกตองตามเจตนาของเขาหรือเปลา การซื้อเสียงเปนเรื่องที่

จะตองพัฒนาแกไขนะครับ ไมใชวาจะแกไขไดดวยรัฐธรรมนูญนี้ แตการที่ประชาชนเขาได

มีสวนรู สวนเห็น และก็การไปครอบงําประชาชนไดก็ใหเขายอมรับไปเลยครับ เราไมวา  



 ๕๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          บุศยรินทร ๒๕/๒ 

 

เพราะวามันตองมีจุดดี จุดเสีย แตวาขอสนับสนุนวาถาจะพัฒนาประชาธิปไตยไปถึง     

รากหญาถึงพี่นองประชาชนจริง ๆ ตองนับคะแนนที่หนวยครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ มาตรานี้กรรมาธิการเขียนใหมหรือเปลาครับ วรรคนี้ครับ เขียนใหม     

ใชไหมครับ อยางไรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ มาตรานี้โดยเฉพาะในวรรคสุดทายนั้นความจริงไดเคย

นําเสนอไวตั้งแตรางที่นําเสนอตอสภารางรัฐธรรมนูญครับ ไมไดแกไข คือการนับคะแนน

นั้นเราจะนับที่หนวยเลือกตั้งเฉพาะวรรคนี้นะครับ ไมไดแกไข ยกขอความเดิมมาใส  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

แตจะปรับถอยคําวาอยางนั้นเถอะ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : ไมไดปรับเลยครับ เร่ืองการนับ

คะแนนในวรรคสุดทายนี้นะครับ ใชขอความตามรางที่นําเสนอตอสภารางรัฐธรรมนูญ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

นี่ครับ พอดูตามรางนี้นะครับ ในรางนี่วรรคมาตรา ๙๒ บอกเริ่มมาวา ในแตละหนวย

เลือกตั้งใหดําเนินการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง แตที่ทานรางมาบอก ใหดําเนินการนับ

คะแนนที่หนวยเลือกตั้ง ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

- ๒๖/๑ 

 

 



 ๖๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รสรินทร ๒๖/๑ 

 

ปรับถอยคํานิดหนอยถูกไหมครับ คืออยางนี้ครับ ทานสมาชิกครับ ผมหารือทาน คือผมวา

ใหทานพูด เพราะเห็นวามาตรานี้เปนมาตราที่ทานสนใจนะครับ แตพอดูคนยกมือ ยิ่งพูด 

ก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อย  ๆ  เ ร่ือย  ๆ  แลวนะครับ  ผมก็เลยตองยอนกลับมาดูวามาตรานี้

กรรมาธิการเขาเสนอมา มีทานใดที่สงวนเปนอยางอื่นไหมนะครับ เมื่อกี้ก็ไดหลัก ๆ แลว

ละครับวาจะนับที่หนวยหรือนับที่เขตอะไรดีกวากันนะครับ แตสิทธิการอภิปรายตอง

ยอนกลับไปดูวาสมาชิกแตละทานมีทานใดเขาสงวนความเห็น สงวนคําแปรญัตตินะครับ 

มันจะไดตัดสินใจไดนะครับ แตคราวนี้เที่ยงหานาทีแลวนะครับ ถาทานพูดตอนนี้ผมก็            

เชื่อวาไมครบใชไหมครับ แลวก็ยังตัดสินไมได ขอปรึกษาทานสมาชิกวาจะพักกอนนะครับ 

แลวไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แลวตอนบายเรามาประชุมอีกทีหนึ่ง           

บายเศษ  ๆ  นะครับ  พักประมาณ  ๑  ชั่ วโมงดี ไหมครับ  เห็นดวยทั้ งสภานะครับ                   

ทานกรรมาธิการครับ ขอเลื่อนไปบายนะครับ ขอพักการประชุมครับ  

 

พักประชุมเวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา 



 ๖๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                             ศันสนีย ๒๗/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา  ๑๓.๑๕  นาฬิกา 

 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เราพักการ

ประชุมกอนรับประทานอาหารไปนะครับ ขอเริ่มกลับมาประชุมตอนะครับ เราคงตอง

พยายามใชเวลาใหกระชับ แลวก็อันไหนตกลงกันไมไดก็ตองหาทางออกเสียงนะครับ 

ตัดสิน เวลานี้เราไดตําแหนงใหมแลว เตาปวยนะครับ หรือกระตายหลงทาง อะไรอยางนี้ 

เขาตั้งฉายา ก็ขอความกรุณา เนื่องจากเวลาดวยนะครับ แลววันพุธนี่เราอาจจะใชเวลาได

เฉพาะชวงเชา แลวเราตองเวนชวงบาย เนื่องจากมีการประชุมปกติของสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ถาจําเปนเราก็ตองประชุมชวงหลังอาหารเย็นอีก กําลังประสานดูนะครับทาน 

เรียนวาถาเราขยับไดดีเราอาจจะแกปญหาอื่น ๆ ที่ตามมา แลวตอนนี้เราก็รูสึกขยับตัวได

เร็วขึ้น เร่ืองที่คางอยูนะครับทาน ที่จริงเปนเรื่องพูดกันมาหลายปแลวดวย แลวก็ตางไป 

เพราะรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เขาใจวายอนใหไปนับรวมนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็มี

ประสบการณ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                      - ๒๘/๑ 

 

 



 ๖๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๒๘/๑ 

 

ทานทางกรรมาธิการพรอมหรือยังครับ ผมจะเรียนหารือวาเดี๋ยวจะตอนะครับ เราคง               

ไมตองพูดกันหลายคน หรือพยายามใชเวลาใหกระชับนะครับ ถาจะหลายคนหนอย 

เพราะเราพูดกันไปมากแลว สมาชิกบางทานก็อยากใหชวยดู แลวก็อาจจะตองลงมติ    

คือเร่ืองใดที่แขวนเอาไว หรือเร่ืองใดที่ทานแปรเอาไว จะไมตัดสิทธินะครับ นอกจาก

ขอรองวาจําเปนไหมที่จะยืนหรือไมจําเปน แตถาจําเปนก็อาจจะพูดกันสักเล็กนอย แลวก็

อาจจะตองขอมติเพื่อใหสามารถเดินเรื่องไดนะครับ ก็ขอความกรุณาดวย กรรมาธิการ

พรอมหรือยังครับ เมื่อกี้ทางกรรมาธิการจะพูดใชไหม เชิญเลย หรืออยางไร สมาชิก     

ใครอภิปรายคางไว มีไหมครับ เชิญทานสมเกียรติกอนเลยนะครับ 

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ สสร. ครับ อันที่จริงเมื่อชวงกอนที่เราจะพักไป ผมจะขอมติที่ประชุมวา          

จะขอโหวตนะครับ บังเอิญทานเสรีทานใหสิทธิในการที่จะใหอภิปรายไวอีกหลายคน   

เพื่อจะไดแสดงเหตุผลในกรณีการที่จะตองนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง หรือจะไป          

นับคะแนนที่เขตใหญนะครับ ก็ขอแนวสนับสนุนวา ทานกํานันชํานาญทานอภิปรายไว

ชัดเจนนะครับวา สิ่งที่เปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการเกี่ยวกับการไปนับคะแนนรวม

ในเขตใหญนะครับ ซึ่งตอนนี้เขตของเรานี่มันใหญขึ้น เพิ่มขึ้นนะครับ จากตอนกอน             

เขตเดียว เดี๋ยวนี้มันจะตองรวมเปน ๓ หนวย มันใหญขึ้นมาอีกนะครับ ถาเผื่อจะไปรอใน

เขตนั้น ผมวา ๒ วันนับไมจบนะครับ แตถาเผื่อนับที่หนวยเลือกตั้งนี่ นับเสร็จปุบประมาณ

สักใชเวลาสักชั่วโมง สองชั่วโมงก็สงยอดโดยตัวเลขไป มันก็คอนขางที่จะผลในการนับ

คะแนนคอนขางที่จะเร็วนะครับ แตปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เราบอกกันวาถาเผื่อจะเปน

การซื้อยกหนวยอะไรเดี๋ยวนี้ กกต. เขาเปลี่ยนยุคใหมแลว ยุคนี้ กกต. เขาไมใชธรรมดา          

นะครับ ยุคที่แลว กกต. สามหนาหาหวงอะไรไปหมดแลวครับ เขาคุกเขาตะรางไปแลว           

ก็คงจะตอง ยุคนี้ก็ยุค ไมตองหวงครับ โกงยากขึ้นครับ ผมวาผลแหงการเบี่ยงเบนในการ

ซื้อคะแนนหรือซื้อเสียงคอนขางจะยากขึ้น ผมก็ขอสนับสนุนตรงนี้ครับ ที่จริงผมเห็น            

ทานชํานาญ ขออนุญาตที่เอยชื่อทานนะครับ อภิปรายเสร็จเรียบรอยแลว ผมก็นึกวา             

จะขอยกมือขึ้น แลวก็ขอใหดําเนินการโหวตกันไปเลยนะครับ เพราะเห็นวาความเห็นมัน 

 



 ๖๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๒๘/๒ 

 

แตกตางกันอยู แตถาเผื่อวาทานจะอนุญาตใหโอกาสพวกเราอภิปรายก็คงจะใชเวลาแคนี้

ครับ สั้น ๆ ครับ เพื่อสนับสนุนครับ แตถาเผื่อจะดีนะครับ ก็อีกสักทานสองทานนะครับ 

ตามที่ไดตกลงกับทานเสรีไว แลวก็โหวตเลยจะดีกวาครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ    

ทานที่ยกมือถาจะพูดก็ไมเปนไรนะครับ แตขออนุญาตสั้น ๆ นะครับ ทานศักดิ์ชัยกอน 

แลวทานมนตรีตอครับ เชิญครับ จบแคนี้ใหหมออีกคนหนึ่งครับ เชิญ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม ศักดิ์ชัย     

นะครับ สสร. ทานประธานครับ การนับคะแนนเสียงในหนวยเลือกตั้งกับเขตเลือกตั้ง       

มีขอแตกตางกันมากพอสมควร จากประสบการณในการเลือกตั้งเมื่อคราวที่แลวนี่ การนับ

คะแนนในเขตเลือกตั้ง ทานประธานลองนึกนะครับ จากหนวยเลือกตั้งปดหีบ ยายหีบมา

เดินทางจากอําเภอ หมูบาน แลวก็มาถึงจังหวัด ตรงนี้ละครับมันเปนชองวาง หลังจากที่

เขามาถึงจังหวัดเสร็จนะครับ สมมุติวาตรงนี้เปนคูหาที่เอาไวนับคะแนนเสียง มีการแบง

เนื่องจากเราใชบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ ใบหนึ่งคือกาพรรค ใบหนึ่งคือกาเลือกผูแทน ผลปรากฏ

วาก็จะมีเจาหนาที่นี่นะครับเปนรอย แลวคนดูนี่ยืนหางสักประมาณ ๑๕ เมตร มองไมเห็น

ครับ แลวก็มีการเอาบัตรออกจากหีบ หีบแลวก็มานับ นับแลวก็มามัดรวมเปนรอย ลองนึก

ภาพเถอะครับวา ตรงนี้นี่มีการจับตองบัตรนี่หลายขั้นตอนมาก สุดทายการนับก็คือ        

ใชเจาหนาที่ ในตางจังหวัด ก็จะใชทหารเปนคนนับ นับก็จะรองไป ทีนี้การนับนี่มันจะมี

กระดานเรียงกัน ๑๐ กระดาน การนับนี่ก็จะตะโกนขึ้นมาพรอม ๆ กันนะครับ ๑๐ กระดาน

ก็ตะโกนพรอมกันหมด ไมรูกระดานไหน คนขีดก็ขีดไป คนนับก็นับไป นี่คือประเด็นปญหา 

ทีนี้ผมอยากจะกราบเรียนวา ที่เลามานี่ก็คือสิ่งที่เราพบเห็นนะครับ ในการเลือกตั้งที่

เกิดขึ้นจริง ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๒๙/๑ 

   



 ๖๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เสาวลักษณ ๒๙/๑ 

 

ทีนี้ในการที่จะนับคะแนนในหนวยเลือกตั้งนี่นะครับ เนื่องจากวาผูแทนที่ลงสมัครในแตละ

เขตนี่ เขาจะสงตัวแทนเขาไปนั่งจองนะครับ แทนที่สงที่ลงสมัครในแตละเขตนี่ เขาจะสง

ตัวแทนเขานี่ ไปนั่งจองนะครับ ไปนั่งจองวาการนับคะแนนในแตละหนวยของเขา เขาจะ

ไดคะแนนเทาไร เทากับเปนการเฝาระวัง ก็เลยอยากจะกราบเรียนวา ผมยังสนับสนุน          

การนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้งครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผมเรียนให       

ทานสมาชิกที่เคารพทราบนะครับ ตอนบายเขาถายทอดนะครับ เพราะฉะนั้นยิ่งตองพูด

กระชับใหญนะครับ ใหสั้นลง เพราะเขาถายทอด เราจะไดออกอากาศโดยเฉลี่ยกัน     

เชิญทานมนตรี 

  นายมนตรี เพชรขุม  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดวยความ

เคารพคณะกรรมการยกราง ดวยความเคารพสมาชิกสภารางทุกทานนะครับ ผม มนตรี 

เพชรขุม สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ จากประสบการณ

ในหลาย ๆ เวทีนะครับ แลวก็หลาย ๆ สนามในการเลือกตั้ง ผมเองก็ไดผานการเลือกตั้ง

มาเยอะพอสมควรนะครับ ก็กราบเรียนตรง ๆ วามีทั้งแพ และชนะที่ผานมาในชีวิตผม    

นะครับของการเลือกตั้ง นั่นก็หมายถึงการเลือกตั้งระดับทองถิ่น แตประสบการณที่มาก 

ไปกวานั้น ก็คือการเลือกตั้งระดับชาติ ที่ผมคือผูไปใชสิทธิในการเลือกผูอ่ืนที่ผานมา      

นะครับ และก็จะเห็นอยูบอยครั้ง และก็เห็นอยูตลอดเวลานะครับวาการเลือกตั้งแตละครั้ง 

ถามีการนับคะแนนที่จุดรวม สวนรวม หรือสวนใหญนะครับ หรือสวนกลางจะมีปญหา

มากมายนะครับ   แตถานับคะแนนที่หนวยเลือกตั้งทุกอยางจะจบลงโดยเร็วนะครับ และ

การฉอโกงจะมีนอยที่สุด และกําลังคนที่จะมาใชในการนับคะแนน ก็จะนอยที่สุดนะครับ 

คือใชคณะกรรมการชุดเดิมไดนะครับ เมื่อลงคะแนนกันเสร็จตั้งแต แปดโมงสามสิบถึง

เวลาบายสาม สามสิบ คือ ๑๕ นาฬิกา ๓๐ นาที คณะกรรมการชุดเดิมก็ทําการนับ

คะแนนกันไดนะครับ จากนั้นก็ลิงค (Link) กันไปไดหมดทั่วทุกพื้นที่ของเขตนั้น ๆ ก็จะ

ทราบผลคะแนนนะครับโดยเร็วดวยนะครับ  แตถาไปนับกันที่สวนกลาง  ตองมี

คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเขามานับคะแนน ที่ผานมาตองใชกําลังทหารบาง ครูบาง 

นักเรียนบาง ขาราชการบางเยอะแยะ และก็เสียเวลาเปนหลาย ๆ ชั่วโมงนะครับ นั่นคือ 



 ๖๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เสาวลักษณ ๒๙/๒ 

 

ผลเสียนะครับ และในขณะเดียวกันเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุนะครับ               

และที่สําคัญไปกวานั้นนะครับ หัวคะแนนตาง ๆ ที่รับปากกับผูสมัครตาง ๆ ไมวาจะสมัคร 

สส. หรือ สว. นะครับ หัวคะแนนรับปากเลยครับวา เขตพื้นที่ตรงนี้มีอยู ๓๐๐ เสียงนี่ 

หัวคะแนนบอกวาผมตองจัดการใหได ๒๐๐ เสียง แตถานับที่หนวยเลือกตั้งจะทราบเลย

ครับวา เขาจะทําไดหรือเปลา และกลาที่จะทําหรือเปลา ถาผลออกมาวาจะมีคะแนน

ใหกับผูสมัครเบอรหนึ่งเบอรใดก็ตามแต ๑๕๐ เสียง แตคะแนนออกมาในหนวยเลือกตั้ง

นั้น ๆ ไดสักยี่สิบ สามสิบเสียง ผลที่สุดเปนอยางไรครับทาน หัวคะแนนคนนั้นตองตาย  

นะครับ ตองโดนยิงนะครับ เพราะโกง รับสตางคไปแลวทําไมได นั่นปญหาใหญ และ

ปญหาอีกอยางนะครับทาน ที่ผานมาหลาย ๆ พื้นที่ หนวยเลือกตั้งตองขามน้ํา ขามทะเล

ครับ ในเมื่อขามน้ํา ขามทะเลนะครับ การที่จะขนการเคลื่อนยายหีบเลือกตั้ง ที่จะออกจาก

หน วย เลื อกตั้ ง ไปสู ส วนกลางที่ จ ะ รวมบัต ร เลื อกตั้ ง และนับคะแนนนะครั บ                     

ทานประธานที่เคารพครับ เคยมีเรือขนาดใหญตองลําเลียงหีบเลือกตั้งมา และตอง

ลําเลียงคณะกรรมการที่ขนหีบเลือกตั้งไปสูหนวยเลือกตั้งกลาง เพื่อที่จะนับคะแนน            

นะครับ แตผลมาเปนอยางไรครับทาน  ทานประธานอาจจะไมทราบ แตผมทราบ และ               

พี่นองประชาชนหลาย ๆ ทาน และสวนใหญในพื้นที่นั้น ๆ ก็ทราบนะครับ เรือไปติดตาขาย

ที่ดักปลา ตาขายดักปลา  ทานประธานทราบนะครับ ทํามากับสายดายเล็ก ๆ ทําเปน            

ตาขายเพื่อดักปลา ปลามาติดตาขายก็ปลาติดตรงนี้ แตบางครั้งปลาก็ฉีกตาขายนี้ไปได

นะครับ ทานประธาน แตทานทราบไหมครับวา เคยมีนะครับ เรือขนาดใหญวิ่งไปแลว            

ไปติดตาขายนี้ ไปไมรอดนะครับ ติดอยู ๑ คืน นะครับทานประธาน ติด ๑ คืน ผมถามวา 

มีอะไรเกิดขึ้น เกิดขึ้นแนนอนครับ ทานประธาน -------------------------------------------------- 

 

          -  ๓๐/๑ 

   

 



 ๖๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๓๐/๑ 

 

การที่ผูสมัครบางทานตองใชวิธีการ ตองใชวิธีในการโกงการเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งใน

ขณะนั้นได แตผมจะไมเอยนะครับทานวา จะเปนเรือรบ หรือเปนเรือเฟอรรี (Ferry)                

เรืออะไร ผมจะไมเอยครับทาน แตเคยมีนะครับ แลวทานประธานทราบไหมครับ ไปนับที่

สวนกลางนี่ ระหวางทางนะครับ ถาไปโดยทางรถนะครับ คณะกรรมการที่ขนหีบเลือกตั้ง

ไปก็อาจจะถูกซื้อกลางทางก็ได ทานประธาน ไปกลางทาง เปลี่ยนแลว หนวยเลือกตั้งที่

ตนทางนะครับ โทรบอกแลววา หนวยนี้มีประชาชนมาใชสิทธิ ๓๐๐ คน ๓๐๐ เสียง            

นะครับ กลางทางเตรียมไวแลว เตรียมไว ๓๐๐ เทากับที่ตนทางรายงานไปนะครับ แจงไป

ครับ กลางทางก็เปลี่ยนไดครับทานประธาน เมื่อเปลี่ยนแลวก็เรียบรอย แนนอนที่สุดวา 

อะไรจะเกิดขึ้น อันดับตอไปครับทานประธาน อีกนิดเดียวนะครับ ๒ นาที ทานประธาน

ครับ อันดับตอไป ทานประธานที่เคารพครับ เคยมีหลายตอหลายครั้ง หนวยเลือกตั้งที่จะ

เปนที่นับคะแนนสวนกลางนะครับ ทานประธาน เมื่อไปรวมกันแลวนับคะแนนนี่นะครับ              

ผมเคยเห็น และมีพยานหลักฐานในหลาย ๆ ที่ นับไปนับมาติดกลางคืน ทานประธาน 

ตองมืด เพราะกลางวันนับไมเสร็จ ปดหีบเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา คนสงอีกตองเดินทางอีก 

ตองลําเลียงหีบเลือกตั้งอีก กวาจะถึงสวนกลางก็เกือบมืด นับคะแนนจนมืดจนค่ํา จนดึก 

จนดื่น ไฟดับครับ ทานประธาน ไฟดับ ๒ ชั่วโมงครับ กวาไฟฟาจะมาทําได ใหไฟสวางขึ้น

ไดนะครับ ๒ ชั่วโมงนั้น เรียบรอยครับ คนที่แพอยูนะครับ แพอยูเยอะเลยครับ กลายเปน

ชนะครับ ชนะเลย ทานประธาน นั่นคือเหตุและผล แลวก็ทุกสิ่งทุกอยาง ผมยืนยันไดวา 

การนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้งจะเปนผลกับพี่นองประชาชน และจะเปนผลกับผูสมัคร

ครับ และจะเปนผลรายกับหัวคะแนนครับทานประธานครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงมีแตคน   

เห็นดวยกับกรรมาธิการยกราง คุณหมอครับ สั้น ๆ หนอยนะครับ เห็นดวยกับยกราง     

ไมตองพูดยาวแลว 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ครับ กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก

สภารางที่เคารพครับ กระผม นายแพทยธีรวัฒน รมไทรทอง เนื่องจากมีสมาชิกเราได

อภิปรายไปเยอะแลวนะครับ ผมจะขอพูดสั้น ๆ ครับ เอาจากประสบการณที่ผมเคยเห็นมา 

ครับ การไปนับที่หนวยนะครับ ก็มีขอดีนะครับ เร็ว แตขอเสียเขากําหนดรูเลยวา คนที่เขา 



 ๖๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๓๐/๒ 

 

ซื้อแลวนะครับ ลงให ไมลงให เขาคํานวณไดเปะเลยครับ แลวการที่ไปนับรวมที่จังหวัดกับ 

หนวยใหญ ก็มีขอดี ขอเสีย เชนเดียวกัน ขอดีก็คือวา เขาคํานวณไมไดครับ คนที่ซื้อ             

นะครับ แตมันเยอะ ใชเวลานานครับ พอใชเวลานานปญหาก็เกิดขึ้นคือ มีการเวียนเทียน

ครับ จังหวัดกาฬสินธุนี่ นับ ๓ วันก็ไมเสร็จครับ เวียนเทียน เอาเปนหีบ เปนถุงเลยครับ 

เวียนเทียน เวียนไป เวียนมา คนที่ไปเฝานะครับ หัวคะแนนตาง ๆ ที่ไปเฝาดูก็ดูไมไหวครับ 

มัน ๓ วัน ๓ คืน เลยไมไดหลับ ไมไดนอนนะครับ กรรมการก็เชนเดียวกัน ตรงนี้แหละครับ 

เปนจุดออนมากเลยนะครับ แลวก็ผมไดปรึกษาหลาย ๆ คน เขาบอกเอามาที่อําเภอสิ   

เอามาที่อําเภอสิ ก็บอก จะไดแกเร่ืองความเร็วนะครับ เพราะอําเภอมันจํานวนก็ไมมาก

เทาไร และขณะเดียวกันก็ไดแกตรงที่วา ซื้อเสียงที่หนวย หรืออะไรนั้น คํานวณไดครับ 

เพราะฉะนั้นผมคิดวา ถาเอามาตรงที่อําเภอจะดีกวานะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณมากครับ 

คุณเกียรติชัยครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม     

เกียรติชัย พงษพาณิชย ครับ ที่จริงแลวนี่เราก็เรียนรู มีประสบการณ ทั้งนับคะแนนที่หนวย 

แลวก็นับคะแนนในสวนกลางมาแลวทั้งสิ้น เห็นจะไมตองอธิบายกันเยิ่นเยอใหมากความ 

จริง ๆ แลวหลักคิดงาย ๆ ก็คือวา นี่เปนการเมืองที่เขาถึงประชาชนที่สุด ถึงมือประชาชน

ที่สุด ใกลชิดประชาชนที่สุด เพราะฉะนั้นเราจะตองใหการพัฒนาทางการเมืองของเรานี่ 

เนนอยูที่ประชาชนเหลานี้ที่จะเรียนรู --------------------------------------------------------------- 

 

                 - ๓๑/๑ 



 ๖๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     อุทัยวรรณ ๓๑/๑ 

 

หากวามันโกงกันทั้งหมูบานดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง จากเหตุผล จากประสบการณที่เราพบมา

ก็ใหเขารับความเจ็บปวดเหลานั้นเสียเอง มันมีคําพูดที่พูดไวชัดเจนและก็เปนอยางนั้นวา

ประชาชนเปนอยางไร ก็ไดผูแทนอยางนั้น เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่หนวยจะเปนวิธีดี

ที่สุด ซึ่งผมคิดวามีประสิทธิภาพในการที่ประชาชนจะไดตรวจสอบดูแลสิทธิทางการเมือง 

การใชการเมืองเขามาควบคุม เขาจะดูแลกันเอง คือเรานี่ไปกลัววามันโกง มันกินกัน 

จนกระทั่งพยายามหาวิธีการที่จะปองกันสิ่งเหลานี้ ทําไมไมใหประชาชนดูแลสิทธิของเขา 

ควบคุมสิทธิของเขา มันไมมีทั้งหมูบานหรอกที่คิดหรือวาถูกหลอก ถูกโกง ถูกอะไรไปทั้ง

หมูบาน มันจะตองมีคนที่ดูแลกันเอง ไมเห็นดวยหรือวาไมชอบกับวิธีการเหลานั้น แลวมัน

ควบคุมกันเอง แลวเหลานี้แหละจะเปนบทเรียนที่จะพัฒนาการเมืองของภาคประชาชน

ของเราใหดีขึ้น ผมยังคิดวาจากประสบการณที่เราก็รูแลววาอะไรมันดี อะไรมันบกพรอง 

ในที่สุดแลวผมเชื่อวาเลือกตั้งที่หนวยเลือกตั้งยังเปนวิธีที่ดีกวาครับ ฟนธงกันตรงนี้             

อยาเสียเวลาเลย นับคะแนนเถอะครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณเศวตเปนคน

สุดทายแลว ตองใหกรรมาธิการชี้ แลวจะออกเสียงแลวนะครับ ตองขอความกรุณา พูดมา

เยอะ คุณเศวต ขออนุญาตสั้น ๆ นะครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับ ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ ทานประธาน

ที่ เคารพครับ ผม เศวต ทินกูล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครพนมครับ                 

ทานประธานครับ ผมขออนุญาตอภิปรายชี้แจงทานกรรมาธิการดวยนะครับ และเพื่อน

สมาชิกในฐานะที่ผมเปนผูเชี่ยวชาญการตรวจสอบ ดูแลการโกงการเลือกตั้ง หรือชาวบาน

เขาเรียกวา การยกหีบเลือกตั้งครับ จากประสบการณหลายปที่ผานมาเริ่มตนตั้งแตสมัยที่

มหาดไทยดูแลการเลือกตั้งครับ   ทานประธาน  เขาก็เร่ิมจากการที่ใชบัตรเหลืองนะครับ

มากากอน คือพี่นองเกษตรกรชาวอีสานชอบอพยพแรงงาน กํานันผูใหญบานก็จะมี     

บัตรเหลืองรวบรวมไวที่หมูบานเขา แลวก็เอานั่นมากานะครับ ตอมาเปนยุคใหมนะครับ              

ยุคไอที (IT) มีบัตรประชาชนแบบใหมเกิดขึ้น เขาก็ใชรันนิง นัมเบอร (Running number)  

คือจดตัวเลขครับ   คือเลข ๑๓ หลักนะครับ จดไวนะครับ ก็ไปลงแทนกันไดนะครับ เร่ืองนี้ 

 



 ๖๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     อุทัยวรรณ ๓๑/๒ 

 

ผมก็จะเรียนทาน กกต. ที่อยู ณ ที่นี้วาตองออกกฎหมายแกอยางไร อะไรแบบไหนนะครับ 

แตที่ เจ็บปวดมากกวานั้นเริ่มตนจากการที่จังหวัดนครพนม จังหวัดผมเปน โมเดล 

(Model) กอนในการโกงเลือกตั้งมโหฬารนะครับ ผมขออนุญาตทานประธาน ชี้แจง

ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่เจ็บปวด จังหวัดนครพนมในอดีตมีศูนยลาวอพยพอยูที่นั่นครับ       

มีขบวนการนําชาวลาวอพยพสามหมื่นกวาคน ไปคํานวณสัดสวนประชากรของจังหวัด

นครพนม เพื่อใหเขตเลือกตั้ง เพื่อได สส. เพิ่มมากขึ้นครับในยุคสมัยนั้นครับผม แลวก็   

เพิ่งจะแกไขเมื่อไมกี่เดือนที่ผานมานี้ครับ หลักฐานยังอยูมีการรองเรียนเรื่องนี้ขึ้นมา      

นะครับ เพื่อเปนการเอาใจนักการเมืองนะครับ จังหวัดนครพนม สมัยนั้นมีผูอพยพแรงงาน

ไปที่กรุงเทพมากมาย และไปที่ตางประเทศมากมายจนเปนอันดับสองของประเทศนะครับ 

ที่ไปทํางานตะวันออกกลางหรือประเทศอื่น ในเขตเลือกตั้งนั้นแบงเขต เรียงเบอร ๓ คน มี

ผูสามารถใชสิทธิเลือกตั้งได ๑ แสน ๗ หมื่นคน แตวาคนที่ไปอยูตางประเทศนั้นประมาณ

สักหกหมื่นกวาคนนะครับ ทานประธาน เปนความเจ็บปวดมากวาผลคะแนนออกมาผูที่

ได ๑ นั้น ในการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ๑ แสน ๕ หมื่น คะแนนนะครับ นี่เจ็บปวดของ

ชาวนครพนมมาก ผมไมสบายใจมากในวันนั้นนะครับ โยงมาถึงการเลือกตั้งระบอบใหม 

ระบบใหมนะครับ เปนการกระหยิ่มยิ้มยองของมารตัวใหญครับ คือไปเลือกตั้ง แก

กฎหมายใหไปนับที่หนวยนับคะแนนที่เดียวครับ ปรากฏวาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเบื้องหลังการ

ถายทํา หลังจากกาลเวลาผานไป มีเพื่อนผม พรรคพวกผมที่เปนกํานันผูใหญบาน อส. 

และเปนกรรมการหนวยเลือกตั้ง มาเลาใหฟงถึงความอัปยศ ถูกอํานาจรัฐ อํานาจทาง

การเมือง อํานาจเงิน มาขมขู ขมเหง ใหไปเผาบัตรเลือกตั้งขางทางครับ ทานประธานครับ 

เปนความชอกช้ําระกําใจ วิธีการการพิมพบัตรเลือกตั้ง พวกเขาเปนคนพิมพ หีบก็หีบเขา 

คนก็คนของเขา และลาสุดที่หนวยเลือกตั้งเขต ๒ จังหวัดนครพนมครับ ที่ผานมา ไมใช

เขต ๒ ขออภัยครับ เขต ๔ ครับ --------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๓๒/๑ 



 ๗๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๓๒/๑ 

 

ขบวนการหนึ่งที่รักชาติไดทําการถายวิดีโอ (Video) ครับ ในหนวยเลือกตั้งนั้น เขาถาย

วิดีโอเขาไป วิธีการเอาบัตรเลือกตั้งออกมาอยางไร เปลี่ยนบัตรอยางไร ไปผสมนับหารอย

ใสถุงอยางไร ครบถวน จนกระทั่งยื่นนําเสนอตอ กกต. ครับทานประธาน แลว กกต.                 

ก็วินิจฉัยใหการเลือกตั้งครั้งนั้นตองเลือกตั้งใหม แตวาสาวไมถึงผูรับสมัคร ผูชนะเลือกตั้ง 

เพราะวาไมมีตัวตน ก็เปนเรื่องของการที่เจาหนาที่ทํากันเองครับ อยางนี้เปนตนครับ           

ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นการโกงการเลือกตั้งมีไหม ถาม ตอบไดเลยวามีครับผม      

มีขบวนการลอหลอกทําทาวาเอาทหารมานับคะแนน ทานประธาน ทหารมานับคะแนน

ดวยความบริสุทธิ์ ใช แตนับจากการที่คนที่ไมหวังดีตอชาติบานเมือง คนโกงทุจริต               

การเลือกตั้ง ผสมบัตรใหมเรียบรอยแลวครับ  ทานประธาน เปนการล็อกใหเขานับคะแนน

นะครับ แลวก็สิ่งที่สําคัญที่มันเกิดขึ้น ก็คือวา มีความแตกแยกในบานในเมือง แลวก็บางที

ดึก ๆ คนขานคะแนนก็จะขานในลักษณะของเขา เลือกเบอรหนึ่งก็ขานอีกเบอรหนึ่ง        

มีทุกรูปแบบ สารพัดที่มันจะเปน คราวนี้ผลดีจากการนับคะแนนในหนวยเลือกตั้งที่

ลงคะแนนนะครับ เกิดขึ้น คือประชาชนจะมีสวนรวมครับ ทานประธานครับ เพราะตาม

ธรรมชาติของผูคนนั้นจะมี ๒ ดาน ผูที่เชียร (Cheer) เบอรไหนก็แลวแต พรรคไหนก็

แลวแต เขาจะเปนเดือดเปนรอนแทน เขาจะดูแลแทน ตรงไหนที่กาคะแนนไมใชชอง

สมควรเขาก็จะไปดูแลตรงนั้นนะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ชวยสรุปดวยครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  ก็สรุปวาการเลือกตั้ง ลงคะแนนในหนวยเลือกตั้งนั้น 

นับคะแนนในหนวยเลือกตั้งนั้นดีที่สุดนะครับ   เพราะเปนการใหประชาชนไดมีสวนรวม

นะครับ และปองกันการทุจริตคอรรัปชัน (Corruption) การซื้อสิทธิขายเสียงหรือวาโกง           

การเลือกตั้ง ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ      

ผมวายังไมไดฟงใครเห็นตางจากนั่น ผมขอวาผูที่จะพูดตอไปคนเดียวนะครับ นาจะเปน     

ผูที่เห็นตางจากกรรมาธิการ เพราะไมอยางนั้นเดี๋ยวกรรมาธิการก็พูดเห็นเหมือนหมด      

แลวจะออกเสียงอยางไร เห็นตางไหมครับ ๒ ทานนี่ครับ 

 



 ๗๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๓๒/๒ 

 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ดวยความเคารพทานประธานครับ คือเห็นตาง

นี่เขาพูดมาแลวครับ สี่ หาทาน ชวงหลังเปนเห็นอีกมุมหนึ่งครับ ไมตองตางแลวครับ     

ทานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม ผมเห็นมีคน

ยกมือ ขอออกเสียงเลยนะครับ ทานกรรมาธิการตองพูดอีกไหมครับ ไมตองแลวใชไหม

ครับ เพราะพูดแลว 

   นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 

ไพโรจน พรหมสาสน  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สั้น ๆ นะครับ       

ทานกรรมาธิการ 

   นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)   :  ทางคณะกรรมาธิการยกราง

นะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรอบสอง  เราก็พิจารณาเหตุผลอยางที่วา และจาก

ประสบการณตาง ๆ ที่ผานมาในอดีตนั้น ชี้ใหเห็นชัดวา การนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง

นาจะปดชองทางในการที่จะไปทําอะไรที่มันไมถูกตอง ไมชอบมาพากลมากกวา และ

โดยเฉพาะอยางยิ่งตามที่เราแบงเขตเลือกตั้งใหเปนเขตใหญขึ้น ถานับรวมแลวยิ่งจะมี

ปญหามากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นคณะกรรมาธิการขอยืนยันตามรางที่ไดนําเสนอตอ                   

ที่ประชุมครับ ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  จะออกเสียงแลว

นะครับ ทานเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ออกเสียงนะครับ ขออนุญาต 

   (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรรมาธิการนี้  

อยูใน (๖) วรรคสองใชไหมครับ จะถามวาใครเห็นดวยกับกรรมาธิการใหกด เห็นดวย     

นะครับ ใครไมเห็นดวยกับรางกรรมาธิการใหกด ไมเห็นดวย เชิญทานลงคะแนนครับ 

ลงคะแนนนะครับ  

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 



 ๗๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๓๒/๓ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใครยังลงคะแนน

ไมได กรุณาแสดงตัวยกมือไวหนอยนะครับ ยังเหลืออยูนะครับ ยังลงคะแนนไดไมครบ          

นะครับ เจาหนาที่ชวยที่ทานวิทยาทีสิ ใครลงไมไดยกมือไวนะครับ จะไดรูวายังมีปญหา

อยูนะครับ มีไหมครับ ทานวิทยาเรียบรอยไหม ลงหมดแลวนะครับ รวมทั้งทานอาจารย

เจิมศักดิ์ ลงแลวใชไหมทานอาจารย ลงแลวนะครับ ไมมีแลวนะครับ ผมจะใหรวมคะแนน

ครับ มีผูเขาประชุม ๗๙ ทาน  เห็นดวย ๗๔  ไมเห็นดวย ๕ นะครับ ไมมีงดออกเสียง 

แสดงวาเห็นดวยกับรางของกรรมาธิการครับ  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๓๒/๔ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขออนุญาตตอไป

ทานเลขาครับ 

   นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตอไปคือ 

มาตรา ๙๓ ใชไหมคะ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)    :  มาตรา ๙๒/๑ 

ใชไหม 

  

           - ๓๓/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๗๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สุพิชชาย ๓๓/๑ 

 

    นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      

มาตรา  ๙๒ /๑  คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น              

และผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรรมาธิการ        

ชี้กอนนะครับ 

 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ มาตรา ๙๒/๑ ก็กรุณาดูในเอกสารที่แจก    

เมื่อเชานะครับเปนหลัก ซึ่งการเลือกตั้งแบบสัดสวนนั้นความจรงิแลวยังไมไดเปลี่ยนแปลง 

คือคงตามขอความที่กําหนดไวในเลมที่เสนอตอสภารางรัฐธรรมนูญ ขอความเดียวกัน

ครับ ขออนุญาตเรียนชี้แจงไปแตละวรรความีความหมายอยางไรนะครับ ในมาตรา ๙๒/๑ 

วรรคแรกนั้นจะพูดถึงวิธีการเลือกตั้งแบบสัดสวน ซึ่งกําหนดใหผูที่จะใชสิทธิเลือกตั้งนั้น  

ไปเลือกดูตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น  แลวก็ออกเสียงลงคะแนน         

พรรคการเมือง โดยออกเสียงไดเพียง ๑ เสียงตอคน ตอผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในวรรคที่สอง      

จะพูดถึงวาในการสงสมัครรับเลือกตั้ งแบบสัดสวนซึ่ ง เสนอบัญชีรายชื่อนั้นนะ             

พรรคการเมืองจะสงครบทุกเขตการเลือกตั้ง หรือสงเพียงบางเขตการเลือกตั้ง เพราะเรา

กําหนดแลววา  เขตเลือกตั้งนั้นเราจะมีเปน ๘ เขตเลือกตั้งนะครับ เพราะฉะนั้นจะสงครบ

ทั้ง ๘ เขต หรือจะสงไมครบก็ไดนะครับ วรรคที่ ๓ จะเปนวิธีการกําหนดเขตเลือกตั้งที่มี 

การแบงเปน ๘ เขตเลือกตั้ง โดยเริ่มแรกนั้นก็จะจัดแบงพื้นที่ของประเทศนั้นออกเปน      

๘ กลุมจังหวัด  แตละกลุมจังหวัดนั้นก็จะถือเปน ๑ เขตเลือกตั้ง แลวก็ในเขตเลือกตั้งของ

กลุมจังหวัดนั้น ก็จะมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ๑๐ คน ตอ ๑ เขตนะครับ ในการจัด

กลุมจังหวัดที่วานั้นก็จะตองจัดใหจัดจากจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกันเปนกลุมจังหวัด

เดียวกัน มีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรนั้น รวมแลวใกลเคียงกัน แลวก็

ไมมีการแบงแยกจงัหวัด คือทั้งจังหวัดนั้นตองอยูในเขตเลือกตั้งเดียวกัน อยูในกลุมจังหวัด

เดียวกันนะครับ อันนั้นเปนเขตเลือกตั้ง เมื่อกําหนดเขตเลือกตั้งแลว ในการสมัครนั้นก็ตอง 

มีการจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น ก็มีแนวทางที่สําหรับ 



 ๗๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สุพิชชาย ๓๓/๒ 

 

พรรคการเมืองที่จะตองจัดทําบัญชีรายชื่อไววา บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองสงในแตละ

เขตเลือกตั้งนั้น ตองมีรายชื่อผูสมัครครบจํานวน คือ ๑๐ คน ในแตละเขตการเลือกตั้ง     

ในแตละของกลุมจังหวัด  มีการเรียงลําดับหมายเลขแลวก็ยื่นตอคณะกรรมการ           

การเลือกตั้งกอนวันเปดรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตครับ ในตัวรายชื่อบุคคลในบัญชี

รายชื่อเองนั้นก็มีขอบังคับวาจะตองไมซ้ํากับรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งอื่น ทั้งในแบบ   

แบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน ไมวาจะเปนของตนเองหรือของพรรคการเมืองอื่น      

จะซ้ํากันไมไดทั้งสิ้นนะครับ และอีกประการหนึ่ง รายชื่อนั้นที่จัดทําขึ้นจะตองคํานึงถึง   

การกระจายความเทาเทียมกันทางเพศอยูดวยในบัญชีรายชื่อนะครับ เมื่อมีการเลือกตั้ง

แลว การคิดคะแนนเพื่อหาสัดสวนของแตละบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะไดรับ         

วาผูสมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อของตนจะไดรับกี่ทาน กี่คนนั้น วิธีการนั้นรายละเอียด

นั้นจะไปกําหนดอยูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งนะครับ             

ในบทบัญญัติ ๙๒/๑ นี้ จะเขียนเฉพาะแนวทางกวาง ๆ เพื่อเปนกรอบสําหรับไปออก

กฎหมายลําดับลูกตอไปนะครับ แนวทางกวาง ๆ คือ นําคะแนนที่พรรคการเมืองทุกพรรค

ไดรับในเขตเลือกตั้ง ที่แตละพรรคการเมืองไดรับในเขตเลือกตั้งมารวมกัน แลวคํานวณ

จํานวนเฉลี่ยวาคะแนนเทาไรถึงจะถือวาไดรับเลือกตั้ง แลวก็มาดูจากคะแนนรวมที่   

พรรคการเมืองนั้นได บวกดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น     

คือ ๑๐ คน เพื่อมาหาจํานวนวา ตกลงในทุกบัญชีที่สงนั้น เมื่อคํานวณโดยวิธีนี้แลว แตละ

พรรคการเมืองจะไดผูสมัครรับเลือกตั้งในบัญชีละกี่คนนะครับ ซึ่งรายละเอียดในการ

คํานวณคงจะตองเขียนอีกเยอะ --------------------------------------------------------------------- 

        

         - ๓๔/๑ 

 

 

 

 

 



 ๗๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๓๔/๑ 

 

ก็เลยไปใหเขียนอยูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับ วันนี้มีแตกรอบ การนับ

คะแนนก็ใชวิธีการนับคะแนนแบบแบงเขต ก็คือนับที่หนวยเลือกตั้งนะครับ อันนั้นคือ

แนวทางของการเลือกตั้งแบบสัดสวนที่กําหนดไวกวาง ๆ อยูในมาตรา ๙๒/๑ ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมเรียนวา         

ผูแปรเขาใจวาทางทานหมอชูชัย ทานอาจารยเกริกเกียรติ ทานคมสันนี่ ถอนไปแลว               

ใชไหมครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็ถอนไปแลวใชไหมครับ ที่อาจารยแปรไวเพราะตัดสิน

ไปแลวใชไหมครับ ใชไหมอาจารย ตองถาม อาจารยยืนยัน ที่จริงตกลงไปแลว วันกอน

แลวเขาถึงไปเอาอันนี้มาใชไหมครับ นี่ก็ดูอันที่มานี่ ถาถูกตองแลวก็ใหพิจารณา เชิญทาน

อาจารยครับ อาจารยสมชัยครับ  

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  : กราบเรียนทานประธานสภาครับ เร่ืองการเลือกตั้ง

แบบสัดสวนนี่นะครับ เดิมอยูในมาตรา ๙๒ ไมมี ๙๒/๑ แลวผมไดแปรญัตติไวเกี่ยวกับ

สิทธิของสตรีนะครับ ซึ่งมีทั้งเรื่องการเลือกตั้งเปนเขตและเลือกตั้งตามสัดสวนนี้ เดี๋ยวนี้

เ ร่ืองการเลือกตั้งเปนเขตเราผานไปแลว เพราะวาผมไมทราบวามันจะอยูตรงไหน           

แตวาประเด็นนี้ยังไมไดพิจารณา ผมจะขออนุญาตใหผูหญิงครับทางคุณอลิสาไดกรุณา

อธิบายครับ เชิญครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ  

  นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ  :  ทานประธานที่เคารพคะ ดิฉัน           

อาภา อรรถบูรณวงศ สสร. คะ ขออนุญาตในฐานะผูรับรองญัตติของอาจารยสมชัยนะคะ 

ที่จะไดนําเสนอเกี่ยวกับเร่ืองของหญิงชายนะคะ เนื่องจากวาดิฉันและคณะไดรวมกัน    

ยื่นแปรญัตติเขามาในมาตรา ๙๒ ในความเดิม ซึ่งเปนเรื่องของการเลือกตั้งแบบแบงเขต   

แลวก็ยื่นเขามาดวยในมาตรา ๙๗ เกี่ยวกับเร่ืองการเลือกตั้งแบบสัดสวน ก็เลยจะขอ

นําเสนอคะวา ความที่ขอแปรเพิ่มเขามานี่นะคะ ก็คือใหพรรคการเมือง เจตนารมณนะคะ 

ก็คือประสงคที่จะใหบัญญัติไว เพื่อใหพรรคการเมืองไดสงผูสมัครที่เปนหญิงและชาย     

ทั้ง  ๒ ประเภทนะคะ คือทั้งแบบแบงเขต แลวก็แบบสัดสวน ฉะนั้นเมื่อคณะกรรมาธิการ  

 

 



 ๗๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๓๔/๒ 

 

ไดแปรเพิ่มขึ้นจาก ๙๒ เปน ๙๒/๑ นะคะ ดิฉันก็เลยจะขอเรียนหารือผานทานประธาน  

ไปยังทานกรรมาธิการยกรางคะวา จะสามารถนําความที่ขอแปรญัตติไวนั้น ไดกรุณา 

นําไปใสไวในขอไหนที่ตรงความประสงคที่สุด ซึ่งตอมาก็พบวาใน ๙๒/๑ ก็มีขอความใหม

เกิดขึ้น ก็คือวรรคสี่ (๒) ข ที่ใชความวา คํานึงถึงโอกาสและความเทาเทียมกันทางเพศ     

ก็ไดความขอนี้เพิ่มขึ้นมานะคะ แตถาหากวาเปนไปไดก็ยังอยากจะขอเรียนหารือคะวา

หากจะขออนุญาตใชความของเราที่ยื่นแปรญัตติไวนะคะ ก็คือในการสงผูสมัครเขารับ

เลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้งใหพรรคการเมืองสงผูสมัครทั้งหญิงและชาย อันนี้คือ     

ความที่ขอแปรเขามานะคะ ถาหากวาจะเห็นวาดําเนินการไดตามความประสงคก็จะ

ขอบพระคุณเปนอยางยิ่งคะ ซึ่งความประสงคนี้ก็อยากจะขอครอบคลุมไปทั้ง ๒ ประเภท

นะคะ ทั้งแบบแบงเขตแลวก็แบบสัดสวนดวยคะ ฉะนั้นจะอยูในมาตรา ๙๒/๑ และ 

มาตรา ๙๗ ดวยก็จะเปนการตรงกับเจตนารมณที่ขอแปรเขามานะคะ ก็ขอไดโปรด

คณะกรรมาธิการยกรางไดโปรดกรุณาพิจารณาดวยคะ และมีคุณอลิสา  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ เดี๋ยวกอน

ครับ  ขอกรรมาธิการยกร างดูนะครับว า  มาตรานี้ ที่ จะ เติมนี่ ถ าจะ เติมแล วมี                

ความจําเปนตองใหสมาชิกตัดสินใจในการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะใหเติมอยางไร      

ทําอยางไร ระหวางที่คิดขอคุณอลิสาเปนผูอภิปราย เชิญครับ ตอครับ  

 

                                                                                                                      - ๓๕/๑ 



 ๗๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        วีรุทัย ๓๕/๑ 

 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ แลวก็ทานคณะกรรมาธิการนะคะ ดิฉัน อลิสา พันธุศักดิ์ 

สสร. คะ คือกอนที่จะมีการแกไขอยางไรในมาตรานี้นะคะ ก็อยากจะทําความเขาใจกับ 

ทุก ๆ ทานกอนวา ที่มาเรื่องของสิทธิสตรี หรือวาความสัดสวนที่เทาเทียมกัน หรือวา               

ในใกลเคียงกัน ทําไม  ถึงมีที่มาวาอยากจะใหอยูในมาตรานี้อยางไรนะคะ คือตอนแรก 

เราเห็นวา ในมาตรา ๙๒ มันตองมีขอสรุปในเรื่องของการมีสัดสวน หรือวาบัญชีรายชื่อ

ของพรรค ซึ่งเราก็ได  ขอสรุปนั้นมาแลววาจะมีรายชื่อของพรรค ๘๐ ทาน ก็อยากจะ 

กลาววา ในชวงระยะเวลา ๒๐ ปที่ผานมาก็มีการรณรงคเ ร่ืองนี้ แลวก็ในชวงของ

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็มีรูปธรรมบาง แตวายังไมเปนที่นาพอใจพอนะคะ ในเรื่องของ

ความเสมอภาค ตามมาตรา ๘๐ อยางไรก็ตาม สวนที่ยังลาชาและไมเปนรูปธรรมเห็น          

ไดชัด แลวก็เห็นวายังไมไดมีการยอมรับอยางจริงจังนะคะ แลวก็ผูหญิงยังไมไดรับ

ประโยชนจากรัฐธรรมนูญ  ป ๒๕๔๐ อยางเปนรูปธรรม จริง ๆ แลวเราก็ไดทําเรื่องของ  

ขอประทานโทษคะ สัดสวนและบทบาทสตรีใหทุกทานตามเอกสารที่ไดแจกใหกอนหนานี้

นะคะวา ทางการเมืองสัดสวนและบทบาทของสตรีนี่มีอยูนอยมาก แมจะมีอยูบางแตก็ยัง

เปนสัดสวนที่ขาดความเทาเทียมกัน แลวก็ผูชายก็กลับเปนสัดสวนที่ครอบงําทางดานการ

ตัดสินใจ และมีบทบาททางการเมืองอยูอยางที่เห็นไดชัด สถานภาพที่ยังดอยอยูของ

ผูหญิงนั้นในทางการเมืองทําใหสงผลดังตอไปนี้คะ คือ ประสิทธิภาพในเชิงผลิตของ

ประเทศเปนไปอยางไมเต็มที่ รัฐขาดมุมมองของผูหญิงในการกําหนดนโยบายและจัดสรร

ทรัพยากร ซึ่งผูหญิงก็มีความตองการ ความสนใจ และแตกตางไปจากผูชาย ปญหาสังคม

ที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายนะคะ  แลวก็หลายประการ แลวก็การที่มีผูหญิงที่มี

สถานภาพที่ดอยทําใหอํานาจในการตอรองไมสงผล แลวก็สงผลที่ทําใหรัฐตองสูญเสีย

งบประมาณในการแกไขปญหาที่สําคัญมากมายทางสังคมนะคะ ฉะนั้นหลักความเสมอ

ภาคระหวางชายหญิงนี่ ดิฉันก็เห็นวาจําเปนในการที่จะเปนปรัชญาของรัฐบาลหรือวา           

ผูรางรัฐธรรมนูญนะคะ วาตองมานําเปนกรอบของการบริหาร แลวก็การรางรัฐธรรมนูญ

ในครั้งนี้ และก็จะไดสะทอนใหเห็นเปนรูปธรรมอยางแทจริงในคราวนี้นะคะ ในอดีตมีการ

ปฏิรูปทางการเมืองในป ๒๕๔๐ บาง แตวายังไมพอ ก็อยากจะแจงใหทราบวา ใน ๑๐ ป  



 ๗๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        วีรุทัย ๓๕/๒ 

 

ที่ผานมาผูหญิงที่ไดลงสมัครรับเลือกตั้งมีเฉลี่ยรอยละ ๑๐ เปอรเซ็นต (Percent) นะคะ 

แลวก็ผูหญิงที่ไดอยูในบัญชีรายชื่อก็มีรอยละ ที่เปนลิสต (List) อยูในบัญชีรายชื่อก็มี            

รอยละแค ๑๘.๕ เปอรเซ็นต แลวก็ในปลาสุดก็มีรอยละแค ๑๗ เปอรเซ็นต ไดเปน สส. แค          

๖ ทานนะคะ  ฉะนั้น สว. ก็ตามในป ๒๕๔๐ ก็ได ๒๐ ทาน ซึ่งเปนรอยละ ๑๐  แลวก็       

ป ๒๕๔๙ ก็มีรอยละที่สูงที่สุดก็คือ ๒๓ ทั้งของ สว. ฉะนั้นเปนที่มาของการเรียกรองใหเกิด

การใกลเคียงกันในคราวนี้นะคะ ในการที่จะใสอยูในบัญชีรายชื่อใหม การเพิ่มมาตรการ

พิเศษเพื่อเสริมความกาวหนาของสตรีนะคะ และความกาวหนาแหงความเสมอภาค

ระหวางสตรีและบุรุษ ก็จะไมใชเปนเรื่องของผูหญิงแตอยางเดียว แตหากจะเปนเงื่อนไข

ของความยุติธรรมของสังคมและก็ทําใหเกิดความสมดุลนะคะ การกําหนดมาตรการ           

นะคะ ก็จะมีวิธีการ มาตรการพิเศษก็จะมีอยู ๒ วิธีการนะคะ ---------------------------------- 

 

           - ๓๖/๑ 



 ๘๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๓๖/๑ 

 

เนื่องจากจะเปนมาตรการที่สงเสริม หรือชดเชยใหบุคคล หรือบุคคลไดสิทธิเทาเทียมกัน  

ก็จะมีรูปแบบ ก็จะมีรูปแบบของมาตรการพิเศษอยู ๒ อยาง ก็คือ การกําหนดสัดสวนหรือ 

โควตา (Quota) ผูหญิง ในบัญชีผูสมัครรับเลือกทุกประเภท ทุกระดับ โดยอาจจะเริ่มจาก

จํานวนที่สามารถมีนัยสําคัญ ก็คือ รอยละ ๓๐ ถึงรอยละ ๕๐ เพื่อในบัญชีนี้เราก็อยากจะ

ใหมีหลักประกันวา ผูหญิงไมถูกจัดชื่ออยูในรายชื่อลาง ๆ แตวาอยากใหมีการใชระบบ

สลับชื่อชาย หญิง หรือวา ซิพเฟอร ซิสเตม (Cipher system) ขออนุญาตใชภาษาอังกฤษ 

โดยหลายประเทศในประเทศที่พัฒนาแลวก็มีการใช อยางเชน ประเทศสวีเดน แลวก็

ประเทศรวันดา (Rwanda) ซึ่งระบบโควตานี้ก็ประสบความสําเร็จมาก ประเภทที่ ๒       

ในการสํารองที่นั่งไวใหกับผูหญิง หรือวา รีเสิรฟ ซีต (Reserve seat) นะคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทีนี้ผมถาม       

นิดหนึ่งครับ วาที่แปรนี่นะครับ เอกสารที่แปรนี่ ตกลงแปรญัตติไวแลวใชไหม  

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :   เร่ืองนี้คะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ใชไหมครับ       

ตามนี้ ทีนี้ถาแปรญัตติไวแลว เพื่อใหถูกตองนะครับ เดี๋ยวจะไดไมออกนอกกรอบของการ

แปร ทานแปรวา ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้งใหพรรคการเมืองสง

ผูสมัครทั้งหญิงและชายใชหรือเปลาครับ 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :   ใช คะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  แลวก็ทานแปรวา 

ตองมีสัดสวนหญิงชายใกลเคียงกัน ทีนี้เห็นเมื่อกี้มีเปนโควตา ใบนี้ถูกตองไหม หรือมี       

อีกใบหนึ่ง 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :   ใบนี้ถูกตองคะทาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ที่ผมอานใชไหม

ครับ 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :   ใชคะ ถูกตอง  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : นิดหนึ่ง คือ          

ขอฟงทาง 



 ๘๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๓๖/๒ 

 

 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ คือ ถามาดูในเลมสีเขียว เร่ืองคําแปรญัตติ คําแปรญัตติ

ของทานอาจารยสมชัย เกี่ยวกับการสงสมัครรับเลือกตั้งชายหญิงใกลเคียงกันนั้น จะอยู

ในมาตรา ๙๗  

 นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์ : ขอประทานโทษคะ วันนั้นที่ไดแจงเมื่อ ๒ วัน            

ที่ผานมา เมื่อวันพฤหัสตอนกลางคืน ทางคณะกรรมาธิการยกราง ทานอาจารยสมคิด      

ไดแจงใหทราบแลววา มีใบนี้เพิ่มเติมคะ ตอนนั้นทานประธานเปนทานอาจารยเสรีคะ     

ซึ่งใบนี้เพิ่มเติมทานอาจารยก็รับทราบแลวคะ คือไดยื่นแปรตั้งแตเร่ิม แตวามันตกไปคะ 

ไดแจงใหทานทางเลขาสมคิดทราบแลวคะ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ก็เพิ่งเห็นอันนี้ แตทีนี้มันก็เลยกลายเปน

คําแปรญัตติในเรื่องเดียวกันมีอยู ๒ มาตรา ทีนี้ คือผมเองกราบเรียนอยางนี้ครับวา                

ไมขัดของ  ในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้  แต เผอิญมาตรามันมีการเปลี่ยนไปหมด             

มาตรา ๙๒ มันผานความเห็นชอบไปแลว แตทีนี้ แตมาตรา ๙๗ ซึ่งไดมีการแปรญัตติใน

เร่ืองเดียวกันนะยังคงอยู ก็เลยยังไมคอยมั่นใจวา แลวควรจะพิจารณายอนกลับไป มาตรา 

๙๒ หรือจะไปใชมาตรา ๙๗ 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :   มาตรา ๙๒ ยังอยูในมาตรา ๙๒ (๑) อยูนะคะ

ทาน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   อันนี้มาตรา ๙๗ 

ผมก็เห็น ผมพยายามเปดมาตรา ๙๗ มีทั้งของทานอาจารยสมชัย และของอาจารย             

เจิมศักดิ์แปรไว ในนั้นก็วาดวยการสงสมาชิกเปนผูสมัคร ไปไวตรงนั้นไมดีหรือครับ            

เดี๋ยวไปพูดกันตอนมาตรา ๙๗ นี่ เพราะมันจะเหมือนกันใชไหม ผมถามยกราง 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :    ทานประธานคะ คือ จริง ๆ แลวได ถึงได   

แจงใหทราบวา ที่ไดแปรในมาตรา ๙๒ คือ ในเรื่องของบัญชีสัดสวนใหเห็นชัดอยู           

ในมาตรา ๙๒/๑  

 



 ๘๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๓๖/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คืออยางนี้ครับ 

ลองอานดูมาตรา ๙๗ มันรวมหมดไหมครับ ทานอาจารยสมชัยแปรวา การสงสมาชิก

เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งแบบเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวน ใหพรรคการเมืองจัดสง

ผูสมัครโดยมีสัดสวนชาย  หญิงใหใกลเคียงกัน  แลวก็ รูสึกเหมือนกันกับของทาน      

อาจารยเจิมศักดิ์ที่อยูถัดไป ไปดูมาตรา ๙๗ ไดไหมครับ เพราะวามันก็จะกําหนดในการ

สงทั้งเขตเลือกตั้งและทั้ง  ไดไหม ใชไหม นั่นคือสิ่งที่ทานอัชพรพูดใชไหม 

   นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :   ไดคะ แตตองมันอยูคนละวรรคกันนะคะ คือ

ในเรื่องของเขตวา ขอใหสงผูสมัครรับเลือกตั้งมีสัดสวนชายหญิงใกลเคียงกัน ในเร่ืองของ

สัดสวนก็ขอใหมี  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ผมจะถามเพื่อให

ทานมั่นใจดวย ทานอัชพร ใน ๙๗ นี่จะพิจารณาตรงนี้เขาไดหรือเปลาครับ เพราะมั่นใจวา

ไมใชเลยไปแลวเดี๋ยวเขาตก 

 

          - ๓๗/๑ 



 ๘๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๗/๑ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา คือความจริงอยางที่กราบเรียนแลววา มาตรา ๙๗ ไดมีการเสนอ

คําแปรญัตติของทานอาจารยสมชัย โดยขอความวา การสงสมาชิกทั้งแบบแบงเขตแลวก็

ทั้งแบบสัดสวนนั้น พรรคการเมืองจะตองสงผูสมัครโดยมีสัดสวนชาย หญิงใกลเคียงกัน 

ขอความก็จะเปนลักษณะนั้น ซึ่งถาใหไปอยูในมาตรา ๙๗ โดยมีการแปรญัตติดวย

ขอความดังกลาวก็จะคลุมทั้ง ๙๒ กับ ๙๒/๑ อยูแลวนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไดไหมครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ทีนี้คําแปรที่เปนแผนเดียวนี้ ไปแปร

อยูในมาตรา ๙๒ ของเดิมซึ่งแบงเปน (๑) กับ (๒) แตวาในรางใหมที่ไดจัดทําขึ้นตามมติ

ของที่ประชุมนี้นั้น การแบงเปน (๑) (๒) มันไมมีอีกแลว มันแยกเปนมาตรา ๙๒ กับ ๙๒/๑ 

ดังนั้นคําแปรที่เปนแผนนี้มันก็จะไมสอดรับกัน แตวาหลักการทั้งหมดนั้นก็ยังอยูใน   

มาตรา ๙๗ ตามที่ตองการ จึงนาจะเอาไปพิจารณาตอนนั้น 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอไปพิจารณาที่

มาตรา ๙๗ นะครับ ยังไมตก เร่ืองของทานที่ทานใสไวมันจะอยูไดนะครับ ถามครับ 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  คะ ยินดีคะ ทานประธานคะ ขอบคุณคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ขอบคุณ   

นะครับ เพราะฉะนั้นสมาชิกครับ มาตรานี้ กรรมาธิการยกรางเสนอ ผมขอมติไดไหมครับ 

ทานผูใดเห็นเปนอยางอื่น เชิญทาน 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ เห็นกรรมาธิการเคยรับปากวา

กลุมจังหวัด ๘ กลุมไดเคยทําไวแลว อยากจะดูก็ดูได อะไรอยางนี้ ไมทราบวาทานพอจะ

ใหดูไดไหมวา ๘ กลุมมันเปนอยางไร อยูที่ไหน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผานใชไหม      

ขอโทษ เชิญ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ ไดสงเอกสารใหทางฝายเลขานุการของสภา 

 



 ๘๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๗/๒ 

 

ไปแลวนะครับ ตั้งแตวันแปรญัตตินะครับ วันที่มีอภิปรายผมสงเอกสารไปแลว รวมทั้ง     

มีแผนที่อะไรเรียบรอยหมดทุกอยางครับ ไมทราบถายแจกไปหรือเปลาครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ฝายเลขาที่เขาสง

เดี๋ยวแจก อยางนี้นะครับ ตกลง ตกลง ทานการุณโหวตไดไหม ขอนะ ถาใครไมเห็น      

เปนอยางอื่น คือเรียนวาถาเกี่ยวกับเร่ืองสุภาพสตรีอะไรนี่จะไปพูดมาตรา ๙๗ ครับ      

ของอาจารยเจิมศักดิ์เขาแปรไวครับ ทานจะพูดเรื่องสุภาพสตรีหรือครับ  

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  คะ เรียนทานประธานคะ ดิฉัน กรรณิการ 

บรรเทิงจิตร คะ ขอปรึกษาหารือในหนา ๔ คะ วรรคสอง ที่คําพูดที่บอกวา คํานึงถึงโอกาส

และความเทาเทียมกันทางเพศ ซึ่งทางกรรมาธิการไดแกไขใหมในมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง

คะ อยากปรึกษาหารือวาการคิด การเขียนคําวา คํานึงถึงโอกาสและความเทาเทียมกัน      

ทางเพศ ตรงนี้อยากใหทางกรรมาธิการ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คืออยางนี้ครับ 

เทาที่ถามกรรมาธิการ ใสไวอยางนี้ แตถามาตรา ๙๗ เกิดใสไดตามที่ผูแปรนี่ จะล็อกไว   

ตรงนั้นใชไหมทานอัชพร ใหคําตอบใหทางนี้เขามั่นใจวาไปถึงตรงนั้นแลวจะไปตัดสินกัน       

ที่ตรงนั้น เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ครับ กราบเรียนทานประธาน        

ที่เคารพครับ ผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ กราบเรียนวาถามาตรา ๙๗ เปนไปอยางที่  

มีการแปรญัตติ ขอความก็จะไมขัดแยงกันครับ เพราะวาอันนี้กําหนดเปนหลักการวา     

ในการทําบัญชีนั้นจะตองคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกันของทุกเพศ และถามาตรา ๙๗ 

นั้นไปเขียนกําหนดชัดเจนลงไปอีกวา ชาย หญิงจะตองใกลเคียงกัน มันก็จะมารับกับ   

ตรงนี้ คูกันไปครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  นะครับ         

ทานสมาชิกครับ ขอมติวาผาน รับนะครับ มาตรา ๙๒/๑ ตามที่คณะกรรมาธิการยกราง

เสนอนะครับ มีผูใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 



 ๘๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๗/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมมีนะครับ    

ผานไป ทีนี้ผานไป มาตรา ๙๓ นี่รูสึกเหมือนเดิมใชไหมทานอัชพร ทานชวยกรุณาชี้แจง

นิดหนึ่งจะไดไหมครับ ถาไมมีอะไรขัดของ เขาใจวาจะตองผานไปเลย เชิญอยางเมื่อ   

ตอนเชาบาง เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๙๓ เปนเรื่องคุณสมบัติของผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง ซึ่งการกําหนดคุณสมบัติทั้งหมดนั้นก็เปนไปตามรางเดิมซึ่งเคยเสนอไว           

ตอที่ประชุมนะครับ แลวก็เปนแนวทางเดียวกันกับรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วาอยางไรครับ 

เปนไปตามเดิม ขอมตินะครับ ทานสมาชิกครับ เชิญครับ พี่พิเชียรวาอยางไรครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานนะครับ กระผม 

พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ สสร. ในหนา ๕ ครับ ทานประธาน มาตรา ๙๓ (๓) 

วรรคสองนะครับ ทานประธาน ตรงที่วา หรือมีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักรยอมมีสิทธิ    

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นี่นะครับ ------------------------------------------------------------- 

 

          - ๓๘/๑ 



 ๘๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๓๘/๑ 

 

จะขออนุญาตเรียนถามทานกรรมาธิการยกรางนะครับวา ความในวรรคนี้หมายถึงผูมีถิ่น

ที่อยูที่เปนคนไทยภายนอกราชอาณาจักร มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งไดใชไหม

ครับ แลวก็หลักเกณฑในการออกเสียงลงคะแนนของคนไทยที่อยูนอกราชอาณาจักรนี้          

ใหเปนไปตามหลักเกณฑตาม พรบ. เลือกตั้งใชไหมครับ ซึ่งตรงนี้จะขออนุญาตเรียนถาม

ทานไวลวงหนานี่นะครับวา ตามที่มีปญหาดั้งเดิมนั้นวาคนไทยในตางแดนซึ่งมาใชสิทธิ

เลือกตั้งกันนอยนี่ แลวก็มีคาใชจายที่คอนขางจะสูงมาก ตรงนี้ทางกรรมาธิการยกรางได

เตรียมการที่จะแกไขปญหาเรื่องนี้ไวอยางไร คือผมอยากจะทราบวาทานจะใชแนวทางใน

การใหคนไทยตางแดนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในแนวเดิม หรือทานจะแกไขอยางไร

เพื่อที่จะประหยัดงบประมาณแผนดินนะครับ ตรงนี้ทานไดคิดไวลวงหนาแลวหรือยัง             

แลวก็ทานมีแนวทางในเรื่องนี้อยางไรนะครับ เพราะวาถารัฐธรรมนูญในมาตรา ๙๓                      

วรรคสามนี้ ไดประกาศออกไปนี่พี่นองคนไทยทั่วโลก เขาก็จะยินดีนะครับวา เขามีสิทธิ          

ที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดเหมือนป ๒๕๔๐ นะครับ แตเขาก็จะเกิดคําถามในใจขึ้นมา

ทันทีเหมือนกันวา อาว แลวจะใหเขาไปใชสิทธิเลือกตั้ง ไปลงคะแนนเสียงที่สถานทูตหรือ

สถานกงสุลไทยในตางแดนเหมือนเดิมหรือไม เพราะวามีการไดยินมาวาอาจจะเปลี่ยน

วิธีการลงคะแนนเปนแบบไปรษณียเพื่อประหยัด หรือวาจะเปนอยางไร ตรงนี้กระผมใคร

ขอทราบรายละเอียดสักเล็กนอยครับ เพื่อคนไทยในตางแดนซึ่งมีอยูหลายแสนคนทั่วโลก

ครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผมตองตอบวา   

มันใสอยูอยางนี้แลวจะไปทําอยางไร แคนั้น คงลงในรายละเอียดอาจจะไมเกี่ยวกัน เชิญ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในหลักการก็ยังคงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ           

ป ๒๕๔๐  คือคนไทยที่ มีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักรมีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้ง           

อยูเหมือนเดิมในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ สวนรายละเอียดที่ทานไดสอบถามวา     

ในการดําเนินการที่ผานมาเปนอยางไร กระผมอยากจะขอกราบเรียนวาในการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙ นี่นะครับ คนไทยที่อยู

ตางประเทศมาลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑๔๔,๐๒๘ คน   มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 



 ๘๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๓๘/๒ 

 

จริง ๆ จํานวน ๔๕,๔๙๔ คน คิดเปนจํานวน ๓๑.๕๙ เปอรเซ็นต งบประมาณที่สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบใหกระทรวงการตางประเทศเพื่อเปนคาใชจายในการ

เลือกตั้งของคนไทยที่อยูนอกราชอาณาจักร ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการเลือก สว. ดังกลาว 

ใชงบประมาณไปทั้งสิ้น ๒๔ ลาน ๙ แสนบาท โดยเฉลี่ยแลวก็จะตกประมาณคนละ             

๕๐๐ บาท ซึ่งมิไดเปนจํานวนมากมายเปนรอยรอยลานอยางที่มีการพูดกัน และในการ

ปรับปรุงในการใชสิทธิของคนไทยในตางประเทศคราวนี้ในกฎหมายลูกคือกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สส. หรือการไดมาของ สว. วาจะหาวิธีการ

ปรับปรุงการออกเสียงใชสิทธิของพี่นองประชาชนซึ่งอยูนอกราชอาณาจักรใหเปนไปโดย

ประหยัดยิ่งขึ้น อาทิเชน การดําเนินการทางไปรษณียตาง ๆ เหลานี้เปนตน จึงกราบเรียน

มาเพื่อโปรดพิจารณาครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ )  : ผมถาม            

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ซึ่งสงวนคําแปรเอาไว ตกลงทานถอนใชไหม ของทานเกี่ยวกับสภา     

เพื่อไปเร็ว ๆ นะทาน ถอนใชไหมครับ ยืนยันนิดหนึ่ง  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

ผมแปรไวสภาเดียว ผมเลยตองตัดวุฒิสภาออก ตกลงมันก็เลยตองถอนโดยปริยายใชไหม

ครับ หรือเราจะอภิปรายกันดีครับวาจะมีวุฒิไหม ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อาจารยลมละลาย

เวลาแลว ทานวัชราละครับ เชิญครับ ที่ทานแปรไวกรุณาวาจะยืนยันหรือวาใชได หรือจะ

วาอยางไรครับ  

 

                                                                                                                    - ๓๙/๑ 



 ๘๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             กุลนที ๓๙/๑ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  มาตรา ๙๓ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใชไหม ทานแปร

ไว  มาตรา ๙๓ นี่ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ไมมีครับ ออครับ มันหมดไปแลวละครับ               

ทานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยอมแลวนะ             

ทานวัชราครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ   

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณมากครับ 

ตกลงนะครับ ทานวัชรายอมแลวนะครับ ทานสมาชิกครับ จะขอผานอันนี้ มีใคร จะขอมติ

อันนี้มีใครวาอะไรไหม ทานเศวตวาอะไร เชิญ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับ ทานประธานที่เคารพ ผม เศวต ทินกูล 

นะครับ ในฐานะที่ผมเปนผูรับรองญัตติตรงนี้นะครับ ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 

ผมขออนุญาตอภิปรายครับ ไมมากหรอกครับ คือปญหาตองวินิจฉัยวา รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ชื่อก็บอกชัดนะครับ ราชอาณาจักรไทย ครับ              

การที่เราเขียนรัฐธรรมนูญขามไปสูการเลือกตั้ง ทําเขตการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

กระทํามิไดนะครับ อันดับแรกนะครับ มันไมไดหรอกครับ  

  อยางที่  ๒  เ ร่ืองความไมสะดวกต าง  ๆ  คนไปอยู อ เมริกาแบบนี้                     

หนวยเลือกตั้งเดียวไมรูจะบินขามมาอยางไร มลรัฐหนึ่งก็ใหญกวาประเทศไทยแลว             

เปนการขี่ชางไลจับตั๊กแตนครับ คือเรานี่ออกกฎหมายใหเปนหนาที่ก็จริง แตคนที่ไมไปใช

สิทธิก็ได แตเขาอาจจะตองเสียสิทธิ เมื่อเขาเลือกทางเดินของเขาแลว เขาเปนคนไทย           

เขาเลือกทางเดินของเขาแลว ก็ปลอยเขาไปตามทาง หรือเขาไปทํามาหากินอยูที่อ่ืน จะให

เขามาเดือดรอนกับเราอีก จริงอยูในมิติที่ กกต. อาจจะเสียหัวละ ๕๐๐ แตวาเปนแบบ

ลวก ๆ นะครับ คืออยูอาฟริกาแบบนี้ ตั้งไวจุดหนึ่งจุดใด แลวเขาทํางานไกลไปอีก  

๕,๐๐๐  กิโลอยางนี้ มันไมใชหรอกครับ ทานประธาน  แลวเราก็ไมสามารถทําได ควบคุม

ครอบคลุมทั้งทั่วโลกได ทุกประเทศได ประเทศไหนไมมีทูตเราอยูก็ทําไมได ในทางปฏิบัติ 



 ๘๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             กุลนที ๓๙/๒ 

 

แลวมันสวนทางกับความเปนจริงครับ แลวเวลานับคะแนน  นับคะแนนอยางไรที่               

หนวยเลือกตั้ง แลวเรารูไดอยางไรวาจะไมโกงคะแนนจากตางประเทศ เราไมมีการ

ตรวจสอบรูเห็นไดหรอกครับ มันยาก ยุง วุนวายไปหมดละครับ ทานประธาน ผมวา

มาตรานี้ ผมวานาจะตองทบทวนนะครับ คือตองตัดออกตามที่อาจารยพิเชียรแปรญัตติไว

นะครับ เราเสียเงิน  เสียงบประมาณ เสียเวลา เสียความรูสึกหลายอยางนะครับผม แลว 

พี่นองประชาชนทั้งประเทศ เจาของประเทศเขาก็ไมพอใจนะครับเรื่องนี้ จะไปพอใจได

อยางไร ไปเอาใจคนกลุมนอยที่ไปอยูตางประเทศครับ มันไมถูกหรอกครับ ทานประธาน

ครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

จะขอออกเสียงตัดสิน ทานวาอยางไรครับ ทานครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ สั้น ๆ                  

เพราะทานยังไมไดพูด ของทานยาว 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ 

ครับ ทานประธานครับ ผมคิดวาที่คุณเศวตพูดนี่มีเหตุผลนะครับ เพียงแตวาคุณเศวต

อาจจะใชดู ฟงดูนี่ มันลงเลงเลยทานอาจจะไมคอยฟง แตวาผมเรียนตรง ๆ ครับวาเขามี

เหตุผล ผมเองนี่พอจะคุนเคย แลวก็เคยไปดูการเลือกที่ตางประเทศ ผมวามีปญหาจริง ๆ 

คือเรา เรานี่ เมื่อป ๒๕๔๐ ผมเองดีใจที่ใหคนไทยทุกคนไดมีโอกาส อยูนอกราชอาณาจักร

ก็สามารถที่จะเลือกได แตตนทุนนี่มันสูงนะครับ มันยังเปนภาระกับกระทรวงการ

ตางประเทศดวย ที่เขาตองไปทําในเรื่องที่เขาเองก็ไมคุนเคย แลวขณะเดียวกันนี่คนไทยที่

อยูในตางประเทศก็เบาบางในหลายประเทศ ไหนจะตองเดินทางก็ดี หรือมารับเอกสาร 

หรือจะตองมีระบบการจัดการ ซึ่งมันมีตนทุนมากกวา ๕๐๐ บาทนะครับ ๕๐๐ บาท                

ที่ทางทานประพันธพูดเมื่อสักครูนี้  เปน  ๕๐๐  บาทจริง  งบประมาณของ  กกต .                         

แตงบประมาณที่เกิดขึ้นกับคาใชจายของคนทั้งหลายที่เขาตองมาเกี่ยวของในเรื่องนี้               

ทั้งคนลงก็ดี คนจัดการก็ดี ผมวามากมายมหาศาล แลวขณะเดียวกันนี่มันเปนชองวางที่

ทําใหเกิดการโกงกันได ผมดูแลวนี่ผมไมคอยสบายใจนัก เพราะวาจุดมันกระจายมาก 

แลวเขาตองสงทางไปรษณีย หรือสงทางสายการบินมายังประเทศไทย แลวเมื่อมาถึงแลว

ก็ตองเอามากอนเวลา และนับ เวลานับก็นับไมเหมือนกันกับนับปกติธรรมดา ผมวามัน 



 ๙๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             กุลนที ๓๙/๓ 

 

เปนชองที่ไมคุมเลย ทานประธานครับ อยากจะกราบเรียนไปยังกรรมาธิการนะครับ           

โปรดพิจารณาตรงนี้เถอะครับ เมื่อกอนนี้ผมดีใจมากวาประเทศไทยนี่เหมือนทัดเทียมกับ

สหรัฐอเมริกาวา คนอเมริกันนั้นอยูที่ไหนไดเลือกตั้ง แตพอมาดูแลวนี่เราขี่ชางจับไมไหว

จริง ๆ ครับ อยางคุณเศวตพูดเมื่อกี้นะครับ ผมวาคุณเศวตพูดมีเหตุผลครับ ขอบพระคุณ

ครับ 

 

          - ๔๐/๑ 

  



 ๙๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       นงลักษณ ๔๐/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมเรียนถามทาน

กรรมาธิการครับ คือในแปร แลวสงวนไวของคุณพิเชียรนี่ ตัดหมดทั้งวรรค ซึ่งไมทราบวา

อาจารยเจิมศักดิ์อภิปรายอะไรนี่ ตัดทั้งวรรคเลย รวมทั้งที่มีชื่อทะเบียนอะไรอยูนอกเขต

เลือกตั้งดวยหรือเปลาครับอาจารย หรือเฉพาะตางประเทศ เดี๋ยวจะตองนั่นครับ ขอทาง

กรรมาธิการวากอนครับ เชิญอาจารยวุฒิสาร คือทานอาจารยเจิมศักดิ์ชวยดูนะครับ             

เขาตัดทั้งวรรค 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย  (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ             

ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ประเด็นที่ทานประธานไดยกขึ้นครับ ผมเรียนวา              

ในวรรคสองวรรคนี้ทั้งวรรคมีทั้ง ๒ สวน สวนการเลือกตั้งที่อยูนอกเขต หมายถึงวา               

การเลือกตั้งลวงหนาก็ตาม หรือการเลือกตั้งกอนลวงหนาที่อยูนอกเขต กับการเลือกตั้งที่มี

ถิ่นฐานอยูนอกราชอาณาจักร ประเด็นที่ทานพิเชียรเสนอตัดขอตัดทั้งหมด ถาตัดทั้งหมด 

ก็จะแปลวาการเลือกตั้งลวงหนาหรือนอกเขตทําไมไดดวย เพราะฉะนั้นขอใหคณะสภาได

กรุณาพิจารณาเปนกรณีดวยนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานเกียรติชัยวา

อยางไรครับ ประเด็นนี้นะ เชิญ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม เกียรติชัย 

พงษพาณิชย ครับ คือในประเด็นนี้จริง ๆ แลวมันมีปญหาที่มีการพูดกันมากก็คือความ

สิ้นเปลืองของคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จริง ๆ แลวผมเองนี่

ไดรับเชิญใหไปสังเกตเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็หลายครั้งหลายประเทศที่ไปดู

มา ผมคิดวาถาเราจะคํานึงถึงสิทธิของคนไทยในเรื่องเหลานี้ โดยเฉพาะในทางการเมืองที่

เขาจะไดมีสิทธิมีเสียงในการเลือกตั้ง คงจะตองใหเขานั้นแนนอน ขอครหาที่พูดถึงความ

สิ้นเปลืองตาง ๆ นั้นนะ ถาพูดตามการสังเกตการณของผมแลวมันก็มีอยู แตจริง ๆ แลวที่

มีมาก มันมากจากการไปตรวจงานดูงานของพวก กกต. นั้นตางหากที่ทําใหเกิดความ

สิ้นเปลืองโดยใชเหตุ ถาเราพูดถึงความสิ้นเปลืองสําหรับคนของเราที่จะไดใชสิทธิทาง

การเมอืงอยางนี้แลวนี่ เราทําไมไมนึกวาคนเหลานี้ออกไปทํางานตางประเทศ ทําเงินเขา 

 



 ๙๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       นงลักษณ ๔๐/๒ 

 

ประเทศเราก็ไมนอย มันก็คุม คุมในแงของการที่เขาไดออกไปทํางานทําการสงเงินเขา

ประเทศมากพอกวางบประมาณที่ใชสําหรับใหเขาไดใชสิทธิเหลานั้นดวย แลวถาจะเลิก

เพราะดวยเหตุผลวามันแพงเกินไป มันไมคุมกันอะไรเหลานั้นไปแกที่ตรงนั้น ไมใชแกมาที่

ตัดสิทธิของเขา หรือบอกวาเพราะมันเปลือง มันแพง อยาไปเลือกตั้ง อยาใหมันมีสิทธิ

เลือกตั้งเลย เราตองเอาประชาชนไวนะครับ ยิ่งรางยิ่งหางประชาชนก็ยิ่งแย ใครจะมารับ

รัฐธรรมนูญอยางนี้ ใหสิทธิเขาถามันจะสิ้นเปลืองไปแกตรงที่สิ้นเปลือง อยาไปตรวจ             

อยาไปตรา อยาหาเหตุไปตางประเทศไปดูเลือกตั้ง โดยที่บางทีไมจําเปนเลยขณะนั้น แลว

เราตองเชื่อ ตองใหเกียรติวากระทรวงตางประเทศจัดเขา เขาไมใชกระทรวงที่ตั้งมาคอย

ทํางานเพื่อที่จะคอยโกงคอยอะไรตออะไร ก็ตองเชื่อก็ตองใหเกียรติเขา ผมคิดวาจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองใหสิทธิเขาอยามาอางวามันสิ้นมันเปลืองก็ไปแกสิ กระผมถึงไดบอก

อภิปรายบอกไวอยางเมื่อวานนี้วา ไกในเลามันดีอยูแลว ตัวเลื้อยคลานมันเขาไปกินไก

ตางหากที่มันไมดี ตองฆาตัวเลื้อยคลาน อยาไปเชือดไก ดวยความจําเปนครับตองใหสิทธิ

เขาแมจะสิ้นเปลืองไปแกไขตรงสิ้นเปลือง อยาใหสิ้นเปลือง แลวแกไขวิธีการใหมันมี

ประสิทธิภาพ จําเปนครับตองใหสิทธิเขา เขาก็หาเงินหาทองเขามาชวยเหลือประเทศไทย

มากมายพอสมควร มันคุมกันครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผูแปรตองดูที่เมื่อกี้

ตั้งประเด็นมันมี ๒ ตอนนะครับ ถาตัดทั้งวรรค เจตนานั้นหรือเปลา เอาใหเคลียร (Clear) 

สั้น ๆ นะทาน รอบสองแลว  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ครับทานประธานครับ กระผม พิเชียร 

อํานาจวรประเสริฐ นะครับ คืออันนี้ผมขออนุญาตเรียนวาในสวนของผูมีสิทธิเลือกตั้ง   

คนไทยใน นอกราชอาณาจักร กระผมไมประสงคจะไปตัดสิทธิเขาครับ ผมขอถอนในสวน

ของกระผมตรงนี้  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : แลวกลุมนี้วา

อยางไร ทานเศวตไมถอนนะถาฟงใหตรง ใชไหม กลุมเดียวกันครับ 

 

          - ๔๑/๑ 



 ๙๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     ดรุณี ๔๑/๑ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ใชครับ ใชครับ แตวาเมื่อไดฟงเหตุ            

และผล แตอันนี้ก็สุดแลวแต ถาที่ประชุมจะเห็นเปนประการใดนี่ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานขอถอนแลว

นะ ทานเศวตขอถอนหรือเปลา  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  สวนตัวผม ผมขอถอน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ถอนไดไหม                 

สั้น ๆ นะทานเศวต ทานอาจารยพิเชียร ทานถอนแลว ขอความกรุณาครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับ คือผมไมติดใจครับ ทานประธาน ผม เศวต ครับ       

ผมไมติดใจในสวนที่เปนการเลือกตั้งนอกเขตในประเทศไทยนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไม แลวนอก

ราชอาณาจักรนี่ยังติดใจไหม ใหเขาไดไหม 

  นายเศวต ทินกูล  :  ติดใจครับ ในแงกฎหมายนี่เราไมสามารถมีสิทธิพิเศษ

เหนือตางประเทศไดหรอกครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอะ คราวที่แลว 

เขาเลือกมาตั้งสองสามหนแลว 

  นายเศวต ทินกูล  :  แลวก็รายละเอียดอยางนี้ครับ รายละเอียดเรื่องวา   

มันขอกําหนดทางกฎหมายในการที่จะเขียนชื่อสงไปหาผูที่มีสิทธิตาง ๆ ไมรูเขาจะอยู          

มุมไหนของโลก อยูมุมไหนของอาฟริกานี่ สถานทูตก็ตรวจสอบไมได เขาไปทํางานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอาครับ ทานเศวต 

ทานพิเชียร ทานเปนคนแปร ทานยอมแลวนี่นะ  

  นายเศวต ทินกูล  :  โหวตไมดีหรือครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : โหวตไมได       

ทานพิเชียร ทานถอนไปแลว ยังมีเร่ืองอีกเยอะนะที่จะตองพูดกัน บายสองโมงกวาแลว 

ทานเศวต ตกลงไหมครับ ทานเศวตครับ ขอบคุณมาก อาจารยเจิมศักดิ์ก็จบแลว 

เพราะฉะนั้นมาตรานี้นะครับ เปนไปตามที่คณะกรรมาธิการยกรางนะครับ ทานยกราง   

มาเสนอ ใครเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  



 ๙๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     ดรุณี ๔๑/๒ 

 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผมขอมตินะครับ  

ไมมีผูเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ผานมาตรา ๙๓ นะครับ  ตอไปทานเลขา มาตรา ๙๔ ไมมี

การแกไข ไมมีผูแปรญัตติใชไหม ทานเลขาลองดูสิ อานดวย ใหเปนเรกคอรด (Record) 

ใหเปนบันทึกไว 

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :        

มาตรา ๙๔ ไมมีการแกไข  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : มีการแกไข       

ไมใชหรือครับ ทานกรรมาธิการ 

  นายสุพจน ไขมุกด (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน ผมจะขออนุญาตที่

ชี้แจงนิดหนอยครับ ไมใช ไมใชเร่ืองนี้ครับ เร่ืองของที่มีทาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผานไปแลว      

ทานกรรมาธิการ ตองขอประทานโทษ เพราะผานไปแลวมาตรา ๙๓ 

  นายสุพจน ไขมุกด (กรรมาธิการ)  :  เร่ืองที่วาสถานทูต สถานกงสุลไทย

ไมใชอยูในราชอาณาจักร ผมจะขอแกคํานี้ครับ ที่วาเปนการเขาใจผิดครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : วาอยางไรครับ 

  นายสุพจน ไขมุกด (กรรมาธิการ)  :  เพราะวาสถานทูต สถานกงสุลไทย  

ในตางประเทศ ถือวาอยูในราชอาณาจักรไทยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อยูในเรกคอรด

บันทึกไวแลวนะครับ ขอบพระคุณครับ แตวาผานมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ ไมมีการแกไข 

ไมมีผูสงวน ไมมีผูแปร ขอผานนะครับทาน ไมมีผูแกไข ทานครับ ตองขอผานนะครับ      

ไมมีผูสงวนดวย ไปมาตราตอไปครับ ทานเลขา 

 

 

 



 ๙๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     ดรุณี ๔๑/๓ 

 

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :                 

มาตรา ๙๕ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผูแปรญัตติขอสงวน          

คําแปรญัตติ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอากรรมาธิการ

แถลงสั้น ๆ วาอยางไรครับ แลวเดี๋ยวผูแปรผมจะไลตามนั่นเร็ว ๆ ถาอันไหนทานถอนได

แลวทานไปแพในมติใหญแลวมันเปนลูกมา ก็ถอนดวยครับ เชิญครับ ทานกรรมาธิการ

ครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ในมาตรา ๙๕ นั้น ขอความสวนใหญนั้น  

ก็จะเปนไปตามรางเดิมที่เคยเสนอไวนะครับ สิ่งที่มีการแกไขก็คือใน (๔) การกําหนด

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น เดิมเฉพาะแบงเขตเลือกตั้งถึงจะกําหนดเรื่อง

ถิ่นที่อยู ในคราวนี้นั้นไดกําหนดเพิ่มเติมไปวา สําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวน     

คือพวกที่ยังมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อของแตละกลุมจังหวัดนั้น เราบังคับวาบุคคลที่จะมีชื่อ

อยูในบัญชีรายชื่อนั้นจะตองมีถิ่นที่อยูในเขตของกลุมจังหวัดนั้นดวย เพื่อใหผูกพันอยูกับ

ทองถิ่น เพราะฉะนั้นใน (๔) ก็จะแกไขเพื่อจะใหคุณสมบัติทั้งหมดนั้นอยูในใชทั้งกรณีแบง

เขตเลือกตั้งและการเลือกตั้งแบบสัดสวน ที่แกไขก็จะมีเพียงแคนี้ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ๙๕ นี่ ทานพิเชียร

กลุมทานพิเชียรแปร 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมแปรญัตติไวครับ ทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญครับ จะตัดได 

จะยอมไดตรงไหน หรือจะยืนตรงไหน เชิญเลย ขอความกรุณาสั้นนิดหนึ่ง เชิญครับ 

 

                                                                                                                     - ๔๒/๑ 

 

 



 ๙๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๔๒/๑ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพนะครับ

กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ มาตรา ๙๕ นี้ กลุมของกระผมไดแปรญัตติ   

ใหตัดวรรคสามออกนะครับ ทั้งวรรค โดยจุดประสงคนั้นก็คือวา ตองการที่จะใหผูสมัคร  

รับเลือกตั้งเปน สส. นี้ สามารถสมัครอิสระไดครับ ทานประธาน โดยที่ไมจําเปนตองสังกัด

พรรคการเมืองเลยนะครับ  ซึ่งตรงนี้กระผมคิดวาเปนประเด็นใหญประเด็นหนึ่ง              

คือในขณะนี้ครับทานประธาน การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา การสมัคร        

รับเลือกตั้งเปนสมาชิก อบต. อบจ. เทศบาลนะครับ หรือการเลือกตั้งอื่น ๆ นี้ เราเปด

โอกาสใหสมัครอิสระไดเกือบหมดแลวครับทานประธาน  แมกระทั่งการสมัครเปน                 

ผูวาราชการจังหวัดนะครับ มิไดครับ คือเปนผูวากรุงเทพมหานครนี่ เราก็ยังเปดโอกาส    

ใหสมัครอิสระได การสมัครเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ สก. และ สข. เราก็ยัง

เปดโอกาสใหสมัครอิสระได คือสมัครอิสระไดนี่ หมายความวาเขาจะสังกัดพรรคการเมือง

ก็ได หรือไมสังกัดพรรคการเมืองก็ได แตตอนนี้มีอยูเพียงแคเร่ืองเดียวที่บังคับไววา    

สมัครอิสระไมได ก็คือเร่ืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เปน     

ประเด็นใหญที่ไดเคยอภิปรายถกเถียงกันมายาวนานหลายปแลวนะครับ ขอดีนี่ก็คือ    

เปดโอกาสใหคนที่ เขาไมอยากจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองไดมีโอกาสลงสมัคร            

รับเลือกตั้ง แตในขณะเดียวกันนะครับ ขอเสียนี่ บางทานอาจจะบอกวา คือถาไปสมัคร

อิสระนี่อาจจะไมเปนการสงเสริมพรรคการเมืองนะครับ แตวากระผมแลวก็เพื่อน ๆ        

ในสมาชิกไดมีการพูดคุยกันนี่ แลวก็เห็นวาเรานาจะเปดโอกาสไว คือเปดชองไวสําหรับ   

ผูที่ประสงคอยากจะสมัครอิสระนี่ เขาก็เสียเปรียบพวกที่สังกัดพรรคการเมืองอยูแลว     

นะครับ เสียเปรียบในทุก ๆ ดาน ในหลาย ๆ ดาน เพราะไมมีฐานเสียงนะครับ คือคนที่จะ

สมัครอิสระไดจริง ๆ จะตองเปนคนที่อาจกลาวไดวา ก็ตองมีคุณงามความดี แลวก็อาจจะ

มีทุนทางสังคมอยูบางนะครับ ถาไมอยางนั้นสมัครอิสระไปก็เสียเปรียบนะครับ นี่ก็คือ

วัตถุประสงคที่เราไดเสนอครับทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมชี้แจงนิดหนึ่ง

นะครับ เวลานี้มาตรา ๙๕ นี่ ขอพิจารณาเฉพาะวรรคสามนะครับ วรรคอื่นเดี๋ยวคอยไลไป  

 



 ๙๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๔๒/๒ 

 

มีของทานวิชัยนี่ก็เขาใจวา ๒/๑ เพราะวรรคหนึ่งกับวรรคสอง ถาผมเขาใจถูก ไมมีใคร  

แปรญัตตินะครับ เอาตรงวรรคสามนี่นะครับ ทานการุณตรงนี้นะครับ เชิญเลยครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ 

สสร. ผูสนับสนุนในการตัดเรื่องการสังกัดเปนสมาชิกพรรคการเมือง เพื่อจะไปลงเลือกตั้ง

ที่บอกวาไมนอยกวา ๙๐ วัน ทานประธานครับ ปญหาที่ผานมาจากบทบัญญัติวรรคนี้ 

วงเล็บนี้ ไดสรางปญหาที่หนักอกหนักใจอยางใหญหลวง สภาผูแทนราษฎรที่ผานมา       

ที่มีผูถูกกลาววาเหมือนถูกขังคุก อันนี้ผมเอาคําพูดของทานผูหลักผูใหญในสภานี้      

แหละครับมาพูดที่นี่ แหละ  เหมือนถูกลามโซจองจํา  ก็จากบทบัญญัติมาตรานี้ 

ผูแทนราษฎรกลายเปนเหมือนกับเสมียนประจําบริษัท ซึ่งผมไมเคยพบเคยเห็น ผมเดิน

วนเวียนอยูที่นี่ ๒๐ กวาป เปนการพบครั้งแรกจากบทบัญญัติวรรคนี้แหละครับ นั่นคือการ

ถูกควบคุมโดยพรรคการเมือง และการกระทําอยางนี้ของวรรคนี้ กอใหเกิดความเสียหาย

นั่นคืออํานาจนิติบัญญัติ ที่จะทําการถวงดุลกับอํานาจบริหาร กลายเปนอํานาจ            

นิติบัญญัติที่ออนแอ จนกระทั่งลมเหลวในการทําการควบคุมตรวจสอบ ดวยเหตุที่

หวาดกลัวและตระหนกตกใจกับบทบัญญัติมาตรานี้ เพียงแคมีอะไรกระโตกกระตาก  

หวือหวา ทานไปตรวจสอบดูขาว ๖ ปที่ผานมา พรรคการเมือง ผูมีอํานาจทางการเมือง    

ชี้ เออ ไปหนอยเดียวเทานั้นทานประธาน คนเหลานั้น นักการเมืองเหลานั้นหัวหดเงียบ

กร๊ึบไปทุกคนทุกราย เพราะผูมีอํานาจทางการเมืองจะเดินเฉียดหลังคาบานของผูที่มี

ความกระดางกระเดื่อง หรือแสดงตนที่เปนผูมีสิทธิมีเสียง หรือตองการแสดงความเปน

อิสระทางการเมืองที่จะทําการตรวจสอบ เดินเฉียดบานนักการเมืองคนนั้นแลวไมแวะ     

ไมแวะพัก ทานประธาน เมื่อไมแวะหา แตกลับไปขึ้นบานของพรรคพวกอีกคนหนึ่ง ซึ่งอยู

ขาง ๆ ตรงนั้น ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- ๔๓/๑ 



 ๙๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รัตนา ๔๓/๑ 

 

แลวพูดคุยปลอยขาวบอกวา ตอไปจะไมสงผูสมัครคนนี้ลงในงวดหนา แลวจะใหทานเปน

ผูลงแทน เทานั้นละครับ ตื่นเชาขึ้นมานักการเมืองคนนั้นที่อยูในเขตเลือกตั้งนั้นหรือ

จังหวัดนั้นวิ่งคลานมาหาเลยครับ บอกวาขาพเจาขอสารภาพตอไปนี้จะไมกระดาง

กระเดื่องและมีความเห็นทางการเมืองอะไรอีกแลวที่ขัดกับผูนํา ทานยอมใหเกิดเหตุการณ

อยางนี้ในสภาหรือครับ บางทานบอกวา ถาเปนอิสระไดสมัครอิสระไดจะทําใหเกิดการ

ขายตัว เมื่อเปนผูแทนราษฎรแลวอิสระก็มาขายตัว โหวตไปโหวตมา ทานประธานมาถึง

วันนี้ทานกลัวสิ่งเหลานี้หรือครับ เพราะอะไร เพราะหูตาของประชาชนที่จะจับตามอง

ผูแทนคนนั้นที่กําลังจะขายตัว ที่เปนอิสระ ที่จะโหวตวันนี้ โหวตซาย ตอนนี้พูดอยางหนึ่ง 

แตเวลาโหวตอีกอยางหนึ่ง มันมีระบบการตรวจสอบอีกมากมาย และการกระทําอยางนั้น

แกปญหาอยางนั้น เราสามารถแกโดยวิธีการอื่นไดที่จะควบคุมผูแทนหรือนักการเมือง

เหลานั้น ทานที่บอกวา ผูแทนที่อิสระแลวขายตัว มาขายภายหลังจากการเปนผูแทนเรายัง

มองเห็นนะครับ ยังคุมงาย แลวผูแทนที่ขายตัวกอนการเปนผูแทน กอนการไปสมัครรับ

เลือกตั้งนี่ทานไมเคยไดยินเรื่องนี้จริง ๆ หรือ ถามจริง ๆ ทานผูมีเกียรติทานไมเคยไดยิน

เร่ืองนี้หรือครับวา นักการเมืองที่จะเขาไปแขงขันกันเขารับกันคนละ ๑๐ ลาน ๑๕ ลาน 

๒๐ ลาน นั่นมันขายตัวกอนการเปนผูแทน ทาน และขายตัวโดยที่ไมรูดวยวาจะชนะ

เลือกตั้งหรือเปลา เอาตัวอยาง นี่ เปนคําพิพากษา คําพิพากษาคดีหมายเลขแดง                     

ที่ ๑๓๗๘/๒๕๔๙ ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม คดีนี้เปนความอาญา ผมไมบอกวาใครเปน

โจทก เปนจําเลย ดูเนื้อคําวินิจฉัย คําพิพากษา สั้น ๆ ทานประธาน เมื่อเปนเชนนั้นจําเลย

จึงตองไปขอกูยืมเงิน จุด จุด จุด นะครับ จํานวน ๘ ลานบาท เพื่อนํามาชําระหนี้ดังกลาว

ใหแกธนาคาร แตยังไมทันไดยืมเงิน ชวงนั้น พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ไดมาชวน

จําเลยใหไปอยูพรรคไทยรักไทย โดยจะใหจําเลยลงสมัครรับเลือกตั้งเขตที่ ๑ ในนามของ

พรรคไทยรักไทย มีการยื่นใบสมัครเปนผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย ปรากฏตาม  

ใบสมัครเอกสารหมายเลข ๙๙ ซึ่ง พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ตกลงชวยสนับสนุน

ทางดานการเงินแกจําเลยในการลงสมัครรับเลือกตั้งดังกลาว จําเลยจึงไดหารือเกี่ยวกับ

เ ร่ืองบ านและที่ ดินที่พิพาทโดยคดีนี้ ว าจํ า เลยมีความจํา เปนตองกู เ งินมาซื้ อ                  

พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร แจงวา จะชวยเหลือจําเลยเรื่องเงิน ทั้งเรื่องซื้อบาน 



 ๙๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รัตนา ๔๓/๒ 

 

และที่ดิน พรอมคาใชจายหาเสียงรวมเปนเงิน ๒๐ ลานบาท ทานครับ ตอมา พันตํารวจโท 

ดร. ทักษิณ ทานดูวิธีการเขาก็แลวกันสั้น ๆ อีก ๓ บรรทัด ๔ บรรทัด  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สรุปเลย 

   นายการุณ  ใสงาม   :   พันตํ ารวจโท  ดร .  ทักษิณ  ชินวัตร  ได ให               

นางเยาวภา ซึ่งเปนนองสาวจําเลยไปกับชื่อบุคคลที่เปนบริษัทนะครับ บอกชื่อเลยบริษัท 

โอเอไอ คอนซัลแตนท แอนด แมนเนจเมนต จํากัด (OAI Consultant and Management 

Company Limited) ซึ่งเปนบริษัทของ พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ใหไป              

เอาเงิน แลวรับเงินนั้นมา นี่ศาลพิพากษา กรณีนี้ฟองวาจําเลย ยึดบานจําเลย ฟองยึด

บานจําเลย แลวบอกวา จําเลยเขาไปบุกรุกอยูในบาน ศาลพิพากษายกฟอง เพราะเปน

บานของเขาจริง และเงินจํานวนนี้ได รับมาจาก ดร. ทักษิณจริง จากบริษัทนี้จริง                          

ดูวิธีการเทคนิค (Technique) ทีนี้บริษัทนี้นะครับ พอดี ปปช. ทานอยูนี่ดวย ทานไป

ตรวจดูอีกอันหนึ่ง บริษัทนี้ปรากฏวา หุนเปนของคุณทักษิณ คุณพจมาน และบุตรอีก      

๓ คน และคนอื่น ๆ  ทุนจดทะเบียนของบริษัท โอเอไอ ครับทาน ไมไดแจงบัญชีทรัพยสิน

ดวยครับ และใชเทคนิควิธีการทําอยางไร ใหผูแทนราษฎร นักการเมืองเหลานั้นมายืมเงิน

กับบริษัทนี้ บริษัทของตน แลวยึดโฉนด ยึดหลักทรัพยเอาไว ถึงเวลาบังคับ นี่ละครับ 

เรียกวา สนตะพาย ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                   - ๔๔/๑ 

 



 ๑๐๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๔๔/๑ 

 

นักการเมืองตองกมคลานตลอดเวลา ถาคุณยึก ฟอง ถาคุณยึก ฟอง ถาคุณเปนคนที่อยู

ในกรอบของเขา บังคับของเขา เขาก็จะไมทําการฟอง เขาทํากันวิธีการเพียงวิธีการหนึ่งใน

หลาย ๆ รอยวิธีทาน ที่จะทําสนตะพายอยางนี้เอาไว นี่แหละคือเหตุผลที่วา ทานจะยังให

สังกัดพรรคการเมืองอยูอีกหรือ ความเห็นของเราคือควรตัดออก แลวใหผูสมัครนั้นนะครับ 

มีสิทธิที่จะเลือกสมัครวา เขาจะสังกัดพรรคการเมือง หรือเขาจะอิสระ ขอเถอะครับ              

ทานครับ อยาสนตะพายนักการเมืองตออีกเลยครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เนื่องจากในกลุม

ทานพูดหลายคน ก็ตองพยายามกระชับเวลา คุณเศวต นี่กลุมเดียวกับทานพิเชียร                      

หมดเลยนะนี่ 

   นายเศวต  ทินกูล   :   ขอบคุณครับทานประธาน  ผม  เศวต   ทินกูล                          

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ   จังหวัดนครพนมครับ  ผมเปนผู รับรองญัตตินี้ครับ                          

ทานประธานครับ ผมขออนุญาตนะครับ ประชาธิปไตย ประชาชนเปนใหญนะครับ                     

ถาจะฟงแอดคาราบาว เขาก็บอกวา นาย ก นายตองมาจากเลือกตั้ง ไมไดมาดวยกําลัง

และไมไดมาดวยเงินทอง เพราะฉะนั้นเลือกตั้งเขาไมไดบอกนะวาตองพรรคนะครับ 

ยกตัวอยาง โลกเสรีนี่เขาไมบังคับกะเกณฑหรอกครับ อยากจะลงพรรคก็ได พรรคไหน 

สถาบันการเมืองเขาไดพัฒนาแลว เขาศรัทธาเขาก็ไปอยูนะครับทานประธาน พวกไหน                          

ไมศรัทธาหรือมีเงื่อนไขอื่นเขาก็ลงสมัครอิสระได มันเปนเหตุใหคนดี คนกลา กลาลง                          

รับสมัครเลือกตั้งนะครับ แตในโลกคอมมิวนิสต (Communist) นะครับ ตองสังกัดพรรค

อยางเดียว สําหรับผมแลว อดลึก ๆ ไมไดวาเราจะเปนคอมมิวนิสตหรือเปลา ลอกแบบ

คอมมิวนิสตมาหรือเปลา ผมก็ไมรูนะครับทานประธาน คราวนี้ปญหามันก็เกิดขึ้นครับ

ทานประธาน  สถาบันพรรคการเมืองของประเทศไทยเรานี่ ยังไมเปนปกแผนที่ดี                        

ยังไมมีสาขาพรรค ยังไมมีการบอกเลาเกาสิบ ชี้แจงพี่นองประชาชนในหัวเมืองบานนอก

ของบานผม แลวเมื่อไมพัฒนา จะเอาอะไรเปนหลักเปนเกณฑวาจะตองไปสังกัดพรรค

การเมืองละครับ และวินาทีนี้อยางที่เห็น ๆ อยู รู ๆ อยู ยังไมสามารถตั้งพรรคการเมืองได

เลยครับทานประธาน มีอยูสองสามพรรคเทานั้นที่จะปฏิบัติการทางการเมืองไดนะครับ 

แลวจะมีความพยายามที่จะไปบังคับกะเกณฑวา เราจะเอาอํานาจอธิปไตยของปวงชน 



 ๑๐๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๔๔/๒ 

 

ชาวไทยทั้งหมดนี่ ไปยัดใสใหพรรคการเมือง นี่มันเปนเรื่องที่ไมถูกตองโดยธรรมนะครับ                          

อยางแนนอนนะครับในเรื่องนี้ และอีกอยางหนึ่ง มันเปนการขายวิญญาณครับ จําเปน

ดวยหรือครับ ผมจะตองไปกมหัวใหกับพรรคการเมือง หัวหนาพรรคการเมือง ผมพูดอยาง                    

ไมอายนะครับ มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง บางพรรคที่จะจายใหผมกอนแลว ๑ ลาน 

ทาบทามตัวผม เร่ืองจริงครับ ทานประธานครับ ผมก็ขอบิณฑบาตเถอะครับ บอกวา                          

ผมยังไมไดตัดสินใจใด ๆ ผมขอยึดมั่นศรัทธาไปกอน แลวผมก็ประกาศวา ถาหากอยางไร

ผมขอดูกอน แตเนื้อใสใจจริงผมแลวนี่ถาไมมีพรรคการเมือง คือมีก็ได ไมมีก็ได ไมสังกัด

พรรคก็ได ใหอิสระก็ไดนี่ ก็เปนทางเลือกหนึ่งของประชาชนที่เปดกวางไวนะครับ ผมก็จะ

ไปสมัครอิสระ ผมไมอยากอยูภายใตอาณัติสัญญาณใด ๆ ในขณะที่วันแรกที่ผมมารับ

หนาที่ที่สภาที่ทรงเกียรติแหงนี้ ผมไดปฏิญาณตนแลววา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่โดย

ปราศจากอาณัติสัญญาณ ใด ๆ นะครับ นั่นคือหลักอิสระในระบอบการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย และระบอบรัฐสภา เราเอาหลักอิสระหายไป ไปอยูใตอันเดอร คอมมานด 

(Under command) การบังคับบัญชาของพรรคการเมืองนะครับ หัวหนาพรรคการเมือง 

กรรมาธิการบริหารพรรค ผมเรียนตรงไปตรงมาทานประธาน ผมเคยสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในอดีตนานมาแลว สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผม ผมอยากจะเอา

ประสบการณมาบอกเลาใหเพื่อนสมาชิกไดรับทราบวา ผมไมมีชื่อเสียงในขณะนั้น ไปหา

พรรคไหนเขาก็บอกวา คุณยังใชไมได ไมมีชื่อเสียง พรรคไมสนับสนุน ไมมีนโยบาย ไปหา

พรรคอื่นอีกบอก พรรคจน ๆ เขาก็บอกวา คุณมีเงินชวยพรรคเทาไร สุดทายปลายทาง   

ผมก็ไปไดพรรคหนึ่งนะทานประธาน เขาบอกไมเอาเงินเอาทองกับผมหรอก เขาใหเสื้อมา

ตัวหนึ่ง เสื้อพรรคมีอยูแคนี้ คาสมัครไปหาเอาเองนะคุณเศวต เขาบอก ผมเจ็บช้ําน้ําใจ 

วินาทีนั้นทําไมผมตองเขามากรุงเทพ แลวก็มาเรหาพรรคลง ผมเหมือนสัมพเวสี ความรูสกึ

ของผมตอนนั้น ใชไมไดทานประธาน ถามีความอิสระแลวผมกลาลงอยาง ไมลังเลเลย

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

 

           - ๔๕/๑ 



 ๑๐๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัศมี ๔๕/๑ 

 

ประกาศบอกพอแม พี่นองวา ผมจะเขามาทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยอิสระ 

ปราศจากอาณัติสัญญาใด ๆ นะครับ จริงอยูครับ จะมีการที่ซื้อสิทธิ ขายเสียง ขายตัวใน

อดีต เปน ไปได  แต แบบนี้ เ ป น ระบบผสมผสาน  เพื่ อจะทํ า ให เ กิ ดการพัฒนา                      

พรรคการเมืองเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ แตวินาทีนี้มันยังไมถึงเวลานะครับ เหมือนกับ

คน ๆ หนึ่งอยากซื้อรถเกงขี่ มันยังไมถึงเวลา ขี่รถอีแตน มอเตอรไซค (Motorcycle)         

ไปกอน  รอไปกอนนะครับ  เพราะฉะนั้นผมเห็นวา  การที่ จะ เขียนรัฐธรรมนูญ                 

รางรัฐธรรมนูญ เพื่อบังคับกะเกณฑใหประชาชนตองไปอยูภายใตอาณัติของบริษัทพรรค

การเมืองที่ เปนอยู ในขณะนี้  มิเปนการสมควรอยางยิ่ ง  และสิ่ งที่ เกิดขึ้นนะครับ             

ทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ชวยสรุปดวยครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  นิดเดียวจะสรุปแลวครับ ผมยังมีประสบการณหนึ่ง  

ไว ๆ นี้เมื่อปกลาย ผมเปนคนที่ขึ้นไปเอาแบบ ทพ. ๖ ถาม กกต. เขารูวา ทพ. ๖ คืออะไร 

บัญชีรายชื่อของผูสังกัดสมาชิกพรรคการเมืองที่ กกต. ซึ่ง กกต. ยุคเกาเขาไดกรุณาผม 

และคณะ เพราะวาเอานักขาวไปเยอะ แลวแบบ ทพ. ๖ นั้นเปนเหตุการณสําคัญ เปน

หลักฐานพยานสําคัญ ซึ่งเกิดหนังสือเลมนี้ครับ ลางบางนะครับ เกิดขึ้นครับ ทานประธาน

ครับ เพราะฉะนั้นก็ขอไดโปรดพิจารณาใหดีครับ กราบขอบพระคุณครับ ทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวทานสุรพล 

นะครับ แลวหลังจากนั้นใหทางกรรมาธิการตอบ แลวคงตัดสินใจไดแลวมั้งครับ          

ทานสมาชิกครับ เชิญทานสุรพล แลวไปกรรมาธิการเตรียมตอบนะครับ แลวจะออกเสียง 

  นายสุรพล พงษทัดศิริกุล  : กราบเรียนประธานสภารางรัฐธรรมนูญ         

ที่เคารพ ทานกรรมาธิการ ทานสมาชิกผูมีเกียรติครับ กระผม นายสุรพล พงษทัดศิริกุล 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผมขออนุญาตกราบเรียนในแงที่ผมไมไดเปนผูสมัคร 

ไมเคยมีใครมาทาบทาม แตในฐานะเปนประชาชน แลวก็อยูใกลชิดกับพี่นองประชาชน 

แลวก็เคยทํางานที่เกี่ยวกับการบริหารการเลือกตั้งมาในสมัยหนึ่งครับ ทานประธานครับ 

ถาผมจําไดวา เมื่อสมัยที่กระผมเรียนหนังสือนั้นนี่ เราก็เคยพูดกันวาอะไรที่มันจะเกิดมัน



 ๑๐๓ 
ไมควรจะเกิดโดยฟาสั่ง ไมควรจะเกิดโดยกฎหมาย มันควรจะเปนไปตามธรรมชาติ อะไรที่

มันชิงสุกกอนหามนี่มันไมดีทั้งนั้นละครับทานประธานครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องพรรคการเมือง       

สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัศมี ๔๕/๒ 

 

ก็เหมือนกัน การที่เราจะกําหนดโดยใชบทบัญญัติใน (๓) นี่นะครับ มาเขียนบอกวา             

ตองเปนสมาชิกไมนอยกวาเกาสิบวัน กรณียุบสภา ๓๐ วันนี่ กระผมคิดวากระผมเห็นดวย

กับทานผูอภิปรายสองสามทานแรกนะครับที่วา จะทําใหความเปนอิสระของผูสมัคร ซึ่ง           

พี่นองประชาชนเขาจะตัดสินนี่นะครับหายไป เพราะฉะนั้นนาจะใหโอกาสเขา รัฐธรรมนูญ    

ฉบับนี้ก็เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่เราจะใหโอกาสพี่นองประชาชนมากขึ้น เพราะฉะนั้น        

ก็อยากจะสนับสนุนทานผูอภิปรายนะครับ แลวก็มีคนที่ใหความเห็นกับผม ซึ่งกระผมได

เคยพูดคุยมานี่ บอกวาถาพรรคดีนี่นะครับ ไมมีใครเขาอยากออกหรอกครับ อายที่เอา   

๙๐ วันมาขังไวนี่ เพราะพรรคไมดี เขาอยากออกก็ออกไมได เมื่อออกไมไดเขาก็ตองถูก    

ขังคุกอยูอยางนั้นถูกบังคับอยูอยางนั้น ลงสมัครก็สมัครไมไดครับทานประธานครับ แลว 

สส. ที่เราหวงวา สส. จะขายตัวนี่ จริง ๆ แลวก็เปนอยางที่ทานสมาชิกพูดนี่ ปจจุบันนี้      

มีการตรวจสอบ  มีระบบขอมูลขาวสารที่ดี  สส .  จะทําอยางนั้น  ผมวาจะมีสัก               

๐.๑ เปอรเซ็นตนะครับ เปนการทําลายอนาคตทางการเมืองของเขาเอง เพราะฉะนั้น

กระผมเชื่อวาในอนุมาตรานี้นี่นะครับ นาจะไดมีการผอนคลาย สส. ขายตัวยังนากลัว    

นอยกวาหัวหนาพรรคขายชาติครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตื่นหมดเลย              

เชิญทานกรรมาธิการไดอธิบาย แลวขอความกรุณาสมาชิกเตรียมลงคะแนนนะครับ    

ทานครับ ขอบพระคุณครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย  (กรรมาธิการ) :  กราบเรียน             

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ กระผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ผมขออนุญาต

ที่จะใชเวลาอภิปรายเหตุผลของคณะกรรมาธิการในการที่จะกําหนด (๓) เอาไวนะครับ 

เพื่อที่จะชี้ใหเห็นวาในหลักที่เราพยายามใหผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคนั้นมีเหตุผล      

สองสามประการดวยกันครับ ในเหตุผลประการแรก ผมคิดวาจากความเห็นของคณะ  

พวกเราใน สสร. เองก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปการเมือง --------------------------------------------- 

                          - ๔๖/๑ 



 ๑๐๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            บุศยรินทร ๔๖/๑ 

 

แลวก็พูดถึงเรื่องของแนวทางที่จะสงเสริมใหเกิดพรรค ไมวาจะเปนพรรคเล็กพรรคนอยที่

จะทําหนาที่ เปนตัวแทนของประชาชน  ดังนั้นนี่ ในหลักการนี้จึ ง เปนหลักการที่

คณะกรรมาธิการเองไดพยายามที่จะกําหนดนะครับวาทิศทางของการพัฒนาการเมืองใน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเปนการสงเสริมระบบพรรคการเมือง เราจะเห็นวามีการปรากฏ           

ครับวา ในมาตรา ๑๑๗ เองก็มีการเขียนเอาไววา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสังกัดใน

อาณัติ ในมาตรา ๑๕๘ ก็กําหนดครับวา สมาชิก สส. เองก็มีอิสระจากการลงมติของพรรค

นะครับ ประกอบกับแนวทางที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ไดริเร่ิมมานี่นะครับ ก็เปนการสง

สัญญาณชัดเจนในการที่จะเสริมสรางใหพรรคการเมืองเปนสถาบันทางการเมืองที่จะทํา

หนาที่รวบรวมสิ่งตาง ๆ ที่เปนความตองการของประชาชนผานระบบพรรคและผานสาขา

พรรค ดังนั้น กระบวนการที่ถูกออกแบบในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไมวาจะเปนระบบของการ

เลือกตั้ง แลวก็ไมวาจะเปนระบบของการเลือกตั้งแบบสัดสวน หรือแมแตมาตราตาง ๆ ที่

จะคํานึงถึงอิสระของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ก็ไดสงสัญญาณและมีทิศทางไปในทาง

ที่จะสงเสริมพรรคการเมืองเปนหลักนะครับ ดังนั้นนี่ผมคิดวาประเด็นที่เปนทิศทางที่

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเปาหมายคือ การสงเสริมใหพรรคการเมืองเปนสถาบันการเมืองของ

ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากพรรคการเมืองเปนสถาบันทางการเมืองก็จะสงเสริมใน

เร่ืองของเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งเปนสิ่งที่เราอยากเห็นในประเด็นที่อาจจะดูเปนปญหา 

ผมขออนุญาตที่พูดในปญหาของเชิงหลักการมากกวาปญหาที่เกิดจากตัวบุคคลในฐานะ

ที่เปนผูบริหารพรรคและก็ใชวิธีการในการบริหาร แลวทําใหระบบหรือความหมายของ

พรรคการเมืองเปลี่ยนแปลงไป  และผมคิดวาเหตุการณและปรากฏการณทาง

ประวัติศาสตรในทางการเมืองนั้นมีพรรคไมมากหรอกครับ ที่มีพฤติกรรมที่อาจจะเกิด

คลาย ๆ กับสิ่งที่เราพูดกันในสภานี้ แตมีพรรคอีกจํานวนมากที่ไดมีระบบและมีการทํางาน

ที่เปนระบบและก็สงเสริมใหเปนสถาบันทางการเมืองอยางชัดเจน ความพยายามที่เราจะ

ใหโอกาสกับในเรื่องของพรรคการเมืองนะครับ เพราะฉะนั้นแนวคิดที่เราเห็นวาการทําให

พรรคการเมืองนั้น สส. สังกัดพรรคนี่เราพยายามแกไขปญหาหรือจุดออนบางประการ เชน 

การกําหนดเรื่องประเด็นที่บอกวา ถูกขัง เราบอกวา ตองสังกัด ๙๐ วัน แตหากมีกรณี           

ยุบสภานะครับ ก็เหลือเพียง ๓๐ วัน นั่นก็คือเปดโอกาสครับ 



 ๑๐๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           บุศยรินทร ๔๖/๒ 

 

  ประการที่ ๒ ปรากฏการณในอดีตที่ผานมาแลวอาจจะเปนชองวางทาง

กฎหมาย เชน มีการยุบพรรคระหวางการมีสมัยประชุม ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไดแกไข

ครับวา ผลการของการยุบพรรคหรือรวมพรรคในระหวางสมัยประชุมจะเกิดมิได จนกวา

จะหมดสมัยประชุม ดังนั้นหลักการเหลานี้จึงเปนหลักการที่พยายามอธิบายแลวก็สื่อสาร

ไปกับประชาชน และเปนทิศทางของการปฏิรูปทางการเมืองสงเสริมระบบพรรคการเมือง

ใหเขมแข็งขึ้นนะครับ ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงเห็นวาหากเปดโอกาสใหผูสมัครนี่เปน 

สส . อิสระหรือสมัครไดโดยอิสระนี่ก็อาจจะขัดหรือแยงกับแนวทางหรือภาพรวม              

ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดทิศทางเอาไวครับ จึงขออนุญาตกราบเรียนความเห็นของ

คณะกรรมาธิการที่พิจารณาเรื่องนี้ เพราะผมคิดวาเราไดหารือกันมากพอสมควรระหวาง

การเปดโอกาสสมัครอิสระกับสังกัดพรรค ซึ่งทั้ง ๒ กรณี ก็มีทั้งขอดี ขอออน แตเมื่อ

พิจารณาในภาพรวมแลวนี่เราเห็นวา การกําหนดแนวทางหรือทิศทางเดิมที่รัฐธรรมนูญ 

๒๕๔๐ กําหนดไวนาจะเปนแนวทางที่จะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองอยางคอยเปน

คอยไป และก็จะนําไปสูการปฏิรูปในที่สุดครับ กราบขอบพระคุณครับ 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอลงมติ) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : สมาชิกครับ เมื่อกี้

หารือไวแลวขอออกเสียงนะครับ  เพราะบอกไวแลววาเมื่อทานอภิปรายแลวให            

ทานกรรมาธิการชี้แจง แลวออกเสียง ขอเชิญทานออกเสียงนะครับ ใน (๓) นี่นะครับ     

ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการ คือ เก็บเอาไวนะครับ แลวถาไมเห็นดวยนี่ ก็คือ ใหตัด (๓) 

ออก ถูกไหมครับ ถูกตองนะครับ ขอใหออกเสียงนะครับ เชิญออกเสียงครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

 

- ๔๗/๑ 

 

 

 



 ๑๐๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            รสรินทร ๔๗/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ใครเห็นดวยกับ

กรรมาธิการคือ เก็บ (๓) ของมาตรา ๙๕ ไว แลวถาใครไมเห็นดวยนั้นก็คือ ใหตัดออก 

ขอใหออกเสียงครับทานครับ ใครยังมีปญหาเรื่องการออกเสียงใหยกมือครับ ผมจะได             

รอกอน ตองขอความกรุณาครับ เดี๋ยวเราจะตองไป (๒/๑) ก็เปนเรื่องปริญญาตรีอะไรอีก

นะครับ และยังมี (๕) อีก เชิญครับทานครับ ใครออกไมไดครับ ยกมือนิดหนึ่งครับจะได           

รูสภาพ อีก ๒ ทานใชไหม ทานอาจารยเจิมศักดิ์แลวนะครับ ทานวิทยาออกแลวหรือยัง

ครับ ออกหรือยัง เรียบรอยนะ เหลือทานปริญญา ทานอาจารยเกริกเกียรติแลวหรือยังครับ 

เรียบรอยหรือยัง ใครยังไมออกเสียงใหยกมือใหเห็นนิดหนึ่งจะไดยังไมรวมคะแนน ไมมี

แลวนะครับ รวมคะแนนครับ จํานวนผูเขาประชุม ๗๙ เห็นดวย ๕๑ ไมเห็นดวย ๒๗               

งดออกเสียง ๑ นะครับ จํานวนผูมาประชุมยังตรึงอยูที่ ๗๙ นะครับ  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            รสรินทร ๔๗/๒ 

 

  ไปตอ ทีนี้ไปตอนี่เขาใจวาผูแปรญัตติ คือกลุมทานอาจารยวิชัยใชไหมครับ 

(๒/๑) ยังยืนไหมครับ ใครเปนผูแทนครับ (๒/๑) เร่ืองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญา

ตรีใชไหมครับ ยืนไหมครับ หรือถอน เชิญครับทานสมยศ เชิญครับ  

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ทานประธานที่เคารพ ทานกรรมาธิการยกราง

และทานสมาชิก สสร. ทุกทานครับ ผม สมยศ สมวิวัฒนชัย สสร. นะครับ วันนี้ไดรับ          

ฉันทามติจากกลุมนะครับวา ใหมาชวยเสนอแปรในเรื่องของการศึกษาในมาตรานี้นะครับ 

เนื่องจากวาทางกลุมนี่รับฟงมาจากของ ๑๒ องคกร มีอยู ๒ องคกรนะครับ ที่เนนมาวา

ควรจะใหผูสมัคร สส. นี่นะครับไดจบปริญญาตรีนะครับ  ๒ องคกรนั้นก็คือ ครม. กับ

สถาบันอุดมศึกษานะครับ โดยใหเหตุผลวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองมาทํางานใน

ดานของฝายนิติบัญญัติและฝายตรวจสอบในฝายบริหาร ควรจะตองมีความรูควบคูกับ

ประสบการณ และเปนการยกระดับของสภานะครับ ประกอบกับการวา สงเสริมใหมีการ

ตื่นตัวในดานของการศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับ ก็คงจะมีเหตุผลประกอบเทานี้แหละครับ 

ขอขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

คงเขาใจแลว แตเดี๋ยวกอนยังยืนใชไหมครับ ใหออกเสียงหรือ หรืออภิปรายใหบันทึก

เจตนารมณแลวยอมนะครับ ไดไหม ก็ ๒ องคกรครับ วาอยางไรครับ 

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  บันทึกเจตนารมณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  บันทึก

เจตนารมณนะครับ เปนไปตามที่กรรมาธิการ ทานสมาชิกครับ ตกลง (๒/๑) นี่นะครับ              

ที่ เสนอเขามา  ทานใหบันทึกเจตนารมณเทานั้น  เพราะฉะนั้นมีมติเปนไปตามที่

กรรมาธิการเสนอนะครับ เชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ 

ครับ ทานประธานครับ เราตองชัดนะครับ คําวา บันทึกเจตนารมณ ผมไมอยากจะให

กลายเปนวาใครพูดอะไรก็บันทึกเจตนารมณ มันเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไมได 

เจตนารมณมันจะตองเปนเจตนารมณวา ที่ออกมาตามมตินั้นมันมีเจตนาวาอยางไร คือ 

 



 ๑๐๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            รสรินทร ๔๗/๓ 

 

ผมก็เขาใจครับ เวลาถาคนบอกวา บันทึกเจตนารมณแลวก็คิดวาสบายใจ ก็จบกันไป            

แตมันไมใช ผมวาเราจะตองพูดกันใหชัด เราจะตองไปบันทึกทีหลังใหไดวา มาตรา

ทั้งหลายนี่ที่ออกมาอยางนี้มีเบื้องหลังหรือวามีที่มาที่ไป แลวมีตัวอยางบอกวาขยายความ

วาอยางไร ผมจําไดวาผมเปนคนเสนอตั้งแตตนใหมีการบันทึกเจตนารมณในครั้งนี้ แตผม

คิดวาอันนี้ก็เปนอันหนึ่งที่ทําใหพวกเราสบายใจ ยอมอะไรกันงาย ๆ บอก ขอใหไปบันทึก

เจตนารมณ แตถาทานบันทึกโดยอยางนั้นนี่ ผมเกรงวามันจะไมตรงกับเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ ตองเจตนารมณนั้นตองชัดเจน กลั่นออกมาใหตรงกับมาตรา ตรงกับ

ตัวหนังสือ ตรงกับสิ่งที่วาและขยายความ ผมหมายความวาอยางนั้นนะครับ แลวผม 

กราบเรียนสมาชิกนะครับ ผมไมอยากทําให ไมใชวาทานจะไปเร็ว แลวผมทําใหชานะครับ 

มีคนเขาใจผิดวาเจตนารมณรัฐธรรมนูญนั้นนี่มันสําคัญมาก แตไมมากนัก เพราะถา

ตัวหนังสือมันชัด เขาทําตามตัวหนังสือ แตถาหากวามีการทะเลาะเบาะแวงเรื่องถึงศาล 

ศาลทานจะมาคนเจตนารมณวาตกลงจะตัดสินอยางไรแน แตไมไดหมายความวา               

ผมทํางานในสภานี่จะตองไปคนเจตนารมณทุกที  ไมนะครับ ทุกทีนี่ ทานลองดูนะครับ  

ทานหยิบขอบังคับมายังจะไมทันกันแลวเลย ขอไหน มาตราไหน มันเอามาตรามาสูกัน

เลยตัวหนังสือตรงนั้น --------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๔๘/๑ 

 



 ๑๐๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                           กมลมาศ ๔๘/๑ 

 

เวลาผมทํางานในสภานี่ละ วากฎหมายอันนี้ขัดตอรัฐธรรมนูญไหม ออกไมได แปรญัตติ

แปรอยางนี้ไดไหม ขัดรัฐธรรมนูญไหม ก็หยิบรัฐธรรมนูญมาพูด ใครจะวิ่งไปหาวา

เจตนารมณคืออะไรในการแปรญัตติ เพราะฉะนั้นทานอยาไปหวังมากกับเจตนารมณ            

ผมคิดวาเจตนารมณตองเปนเจตนารมณที่ตรงกับสิ่งที่ในที่สุดออกมาเปนรัฐธรรมนูญ             

ผมกราบเรียน ผมฝากเพื่อนสมาชิกนะครับ ขอบพระคุณครับทาน 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คือในการบันทึก 

เขาใจวา ก็บันทึกชัดเจนในเจตนารมณ อันนี้เขาบอกวา ๒ องคกร เขาเสนอมานะครับ            

คงไมไดไปบอกวา ใหเปนไปตามที่ ๒ องคกร เพราะถารับตามยกราง ก็ตองเปนไปตาม 

ยกรางนะครับ ทานสมาชิกคงเขาใจตรงกันนะครับ ไมมีใครเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ทีนี้

ผมถามของทานอาจารยเจิมศักดิ์ (๕) นี่ เปนอันวาตกไปแลวนะอาจารย ใชไหม                   

ของอาจารยนะ เพื่อใหแนใจ อาจารยแปรไวเร่ืองอะไร และการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา            

นะครับ ตกไปนะอาจารยนะ จะไดไปเร็ว ไมมี ทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้ก็พายแพมา             

ตั้งแตเชา เมื่อกี้ก็แพ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ชนะประธานนะ 

   นายการุณ  ใสงาม  :  อันนี้ดู ทานประธานครับ กรณี (๔) ทานครับ (๔) มี

ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวยคือ อยางกรณี (๔) ก นะ มีชื่ออยูในทะเบียน

บานในจังหวัด หรือกลุมจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แลวแตกรณี เปนเวลาติดตอกันไมนอย

กวาหนึ่งปนับแตวันสมัครรับเลือกตั้ง คําวา แลวแตกรณี คือยังไงครับ แลวอีกอันหนึ่ง ก็คือ 

ถาสมมุติวาผมอยูในกลุมจังหวัด ผมอยูบุรีรัมย กลุมจังหวัดของผมนี่นะครับ มีอยูตั้ง               

๖ จังหวัด บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบล ยโสธร รอยเอ็ด ผมเกิดอยากจะไปสมัครเขต

เลือกตั้งนี่ที่จังหวัดรอยเอ็ดนี่ไดไหม แลวมันมีบังคับตรงไหนที่เขียนบอกวาใหไปอยางไร

เพราะตรงนี้ไมมีบอกนะ ทานประธานลองหา ผมพยายามหาแลว ร้ือแลวร้ืออีกก็ยังไมเห็น

เลยวา  คําวา  แลวแตกรณี หรือกลุมจังหวัดในจังหวัดนั้น  แลวก็หรือกลุมจังหวัด                     

ทานประธานลองดู ผมถามทีเดียวก็แลวกัน วา (๔) นั้น มีคําวา หรือกลุมจังหวัด แลวแต

กรณีนี่ ตั้งแต (ก) (ข)  (ค)  (ง)  (จ) หมดเลยครับ หา ทานจะใหไปยังไงครับ 



 ๑๑๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                           กมลมาศ ๔๘/๒ 

 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรรมาธิการครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือเนื่องจากวาการสมัครรับเลือกตั้ง   

คราวนี้จะมี ๒ ลักษณะคือ แบบแบงเขตเลือกตั้ง ซึ่งใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง กับการ

เลือกตั้งแบบสัดสวน ซึ่งใชกลุมจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเขียนอยู

ใน (๔) ซึ่งมีความประสงคที่ใชบังคับกับทั้ง ๒ กรณี เพื่อไมใหเขียนกฎหมายยาวเกินไป 

เราเลยใชคําวา แลวแตกรณี เพื่อกํากับไววา การที่มีชื่ออยูในจังหวัดหรือกลุมจังหวัดนั้น 

แลวแตกรณีของแบบ ของการรับสมัครเลือกตั้ง ถาเปนแบงเขตเลือกตั้ง ก็หมายความวา   

มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัด แตถาจะแบงแบบสัดสวนก็ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบาน

ในกลุมจังหวัด ในทางกฎหมายเราใชคําวา แลวแตกรณี เพื่อแยกแยะในสิ่งนี้ใหขอความ

นั้นสั้นขึ้นนะครับ อันนั้นคือสิ่งที่เขียนไว 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมไดหรือ ก็เขา

อยูสุรินทร อยูกลุมไดไหม ไมได 

   นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานครับ แลวแตกรณี มันจะตองเขียน

บังคับเอาไวดวย วาถาเขตเลือกตั้งจังหวัด สมัครแบบเขตเลือกตั้ง ตองอยูในจังหวัดนั้น 

ตองมีอยูในจังหวัดนั้น แตถาสมัครกลุมจังหวัดคือปารตี้ลิสต (Party list) ก็จะตองอยูใน

กลุมจังหวัดนั้น แลวคอยเขียนแบบทั่วไปอยางนี้เอาไวดวย ถาไมเขียนบังคับเอาไวอยาง

นั้นนะครับ ผมก็บุรีรัมยก็ไปยื่นใบสมัครรอยเอ็ดทันทีเลย สงสัยเรื่องนี้ผมจะชนะสักครั้ง

แรกในขอนี้ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใหคนสุรินทร

ตอบบาง เชิญอาจารยวุฒิสาร 

 

          - ๔๙/๑ 

                                                                                                                       

    

 



 ๑๑๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                             ศันสนีย ๔๙/๑ 

 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน           

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย ครับ กรรมาธิการ ดวยความอยากเห็นทานการุณ

ชนะนะครับ คณะกรรมาธิการเห็นวา ในมาตรา ๙๕ เห็นดวยกับทานการุณครับวา อาจจะ

ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับ เจตนาของกรรมาธิการ ก็คือวา ทานยกตัวอยางวา

ทานอยูบุรีรัมย ทานจะสมัครสุรินทรไดไหมนี่ ทานสมัครไดเฉพาะกลุมจังหวัด แตทาน

สมัครแบบแบงเขตที่สุรินทรไมไดนะครับ ดังนั้นจึงจะขออนุญาตเติมขอความนะครับ      

ในมาตรา ๙๕ นะครับ ในวรรคแรก ที่เขียนวา ผมขออนุญาตอานนะครับวา บุคคลมี

คุณสมบัติตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แลวก็เติม  

นะครับวา แบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวน  

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ยังไมพอครับ  

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  รับไปเขียนไดไหมครับ

ทานครับ ผมคิดวา 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวกอน          

ฟงทานการุณ 

   นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผมยอมรับ

ไปเขียน แตวา (ก) จะตองเขียนอยางนี้ครับ (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดนั้นกรณี

รับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง หรือกลุมจังหวัดนั้น กรณีสมัครรับเลือกตั้งแบบ

สัดสวนแลวแตกรณี ถาอยางนี้ชัดเจนครับ เดี๋ยวคงรับไปเขียนอีกทีครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   กรรมาธิการ

เสนออยางนี้ ตรงนี้อยาไปเก็บแขวนไวเลย เวลานี้แขวนไวเต็มตูแลว เชิญครับ  

   นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  คือสิ่งที่ตั้งใจเขียนคงจะตอง       

ขออนุญาตรับไปจริง ๆ เพราะวามันจะไดดูถอยคําใหครอบคลุมหมดครับ แตที่เจตนา    

จะเขียนก็คือ (๔) นั้น อาจจะพูดถึงผูรับสมัครแบบแบงเขตนั้น ก็มีชื่ออยูในทะเบียนบาน

จังหวัดแลวก็ไลมา เสร็จแลวอาจจะเติมความตอนทายวา ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใช

กับการรับสมัครแบบสัดสวนโดยใหมีชื่ออยูในกลุมจังหวัด ลักษณะอยางนี้นะครับ แตวา

จะดูถอยคําเพื่อใหครอบคลุมชัดเจนอีก ก็ถือวาผานไปกอน เพราะวาในทายที่สุดนั้น 



 ๑๑๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                             ศันสนีย ๔๙/๒ 

 

กรรมาธิการก็คงจะตองนํารางมาเสนอตอที่ประชุมอยูแลว ตรงนั้นจะปรับถอยคําใหตรง

ตามนั้นครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานการุณ    

ลองวาไปสิ อันไหนจบไดจะไดจบ เชิญ 

   นายการุณ  ใสงาม : ผมวาทานไมตองเติมที่ตัวมาตรา ๙๕ หลัก หรอกครับ 

ทานเติมที่ (๔) นี่แหละ ตรงที่ทานขีดฆาทิ้ง เติมตรงนั้นแหละครับ ผูสมัครรับเลือกตั้ง       

ที่ทานขีดฆาทิ้ง ทานเห็นไหมครับ เอาตรงนี้แหละ ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

ตรงนี้ หรือบัญชีรายชื่อในกลุม แบบนั้นนะครับ หรือแบบสัดสวนนะครับ แตผมคิดวา  

อยางนี้ทาน ตองแยกกันครับตรงนี้ครับ แบบเขตเลือกตั้งนี่นะครับ ทานตองเปนคนอยูใน

จังหวัดนั้น แบบสัดสวน ทานตองอยูในจังหวัดที่อยูในกลุมบัญชีนั้น ทานไปปรับปรุง

ถอยคําใหสละสลวยก็แลวกันนะครับ มอบงานนี้เปนของทานนะครับ เพราะเปนงานนี้     

ที่พวกทานไปทําเอาก็แลวกัน อยางผมนี่ อยางพวกเรานี่นะครับ ไมตองไปทํางานอยางนี้

ครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

ขอถามนะครับ ดูมาหมดแลว มาตรา ๙๕ นี่ถามไว เดี๋ยวคุณเศวตวาผมลืมถามอีก    

มาตรา ๙๕ นี่นะครับ ตกลงวรรคแรกนะครับ ทั้งหมดนะครับที่ตกลงรับตามที่กรรมาธิการ

เสนอและแกไขแลว มีใครเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ เชิญทานการุณ 

   นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานครับ อยากใหทานประธานนําเปน

วงเล็บ วงเล็บ ถาอยางนั้นอยางนี้ครับ อยางกรณี (๔) ขอ (ข) ทานดูนะครับ (๔) ขอ (ข) นี้     

เราเคยอภิปรายกันเมื่อวานเกี่ยวกับเร่ืองของวุฒิสภา ทานจําไดไหมที่ผมยกตัวอยาง   

ทาน กกต. ครับ บัดนี้เกิดเรื่องแลว วันพรุงนี้เชา 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  นิดหนึ่ง         

ทานการุณ คอย ๆ เคลียร ที่เมื่อกี้ถามนี่แสดงวาทานบอก (ก) แลวยังเหลือ (ข) เปนปญหา

อยูใชไหม 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ใชครับ 

 



 ๑๑๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                             ศันสนีย ๔๙/๓ 

 

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอา ได (ข)          

วาไปเลย 

   นายการุณ  ใสงาม  :  (ข) นี้ เพื่อใหสั้นที่สุดในการอภิปรายก็คือ เมื่อวานนี้

ผมเปนคนอภิปรายเรื่องแบบทํานองเดียวกันกับขอ (ข) วันนี้ ผมถามวา ผมบอกวา ไมใช

ถาม บอกวาทาน กกต. ครับ จําไดไหม มีเร่ืองอยูเร่ืองหนึ่งและเกิดเหตุในขณะนี้ และเกิด

อยูที่เชียงใหม กําลังจะมีการเลือกตั้งเทศบาลแหงหนึ่ง มีผูสมัครเทศบาลนั้นปรากฏวา   

ใชวิธีการคือ ไปเปนผูเชาชวงทรัพย บาน อาคาร และเอาใบเสร็จเสียภาษี ๓ ปติดตอกัน 

ไปยื่นใบสมัครเปนนายกเทศมนตรี ----------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                   - ๕๐/๑ 

 

 



 ๑๑๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              นิวรา ๕๐/๑ 

 

ขณะนี้เขาใหเปนผูขาดคุณสมบัติในการเลือกตั้ง คือ กกต. ที่เชียงใหมวินิจฉัยผิดดวยนะ 

ยังใชอํานาจที่วินิจฉัยผิดดวย เพราะ กกต. จังหวัดไมมีอํานาจวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ

หรือไม การมอบอํานาจใหตั้งแตสมัยคุณวาสนานั้นผิด รัฐธรรมนูญก็ขัด กฎหมายเลือกตั้ง

ก็ขัด อาว ยาวแลวทีนี้ ผมบอกทานรูไหม และทานเองนี่ละครับ หนึ่งในนี้ที่ทานนั่งอยูนี่          

นะครับ เปนผูวินิจฉัย บอกวา สามารถทําได เพราะการเชาชวงก็สามารถทําได และการ

เชาชวงก็ถือวาเปนสัญญาทางแพง เมื่อสัญญาทางแพงแลวก็ทํากันเองได เมื่อทํากันเอง

ไดการเสียภาษีของผูเชาเดิมมีใบเสร็จ ๓ ป ก็ถือวาเสียภาษีครบถวน จึงมีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้ง ทานนั่งอยูที่นี้ ในขณะเดียวกันผมบอกอีกทาน ศาลปกครอง ทานศาลปกครอง 

นั่งอยูนี่ ศาลปกครองเขายื่นไป ปรากฏวาคุมครองชั่วคราวใหเขาอีก และกําลังเลือกตั้งอีก

วันอาทิตย พรุงนี้ ทานประธานพรุงนี้ พรุงนี้จะเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไม แลวก็ (ข)              

ทานจะแกตรงไหน เมื่อวานผมฟงทานแลว 

  นายการุณ ใสงาม : ก็เลยบอกวาควรจะตัดออกไหมเรื่องนี้ ถาตัดควรจะ

ตัดแคไหน เพียงไร และถาจะปรับควรจะปรับแกไหม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวยกรางที่มา

จาก กกต. จะบอกครับ เชิญครบั  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในรางมาตรา ๙๕ (ข) หลังจากฟงคําอภิปรายของ

ทานการุณแลวไดหารือกับคณะกรรมาธิการทานอื่น ๆ แลวนะครับ ก็ตองยอมแพทาน             

ก็เห็นดวยนะครับ ก็จะขอตัด (ข) ออกไปเพื่อใหสอดคลองกับที่เมื่อวานนี้เราไดพิจารณา

ตัดของ สว. ไปแลวนะครับ สวนที่ทานพูดพาดพิงไปถึงการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกเปน

นายกเทศมนตรีที่เชียงใหมนะครับ กกต. กลางมีมติที่ไมใหรับสมัครนี่นะครับ อะไร

ทั้งหลายแหลที่ทานอภิปรายนี่นะครับ แลวก็ กกต. จังหวัดปฏิบัติไมถูก กระผมอยากจะ

เรียนวา กกต. จังหวัดเชียงใหมปฏิบัติไดถูกตองครบถวน และเหตุผลตาง ๆ ที่ทานอธิบาย

ยกเหตุผล ในขอเท็จจริงมันไมตรง แตกระผมไมอยากจะพูดในที่ประชุมนี้นะครับ 

ขอบพระคุณครับ  



 ๑๑๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              นิวรา ๕๐/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงทานการุณ

ชนะไป ๒ เคส (Case) แลว ตกลง (ค) กับ (ง) จะชนะอีกไหมดูสิ ขอไหนทาน เพราะเดี๋ยว

จะไดพิจารณาอันนี้ ทานไมมี ทานเศวตวาอยางไร  

  นายเศวต ทินกูล : ผม เศวต ทินกูล ทานประธานครับ ผมขอถามเฉย ๆ ผม

ไมไดทวงติงอะไร ผมขอถามกรรมาธิการยกรางนะครับ ๙๕ (๓)  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขออะไรนะ 

  นายเศวต ทินกูล : มาตรา ๙๕ (๓)  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผานแลวนี่ครับ  

  นายเศวต ทินกูล : เขาใจครับ จะไดใหทานกรรมาธิการบันทึกครับ         

ผมติดใจ คือหลายคนก็ติดใจครับ ถอยคําที่บอกวา เวนแตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป

เพราะเหตุยุบสภา ตองสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคเดียวไมนอยกวา ๓๐ วัน  

เขาถามวา เวนแตเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภานี่เที่ยวนี้ใชหรือเปลาครับ ดวยใชไหม

ครับ เที่ยวนี้เลือกตั้ง ๒ เมษานี่ยุบสภา แลวมาถึงตอนที่เรารางรัฐธรรมนูญ หรือตอง     

นับใหมตอง ๙๐ วัน เขาอยากรูแคนั้นครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ใครตอบครับ 

  นายเศวต ทินกูล : มันตองชัดเจนนะครับ เพราะวาตอนนี้มีปญหาเกี่ยวกับ

เร่ืองวา ยุบพรรค รวมพรรค ตั้งพรรค แลวไมใหตั้งพรรค แลว ๙๐ วันไมถึงก็เกิดปญหา

วุนวาย เพราะฉะนั้นตองบันทึกเจตนารมณวาเพราะเหตุยุบสภา ๒ เมษา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวคุณเศวตถาม 

แลวทานอัชพรจะตอบคุณเศวตครับ เชิญ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ขอเรียนถึงมาตรา ๙๕ (๓) กอนนะครับวา ๙๕ (๓) 

นั้น ที่กําหนดเรื่องกรณียุบสภานั้นตองไดรับยกเวนคือ ๓๐ วัน เพราะเหตุวาโดยปกตินั้น   

ถาเปนการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกนั้นจะทราบเวลาแนนอนวาจะเลือกตั้งในระยะเวลาใด --- 

 

                                                                                                                     - ๕๑/๑ 



 ๑๑๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๕๑/๑ 

 

เพราะฉะนั้นการเขาพรรคนั้นสามารถทําไดภายใน ๙๐ วัน  แตถาเพราะเหตุยุบสภานั้น 

จะทําไมทัน เพราะฉะนั้นในวงเล็บนี้ก็จะผอนคลายลงไปวาสามารถที่จะหาพรรคเขาสังกัด

ไดเร็วขึ้นนะครับ  อยางไรก็ตามในครั้งแรกนั้นบทบัญญัติที่พูดถึงใน ๙๕ นั้นยังไมไดใช

บังคับ เพราะในมาตรา ๒๘๗ ซึ่งกําหนดเปนบทเฉพาะกาลในวรรคสุดทายก็บัญญัติ

รองรับไววา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปครั้งแรกผูสมัครรับเลือกตั้งตอง

เปนสมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา ๓๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง นั่นก็คือใหโอกาสวา          

ในครั้งแรกซึ่งบุคคลยังไมรูวาเงื่อนไขใหมของรัฐธรรมนูญเปนอยางไร ก็รองรับไววาการเขา

เปนสมาชิกพรรค เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น ใชเวลาเพียง ๓๐ วัน ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงเอากลับมา   

เร่ืองที่เรายังคางครับ (ค) มีปญหาไหมครับวาสําหรับ (๔)  เชญิทานการุณ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ขออนุญาตถาม 

ติดพันนิดเดียว ถามเหตุผลทางกรรมาธิการไดไหมครับวา ทําไมในวาระแรกนี่จึงใช      

๓๐ วัน ผมพยายามนั่งคิดเหตุผลนี่ยังนึกไมออก เพราะวาไหน ๆ พูดแลวนี่ ก็ตองกระจาง

แลวก็ตองถามคุณเศวตดวยวา พรรคการเมืองหรือคนที่จะตั้งพรรคการเมือง พวกไหนที่ให    

มาถาม อยากรูจริง ๆ คุณเศวต จะไดรูวาพวกคุณเปนพวกไหน ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมตองตอบกระมัง     

ไมเกี่ยวกับมาตรานี้ เปนพวกประธาน เศวต ไมตองถามนา 

  นายเศวต ทินกูล  :  พาดพิงครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมตองตอบอันนี้      

ทานการุณ เขาจะถามนี่เปนพวกประธานไปแลว  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ (๔) ขอ (ก) เร่ืองมีชื่อ       

ในทะเบียนบานไมนอยกวา ๑ ป ทานทําไมถึงกําหนดคุณสมบัติของ สว. กับ สส. ตางกัน 

เพราะกําหนดคุณสมบัติของ สว. ตามมาตรา ๑๑๐ ที่ผานไปเมื่อวานนี้ ตอง ๕ ป จะให

เปน ๕ ป เหมือนกันไหม ขอที่ ๑ นะครับ  ขอที่ ๒ ขอ (ง) ศึกษาในสถานที่อะไรตาง ๆ     

ไมนอยกวา ๒ ป เพราะอะไรกําหนด ถาทะเบียนบาน ๑ ป แตถาศึกษา ๒ ป ทําไม         

จึงตางกัน แตที่ สว. มาตรา ๑๑๐ พิจารณาเมื่อวานนี้ ๕ ปหมด เหมือนกันหมด ขอที่ ๓  



 ๑๑๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๕๑/๒ 

 

ถามทีเดียว ขอ (จ)  ตาม สว.  มาตรา ๑๑๐ เมื่อวานนี้ คุณสมบัติตรงนี้ ก็บอกวา ๕ ป 

เหมือนกัน คือรับราชการไมนอยกวา ๕ ป แตปรากฏที่นี่ ๒ ป เพราะฉะนั้นตองดูวา ขอ (ก) 

ทําไม ๑ ป แตขอ (ง) กับ ขอ (จ) ทําไม ๒ ป มันนาจะ ๑ ก็ ๑ ถา ๒ ก็ ๒  ถา ๕ ก็ ๕        

แตความเห็นของผมนะครับ เห็นวาควรกําหนดมาตรฐานเรื่องคุณสมบัติของการติดพื้นที่ 

อันนี้เปนกรณีคณุสมบัติของการติดพื้นที่อยูในพื้นที่ อยูโดยภูมิลําเนา อยูโดยเรียน อยูโดย     

รับราชการ ๓ อยาง ควรจะมีลักษณะติดพื้นที่พอ ๆ กัน หรือเทากัน หรือเหมือนกันกับ สว. 

แมจะเปน สส. ก็ตาม หรือเปน สว. ก็ตาม ไมนาตางเลยครับตรงนี้ เพื่อใหเขาเปนคนอยูใน

พื้นที่นั้นนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : จํานวนปนี่           

๓ อัน  ไมจําเปนตองเทากัน หรือจําเปนตองเทากัน  

  นายการุณ ใสงาม  : ผมคิดวาตองเทากันหมดครับ เพราะวาภูมิลําเนา      

๑  ป  แตพอเรียนหนังสือตอง  ๒  ป  อาว  ก็ เ รียนหนังสือเขาก็ เหมือนมีภู มิลําเนา                  

อยูตรงนั้นแหละ นาจะ ๑ ป เหมือนกันถาอยางนั้น เห็นไหมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  โอ.เค. เดี๋ยวให   

ยกรางตอบนะครับ 

  นายการุณ  ใสงาม   :   แตถา เหมือนแลว  ก็ควรจะเหมือนใหหมด            

และคุณสมบัติควรจะเหมือนกับ สว. มันจะไดงายตอการดูครับ มันจะไดเหมือนกันเสีย      

เขาจะไดเปนคนติดพื้นที่ พวกหิ้วกระเปาไปแปบเดียว มันจะไมเกิดขึ้น  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ยกรางตอบ     

เชิญครับ ทานวิชาครบั 

ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ และขอตอบสั้น ๆ นะครับ ตามที่ทานการุณ ขออนุญาต

เอยนาม ไดซักถามวา ทําไมถึงมีความแตกตางกันระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานี่ ผมขอเรียนวา คุณสมบัติตามมาตรา ๙๕ 

นี้ เราลอรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ สําหรับ สส. นี่นะครับ ทานก็อานดูในบันทึกเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไดนะครับ แลวก็ใชตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ตามแนวทางนี้  



 ๑๑๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๕๑/๓ 

 

ก็คือมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป เขาก็รูแลวนะครับวาเขามี

คุณสมบัติอยางนี้ เขาก็สมัครรับเลือกตั้งไดนะครับ หรือในกรณีที่เคยศึกษา ก็ ๒ ป ผมก็ไม

แนใจเหมือนกันนะครับ วาทําไมถงึแตกตางกัน แตวาเรามิไดเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับ 

เพราะวาเราคงสิทธิไวตามเดิม แตเนื่องจากวาในกรณีของสมาชิกวุฒิสภานั้น เราได

กําหนดความเขมขนขึ้นมากกวาการเลือกตามแบบของ สส. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ---- 

 

        - ๕๒/๑ 

 



 ๑๑๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๕๒/๑ 

 

และนอกจากนี้เราไดกําหนดระบบใหมขึ้นมาสําหรับสมาชิกวุฒิสภานะครับ ที่จะมีการ

เลือกตั้ง ซึ่งถือวาเปนขอยกเวนนะครับ ของหลักตั้งแตดั้งเดิมมา กลาวคือวา ตองเปน

กลางทางการเมือง และไมเกี่ยวของทางการเมืองโดยแท และตองเปนคนที่อยูในพื้นที่นั้น

อยางจริงจัง มิใชลอยมาจากที่แหงไหน แตวาตามระบบที่เปนมาตั้งแตดั้งเดิมนั้นนี่ ผมก็

เขาใจนะครับวา ควรจะตองมีลักษณะที่คลาย ๆ กับ สส. เนื่องจากวา เขาตองการใหสิทธิ

นะครับ มีความเทาเทียมกัน แตวาเราไดเปลี่ยนระบบใหมแลวครับ ในเรื่องของสมาชิก

วุฒิสภาในการเลือกตั้งวา ตองการความเขมขนขึ้นนะครับ ดังนั้นนี่คุณสมบัติที่เขมขนขึ้นนี้

นี่นะครับ ทานก็เห็นดวย เพราะฉะนั้นจึงผานไปแลวนะครับ ผมคิดวาคงจะไมยอนกลับมา

อีกแลว  แตว าถ าสมาชิกในสภานี้นี่นะครับ  ตองการความเขมขนนั้น  สําหรับ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผมก็มิขัดของ เพราะวาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

นั้นนี่ เปนเรื่องของพวกทานเองนะครับ ที่ทานลงไปอยูในพื้นที่ และทานตองการทําความ

ชั่วรายนั้นใหดีขึ้น ผมก็เห็นวาดีแลวนะครับ ถาเผื่อทานจะเปลี่ยน แตวาทางเราคงจะ

ยืนยันตามหลักการเดิมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  กรรมาธิการยืนยัน 

ทานการุณวาอยางไรครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ครับ สสร. ทานชาง

อธิบายจริง ๆ นะครับ พอทานตองการอธิบายวา สส. จะตองติดพื้นที่ เปนลักษณะพื้นที่ 

เขารับผิดชอบพื้นที่ สําหรับ สว. ตองเปนลักษณะกวาง ลักษณะอะไร ทานก็ชางอธิบายได

เหมือนกันวา สว. ก็เปนลักษณะกวาง แตพอจะมาบอกวา อันนี้ภูมิลําเนา ลักษณะการอยู 

การติดพื้นที่ โดยหลักทานประธานครับ สส. นี่นะครับ จะตองเปนพื้นที่จริง ๆ อยูกับ

ประชาชน คิดมากที่สุด สว. นี่อยูหางหนอยยังพอไดทาน เพราะเมื่อวานเรายังเคยพูดกัน

จนถึงขั้นวา สว. นี่จัดเปนเขตใหญ ๆ เลยไหม เห็นไหม ใหญ ๆ เลยคืออะไร ไกลพื้นที่ยัง  

ไดเลยความหมาย แต สส. เราบอก ไมได มันตองอยูพื้นที่ อยูเขตนั้น อยูจังหวัดนั้น มันจะ

ไดซึมซับความรูสึกของเขาที่นั่น เพราะฉะนั้นทานครับ ขอเถอะครับ ถาอยางนั้นเปนไป    

ไดไหมครับ ขอใหเหมือนกันใหหมด และเหตุผลเพียงบอกวา เนื่องจากรัฐธรรมนูญ                   

ป ๒๕๔๐ ไววาอยางนั้น จึงทําตามเหมือน ๒๕๔๐ กอปป (Copy) มาเลย แลวทําไม สว.  



 ๑๒๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๕๒/๒ 

 

ทําไมทานมาสรรหาละ ไมกอปปมาละ เร่ืองใหญดวยเห็นไหม มันมีหลายเรื่องที่เราไมอาจ

ก็อปปมาก็ไดครับ เพราะฉะนั้น เอาเถอะ เอาใหเหมือนกันเสียเถอะครับ เขาจะไดเปนคน

ติดพื้นที่จริง ๆ ไมใชหิ้วกระเปาไปฝากทะเบียนบานไวอยูปเดียวก็ไดสมัครแลว หิ้วกระเปา

ไปเพื่อศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยทุกวันนี้มันมีอยูทั่วทุกแหงใชไหมครับ เอกชนนะ     

ไปฝากมหาวิทยาลัยตาง ๆ วิทยาลัยตาง ๆ เอกชนนะ อยูในโรงเรียนตาง ๆ นะ ฝากไว     

๒ ป เรียนบาง ไมเรียนบาง ก็เขาเงื่อนไข สมัครไดแลวอยางนี้ เอาเถอะครับ ขอ ๕ ป       

ใหเหมือน ๆ กันเถอะ ถาอยางนั้น  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการยกราง 

นิดหนึ่งครับ เพราะวา ๑. ทานการุณไมไดแปรตรงนี้เอาไวใชไหม ทีนี้ถาจะแกไปตามนี้ 

กรรมาธิการยกรางถายอมเขาก็แกตามนี้ จะไดงาย ไมมีปญหาทางเทคนิค เดี๋ยวทาน   

ลองดูนะครับ ผมไมไดนั่นหรอก เราดูใหดี 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ

กระผม  อัชพร  จารุจินดา  กรรมาธิการครับ  ขออนุญาตกราบเรียนวา เหตุผล                     

ที่คณะกรรมาธิการไดกําหนดคุณสมบัติของ สส. กับ สว. แบบเลือกตั้งนั้นแตกตางกัน 

เพราะมองวาอยางนี้ครับวา ในระบบการเลือกตั้งแบบสมาชิกวุฒิสภานั้น เราจะมีสมาชิก

วุฒิสภา ๒ ประเภท ประเภทหนึ่งคือเลือกตั้งตามจังหวัด อีกประเภทหนึ่งคือการสรรหา  

นะครับ เพราะฉะนั้นจําเปนที่จะตองแยกคุณสมบัติของบุคคลทั้งสองนั้นแตกตางกัน    

อยางชัดเจนนะครับ การสรรหานั้นเราคัดเลือกมาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่องคกร

ตาง ๆ เสนอขึ้นมา ไมวาเขาจะอยูภูมิลําเนาที่ไหน แตสําหรับ สว. ที่มาจากการเลือกตั้งนั้น

เรามองวา จะเปนตัวแทนของตัวจังหวัดนั้นจริง ๆ ที่เขาใจถึงลักษณะของประชาชน        

ในจังหวัด ที่จะมาเปนตัวแทนในพื้นที่ เขามาผสมผสานกับตัวแทนที่มาจากการสรรหา 

แลวก็จะไดมาดูแลกลั่นกรองกฎหมายที่เหมาะสมทั้ง ๒ ดาน ทั้งดานที่กระทบตอภาพรวม

ของประเทศ และภาพรวมของพื้นที่  ---------------------------------------------------------------  

 

          - ๕๓/๑ 



 ๑๒๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                       อุทัยวรรณ ๕๓/๑ 

 

เพราะฉะนั้นการกําหนดคุณสมบัติที่ตองกําหนดเปนพิเศษวา อยูในพื้นที่คอนขางนาน 

เพราะเขาไมใชเปนสมาชิกพรรคการเมือง ไมไดเปนการหาเสียงในเชิงนโยบาย เขาใช

ความดีของเขาในพื้นที่มาเปนสิ่งที่จะใหประชาชนเลือก เพราะฉะนั้นเพื่อใหเกิดความ

ม่ันใจจริง ๆ วาไมใชเปนบุคคล ซึ่งรอนเรจากไหนไป แลวก็ไปอยูเพียงระยะหนึ่ง อันนั้นคือ

คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา แตสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งกรรมาธิการยังคงไว

ตามที่เคยกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้น จริงอยูสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น            

ควรจะเปนผูดูแลในพื้นที่เปนสําคัญ แตอยางไรก็ตามนั้น เนื่องจากคุณสมบัติในเรื่องนี้ได

เคยกําหนดไว การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเร่ืองนี้เปนประการอื่นไปในขณะนี้ ในการใช

รัฐธรรมนูญขณะนี้ก็อาจจะสงผลกระทบตอตัวประชาชนผูเลือกเอง ที่จะมองดูวาผูที่เขา

จะเลือกนั้นคือใคร ประกอบกับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น จะขึ้นอยูกับ

นโยบายของพรรคการเมืองเปนหลักใหญ ผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นถึงแมจะอยูในพื้นที่ แตก็

ยังตองหาเสียงภายใตแนวนโยบายของการพรรคการเมือง ซึ่งเปนแนวนโยบายของ

ประเทศชาติ ดวยเหตุนี้การที่ยังคงคุณสมบัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวอยางเดิมนั้น 

ก็เพื่อเหตุนี้นะครับวา เนื่องจากเปนการดําเนินการที่ตอเนื่องกันมา แลวก็ดําเนินการที่

ผูกพันกับตัวพรรคการเมืองที่สงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งแตกตางจากวุฒิสภาซึ่งลงสมัคร                

ในนามของตนเองครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานการุณครับ 

เนื่องจากกรรมาธิการยืนนี่นะครับ ถาแกตามทานจะตองเปนการแกไขใหม ทานรับ      

ของเขาไดไหมครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ อันนี้ที่จริงผมชนะมาสอง

สามเรื่องนั้นนะครับ ก็ไมใชผมแปรญัตติเอาไวนะครับ และที่กําลังพูดนี้ก็ไมไดแปรญัตติ

เอาไวเหมือนกัน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมใชที่ทานชนะ 

กรรมาธิการเขายอม นี่เขาไมยอม  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทําไมทานจะไมยอม ทานยอมใหมันเหมือนกันกับ

วุฒิไปเลย มันจะไดเปนแบบเดียวกัน 



 ๑๒๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                       อุทัยวรรณ ๕๓/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอา ทานพูดกับเขา 

  นายการุณ ใสงาม  : ผมกําลังพูดกับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอรองเขาใหยอม 

ทานพูดผานผม ไปขอรองเขาใหยอมครับ 

  นายการุณ ใสงาม  : เพื่อนสมาชิกเราถาจะเอาแบบเขาจะยอมหมด    

อยางนั้นหรือครับ ถา ๖๐ คนไดใชไหม  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ได   

นายการุณ ใสงาม  :  โอโฮ ทานเอยมันยาก ทานครับ อยางนี้ทานประธาน

ตอรองนิด คําเดียว ถาเหมือนกันนะทาน จะทําใหมีลักษณะการติดพื้นที่ ๕ ปเหมือนกัน 

อันที่ ๑ อันที่ ๒ จะจํางายทั้งหมดเลยครับ สว. ๕ ป สส. ๕ ป เห็นไหม ศึกษา ๕ ป                

เรียน ๕ ป อยูภูมิลําเนา ๕ ป รับราชการ ๕ ป มันเหมือนกันเปยะหมดเลย คุณสมบัติ

อยางนี้เปนคุณสมบัติหลักนะ ทานประธาน ทานกรรมาธิการครับ เปนคุณสมบัติหลักครับ 

ชวยหนอยเถอะครับ เห็นใจหนอยเถอะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการ อันนี้

อีกทีนะ คุณการุณวาเขายอมไหม ยอมไหมครับ หรือยืน มีอยูยอมกับยืนนี่ อยาใหถึงแย 

ยอมไหมครับ ใหเวลาเขาเดี๋ยวนะ  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน             

ทานประธานครับ คณะกรรมาธิการเห็นวา ประเด็นนี้เปนประเด็นที่ถามีการเปลี่ยนแปลง

จะกระทบตอสิทธิขั้นพื้นฐานของการเลือกตั้งเหมือนกัน สิ่งนี้ เปนสิ่งหนึ่งที่ตองคิด

เหมือนกันนะครับวา กติกานี้เปนกติกาที่ออกมานานแลวนะครับ เพราะฉะนั้นกรรมาธิการ

ยังเห็นวาแนวทางนี้ยังอยากคงไวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานการุณเขายืน 

ทานจะแปร ทานตองหาใหครบ ทานครับ ใหสุภาพสตรีบาง  

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานที่เคารพ ฟงดูทาทาง ดูหนาตาพี่นองเรา

ผงกหนาใหสูครับ วาใหขอมติ ทานอนุญาตใหผมเสนอเลยไหม ถากรรมาธิการอนุญาต

ปบนี่นะครับ จะทําใหมีการขอมติได ถากรรมาธิการเพียงแคอนุญาต ใหทดลองดูเสียงของ 



 ๑๒๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              อุทัยวรรณ ๕๓/๓ 

 

พี่นองเรานะครับ เทานั้นแหละครับ เหมือนทานอนุญาตใหผมตัด ที่ชนะมาสองสาม

ประเด็นนะ ทานประธาน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : นั่นเขายอมไง    

ตรงนี้เขายังไมยอม  

  นายการุณ ใสงาม  :  ยอมเถอะนะ ยอมเพื่อลงมติไง ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ถายอมลงมติ     

ก็ชนะอยูแลว ได ๖๐ แลวจะไมไดเกินกวาครึ่งเลย สั้น ๆ นะ ทานครับ  

   

                                                                                   - ๕๔/๑ 



 ๑๒๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๕๔/๑ 

 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  กราบเรียนทานประธาน อลิสา พันธุศักดิ์ คะ 

เห็นดวยกับทานการุณคะ เนื่องจากวาจริง ๆ แลวในมาตราเดิม ที่ทานกรรมาธิการไดเขียน

เอาไว ไมไดมีการบรรจุเร่ืองนี้ไวดวยคะ แลวก็เห็นวา นาจะมีการแปรญัตติกันใหม แลวก็มี

มาตราใหม นาจะใหโอกาสในการแกไขตรงนี้ดวยคะ ขอบพระคุณคะ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานศักดิ์ชัยครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานที่เคารพครับ ศักดิ์ชัยครับ         

ผมขออนุญาตเรียนความเปนจริงที่เกิดขึ้น ก็คือวา ในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง         

เราจะพบวา นักเลือกตั้งสัญจรเกิดขึ้นอยูเปนประจํา ก็จะหิ้วกระเปาไป แลวก็บอกวา                

ไปอยูตรงนี้ ก็อาศัยเงื่อนไขตรง ๑ ปนี่ครับ หรือ ๒ ป ที่วา วางแผนกันลวงหนาเลย แลวมัน

เกิดขึ้น ก็ขอสนับสนุนคุณการุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  นายเกียรติชัย

ครับ 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม       

เกียรติชัย พงษพาณิชย ครับ ผมฟง ๆ ดูแลวเหตุผลของทานคณะกรรมาธิการยกรางไมได

อธิบายที่จะบอกเลยวา มันจะกระทบสิทธิ ที่จริงถาทําใหเปนมาตรฐานเดียวกัน มันจะ       

ทําใหความเสมอภาคของสิทธิมันเกิดขึ้นดวยซ้ําไป บางทีผมก็ไมเขาใจนวัตกรรมอะไร       

ที่มันซ้ําซอน ยุงยากมากขึ้น จนกระทั่งตองมาอธิบายกัน อยางใหเสียเวลาอยางนี้ ที่จริง      

ถาหากวากําหนดใหมันเปนมาตรฐาน เวลากําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิลงสมัคร        

รับเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กับสิทธิ หรือคุณสมบัติของผูที่มีสิทธิที่จะลง      

ในบัญชีเลือกตั้งใชอันเดียวกัน แตพอกําหนดระยะเวลาในคุณสมบัติของการที่จะลงสมัคร

กลับแตกตางกัน แลวก็มาอธิบายวา มันจะกระทบสิทธิ การทําใหมันเสมอกัน เทาเทียม

กัน เปนไปในมาตรฐานเดียวกัน มันกลับทําใหเกิดความเสมอภาคในสิทธินั้นตางหาก            

ฟงไมขึ้นครับ แลวผมคิดวาสิ่งที่ทานการุณเสนอไว ถูกตอง เหมาะสมดีแลว ดีกวา

นวัตกรรมอะไรที่มันซับซอน แลวตองอธิบายกันมากเรื่อง อยางนี้ครับ ผมวาขอสนับสนุน

และก็เห็นดวยกับทานการุณครับ 

 



 ๑๒๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๕๔/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรรมาธิการ   

ถามกรรมาธิการ ถาไมยอม ทานการุณตองหาคนใหครบ ๖๐  กรรมาธิการยอมไหมครับ 

กําลังหารือ ทานปริญญาพูดตอสั้น ๆ เชิญ 

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  กราบเรียนทานประธานครับ ทานผูมีเกียรติ 

ทุกทานนะครับ ผมขอสนับสนุนทานการุณนะครับ คนที่อยูในพื้นที่ชนบท จะเห็นวา       

ความปวดราวของนักการเมืองเรรอนนี่นะครับ จะเขามาแปบเดียว แมแตที่อยูเปน

ทะเบียนบานที่ตั้งไวอยางเดียว ตัวนี่จะอยูที่ อ่ืนตลอดเวลานะครับ เขามาตามฐาน

การเมืองหรือตามฐานพรรคตาง ๆ อันนี้เปนสิ่งที่นากลัว แลวนอกจากที่เรากําหนด

มาตรฐานของคนสมัคร สส. คนเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งเอง ปจจุบันนี้ก็นากลัว ผูมี

เลือกตั้งหลายคนนี่อยูนอกเขต ยายเขามาอยูในเขต มีขบวนการเลือกตั้งกอนเวลา อะไร

ตาง ๆ ไมตองทําอะไรเลย อยูกับพื้นที่ นี่ก็นากลัวทั้ง ๒ ระบบ ขบวนการจัดการอันนี้เปน

ขบวนการลึกลับ ซับซอน ซึ่งตองใหหนากากหลนออกมาใหสังคมเห็น ทั้งผูเลือกตั้งและ

ผูสมัครเลือกตั้ง ฉะนั้นยุตินักการเมืองเรรอนใหไดวา ควรจะอยูในพื้นที่ มีความรูสึก         

มีความสํานึก มีความเปนเนื้อเดียวกันกับพื้นที่ ปเดียว หรือ ๒ ปนี่ไมเขาเนื้อหรอกครับ     

๕ ปยังไมคอยจะเขาเนื้อ แตก็ยังดีกวา ๒ ป 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

ระหวางที่รอนี่ ผมถามนะครับ มาตรา ๙๕ อันอื่นที่ไมเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้นะครับ  

มาตรา ๙๕ วรรคแรก (๑) นะครับ เพื่อใหอยูในบันทึก ทานเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ 

ไมมีใครเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ไมเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับ ไมไดหรอก มาตรา ๙๕ (๑)        

นะครับ ขอมีมติเห็นดวยกับกรรมาธิการ  มาตรา ๙๕ (๒) เร่ืองอายุนะครับ เห็นดวยกับ

กรรมาธิการนะครับ มีมติไมเห็นเปนอยางอื่น  มาตรา ๙๕ (๓) ก็เห็นดวยกับกรรมาธิการ

นะครับ อันนี้ลงมติไปแลว สวนมาตรา ๙๕ (๔) นี้แขวนเอาไวกอน และมาตรา ๙๕ (๕)       

ก็เห็นดวยนะครับ ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ระหวางที่เขาคุยกัน ตกลงนะครับ 

เรียบรอยไปหมด เหลือแต (๔) ตกลงไดหรือยังครับ ตราใหเขาอีกนิดหนึ่ง 

 

          - ๕๕/๑ 



 ๑๒๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ประไพพิศ ๕๕/๑ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ จะกรุณาหยุดพัก

สัก ๑๐ นาที ไดไหมครับ ดีไหมครับ สัก ๑๐ นาที เราจะไดไปกินน้ํากินทา เดี๋ยวจะเปนลม 

เปนแลงมา  ๑๐ กวาวันแลว นั่งกันอยูตรงนี้ สิบกวาวันแลวตั้งแตเชาจรดเย็น 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมเปนไร               

ทานอาจารยเจิมศักดิ์หนุมกวาผมเยอะ แตผมเชื่ออาจารยเจิมศักดิ์ เพราะวานั่งมานาน

แลว ขออนุญาตพัก ๑๐ นาทีนะครับ 

 

พักประชุมเวลา  ๑๕.๓๕  นาฬิกา 

            

 

 

 

 

 

 
 



 ๑๒๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๕๖/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา  ๑๕.๕๓  นาฬิกา 

    

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเดโช สวนานนท              

รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ทานสมาชิกครับ เห็นวาตกลงกันไดเรียบรอยใชไหมครับ ทานกรรมาธิการครับ เรียนเชิญ

ทานวุฒิสารครับ กรรมาธิการครับ ตามที่ตกลงไดแหละครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทาน

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ตอขอหารือ

ของทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกําหนดคุณสมบัติในมาตรา ของมาตรา ๙๕ 

(๔) นะครับ (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) นะครับ ซึ่งเพื่อนสมาชิกไดหารือวา คุณสมบัติเหลานี้

นาจะมีความสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดไวในคุณสมบัติของวุฒิสมาชิก ซึ่ง

คณะกรรมาธิการกมีความเห็นคลอยตามนะครับวา แนวทางนี้อาจจะเปนแนวทางที่

ถูกตอง แตอยางไรก็ตามครับ คณะกรรมาธิการก็เห็นวา สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นจะมี

ผลกระทบทันทีตอคุณสมบัติของผูที่จะเขามารับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปลายปนะครับ ดังนั้น กรรมาธิการจึงมีขอหารือกับ

ทานสมาชิกอยางนี้ครับ ในหลักการกอนวา ถามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ใหเปนไป

สอดคลองกับสมาชิกวุฒิสภานะครับ ก็ขอวา สภาพบังคับอันนี้ขอใหยกเวนไวสําหรับการ

เลือกตั้งครั้งแรก ซึ่งจะมีภายในสิ้นปนี้นะครับ โดยจะไปเติมในบทเฉพาะกาลของ             

มาตรา ๒๘๗ ซึ่งกําหนดเรื่องของการเลือกตั้งวา ในการสังกัดพรรคไมนอยกวา             

สามสิบวัน เราเพิ่มเติมขอความ ผมขออนุญาตหารือในหลักการกอนครับวา ถาหลักการนี้

ตรงกัน กรรมาธิการก็จะขอแกไข ตามที่กระผมเรียนเสนอในหลักการครับ 

 

           - ๕๗/๑ 



 ๑๒๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            วีรุทัย ๕๗/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :             

ทานการุณครับ เชิญครับ ทานครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ สสร. นะครับ ที่จริง    

ทางกรรมาธิการ ทานไดเห็นดวยมาขนาดนี้นะครับ คือยอมกําหนด ๕ ปทั้งหมด แลวก็

นับวาดี แตกรณีที่จะนําไปกําหนดบทเฉพาะกาลในครั้งแรกนี่นะครับ ดวยเกรงวาจะรอน

สิทธิคนอื่น ทานครับ ผมขอเรียนวา นักการเมืองที่อยูในประเทศไทยขณะนี้ ที่แขงกัน สส. 

๔๐๐ บวกเขตเลือกตั้ง ๑๐๐ และคนที่แขงกันเปนอันดับ ๒ หรือ ๓ ก็ตาม อีกประมาณ         

๕๐๐  หรือประมาณอีก ๕๐๐ เปน ๑,๐๐๐ คน ก็ตาม คือ โดยรวมประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

ที่แขงกัน จริง ๆ นะ แลว สว. ๒๐๐ ที่แขงกัน ก็สักสี่รอยเปน ๖๐๐ ก็ตาม เบ็ดเสร็จแลว

ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ทั้งประเทศนี่นะครับ บุคคลเหลานี้คุณสมบัติเร่ือง ๒ ป ๕ ป เขา   

ไมมีปญหาแมแตคนเดียว ไมมีปญหาแมแตคนเดียว แตถารอนสิทธิ ก็คือ รอนสิทธิพวก

หิ้วกระเปาไป พวกหิ้วกระเปาไป รอนสิทธิไมกี่คนหรอก พวกประเภทนี้ อยาไปคํานึงพวก

หิ้วกระเปาไป  ที่สําคัญไมไดหิ้วกระเปาไปลงเขตเลือกตั้งดวย ขอเรียนทานนะครับ เขาไป

นี่ เขาจะไมลงเขตเลือกตั้ง แตเขาจะไปลงปารตีลิสต กลุมจังหวัด แลวเขาหิ้วกระเปาไป

ฝากพรรคการเมือง ๑๐๐ ลาน ๒๐๐ ลาน บวกกับ เพื่อจะหิ้วกระเปา ไปใชจายในเขต

พื้นที่อีก ๒๐ ๒๕ ลาน ๑๐๐ ลาน เบ็ดเสร็จแลวเขาไปอยูในปารตีลิสตของกลุมจังหวัด

ลําดับที่ ๑  ๒  ๓ ซึ่งเขามีสิทธิได และเมื่อไดแลว เขาก็กลายเปนปารตีลิสต และเปน     

ปารตีลิสต แลวเขามีโอกาสตั้งรัฐบาล เขาก็จะไปเปนบริหารประเทศอีก ตองตัดสิทธิคน 

กลุมหิ้วกระเปาไปอยางนี้ทาน อยาไปเขียนบทเฉพาะกาลใหเลย ทานเอย ไมเปนคุณอะไร

เลย แลวจะทําใหเราดูรูสึกวา เลือกที่รัก มักที่ชัง ไมอยางนั้นกลายเปนเดี๋ยววากรรมาธิการ

มีวาระซอนเรนหรือเปลา ทานผูใดไปฝากชื่อไวแลวหรือเปลา อะไรอยางนี้ใชไหมครับ        

เอาเลยทีเดียว ๕ ป  ไปหมดเลยครับ ทานครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  แตก็

ยังไมเห็นพองตองกันสนิทนะครับ ทานศิวะครับ เชิญครับ ทานศิวะครับ 

   นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.  

ผมคิดวา ตั้งแตผมมาประชุมครั้งนี้เปนครั้งแรกที่ผมเห็นดวยกับคุณการุณอยางจริงจัง  



 ๑๒๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         วีรุทัย ๕๗/๒ 

 

อยางจริงจังดวยครับ และก็จริงใจ เพราะวาเปนเหตุผลที่ดีมากครับ เราจะไปกลัวการรอน

สิทธิทําไมครับ สิทธิพวกหิ้วกระเปานี่ ขณะนี้เรายิ่งถูกวิพากษวิจารณอยูแลว ที่รอนสิทธิ

หรือปลนสิทธิพี่นองประชาชนจากการเลือกตั้ง สว. ทานยังไมเห็นกลัวเลย แลวทานจะมา

กลัวในเรื่องนี้ทําไม  ผมไมเขาใจครับ ขณะนี้คนภายนอกมองวา เรานี่รางรัฐธรรมนูญ         

เอื้อประโยชนของเราหรือเปลา  เรามีวาระซอนเรนอะไรหรือเปลาครับ ทําไมเราตองไป

กลัวในสิ่งที่เราคิดวาเปนสิ่งที่ดี ทําไมเราตองไปยืดระยะเวลาออกไป ถามีความบริสุทธิ์ใจ 

ผมวาไมจําเปนตองไปใสในบทเฉพาะกาลครับ 

 

           - ๕๘/๑ 

 



 ๑๓๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ปทิตตา ๕๘/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบคุณครับ ทานสุนทรครับ เชิญทานสุนทรครับ  

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม  สุนทร              

จันทรรังสี สสร. หมายเลข ๐๘๔ นม. ทานประธานครับ คงไมจะหยาบคาย ถาผมจะ         

บอกวา หมาบานไหนก็ควรจะเฝาบานนั้น คนถิ่นไหนก็ควรจะบูรณะ ทํานุบํารุงถิ่นนั้น 

บานเกิดของทองถิ่นนั้น ทานประธานยอมรับใชไหมครับวา ประเทศไทยของเรา แตละ

จังหวัดไมมีความเจริญเทากันเลย กรุงเทพตางหากเปนเมืองหลวง กรุงเทพคือประเทศ

ไทย กรุงเทพมีความเจริญสูงสุด มีคนรวยมากที่สุด และคนรวยในกลุมหนึ่ง ในกรุงเทพ          

ก็อาศัยความออนแอของประชาชน พี่นองในชนบท ออกไปรุกราน ออกไปขมเหงเขาใน

จังหวัดตาง ๆ ใชไหมครับทาน ทําไมไมปลอยใหคน ในทองถิ่นเขาเลือกคนของเขาเอง 

ชองวางที่เปดโอกาสให ถาจะพูดไป ผมก็วาเหมาะสมแลวนะครับ จริงอยูนะครับวา สส. 

หรือ สว. คือ ผูแทนปวงชนชาวไทย แตเราก็ควรจะใหสิทธิคนทองถิ่นใหอยูในถิ่นเกิด          

กอนอื่น คนที่จะไปทีหลังก็ควรจะมีสิทธิทีหลัง และก็เพื่อความเหมาะสม เพื่อความจําที่ดี

ไมตองมาตีความกันวุนวาย เปนมาตรฐานเดียวกันครับ ขอเสนอ ๕ ป ครับ เพื่อใหสภานี้

ไดแข็งแกรงขึ้นดวยครับ  ใหปราศจากขอของใจของประชาชนที่ เฝามองดูอยาง                   

เคลือบแคลง ขอบคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบคุณครับ ชัดเจนที่สุดครับ ทานกรรมาธิการวุฒิสารครับ เชิญชี้แจง 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน                     

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ กระผม

คิดวา ประเด็นที่ทานเพื่อนสมาชิกไดเกรง กลาวทํานองวา กรรมาธิการพิจารณา เพื่อที่จะ

ไปหวงใยใคร ผมขออนุญาตเรียนวา คงไมใชนะครับ ผมคิดวาการหารือกันเมื่อกี้เปนการ

หารือในเชิงหลักการใหญ  เปนการหารือในเชิงที่จะคิดถึงผลกระทบของผลจาก

รัฐธรรมนูญ ผลกระทบตอประชาชน และคนที่คาดหวังอยูวา และคนที่มองกติกาอยู 

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกติกาใด ๆ ก็ตามนี่นะครับ เราคงตองคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับการ 

 



 ๑๓๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ปทิตตา ๕๘/๒ 

 

ของการเตรียมการตาง ๆ ผมไมไดคิดวา มีการเจาะจงนะครับวา เปนเรื่องของใคร 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่จะบอกวา เอื้ออํานวยใหคนหิ้วกระเปา กระผมกราบเรียนนะครับวา 

กระผมรูสึกไมคอยสบายใจ เพราะวาเปลี่ยนหรือไมเปลี่ยนก็ ๑ ปครับ หิ้วกระเปาตอนนี้

อยางไรก็ไมทันละครับ เพราะเลือกตั้งอีก ๕ เดือน เพราะฉะนั้นการอภิปรายอะไร ผมคิด

วาในสภาแหงนี้ เราพูดกันดวยเหตุดวยผล เราพูดกันดวยหลัก ดังนั้น ผมจึงกราบเรียน

ครับวา เรายินดีปรับ เมื่อเห็นวาหลักการตรงกัน แตหากจะอภิปรายกันวา ทําอยางนี้           

กลัวใคร ตั้งใจใหใคร ผมคิดวาอยางนี้ไมเปนธรรมกับกรรมาธิการครับ ผมคิดวาการหารือ

รวมกันเปนการหารือที่อยูดวยเหตุและผล ไมไดพูดถึงตัวบุคคลนะครับ หลายทานก็เปน

พยานได ดังนั้น ถาทานจะอภิปรายวา หวังวาจะทําใหคนหิ้วกระเปาไปได หลายทาน

ตะโกนขึ้นมา ซึ่งผมก็ไมคอยคาดคิดวาจะมีอยูในสภานี้ เชน หมาหลง กระผมคิดวา

หลักการแบบนี้ ไมนาจะเกิดในสภาแหงนี้ ดังนั้นกรรมาธิการเสียงสวนใหญ จึงเห็นวา 

คณะกรรมาธิการ ไมขอแกไขครับ ขอยืนครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :               

เปลี่ยนสับกันยืนตามเดิมใหมนะครับ ก็เปนอันวาตอไปนี้ก็ตองถาม ถายืนก็ไมตอง ไมมี

การแปรญัตติ ขอโทษครับ  ถาอยางนั้นก็คงเปนไปตามที่กรรมาธิการยืนนะครับ                    

ทานการุณวาอยางไรครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมวาทางกรรมาธิการ           

จะแข็งกราวเกินไป ทั้ง ๆ ที่เห็นวา เพื่อนสมาชิกก็สนับสนุนเสียทวมทนในหองนี้ ถาดูโดย

สภาพธรรมชาติ ธรรมดาแลว กรรมาธิการพอจะรูและดูออก ----------------------------------- 

 

          - ๕๙/๑ 

 



 ๑๓๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริวรรณ ๕๙/๑ 

 

แมแตการเขาไปในหองกาแฟ เมื่อสักครูตอนพัก ทานประธานอนุญาตใหพักประมาณ          

๑๐ นาที ที่จริงทานกรรมาธิการนาจะพอดูรู ดูออก และเขาใจวาน้ําเสียงตอนนี้สมาชิก          

คิดกันอยางไร แตขณะนั้นก็ตามนะครับ กรรมาธิการก็ยังแข็งกราวกับเร่ืองนี้มาก ผมเห็น

วาทําใหการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ลําบาก แนนอนครับวา พวกเราไมไดแปรญัตติในสวนนี้ไว 

ทางกรรมาธิการก็ไมไดแกไข เพิ่มเติม ตัดตอ เราก็ไมมีสิทธิจะอภิปรายดวยซ้ําไป ที่หารือ

กันมาตั้งแตชวงแรกมาชวงนี้ ถาวาโดยหลัก และโดยหลักที่วาไป เราก็เสนอไปก็ผานมาตั้ง

สองสามเรื่อง ก็ไมไดแปรไวเหมือนกัน กรรมาธิการก็ยอมมาเรื่อย แตประเด็นนี้แข็งกราว

เกินนะครับ ขอเพียงแคใหลงมติดีไหม ถาอยางนั้น ขออนุญาตทานกรรมาธิการเถอะ             

ครับวา ไมจําเปนใหพวกเรา ๖๐ ชื่อ เสนอตามมาตรา ๒๘ วรรคทาย อยาใหเราทํา           

อยางนั้นเลยครับ มันจะลําบาก มันเหนื่อย มันยากกันหลายเรื่องอีก ถาทานจะกรุณา             

นะครับ ทานรับเร่ืองของเราใหสามารถพิจารณาได ตามมาตรา ๒๘ วรรคทาย ดีกวาให

เราทํา ๖๐ ชื่อ แลวก็มาโหวตกันดูวาพี่นองของเราทั้งหมด ในที่ประชุมนี้เห็นดวยอยางไร  

ก็ไดเปนไปตามนั้น ถาทานยอมเพียงเทานี้เองครับ แลวเราก็จะไดคุยกันในทุกเรื่อง                

อีกอยางฉันทพี่ฉันทนอง ซึ่งทานประธานก็ยิ้มตลอดเวลา อยางนี้เราก็ดีใจครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :              

เอานะครับ ทานการุณครับ ก็เปนคําขอที่ผมคิดวาไมมี ไมมีอะไรแอบแฝงนะครับ                

ทานอาจารยวิชาครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภา                

ที่เคารพครับ ผม วิชา  มหาคุณ นะครับ กรรมาธิการยกรางครับ จะเห็นไดวากรรมาธิการ

ยกรางทั้งหลายนี่นะครับ ไมไดดื้อร้ันนะครับ เราไดมีการพูดจากันดวยดี ลงไปก็มีการ

พูดจากันนะครับ กับทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ กับกลุมตาง ๆ นี่ บอกยอมรับกันไดไหม

นะครับวา ในเรื่องของการสืบสิทธินะครับ ในเรื่องของการที่จะรอนสิทธิเขานะครับ สําหรับ

คนที่เขาเคยลงสมัครรับเลือกตั้งมาแลวนี่ ผมตรวจดูรัฐธรรมนูญโดยตลอดมานี่นะครับ 

เร่ืองของการมีภูมิลําเนาอยูก็ดี เร่ืองของการเคยศึกษามาก็ดี ก็ยืนตามแนวนี้มาโดยตลอด

ครับ เพราะฉะนั้นเราก็แสดงเรื่องของการรอนสิทธิใหดูนะครับวา ในการที่เราดําเนินการ

ตามหลักการมา ก็คือ เราไดพิจารณาแลว  โดยตระหนักนะครับ มิฉะนั้นแลวจะกลายเปน 



 ๑๓๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริวรรณ ๕๙/๒ 

 

วากรรมาธิการยกรางนี่ พอมีอะไรขึ้นมาแลวเปลี่ยนปุบปบ ปุบปบนะครับ นึกจะเปลี่ยน

อะไรก็เปลี่ยน เปลี่ยนตามความสะใจนะครับ เปลี่ยนตามความตองการนะครับ ถาหากวา          

ทานเห็นวา ที่กรรมาธิการยกรางพิจารณามา แลวไมเหมาะสมอยางไร ทานก็มีสิทธิที่จะ

ปรับเปลี่ยนไดนะครับ ซึ่งในกรณีที่เราปรับเปลี่ยนก็ตองเปนไปตามหลักการนะครับ ซึ่งเรา

ก็ยอมนะครับ ถาเผื่อเห็นวามีเหตุมีผล ทานจะเห็นไดวาผมนี่  เฉพาะผมเองนะครับ ผมได

พูดมาโดยตลอดนะครับ ถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวา เราจมปลักกับน้ําเนา

นะครับ ในการเลือกตั้งนะครับ ในระบบเดิมนี่นะครับ มาตั้งแตดั้งเดิม ผมพูดอยางนี้มา

โดยตลอด ทานก็คงจะเห็นนะครับวา ผมมีความบริสุทธิ์ใจจริง ๆ แตหลักการ คือหลักการ

ครับ เร่ืองการรางนี่นะครับ การรางรัฐธรรมนูญ ไมใชขายขาวแกงครับ การรางรัฐธรรมนูญ

เปนเรื่องที่เราจะตองพิจารณาโดยรอบคอบครับ โดยตระหนักครับ เพื่อใหสอดคลอง            

นะครับ กับการที่เราไดใหสิทธิกับใคร หรือไมใหสิทธิกับใครบางนะครับ เราตองใหเขารู

ดวยนะครับ เพราะฉะนั้นเราถึงขอไงครับวา เอาไหมนะครับ เราใสไวในบทเฉพาะกาลนี่ 

นะครับ ซึ่งสวนใหญก็เห็นดวย แตวาพอเขามา ทานการุณ ขออนุญาตเอยนามนะครับ 

ทานมีความประสงคดีนะครับ ผมคิดวาทานคงไมไดประสงครายอะไรนะครับ คงไมได

ตั้งใจที่จะเขนฆาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกาแตอยางใดนะครับ แตวามันควรจะเปนไป

ดวยความราบรื่นนะครับ ในกรณีของการเปลี่ยนผาน ในเรื่องของระบบครับ ผมขอ

อนุญาตใหบันทึกไวนะครับผม 

 

               - ๖๐/๑ 

 



 ๑๓๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๖๐/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ อาจารยครับ ก็เปนเหตุผล ที่นารับฟงนะครับ ทานอาจารยจรัสครับ             

เชิญครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ                    

ผม จรัส สุวรรณมาลา ครับ ทานประธานครับ กระผมคิดวา ขอเสนอการปรึกษาหารือกัน

ระหวางกรรมาธิการกับ สสร. ขางลางนี้นะครับ ผมคิดวาขอเสนอที่คุณการุณเสนอไป

เกี่ยวกับเร่ืองการกําหนดระยะเวลา ๕ ป สําหรับ สส. นี้หนักแนน แลวก็เปนที่ยอมรับ              

ผมคิดวากรรมาธิการขางบนก็ยอมรับ ขางลางก็ยอมรับนะครับ แลวก็ถึงเวลาเจรจากัน                

ผมเขาใจวาทุกคนจะคิดวาเปนไปได คือเปนเรื่องที่ดีที่นาจะบรรจุไวเปลี่ยนกติกานี้แนนอน

นะครับ อันนี้ไมนาจะมีขอโตแยงใด ๆ เปนแตวาเราจะตองอธิบายสังคมขางนอกไดวา    

เราจะใชมาตรการนี้ทันทีไดหรือไมนะครับ เหลือเวลาอีกประมาณสักหาเดือนจะเลือกตั้ง 

อันนี้คือขอเท็จจริง ซึ่งบังคับเราอยูเหมือนกันนะครับ คําถามก็คือวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

เรารางเพื่อที่จะใหคนขางนอกยอมรับ ไมไดรางเพื่อใหพวกเรารูสึกวาดีที่สุดนะครับ 

เพราะวาอันนี้แนนอนอยูแลว มันตองขางนอกดวย เพราะรางเสร็จแลวไมไดใชนี่ก็จะมี

ปญหา ทีนี้ถาจะใหสังคมขางนอกยอมรับเราก็ตองคิดเหมือนกันวา ชวงเปลี่ยนผานนี่         

ควรจะทําอยางไรนะครับ เราถึงไดมีบทเฉพาะกาลมาก กระผมคิดวาอยากจะเรียน            

ทานประธานผานไปยังเพื่อน ๆ สมาชิกวา เราจะประนีประนอมในเรื่องใหมีบทเฉพาะกาล

เฉพาะการเลือกตั้งคราวนี้ เพื่อที่จะใหรัฐธรรมนูญมันยอมรับไดนะครับ แทนที่จะแข็ง

กระโดกออกไปทีเดียว จะดีไหมครับ ผมอยากจะปรึกษาหารือครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบคุณทานอาจารยครับ เดี๋ยวขอทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ           

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง กอนอื่นผมตองขอบคุณทานกรรมาธิการนะครับ ที่ทานกรรมาธิการ

ก็ไมไดยึดถือตัวตน เพราะวาพวกผมนี้ไมไดแปรญัตติไว ทานจะกรุณาที่ เมื่อเห็นเหตุผล   

ที่คุณการุณนี่ เพราะคุณการุณเปนคนที่อยูสภามานานกวาเพื่อนในหองนี้ และก็เปน        

คนที่คุนตอสนาม แลวก็มาจากภาคอีสาน ที่เห็นคนหิ้วกระเปาไปก็เจ็บปวด แลวทาน 



 ๑๓๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๖๐/๒ 

 

กรรมาธิการก็กรุณารับฟง ผมคิดวาอันนี้เปนสิ่งที่ดี แลวทานก็กรุณาที่จะเหมือนกับทาน

แปรญัตติใหเองในขณะนี้เลย หลังจากที่ฟงคุณการุณ ผมวาก็เปนสิ่งที่ผมดีใจ แตทาน

กรรมาธิการก็ขอไวนิดเดียว ก็คือวา ในระหวางเปลี่ยนผานนี้มันอีก ๕ เดือนเทานั้น ที่จะมี

การเลือกตั้ง อยูดี ๆ เราจะไปหักโพละเลยจากของเดิม ที่คนเขาคาดหมายกันไว อาจจะขอ

ไวกอนในชวงการเลือกตั้งครั้งแรกครั้งเดียว แลวคนที่จะหิ้วกระเปาไปนี้มันก็ไมทัน 

เพราะวาอีก ๕ เดือน ในกฎนี้ก็เขียน ๒ ป มันก็หิ้วกระเปาไปไมทันอยูดี ไมวาจะหิ้วเขต

หรือจะหิ้วจังหวัดนี่ มันก็หิ้วไมทัน เพราะในนี้ก็เขียน ๒ ป มันก็ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง 

เพราะฉะนั้นถาเราเดินกันนี่เราก็คอย ๆ เดินอยางนี้ ก็ดีขึ้น ผมก็อยากจะขอรองทุกฝาย         

ไดไหมครับ รวมทั้งคุณการุณดวย ผมคิดวาคุณการุณเปนคนที่รูเ ร่ืองนี้ดีที่สุด แลวก็

ปรารถนาดี ผมคิดวาทานศิวะก็ปรารถนาดีนะครับ แตวาผมคิดวาถาเปนอยางนี้                     

ก็อยากจะขอรองกรรมาธิการวา  ขอรองอีกสักครั้งหนึ่งวา  ทานอยาไปยึดตัวตน                   

ทานกลับมา แลวก็เอาอยางที่ทานวานี้ ผมเชื่อวา เราสวนใหญก็คงจะเห็นดวยกับทาน          

นะครับ เพราะวาได ๕ ปอยางที่พูด แลวก็บทเฉพาะกาล เฉพาะครั้งแรก ๒ ป แลวเรายังมี

เวลาอีกหลายวัน เราก็คุยกัน เราก็พิจารณาดูไปเร่ือย ๆ ในชั้นนี้ก็รับหลักการกันไปวา         

เปนอยางนี้ ผมวาก็ดีกวาไมไดเดินหนาไปไหนเลย ผมขอวาอยางนี้ ทานประธานครับ            

จะขอความกรุณาทางกรรมาธิการวา ถาทานจะกรุณาเสนอตามญัตติ ที่ทานขอแปรญัตติ

เองเมื่อกี้นี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ พวกผมก็จะขอบพระคุณ ขอบพระคุณครับ 

 

           - ๖๑/๑ 

 



 ๑๓๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๖๑/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบคุณทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ขอทาน พลตํารวจเอก มีชัย หนอยนะครับ เชิญครับ 

ทานครับ 

  พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ  :  เรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ             

ที่เคารพ กระผม พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผมดวยความ

เคารพทุกทานนะครับ ผมคิดวาความปรารถนาดี ของทานประธานก็ดี ทานกรรมาธิการ          

ก็ดี พวกกระผมที่อยูขางลางก็ดี ประชาชนก็ดี เราตองการรัฐธรรมนูญที่ดีสําหรับ

ประชาชน ผมขออนุญาตเปรียบเสมือนวา ทานกรรมาธิการเหมือนคนปรุงอาหาร               

พวกกระผมคนชิมอาหารนะครับ เพราะฉะนั้นรสชาดที่ทานปรุงนี่อาจจะถูกรสลิ้นของทาน 

เวลาเดียวกันพวกผมก็อยากจะ อยากลิ้มรสดวยตนเองเหมือนกัน แตการที่เรามาพบกัน

ลิ้นมันพอไปกันไดนี่ ผมคิดวามันก็นาจะประโยชนสูงสุด ทานรางมา พวกผมฟงได ผมก็ 

โอ.เค. ก็สงใหประชาชนเลือกอีกทีหนึ่งนะครับ ผมคิดวานั่นคือความสําเร็จ ความสมหวัง

กับทุกคน เพราะฉะนั้นผมก็เรียนทานประธานวา การประนีประนอมครับ คือหลักสําคัญ

ของประชาธิปไตย ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบคุณครับ คราวนี้ทานกรรมาธิการ ทานอาจารยวุฒิสารครับ 

  รองศาสตราจารยวุ ฒิสาร  ตันไชย  (กรรมาธิการ )   :  กราบเรียน                     

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ผมขออนุญาตกราบเรียน               

ทานประธานผานไปยังเพื่อนสมาชิกครับวา สิ่งที่ผมไดแถลงเปนการประนีประนอม               

นะครับ เปนการประนีประนอมซึ่งผมคิดวาเปนบรรยากาศที่ดี แลวก็หาทางออกรวมกัน         

ที่จะรักษาทั้งหลักการและความเปนจริง ในเรื่องรัฐธรรมนูญที่จะผานหรือไมผาน ดังนั้นนี่

ผมก็คิดวาหากเพื่อนสมาชิกยังเห็นวาหลักการนี้ยังดี กรรมาธิการเอง อยางที่ผม                

กราบเรียนครับวา ก็มีความเห็นคลอยตาม แตเราขอเรื่องเดียววา ขอหลักไวกอนวา              

อยาใหมีผลบังคับในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยไมไดหมายถึงประโยชนตอบุคคลใดเลย               

แตเปนประโยชนซึ่งเกิดขึ้น โดยขณะนี้ก็ยังไมรูหรอกครับวาใครจะใชสิทธิหรือไมใช      

สิทธิอยางไร อาจจะไมมีผลเลยก็ได หรืออาจจะมีอะไรก็ได ดังนั้น ผมจึงไมอยากเห็นการ 



 ๑๓๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๖๑/๒ 

 

คาดหวังของเรา หรือการคาดการณของเรา ที่จะมีผลกระทบตาง ๆ เปนเรื่องของตัวบุคคล 

หรือเปนจินตนาการ แตผมอยากใหเรามองถึงหลักวา เร่ืองเหลานี้ไดไปรอนสิทธิอะไร

หรือไม อยางไร ดังนั้นกรรมาธิการซึ่งเสียงขางมาก โดยที่ทานประธานไดมอบใหผมชี้แจง 

ก็คือวา ขอเรียนหารือทานสมาชิกกอนครับวา เราพรอมจะปรับแกในหลักการนะครับ            

ในคุณสมบัติของ สส. มาตรา ๙๕ (๔) ตั้งแตขอ (ก) ถึงขอ (จ) ใหเปนไปสอดคลองกับ

สมาชิกวุฒิสภา โดยมีเงื่อนไขวา ใหไปเติมในบทเฉพาะกาล ในมาตรา ๒๘๗ ใหการแกไข

เหลานี้ไมมีผลบังคับกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น หากหลักการนี้เพื่อนสมาชิกเห็นชอบ ไมมี

ใครคัดคาน กระผมก็จะเสนอขอแกไข ขอบพระคุณมากครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบคุณครับ ก็เรียนถามเพื่อนสมาชิกของเรานะครับวากรุณา ทานอาจารยเจิมศักดิ์แทน

ใชไหม ตอบแทนเลยใชไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คงตอบแทนไมไดหรอกครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ           

ก็เอาอยางนั้น 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  พอดีเร่ืองที่อาจารยวุฒิสารพูดถึง    

(ก) ถึง (จ) นะครับ ผมขอวา (ข) ตัดทิ้ง  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : (ข)  

ตัดแลวครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  (ข) ไมใสบทเฉพาะกาลดวยนะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ไมมี

ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :               

ทานศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.    

นะครับ ตามคําชี้แจงของทานอาจารยวุฒิสารนั้น ผมก็คิดวาถาเราจะยึดหลักอยางนั้น      



 ๑๓๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๖๑/๓ 

 

นะครับ ผมอยากใหกรรมาธิการยกรางชวยตรวจสอบรัฐธรรมนูญทั้งหมดที่เรารางกันมานี่ 

อันไหนบาง ที่เปนการรอนสิทธิ แลวขอใหยกเวนเหมือนกัน มิฉะนั้นเราจะถูกกลาวหาวา

เราไดเลือกปฏิบัติ เพราะอะไรมาตราไหนที่เปนการรอนสิทธิก็ควรจะตองยกเวนเหมือนกัน 

วาไมควรใชกับการเลือกตั้งครั้งนี้ มิฉะนั้นเราจะไมมีคําตอบกับสังคมวาทําไมเรายกเวนอัน

นี้ ทําไมเราไมยกเวน อันนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวาถากรรมาธิการยังยืนยันวา

อยากจะใชรางเดิม สวนตัวผมก็ไมขัดของอะไรครับ ก็พรอมที่จะเอาอยางไรก็ได จะ

ลงคะแนนก็ได อะไรก็ไดครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : คงไม

ตองถึงขนาดนั้นนะครับ ไมตองลงคะแนน อาจารยวุฒิสารครับ ประเด็นที่ ประเด็นอื่น ๆ 

ที่วาจะไปรอนสิทธินะครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนครับ                

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย ครับ ตอประเด็นขอคําถามของทานสมาชิก            

ผมคิดวาหลักการใหญที่เราพิจารณา แลวก็ใหความสําคัญในมาตรานี้นี่มันเชื่อมโยงกับ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังการมีรัฐธรรมนูญ --------------------------------------------- 

 

          - ๖๒/๑ 

 



 ๑๓๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              นงลักษณ ๖๒/๑ 

 

ดังนั้น ความสําคัญที่เราพยายามมองขณะนี้ คือเร่ืองของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น เพื่อทํา

ใหบานเมืองกลับมาสูภาวะปกติ ดังนั้นอะไรก็ตามที่กรรมาธิการเห็นวา พอที่จะทําใหเกิด

การเลือกตั้งได เราก็อยากทําครับ ทานจะเห็นวา การเขียนมาตรา ๒๘๗ ในบทเฉพาะกาล

เร่ืองของการกําหนด ยกเวน ในเรื่องของการสังกัดพรรค ก็เปนเหตุผลครับ ที่บอกวา              

จะไมไดไปกีดกันใคร อันเนื่องมาจากวากติกาเราที่วางใหมนั้น ไมควรบังคับเทานั้นเอง

ครับ สวนถาทานสมาชิกอยากจะใหกลับไปทบทวนทั้งหมด ผมคิดวาเปนหนาที่ของ

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกคนครับ ถาเราคิดหลักการนี้ วาหลักการนี้ถูก และทานเห็น

ทานก็เสนอครับ ผมคิดวาไมมีปญหา แตประเด็นที่เราหารือตอนนี้ เปนประเด็นที่จะรักษา

สภาพของเหตุการณที่กําลังจะเกิดในอนาคตอันใกล ใหเปนไปอยางที่ไมมีภาวะแทรกซอน

มากนัก ดังนั้น ผมจึงกราบเรียนวา เหตุผลของคณะกรรมาธิการไมไดมีเหตุผลเพื่อ           

บุคคลหนึ่งบุคคลใด แตเพื่อรักษาหลักการ แลวก็แนวทางที่เราอยากเห็นวาอะไรจะเกิดขึ้น

ในอนาคตเทานั้นเองครับ จึงขออนุญาตกราบเรียนดังนี้ครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ ผมยืนยันอีกคนวา ไมมีเจตนาเปนอยางอื่น สมาชิกก็ไมมีใครปฏิเสธเลย 

ใชไหมครับ  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ขออนุญาตทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :               

เชิญครับ สั้น ๆ เลยครับ จะจบแลวครับ 

   นายกฤษฎา  ใหวัฒนานุกูล  : ทานประธานครับ ผม กฤษฎา                          

ใหวัฒนานุกูล ครับ  ผมขออนุญาตทานประธานผานไปยังกรรมาธิการยกราง อยากให

ทางทานกรรมาธิการยกราง ชวยสรุปความชัดเจนในสวนนี้อีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อความ

เขาใจที่ตรงกัน เพราะเมื่อกี้ทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็ยังตองยอนกลับมาถามขอ (ข) เลยครับ 

เพราะวาประเด็นนี้มันไมมีการยื่นการแปรญัตติกันครับ ทําความเขาใจใหตรงกับสภา          

แหงนี้ ขอบพระคุณครับทาน 

 

 



 ๑๔๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              นงลักษณ ๖๒/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : จะอีก

ทีหนึ่งหรือครับ กรรมาธิการจะลองอีกทีไดไหมครับ สั้น ๆ ทานอาจารยประพันธ หรือวา

ใครจะ ออ ทานประธาน ทานอัครวิทยครับ เชิญครับ 

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) : ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม 

อัครวิทย สุมาวงค กรรมาธิการ หากจะมีการแกไข ก็คงจะแกไขมาตรา ๙๕ (๔) ให

สอดคลองกับมาตรา ๑๑๐ (๔) ในเร่ืองของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งไมไดตัดเรื่องของการเคย

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร

ออกไปแลว ทองถิ่นนะครับ ก็จะตัดออกเชนเดียวกัน กําหนดระยะเวลา ถาหากวาเปนที่

ตกลงกัน ก็เชนเดียวกันระหวาง สส. กับ สว. นะครับ แตวาทั้งนั้นทั้งนี้ก็คงจะเปนอยางที่

ทานกรรมาธิการวุฒิสาร ไดเรียนตอที่ประชุมแลววา เราก็คงจะพยายามไมใหเกิดความ

เสียหายกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะครับ ฉะนั้นในเรื่องของการที่จะแกไขเชนนั้น                  

ก็อยากจะใหมีบทเฉพาะกาล ในมาตรา ๑๘๗ วรรคสามนะครับ ซึ่งก็มีขอความอยูแลว           

นะครับ ในเรื่องของการสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิกที่จะสมัคร สส. ในกรณีปกติตอง 

๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง ในวรรคสาม ของมาตรา ๒๘๗ ก็ไดกําหนดเอาไววา ในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปครั้งแรก ผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิก              

พรรคการเมืองไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง อันนี้ก็ตางจากบทบัญญัติหลัก          

ในมาตรา ๙๕ อยูแลวนะครับ ฉะนั้นเราก็จะเติมขอความ ถาสมมุติวาเปนที่ตกลงกันไดใน

เร่ืองของการที่เราแกไข มาตรา ๙๕ (๔) นั้นวา ในสวนระยะเวลาตามมาตรา ๙๕๔ กอให

กําหนดเวลาเปน กําหนดเดิม คือ ๑ ป ในระยะเวลาตามมาตรา ๙๕ (๔) (น) และ (จ)            

ใหกําหนดเวลาเปน ๒ ป ตรงกับที่ปรากฏอยูในรางปจจุบัน ถาหากวาที่ประชุมรับหลักการ

นี้นะครับ ในบริบท ๙๕ (๔) ก็สามารถแกไขใหสอดคลองกับ  ๑๑๐ (๔) ไดครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                   

ที่ประชุมจะ ทานศิวะอีกทีนะครับ 

   นายศิวะ แสงมณี :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี สสร.        

ขอความเขาใจอีกนิดหนึ่งครับวา ในสวนของสมาชิกวุฒิสภา ที่บอก ๕ ปนี้ก็จะเหมือนกัน      

ไหมครับ กับของ สส. วา เหมือนกันหรือเปลาครับ คือยกเวนในการเลือกตั้งนี้ดวย               



 ๑๔๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              นงลักษณ ๖๒/๓ 

 

หรือเปลาครับวา ทําไม สว. ไมยกเวน แลว สส. ยกเวน นั่นสิคือ อยากทราบวา คือผม

อยากใหปฏิบัติเหมือนกันนะครับ ถาจะยกเวนก็ขอใหยกเวนเหมือนกัน ถาไมยกเวนก็ไม

ยกเวน ผมคิดวาเพื่อเราจะไดตอบขางนอกได ไมอยางนั้นมัน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :               

เชิญครับ ทานอาจารยครับ 

 

                                                                                                - ๖๓/๑ 

 



 ๑๔๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                            ดรุณี ๖๓/๑ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  : ทานประธานสภา              

ที่เคารพครับ ผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกราง อีกครั้งครับ ผมขอเรียนวา ในเรื่องของ

การเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา มันเปนระบบที่เราสรางขึ้นใหมเลย ที่แตกตาง

จากระบบดั้งเดิมนะครับ ที่เปนมา เราตองการที่จะใหสมาชิกวุฒิสภาพนจากการมี          

ฐานเสียงทางการเมืองโดยเด็ดขาด ผมอยากเรียนวา เราไดวางหลักการควบคุมไวทุกกรณี

นะครับ ตั้งแตการเปนกลางทางเมืองนะครับ ในเรื่องของการที่มีชื่ออยูในถิ่นที่อยูนะครับ 

แลวก็การที่เปนสมาชิกพรรคการเมืองอะไรนี่ เราพยายามที่จะตัดโอกาสเขาทุกทาง คือ

ไมใหมีฐานในดานการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้นเลยนะครับ ตองเปนคนของพื้นที่อยางจริงจัง 

เพื่อที่จะไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ที่มีความสงางาม ไมเหมือนอยางสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรนะครับ ใหเปนคนที่เปนที่ปรึกษาได เปนคนที่นาเชื่อถือไดนะครับ เปนคนที่              

นาเคารพ คือเปลี่ยนระบบ แลวก็มีการเลือก ๗๖ นะครับ แลวก็เลือกสรร หรือการคัดสรร

อีก ๗๔ นะครับ เพราะฉะนั้นจึงเปนการเปลี่ยนระบบแบบถลมทลายเลย พลิกฟา        

พลิกดินเลย สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานี่ ซึ่งเราตองการใหเปนแบบอยางที่ดี            

นะครับ สําหรับโมเดล หรือแบบใหมของสมาชิกวุฒิสภา เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นวา        

การมีความเขมงวดในคุณสมบัตินั้น เปนความจําเปนนะครับ แลวก็คงจะตองเริ่มตนระบบ

ใหมเลย ถาเอาระบบเกามาดวยนะครับ ผูกติดมานี่ ความสงางาม จะเกิดขึ้นไหมครับ    

แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น มันเปนระบบดั้งเดิมที่มันเปนมาอยูนะครับ เขาก็น้ําเนา

มาแตดั้งเดิมแลว นี่ผมพูดกันตรงไปตรงมาเลยนะครับ ระบบมันจะเปลี่ยนแปลงโดย

ฉับพลันไมไดนะครับ ชาวบานเขาเปนอยางนี้มานะครับ เขารูกันมา เราจะเปลี่ยนแบบ

พลิกฟา พลิกดินในทันทีนี่นะครับ เราจะเห็นไดเลยวา กระทบถึงพรรคการเมืองที่เขาดูแล

ผูคนในพื้นที่นะครับ ในผูที่เตรียมการอะไรนี่ ในการเลือกตั้งนี่ เราตองเห็นอกเห็นใจเขา   

นะครับ ผมเองนี่นะครับ ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันทันที แบบพลิกฟา พลิกดิน 

เหมือนอยางที่ทานสมาชิก ทานตองการเหมือนกันนะครับ ใหสะอาด บริสุทธิ์ ผองใส     

แตเราตองยอมรับความเปนจริงดวยครับ การรางรัฐธรรมนูญ ผมคิดวาตองติดดินดวย

ครับ ไมใชวาเราจะทําอะไรตามใจของเราเสมอไปนะครับ ผมก็พยายามประนีประนอม

รอมชอมที่สุดแลวครับ  



 ๑๔๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                               ดรุณี ๖๓/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ขอบคุณทานอาจารยครับ ผมก็เปนอดีต สส. นั่งอยูตรงนี้เหมือนกันนะครับ ขอรอง ก็พอ

ยุติไดแลวนะครับ ทานอาจารยศิวะครับ ทานศิวะครับ อีกทีเดียวนะครับ ขอสั้น ๆ และก็

จะตองลงมติ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ผมขอนาทีเดียวครับ คือทานประธานครับ ผม ศิวะ 

แสงมณี คือผมไมมีวัตถุประสงคอยางอื่นหรอกครับ แตผมเวลามีคําถาม เวลาออกไป            

จะรณรงคนี่ วาตางกันอยางไร  พอเราบอกวามาตรานี้  เราวาเปนการรอนสิทธิ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนะครับ เราบอกวา เพราะฉะนั้นเรากําหนด ๕ ป ไมไดเปนการ

รอนสิทธิเขา พอมาวุฒิสมาชิก เราไปกําหนด ๕ ป เราบอกวา เปนนวัตกรรมใหม คือผม 

ไมทราบ เราจะเอาคําตอบอยางนี้ไปตอบอยางไร เพราะฉะนั้นผมเพียงแตฝากความคิด

ของผมนี่ไว สําหรับบันทึกไวในเจตนารมณแลวกันครับ และวันหนึ่งจะพิสูจนวา                 

ความสงางามกัน ที่วามันเกิดไดจริงไหม ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ขอบพระคุณครับ ทานการุณเดี๋ยวขอ เพราะมีอยูในบัญชีกอนครับ ทานสมเกียรติครับ 

เชิญครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผมขอ       

๑๕ วิ นะครับ ผม สมเกียรติ รอดเจริญ สสร. ครับ เราจะรางรัฐธรรมนูญในหลักการ ไมมี

การบังคับ กับไมมีการรอนสิทธิใชไหม แคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :              

เชิญทานการุณนะครับ สั้น ๆ นะครับ ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม การุณ สสร. นะครับ            

ผูเสนอ เบื้องตนผมไมรูจะเรียนอธิบายซ้ําแลวซ้ําอีกไดอยางไรนะครับ ถาเทียบกันระหวาง 

สส. กับ สว. การตองติดพื้นที่นี่นะครับ ------------------------------------------------------------- 

 

          - ๖๔/๑ 

 



 ๑๔๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๖๔/๑ 

 

ทานประธานก็รู ทานเคยเปน สส. สส. จะตองติดพื้นที่มากกวา สว. ดวยซ้ําไป ผมเปน สว. 

นะครับ ยังสามารถหางพื้นที่ไดเยอะเลย แต สส. นี้ไมไดครับ เพราะฉะนั้นเรื่องติดพื้นที่นี่ 

หลักการแลวตอง สส. หนักกวา ที่เปนหวงที่สุด ไมใชหวงกรณีเร่ือง สส. เขตเลือกตั้ง                 

แตหวงที่สุด คือ สส. แบบบัญชีรายชื่อที่เปนกลุมจังหวัด พวกหิ้วกระเปานี่แหละครับ     

จะไปขอดูแลกลุมจังหวัดในพื้นที่ที่เปนเขตเลือกตั้ง เพราะเขาจะไดเปนบัญชีรายชื่อ                  

หมายเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ นี่ เขาจะมีโอกาสไดคะแนนเพียงพอ ที่จะไดเปน สส. บัญชีรายชื่อ

นี่นะครับ จะตองมีคะแนนอยางมากพอที่จะไดอยูในเกณฑ บัญชีรายชื่อ วิธีการจะได

เพราะเขาเปนพวกหิ้วกระเปาไมมีคะแนนเสียง ไมมีฐาน ก็คือ หิ้วกระเปาไปใหกับ        

เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ ๕ ลาน ๕ ลาน ๕ ลาน ๕ ลาน ๕ ลาน เปนกําลังเสริม พื้นที่

ขนาดนี้นี่นะครับ ก็จะใชประมาณ ๗ ลานกวาคน ตามบัญชีนี้  ๗ ลานกวาคน ก็คือ

ประมาณทั้งหมดประมาณสามสี่สิบ สส. เขตเลือกตั้ง ทาน เขาชวยไปนะครับ รวมหัวกัน 

บัญชีรายชื่อไปสัก ๓ คน จะไดเปนหมายเลข ๑ ๒ ๓ ซึ่งมีโอกาสเปนปารตี้ลิสตของกลุม

จังหวัดตรงนี้ ๓ คน เขาเตยเงินกันนะครับ คนละประมาณรอยลานก็เปน ๓๐๐ ลาน           

๓๐๐ ลาน ก็ไปแจกเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ ๓ ลาน ๓ ลาน ๕ ลาน ๕ ลาน เสริมจาก 

ที่พรรค ที่พรรคตองชวยไปอีกในเขตเลือกตั้งอีก ทานเห็นไหมครับวา ที่ผมเปนหวงคือหวง

พวกหิ้วกระเปาไปโดยไปทําการลงในบัญชีเลือกตั้ง และคนเหลานี้ไมใชคนพื้นที่และ      

ไมติดดินและไมติดอยูในทองถิ่น ไปชั่วครั้งชั่วคราว เพียงเพื่อจะชนะเลือกตั้ง ใหเปนบัญชี

เลือกตั้งบัญชีรายชื่อ เสร็จแลวก็เขาไปสูตําแหนง เรียกวา ตําแหนงบริหารคือรัฐมนตรี 

ทานคอยดูเถอะครับ เขาจะไปในกลุมเหลานี้ และพรรคการเมืองแตละพรรคจะจําเปน               

ที่จําเปนจะตองอยากไดพวกหิ้วกระเปาไปชวยดูแลพื้นที่ เรียกวา กลุมจังหวัด ทั้งสิ้นนี่

ตางหากครับ ทานครับ ผมก็เสียใจนะครับวา ผมเสนอเรื่องนี้ขึ้นมา ปรากฏวากรรมาธิการ

ก็ยอมพิจารณาเรื่องนี้ให ยอมมาตอนแรก ก็บอกวา แก แลวตอมาก็ยอมปรับแกเปน ๕ ป

ให โดยมีบทเฉพาะกาล พอวากันไปวากันมา กรรมาธิการก็ ถาอยางนั้นแข็งกราวเลย            

คือใชฉบับที่กรรมาธิการเสนอมา โดยไมถอน ไมถอย สุดทายก็ยังบอกวา เอา ถาอยางนั้น 

ถายอมกันก็กลับไปอีกก็ได คือเสียใจมากครับวา ทําไมกรรมาธิการจึงยึกยัก ยึกยัก มี 

 



 ๑๔๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๖๔/๒ 

 

ทานที่เคารพนับถือ เขียนจดหมายมาบอกวา คุณการุณที่รัก ยอมถอยสักครั้งใหเปนไป

ตามกรรมาธิการ ลายมือชื่อนี้นะครับ ตองยอมครับ ผมตองเคารพทาน แลวก็ตองขอยอม 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ขอบคุณ 

  นายการุณ ใสงาม  :  เพื่อประโยชนครับ ผมเห็นวาไดเพียงสักครึ่งหนึ่ง 

หลักการคือ ๕ ป ๕ ป ๕ ป ทั้งหมดแลวในเบื้องตนนะครับ ทานไปเขียนบทเฉพาะกาล              

ก็ เอา ถือวาผมก็ไดมากแลวละ พี่นองสมาชิกทั้งหลาย เพื่อนที่เคารพทั้งหลาย รวมทั้ง             

พี่นองประชาชนทุกคนนะครับ ก็ถือวาไดเยอะแลว เพราะกรรมาธิการทานมีเมตตา             

เพียงเทานี้ ทานใหแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ เอาละ ยอม  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณมาก ถาอยางนั้นก็ตองมีมติกันใชไหมครับ เพราะวาขณะนี้

กรรมาธิการแกไข  

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) มี

สัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                

ถาเห็นชอบแลวไมตองเลยนะครับ ยืนยัน โอ.เค. ครับ ทุกคนพยักหนาเรียบรอย 

ขอบพระคุณมากครับ ตอไปเลยครับ 

  (นายอุทิศ ชูชวย ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :              

ครับผม 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :             

เชิญครับ ทานประธานไมเห็นนั่นนะ คุณอุทิศใชไหมครับ  

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ใชครับ ทานประธาน  

 



 ๑๔๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๖๔/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :             

เชิญครับ 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ผม อุทิศ ชูชวย ครับทานประธานครับ ขออนุญาต   

กราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการยกรางครับ สืบเนื่องจากกรณีที่ทานกรรมาธิการ 

แลวก็ผูแปรญัตติขางลางไดหารือกันเมื่อสักครูนะครับ มาตรา ๑๑๐ ครับทานครับ ผมขอ

อนุญาตนิดหนึ่ง ผานไปแลวครับ พิจารณาไปเมื่อคืนครับ ๑๑๐ ครับ ทานกรรมาธิการ           

ยกรางครับ ใน (๘) ที่มีการแกไขเม่ือคืนไมเปนรัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

แลวก็มีสวนที่ตัดออกนะครับ สวนที่ตัดออกคือสวนนี้นะครับ หรือผูดํารงตําแหนงใน

องคกรอิสระตามรัฐมนตรี นี้ตัดออกเมื่อคืน แลวก็ตอดวย คําวา เคยเปนแตพนจาก

ตําแหนงดังกลาวมาแลวยังไมเกิน จาก ๒ ป เปน ๕ ป เมื่อคืนนี้นะครับ  

 

             - ๖๕/๑ 

 



 ๑๔๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               รัตนา ๖๕/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                          

คุณอุทิศครับ ตองใหจบเร่ืองอันนี้เสียกอนไดไหมครับ อันนั้นยังไมถึงนะครับ  

  นายอุทิศ  ชูช วย   :  เกี่ยวเนื่องครับ  อาจารยครับ  เนื่องจากวาอันนี้                    

เราพิจารณาผานไปแลว แลวก็ผมอยากจะไมรบกวนมาก เพียงแตอยากจะกราบเรียน 

ทานกรรมาธิการ เนื่องจากวาเมื่อสักครูผมไดประสานกับกรรมาธิการขางนอกแลวครับ 

ทานครับ จะขออนุญาตหารือในที่ประชุมใหญนี้นิดเดียวครับ ไมมากครับ อยางนี้ครับ 

ทานประธานครับ ใน (๘) ครับ ทานกรรมาธิการครับ ที่บอกวา หรือไมดํารงตําแหนงทาง

การเมือง นี่นะครับ เมื่อคืนนี้กลับไปนี่ ไปดูในมาตรา ๒๕๐ ครับ ปรากฏวา คําวา                   

ผูไมดํารงตําแหนงทางการเมือง  นั้น  ผูดํารงตําแหนงทางเมืองนั้น  ประกอบดวย                       

ในมาตรา ๒๕๐ หนา ๑๒๑ นะครับ ใน (๖) บอกวา คือหมายถึงผูบริหารทองถิ่น และ

สมาชิกสภาทองถิ่น ตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับ ซึ่งก็หมายความวา การตัดสิทธิ   

ไมใหสมัครวุฒิสมาชิกนี่นะครับ รวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น

เปนเวลา ๕ ป หลังจากที่หมดวาระของทองถิ่นแลว ผมอยากจะกราบเรียนทาน

กรรมาธิการอยางนี้นะครับวา กรณีอยางนี้นี่นะครับ ปจจุบันนี้องคกรสวนทองถิ่น เรามี

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๗,๘๕๑ องคกร ทานครับ และผูที่เปนสมาชิกและผูบริหาร

ทองถิ่น ตีเสียวาแตละทองถิ่นมีประมาณ ๒๐ คน ครับ ผูที่อยูในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ๑๕๗,๐๐๐ กวาคน นี่นะครับ จะตองขาดสิทธิที่จะสมัครวุฒิสมาชิกถึง ๕ ป ครับ 

ทานครับ ถาพวกเราสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแหงนี้ คิดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทั้ง ๗,๐๐๐ กวาองคกร ขณะนี้นะครับ ตั้งแต อบต. เทศบาล อบจ. คือโรงเรียนของการ

ปกครองทองถิ่นเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนโรงเรียนเบื้องตนนี่นะครับ 

ผมคิดวาการตัดสิทธิของสมาชิกและผูบริหารทองถิ่น ๕ ป ถึงจะสมัครวุฒิสมาชิกไดนะ

ครับ ผมคิดวาเปนการไมใหโอกาสนะครับ ทานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ไมใช   

นี่คนละ นี่เปนคนละเรื่องเลยใชไหม 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  เดี๋ยวครับ ทานประธานครับ 

 



 ๑๔๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               รัตนา ๖๕/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                    

แลวผานแลวใชไหมนี่ครับ  

  นายอุทิศ ชูชวย  : ผานแลว ทานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ถาผาน

แลวก็ไมมีทางจะกลับมา ยอนมาไดหรอกครับ  

  นายอุทิศ ชูชวย  : กราบเรียนทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ถาผานแลวมันไมมีทางหรอกครับ 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ฟงผมสักนิดนะครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ไมใช

ครับ ก็ทุกคนจะชี้แจงไหมครับ ทางกรรมาธิการไปรับปากอะไร ตกลงกันหรือเปลาครับ 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ทานครับ ขออนุญาตถึงแมนวาจะไมสามารถที่จะแกไข

ไดในวันนี้ ก็อยากจะกราบเรียนที่ประชุม แลวก็กราบเรียนคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ

วา ชวยดูแลวก็ทบทวน แตถาสมมุติวา สามารถหยิบยกขึ้นมาในระหวางนี้ไดนี่  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  : 

กระผมเขาใจแลวครับ เขาก็มีชองทางที่จะหยิบยกมาทบทวนทีหลังนะครับ ก็ฝากไวได    

ใชไหมครับ  

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ขออนุญาตที่จะให 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :              

พอหลังจากนี้ อาว ทานอาจารยจรัญ เชิญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล  (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพครับ คือตอน

ที่ทําเรื่องนี้นี่ ตั้งกําหนดลักษณะตองหามของคนที่จะสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาใชไหมครับ 

ใน (๘) นี่ตองการที่จะตัดจากฝายบริหาร แลวก็ สส. อะไรอยางนี้ โดยที่ไมใหรวมถึงทาง

สวนทองถิ่นดวย --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๖๖/๑ 



 ๑๔๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๖๖/๑ 

 

เพราะวาทางฝายทองถิ่นนี่เขาไมไดเขามาเกี่ยวของกับทางการเมือง ในลักษณะที่จะ

ขัดแยงกับการทําหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา เพราะฉะนั้น คําวา ผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง ใน (๘) นี้ ไมไดมีเจตนาจะรวมถงึผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น ทีนี้วิธี

เขียนมันไมไดเขียนไวใหชัด ผมก็คิดวาใน (๘) นี้ ถาเราเติมตอทายไปวา ทั้งนี้ ไมรวมถึง

ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น ก็จะชัดเจน ตามวัตถุประสงคที่เห็นตรงกันอยู

แลวครับ ทานประธานครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                

แลวจะใหทําอยางไรครับ เพราะวานอกจากวาหลังจบนี้แลว ถึงจะใชสิทธิของกรรมาธิการ 

ถูกไหมครับ ตามขอ ๒๘ วรรคสองนะครับ ถาอยางนั้นนะได ผมเขาใจครับ เร่ืองราว

ทั้งหมด แตจะเอามาพิจารณาตอนนี้ไมไดนะครับ โอ.เค. ครับ ขออนุญาต ถาเขาใจตรงกัน

ก็ผานเลยนะครับ อาจารยวุฒิสารครับ 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธาน

ครับ ผม วุฒิสาร  ตันไชย กรรมาธิการครับ ผมเขาใจวาที่ประชุมเห็นชอบตรงกันเรื่องของ

การแก ใน ๙๕ (๔) ทั้งหมดนะครับ ถาผมเขาใจอยางนั้น ผมขออนุญาตกราบเรียนวา    

สิ่งที่ผมขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมที่กรรมาธิการขอแกไข ซึ่งอาจจะยังไมถึง แตมันอยู

ในมาตรา ๒๘๗ วรรคสาม ซึ่งเชื่อมโยงนะครับ กระผมจะขออนุญาตอานเพื่อเปนบันทึก            

นะครับ ในมาตรา ๒๘๗ วรรคสาม ในบทเฉพาะกาลนะครับ ไดเขียนไววา ในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปครั้งแรก ผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองเปนสมาชิกพรรค

การเมืองไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง นะครับ สวนที่คณะกรรมาธิการขอ

เพิ่มเติมนะครับ ก็คือวา สวนระยะเวลาตามมาตรา ๙๕ (๔) (ก) ใหกําหนดเปนเวลา ๑ ป 

และระยะเวลาตามมาตรา ๙๔ (๔) (ง) และ (จ) ใหกําหนดเวลาเปน ๒ ป อันนี้คือ          

ขอเพิ่มเติมครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :   

ถอยคําตอนนี้เราบันทึกไวเรียบรอยแลวนะครับ พอถึงเวลานั้นก็คอยไปวากันอีกทีหนึ่ง           

นะครับ ขอบพระคุณมากครับ ทานเลขาครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ 



 ๑๕๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เกศราภรณ ๖๖/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :              

ครับผม เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กระผม เจิมศักดิ์ นะครับ ที่ทานขอ

ใสไว ก็ไมมีอะไรขัดของ เพียงแตวา ๓๐ วัน เรายังไมพิจารณาสวนแรก สวนแรกเราคงจะ

กลับมาพิจารณาไดใชไหมครับ ถูกตองไหมครับ ชวยพูด จะไดบันทึกไวครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                          

ทานพยักหนาแลวพูดอีกทีก็แลวกันครับ บันทึกครับ 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)   :  ถูกตองครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  เอาละ

ครับ เรียบรอยนะครับ ขอบคุณทุกทานครับ ทานเลขาครับ เชิญตอครับ 

   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :   

จบมาตรา ๙๕ นะครับ ตอไปขึ้นมาตรา ๙๖ ไมมีการแกไข แตมีผูสงวนคําแปรญัตติอยู    

๔ กลุมครับ ทานอาจารยสมชัย ทานวัชรา ทานสุรชัยครับ ขอแปรญัตติไวครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ก็มี             

๔ กลุมนะครับ ทานอาจารยสมชัยเปนกลุมแรก เรียนเชิญครับ 

   นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานครับ มาตรา ๙๖ ที่ผม   

แปรญัตติไวในวงเล็บที่ ๕ นะครับ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับจํานวนปของผูที่เคยตอง             

คําพิพากษา จะขอเชิญใหคุณสุนทร  จันทรรังสี เปนผูนําเสนอครับ เชิญครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                

เชิญคุณสุนทรครับ 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสุนทร  

จันทรรังสี สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ขอแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญ ในมาตราที่ ๙๖ (๕)   

ที่บัญญัติวา บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น 

คือ ผูที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยใหพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแต

ความผิดอันกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ กระผมขอแปรเปนวา ไดพนโทษ 



 ๑๕๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๖๖/๓ 

 

มายังไมถึงยี่สิบปในวันเลือกตั้ง กระผมมีเหตุผลดังนี้ครับทานประธาน ประการที่ ๑ 

กระผมของใจในเจตนารมณของทานคณะกรรมาธิการยกรางเปนอยางยิ่ง แมจะมีความ

เคารพเปนลนพน เพราะเมื่อไดอานเหตุผลของทานที่กรุณาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ

ฉบับที่แลว ทานระบุวาทานตัดสิทธิผูที่ถูกจําคุกยังไมเกินหาป ไมใหรับสมัคร สส. ได 

เพราะไมประสงคที่จะใหผูมีเหตุมัวหมองปฏิบัติหนาที่เปนสมาชิกผูแทนราษฎร หรือ

สมาชิกวุฒิสภา เพราะขอบังคับนี้ใชรวมกันทั้ง สส. และ สว. นะครับ ทานระบุเชนนี้                  

ก็หมายความวา ในความหมายของทานนี้ ทานผูผานการจําคุกมาแลว ๕ ป ๑ วันขึ้นไป

เปนผูไมมัวหมองแลวใชไหมครับ ในการที่จะปฏิบัติหนาที่อันทรงเกียรตินี้ สภาราง

รัฐธรรมนูญแหงนี้กําลังจะเปนสภาลางมลทินใชไหมครับ แมวาทานจะอางวา การเขียนใน

มาตรานี้ดีกวาในอดีต เพราะในอดีตระบุวา ตองจําคุกตั้งแต ๒ ปขึ้นไป แตทานระบุ            

เพียงวา ถูกจําคุกมาแลว ไมวาจะกี่วัน กี่เดือน กี่ป ก็จะตองมานั่งรออีก ๕ ป ---------------- 

 

           - ๖๗/๑ 

 



 ๑๕๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รัศมี  ๖๗/๑ 

 

ทานประธานครับ ผูที่กระทําผิดทางอาญา และมีโทษถึงจําคุกนั้นแลว ไมวาจะเปน              

วันเดียว เดือนเดียว หรือปเดียว ก็ถือไดวาเปนโมฆะบุรุษแลวนะครับ ทานตั้งเวลา กําหนด

วันใหเขาลางตัว ลางใจ เพียง ๕ ปเทานั้น คือทานเชื่อม่ันวาเขาจะเปนคนดีของทาน หรือ

เปนคนดีของประเทศชาตินั้น กระผมเชื่อไมลงครับ ในระหวางการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน กระผมก็เคยไดถามประชาชนวา ระหวางผูที่จะสมัคร สส. หรือ สว. นี่ ระหวาง

ผูที่พนโทษมาแลว ๕ ป กับพนโทษมาแลว ๒๐ ป จะเลือกเอาอยางไหน ประชาชนตอบวา

อยางไร ทานประธานทราบไหมครับ ประชาชนตอบวา ไมตองการเลยครับ ผูที่ถูกจําคุก

มาแลว มาเปนตัวแทนของเขา เขารูสึกวาไมสมศักดิ์ศรี แตวาถาจะเปดโอกาสให ถาจะมี

ชองวางใหเขาบาง ใหเขามาบมตัว บมใจ สัก ๒๐ ป ก็ดูจะสาสมกับความผิดที่เขาได             

กอขึ้น อยางที่เรียกวา ๕ ปนี่นะครับทาน ถาเปนผาเปยกน้ําก็ถือวายังไมแหง ยังเปน      

ผาหมาด ๆ อยูนะครับ ถาเปนคนที่ผานคุกมา ก็ยังถือวากลิ่นสาบคุกยังไมจาง ความผิดที่

เขาจะตองมาเฝารอนี้ ผมคิดวามันสาสมไปกับความประพฤติของเขาในอดีต ทานคงจะได

เห็นนะครับวา บุคคลบางคน บางกลุม ที่ผานสถาบันของทานศิวะ ที่เคยควบคุมอยูแลว

นะครับ แตละคนจะมีบทบาทลีลาอยางไรบาง คงจะไดเห็นกันไมมากก็นอย ทานประธาน

ครับ และทานกรรมาธิการ กรุณาอยาไดนําความผิดทางกฎหมายแพง ที่ทานระบุมา           

มาเปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาตัวนี้นะครับ หรือทานจะโปรดไดเทียบเคียงกับคดีของ

ศาลฎีกาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเอามาเทียบกัน เพราะการเขาสูคนที่จะมาออก

กฎหมายของประเทศชาติ คนที่ไปจะสภาสูงของประเทศชาตินั้น มันตองผานการคัดกรอง

ตั้งแตตนน้ํา หรือเรียกวา ตัดไฟตั้งแตตนลม ประการที่ ๒ นะครับ เพื่อเปนการยกยอง

มาตรฐานของสมาชิกรัฐสภาไทยใหสูงขึ้น และใหสอดคลองกับมาตราที่ ๒๗๐ เร่ืองของ

จริยธรรมผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพราะผูมีจริยธรรมจะตองถูกบมฝงมาตั้งแตบาน 

ตั้งแตสังคมที่ดี มิใชเขาไปบมฝงในคุกมาเพียงระยะหนึ่ง แลวก็มารอเพียง ๕ ป แลวจะมี

จริยธรรมที่ดีได การกระทําใดที่ถือวาเปนโทษรายแรงถึงขั้นจําคุก อาจจะเปนมูลเหตุให

การกระทําผิดของมาตรฐานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดเสียหายอีก               

ในอนาคต ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

          - ๖๘/๑ 



 ๑๕๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           บุศยรินทร ๖๘/๑ 

 

บรรดาทาน สสร. ของเราหลายทานนะครับ ที่มีบทบาททางกฎหมายซึ่งผมอยากจะขอ

อนุญาตยกตัวอยาง อยางเชน ทานอัยการผู มีปากกับใจตรงกันอยูซายมือนี้ครับ         

ทานอัยการ เสริมเกียรติ วรดิษฐ ทานก็กลาวย้ํานะครับ วา ผูที่ผานคุกมาแลว ที่ทาน

ตัดสิน ที่ทานชวยมานะครับ หลายคนครับ ตัดสินมาแลว พนโทษมาแลว ก็อีกไมกี่ป             

ทานก็ตองกลับมาตัดสินคดีเกา คนเกา ในขอหาเกา ในขอหาเกา จับเขาไปขังคุกใหม            

หรือครับ แลวทานผูพิพากษาอาวุโสอีกหลายทาน ก็ยอมรับในจิตใจของคนเหลานี้ที่วา 

ระยะเวลาเพียง ๕ ป ไมพอที่จะชะลางของเขาครับ เพื่อเปนการสงเสริมสถานะของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๑๐ (๗) ใหเปนผูทรงเกียรติ

อยางแทจริง เพราะในการยอมรับนับถือของคนทั่วไป หรือสภาทรงเกียรติ ซึ่งเรียกขานกัน

มาเนิ่นนานหลายสิบปแลวนะครับ วา สส. หรือ สว. คือผูทรงเกียรติ หากมี สส. หรือ สว. ที่

เพิ่งพนโทษออกมาหมาด ๆ นั้น ประชาชนไทยจะยอมรับสถาบัน สส. หรือ สว. ได                    

หรือครับวา เปนสถาบันที่ทรงเกียรติ ไดอยางสนิทใจ  

  ประการที่ ๓ นะครับ ทานประธาน ประการที่ ๓ เพื่อชวยลดปญหาของ 

กกต. ในการจัดการเลือกตั้ง เชน ปญหาการซื้อเสียง การโกงการเลือกตั้งหรือการ

ประทุษรายตอรางกายของคูแขงใหลดนอยลง ลดปญหาการทุจริต คอรรัปชัน ทั้งปวง    

อันอาจจะเกิดจากบรรดาผูสมัครที่เคยผานคําพิพากษาใหจําคุกมาแลวหรือเฉียดคุก

มาแลว เพราะบุคคลเหลานี้ยอมจะทําไดทุกอยาง เพื่อที่จะใหเขาไดชนะการเลือกตั้ง 

เพราะหนักกวานี้เขาก็ผานมาแลว จึงไมแปลกเลยที่เขาจะทําอะไรก็ได ผมจะขอยอน

ประวัติศาสตรเล็กนอยนะครับทาน เมื่อประมาณ ๒๐ ปเศษ ๆ ที่จังหวัดชายทะเลแหงหนึ่ง 

มีการแขงขันของผูสมัคร สส. ๒ คน ผูสมัครคนหนึ่งเปนคนทองถิ่น เปนกํานันชื่อดัง         

มีอิทธิพลคอนขางสูง มีคะแนนนิยมที่ดี ผูสมัครอีกคนหนึ่งก็มาจากที่อ่ืน มีอดีตเปน

นายทหารที่โดงดังคับฟาแตตองมารวงหลน เมื่อปลายป ๒๕๑๖ ตองไปตางประเทศ    

ตองถูกยึดทรัพย แตเขาก็จะกลับมาเพื่อที่จะสมัคร สส. จังหวัดนี้ เพื่อที่จะลางอาย     

ฟอกตัว  การรณรงคการแขงขันเปนไปอยางดุ เดือด  ยากที่จะมีใครทํานายไดวา              

ผลจะปรากฏเปนอยางไร อะไรเกิดขึ้นรูไหมครับ ทานประธาน ผมไมกลาวนะครับวาใคร 

 



 ๑๕๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           บุศยรินทร ๖๘/๒ 

 

เปนฝายกระทําตอใคร กอนวันเลือกตั้งไมนานนัก ฝายหนึ่งถูกยิงถลมดวยอาวุธสงคราม

ตายยับเยินคาที่ อีกฝายหนึ่งจึงไดรับเลือกตั้งไปอยางสบาย ๆ  นี่คือเหตุผลหนึ่งครับ ของ

การประทุษรายตอรางกาย ตอการสังหารกัน ถึงวาทําไดทุกอยาง อีกตัวอยางหนึ่งนะครับ

ทาน ในจังหวัดที่ไมไกลจากกรุงเทพเรา ซึ่งมีชื่อเสียงยกยองวาเปนจังหวัดโคตรโกงการ

เลือกตั้ง มีการโกงทุกรูปแบบ แมกระทั่งการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง ซึ่งสื่อมวลชนก็ไดเห็น 

ไดลงมาเผยแพร หลังจากการเลือกตั้ง กกต. สั่งเลือกตั้งใหม ซ้ําสอง ซ้ําสาม แตแลวก็ได             

ผูเลือกตั้ง ที่สุดทายก็ ที่มีประวัติที่ไมดีนะครับไดเขาไป แลวก็คนที่ชนะ ปรากฏวาทุกวันนี้

ก็ยังกอเร่ืองขึ้นนะครับ เปนเรื่องขาวฉาวโฉ และญาติผูใหญของผูนั้นก็ยังเปนปญหา            

เปนภาระกับ ปปช. อยูในขณะนี้ วันนี้ นี่คือพื้นฐานของคนที่มาจากพื้นฐานที่ไมถูกตอง           

ไมงดงาม หรือในคดีที่ผานการพิพากษา เมื่อมีนาคมปนี้นี่นะครับ เมื่อตนปนี้ เปนคดีดํา  

ที่ ๖๕๐/๒๕๔๙ และคดีแดง ที่ ๓๘๖/๒๕๕๐ ----------------------------------------------------- 

 

- ๖๙/๑ 

 



 ๑๕๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                         รสรินทร ๖๙/๑ 

 

เหตุเกิดที่จังหวัดภาคเหนือ ของ สสร. เราคนหนึ่งนะครับ ศาลที่ทําพิพากษาลงโทษ            

อดีตนายก อบต. ซึ่งเปนจําเลยที่ ๑ และอดีต สส. เขตหนึ่ง ของพรรคใหญ เปนจําเลยที่ ๒ 

ในความผิดฐานยืนแจกเหลาในวันเลือกตั้งหนาหนวยเลือกตั้ง แลวโฆษณาหาเสียง            

ศาลลงโทษโดยไมรออาญาเลยนะครับทาน ลงโทษจําคุกคนละ ๒ ป และเพิกถอนสิทธิ

การเลือกตั้งเทาไร ทานทราบไหมครับ คนละ ๑๐ ปครับ ซึ่งศาลยุติธรรมทานเล็งเห็นความ

ชั่วรายทางดานนี้นะครับ ทานไมลงโทษเพียงแต ๕ ปเทานั้นนะครับ กรณีนี้ทานลงโทษถึง 

๑๐ ป และยิ่งกวานั้นทานทราบไหมครับวา จําเลยที่ ๑ กอนหนาที่จะไดรับคําพิพากษาใน

ครั้งนี้ ไดรับคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกมาแลว ๑๔ ป ในคดีโกงขาวในโครงการรับจํานํา

ขาวของรัฐบาล ซึ่งยังไมทันไดรับโทษมาของคดีแรกเลยนะครับ ก็มากอเหตุในคดีซ้ํากันอีก 

มาโกงการเลือกตั้งขึ้นมาอีก สิ่งเหลานี้ดังกลาวละครับ ที่ผมกลาววาบุคคลประเภทนี้            

เขาจะไมมีความสะทกสะทาน ประหวั่นพรั่นพรึงกับคุกตะรางแลว เพราะเขาผานมาแลว 

ทั้ง ๓ ประการ ที่ผมยกมาพอสังเขป ก็เพื่อที่จะชี้วา พื้นฐานของบุคคลสําคัญที่สุดนะครับ 

เพราะฉะนั้นสภาแหงนี้ ผมวาไมจําเปนตองเปดโอกาสใหผูที่มีพื้นฐานดางพรอยเขามา

เปนผูแทนอันทรงเกียรติของประชาชน ทั้ง ๆ ที่สุจริตชนประเทศไทยยังมีมากมาย         

ลนแผนดิน 

  ประการที่ ๔ จากการศึกษาคนควาคุณสมบัติของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร หรือผูแทนประชาชนในประเทศที่เจริญแลวนะครับทาน เชน อเมริกา ในการ

เลือกตั้งทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น คือตั้งแตนายกเทศมนตรีขึ้นไป ไมวาจะเปน สว.  

สส. หากผูใดไดยายบานเขาไปอยูในคุกแลว หมดสิทธิทางการเมืองโดยสิ้นเชิงนะครับ 

หลายประเทศที่เจริญแลวเขายึดถือระบบ ระเบียบนี้ แลวรัฐธรรมนูญไทยเราฉบับนี้  

หลายทานก็บอกวา จะพยายามยึดถือแบบของอารยประเทศที่เจริญแลวเปนตัวอยาง               

แตผมไมทราบวาเพราะเหตุอะไร ในมาตรานี้จึงพยายามหลีกหนีแบบอยางที่ดีของ

ประเทศที่เจริญแลว เพราะวารัฐธรรมนูญที่เรากําลังจะรางนี้ เราก็ยอมรับกันนะครับวา 

เรากําลังยึดโยงอยูจากหลายมาตราของประเทศที่เจริญแลว ทานประธานและเพื่อน

สมาชิกผูมีเกียรติครับ กระผมขอยืนยันวา กระผมไมไดมีวาระซอนเรนอันใด กระผมไมได 

 



 ๑๕๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                        รสรินทร ๖๙/๒ 

 

หวังจะกีดกันใคร กระผมไมไดหวังประโยชนเพื่อตัวเอง เพื่อในการสมัครเลือกตั้งทั้งนั้น 

เพราะวาผมคิดวา กระผมไมมีความสามารถที่จะเปนผูแทนราษฎร หรือผูแทนวุฒิสมาชิก

ได แตที่กระผมนําเสนอนี้ ก็เพื่อที่จะทําใหมาตรฐานของรัฐสภาไทย มาตรฐานของผูแทน

ของพวกเราไดงดงามและสงา ขอกราบเรียนใหคณะกรรมาธิการที่เคารพ อยานึกวาเปน

เร่ืองตลกนะครับ ๒๐ ป ๕ ปนั้นไมนานเลยครับ ประเดี๋ยวเดียวครับ เห็นกันอยูนะครับ 

และทานเพื่อนสมาชิกไดโปรดพิจารณาสนับสนุนดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณมากครับ เชิญทานสุรชัย ตัวทานเองเลยนะครับ ไมไดมอบใหใคร เชิญครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย             

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติ มาตรา ๙๖ ครับ                    

กราบเรียนทานประธาน  ทานกรรมาธิการยกราง  และเพื่อนสมาชิกที่ เคารพครับ                

มาตรา ๙๖  ที่ผมขอแปรญัตติไวนั้นมีประเด็นอยู ๒ ประเด็นครับ ซึ่งอยูใน (๙) กับ (๑๐) 

ซึ่งในมาตรา ๙๖ นี้ เปนการกําหนดคุณสมบัติตองหามของบุคคลที่จะเขาสูเสนทางของ

การเปน สส. (๙) นี่ เดิมกําหนดไวอยางนี้ครับ ---------------------------------------------------- 

 

          - ๗๐/๑ 

 



 ๑๕๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               กมลมาศ ๗๐/๑ 

 

ทานประธานครับ เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นก็มาเปน สส. ไมได (๑๐) 

เปนสมาชิกวุฒิสภาก็มาเปน สส. ไมได ทีนี้ประเด็นมันมีอยางนี้ทานประธานวา ถาเคย

เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา ก็จะไมขัดกับ 

ขอหามทั้งสองอนุดังกลาว กระผมมีความเห็นอยางนี้ครับวา ถาเรากําหนดขอหามสําหรับ

การเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รวมไปถึงการเปนสมาชิกวุฒิสภาวา  

ตองเปนในขณะที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งเปน สส. นั้นนี่ อาจกอใหเกิดความเสียหายกับ

งานของ สส. งานการเมืองของประเทศได อยางนี้ครับทานประธานครับ สมมุติผมกําลัง

เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ผมกําลังเปน สว. อยู แลวเดือนหนาจะมีการ

รับสมัครรับเลือกตั้ง สส. ผมเตรียมตัวจะลง สส. ครับทานประธานครับ ผมสามารถที่จะใช

ตําแหนงหนาที่ในฐานะที่ผมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นในฐานะที่ผมเปนผูบริหารทองถิ่น            

ในฐานะที่ผมเปน สว. หาเสียงลวงหนาใหตัวเองไดแลวครับ กอนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

ผมก็จะลาออกจากการเปนสมาชิกสภาทองถิ่น จากการเปนผูบริหารทองถิ่น ลาออกจาก

การเปน สว. แตผมไดใชตําแหนงหนาที่ดังกลาวหาเสียงใหตัวเองเรียบรอยไปแลวครับ 

หรือรวมถึงอาจจะใชงบของหลวงเรงรีบประชาสัมพันธผลงานที่จะเปนผลงานเชิง             

ประชานิยมหรือผลงานอะไรก็สุดแลวแต ที่จะทําใหผมสามารถสรางชื่อเสียงหรือหาเสียง

ใหกับตัวเองแลวไปลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดวยเหตุผลตรงนี้นี่

นะครับ ผมจึงเห็นควรวา ขอหามในการที่จะกําหนดคุณสมบัติเปนคุณสมบัติตองหาม

สําหรับผูที่จะลง สส. ใน (๙) และ (๑๐) นั้น จึงไมควรหามแตเฉพาะขณะที่ยังคงดํารง

ตําแหนงดังกลาวอยู ดวยเหตุนี้ผมจึงไดขอแปรญัตติเพิ่มเติมขอความใน (๙) และ (๑๐) 

ของมาตรา ๙๖ เปนดังนี้ครับ (๙) ขอเพิ่มเติมขอความเปนวา เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารสภาทองถิ่น หรือเคยเปนและพนตําแหนงมาไมเกินสองป นะครับ (๑๐) เปน

สมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนและพนตําแหนงดังกลาวไมเกินสองป ถามวาที่มา ๒ ป              

มาจากไหนครับ  ก็ตองกราบเรียนวา  ที่มา  ๒  ปนี้ เขียนขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับ                 

มาตรา ๑๑๐ (๘) ซึ่งเปนคุณสมบัติตองหามของบุคคลที่จะเปน สว. เชนเดียวกันครับ              

ใน (๘) ของมาตรา ๑๑๐ นั้น กําหนดหามบุคคลที่เปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง หรือเคยเปนแตพนจากตําแหนงดังกลาวแลวไมเกิน ๒ ป นะครับ เหตุผลที่ผม 



 ๑๕๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               กมลมาศ ๗๐/๒ 

 

กําหนด ๒ ป ก็เพื่อที่จะใหสอดคลองกับมาตรา ๑๑๐ ซึ่งเปนคุณสมบัติตองหามของ      

คนที่จะมาเปน สว. เชนเดียวกันนะครับ และเพื่อใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน 

   อีกประการหนึ่งที่ผมจะกราบเรียนเปนเหตุผลเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็น

ใน (๑๐) ซึ่งเปนประเด็นคุณสมบัติตองหามสําหรับผูเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปน

สมาชิกวุฒิสภา ที่ผมมีเหตุผลเกี่ยวกับคุณสมบัติตรงนี้ที่จะกราบเรียนเพิ่มเติมก็คือ คนที่

เปน สว. เราทราบกันดีอยูแลววาตองเปนกลางและมีอิสระทางการเมือง โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งตามรางเดิมของทานกรรมาธิการยกราง ทานก็เห็นวาหลักการนี้เปนหลักการสําคัญ 

ทานเขียนอยูในมาตรา ๙๕ (๓) ดวยซ้ําวา คนที่จะเปน สว. ตองมีความเปนกลางทางการ

เมือง แตจากการประชุมรวมกันทานยอมตัดออกไป การตัดออกไปนั้นไมไดหมายความวา 

สว. ไมตองมีความเปนกลางทางการเมือง แตเราตัดขอความนี้ออกจากรางรัฐธรรมนูญก็

ดวยเหตุผลวา จะมีปญหายุงยากในทางปฏิบัติ แตพวกเราเขาใจดีครับวา คนที่เปน สว. 

นั้นตองอิสระและเปนกลางทางการเมือง เมื่อเปนเชนนี้แลว ถาเรายังคงกําหนดใหผูที่เคย

เปน สว. สามารถลงสมัคร สส. ไดทันทีโดยไมมีเวนวรรคเรื่องของระยะเวลาไวกอน ความ

เปนกลางทางการเมืองของ สว. อาจจะแปรเปลี่ยนไปไดในชวงฤดูที่ใกลกับการที่จะมีการ

ลงสมัครรับเลือกตั้งเปน สส. นะครับ -------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                - ๗๑/๑ 

 



 ๑๕๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๗๑/๑ 

 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผมจึงเห็นควรวา เราควรที่จะเพิ่มเติมเร่ืองของระยะเวลาในการเปน

สมาชิกสภาทองถิ่น เปนผูบริหารทองถิ่น หรือเปนสมาชิกวุฒิสภา ที่จะเปนระยะเวลา

ตองหามในการที่จะลงสมัครเปน สส. คือ ควรเวนวรรคอยางนอย ๒ ป สุดทายนิดหนึ่ง

ครับ ทานประธานครับ เปนคําถามที่จะหารือไปยังกรรมาธิการยกราง เกี่ยวกับคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๙๖ (๒) ที่กําหนดใหเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต 

คุณสมบัติขอหามตรงนี้นี่ตองเปนคําพิพากษาถึงที่สุดกอนหรือไมนะครับ ตองเปนคํา

พิพากษาถึงที่สุดกอนหรือไม (๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๙๔ (๑) (๒) (๔) ทานไมไดหาม ๙๔ (๓) ไวนะครับ 

ทานไมไดหาม ๙๔ (๓) ไว นั่นหมายความวาผูที่ถูกคุมขังโดยหมายของศาลหรือคําสั่งโดย

ชอบดวยกฎหมายนั้นไมไดอยูในขอหามตาม (๓) นี้ดวยหรือไม ใชเจตนาที่ถูกตองของ

ทานหรือเปลานะครับ (๕) ครับ เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยพนโทษยังไมถึงหาปใน

วันเลือกตั้ง เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ นะครับ ที่ทาน

เขียนไวอยางนี้ผมอานแลวนี่มีปญหาวามันสอดคลองกับมาตรา ๑๐๑ สอดคลองกับ

มาตรา ๑๐๑ (๑๑) หรือไมนะครับ เพราะวาในมาตรา ๑๐๑ (๑๑) ใชคําวา ๑๐๑ สมาชิก

สภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดเมื่อตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมี

การรอการลงโทษก็ตามนะครับ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ก็จะพนสภาพของการ

เปน สส. นะครับ แตพอมาเปนคุณสมบัติของผูที่จะสมัครลงรับเลือกตั้งเปน สส. ทาน

กําหนดเพียงแตวาเคยตองคําพิพากษาใหจําคุก แตวาไมรอลงอาญา ก็มีสิทธิรับสมัคร             

ดูแลวมันจะขัดกันนะครับทานกรรมาธิการยกรางครับ เพราะวาเปน สส. แมลงรออาญา          

ก็ตองพนสภาพ แตทานใหสิทธิเขามาสมัครรับเลือกตั้งเปน สส. ได พอรับเลือกแลว               

ไดเปน สส. แลว รอลงอาญา ก็ตองพนสภาพจากการเปน สส. นะครับ กราบเรียนใหลอง

ทบทวนดูนิดหนึ่งวา ทําอยางไรเราจะทําใหคุณสมบัติใน (๕) นี้สอดคลองกับบทลงโทษใน

มาตรา ๑๐๑ (๑๑) ดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ เหลือทานวัชรานะครับ แปรไว ๓ อนุนะครับ (๒) (๑๐) (๑๐/๑) ครับ 

เชิญครับ  



 ๑๖๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ศันสนีย ๗๑/๒ 

 

   นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมไดขอแปรญัตติในเรื่องนี้ไว ๓ อนุมาตรา แตกระผมติดใจ

เพียง (๒) เทานั้นครับ สวน (๑๐) และอนุมาตราที่เพิ่มมาคือ (๑๐/๑) นั้นกระผมไมติดใจ

ครับ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ๑๐ 

กับ ๑๐/๑ ไมติดใจนะครับ  

   นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณมากครับ เชิญ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ           

ในเรื่องของ (๒) นี้ กระผมขอแปรญัตติในหลักการเดิมของคณะกรรมาธิการยกราง คือ

บุคคลที่ตองหาม คือบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย คือบุคคลลมละลายหรือเคยเปน

บุคคลลมละลายทุจริตนั่นเอง ไมไดเพิ่มเติมการรอนสิทธิเพิ่มขึ้น โดยผมไดขอเพิ่ม คําวา 

เปนบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ในคดีลมละลายหรือยังไมพนจากลมละลาย 

ที่ขอเพิ่มเติม คําวา เปนบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ในคดีลมละลายแลวยังไม

พนจากลมละลายนั้น ก็เพื่อใหเปนความถูกตองที่บุคคลที่ถูกฟองในคดีลมละลายและถูก

ศาลพิทักษทรัพยเด็ดขาดนั้น เมื่อเขาถูกศาลพิทักษทรัพยเด็ดขาด เขาก็ตองหามมิให

กระทําใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตนเอง -------------------------------------------- 

 

                                                                                                - ๗๒/๑ 

 



 ๑๖๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๗๒/๑ 

 

และตอมาเม่ือที่ประชุมเจาหนี้ไดลงมติใหเสนอศาลใหพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย

แลว จึงจะมีคําพิพากษาใหลมละลาย พูดงาย ๆ ก็คือวาความจริงเขาหมดสภาพที่จะ

ดําเนินกิจการของตนเองตั้งแตศาลมีคําพิพากษาใหพิทักษทรัพยแลว ซึ่งเปนชวง

ระยะเวลากอนที่จะพิพากษาใหลมละลาย เพราะฉะนั้นจึงนาจะเปนความชอบธรรมที่เขา

จะถูกหามไมใหใชสิทธิในการรับสมัครเลือกตั้ง มาตรา ๙๖ นี้นะครับ จะเปนอนุ นอกจาก 

(๒) แลวยังมีอนุอ่ืนอีกนะครับ โดยเฉพาะ (๒) นี้ ไดถูกใชเปนคุณสมบัติของผูที่จะสมัคร  

รับเลือกเปน สส.  สว. เปนนายกรัฐมนตรี เปนรัฐมนตรี และยังเปนกรรมการใน        

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ก็ใชคุณสมบัติอันนี้ และนอกจากนั้น ในการพนจากตําแหนง

ของบุคคลที่เปน สส.  สว. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือกรรมการในองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ ก็ใชคุณสมบัติตามมาตรา ๙๖ (๒) นี้ไปเกี่ยวเนื่องเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น

จะเห็นไดวาจะเปนการเสี่ยงอยางยิ่งที่ใหบุคคลที่แมกระทั่งกิจการของตนเองก็ยังทําไมได 

แตกลับไปดําเนินกิจการของรัฐครับ ผมจึงขอเพิ่มเติมแปรญัตติวา ใหสภาพที่ระบุไวใน

มาตรา ๙๖ (๒) นั้น เร่ิมตั้งแตเปนบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดในคดีลมละลาย 

และยังไมพนจากลมละลาย ขอขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

ผูแปรญัตติหมดแลวครับ ทางฝายซีกกรรมาธิการจะชี้แจง เชิญทานอาจารยพิสิฐครับ 

ไมใชหรือ ใครครับ ใครชี้แจง ทานอัชพร อาว ทานกรรณิการยังถามอยูนะครับ เชิญทาน

กรรณิการครับ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน 

กรรณิการ บรรเทิงจิตร คะ คงเปนประเด็นเล็ก ๆ ที่จะฝากเรียนทานกรรมาธิการ          

ชวยกรุณาพิจารณา ถาปรับถอยคําไดก็จะดีคะ เปนมาตรา ๙๖ (๑) คะ ที่บอกวา          

ติดยาเสพติดใหโทษ ที่บอกวา บุคคลผูมีลักษณะตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ ๑. ติดยาเสพติดใหโทษ ตรงนี้โดย

ความหมายคือ คนที่ติดยาเสพติดปกติเราก็จะไมทราบวาจะติดระดับไหนคะ ก็ตรงนี้เปน

ขอคํานึง ขอพึงระวัง ถาเกิดเขาใจวาคงมาจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ซึ่งตรงนี้ถาปรับ

ถอยคําไดหรือปรับทําใหสื่อความไดดี ก็จะเปนประโยชนคะ ขอบพระคุณคะ 



 ๑๖๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๗๒/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

คุณอุทิศครับ สั้น ๆ นะครับ 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม อุทิศ ชูชวย 

ครับ ขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนรางของคณะกรรมาธิการยกรางครับ โดยเฉพาะ    

อยางยิ่งตองขออนุญาตที่จะกราบเรียนทานสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ตองขออภัย       

ที่เอยนามครับ ที่ไดแปรใน (๙) และ (๑๐) ไวนะครับ โดยเฉพาะใน (๙) ครับ อยากจะ

สนับสนุนรางของกรรมาธิการยกรางครับ อยากจะใหคงไวเหมือนที่กรรมาธิการยกราง   

ไดรางไวนะครับ เหตุผล อยากจะกราบเรียนเพื่อนสมาชิกนิดหนึ่งนะครับวา การเปน

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนี้นะครับ การใชจายงบประมาณ การทํางาน

ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นนะครับ เราไดบริหารภายใตกฎระเบียบ การกระจาย

อํานาจไปสูทองถิ่น การใชจายงบประมาณ ตองตั้งเปนเทศบัญญัติและถูกตอง มีเหตุมีผล

ที่จะใชจายงบประมาณ เพื่อพัฒนาใหเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชน ซึ่งเปนภารกิจ    

นั่นคือหนาที่ แตในสวนของการที่จะมีสิทธิสมัคร  ------------------------------------------------ 

 

          - ๗๓/๑ 

 



 ๑๖๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๗๓/๑ 

 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๙๖ นี้นะครับถือเปนสิทธิ เพราะฉะนั้นก็อยากจะ       

กราบเรียนทานสมาชิกนะครับวา มันไมกระทบกระเทือน และไมเกี่ยวกันเลยครับ เพราะ

ไดมีกฎระเบียบในการใชจายงบประมาณอยูแลวนะครับ ซึ่งที่เพื่อนสมาชิกกังวลวา จะ

เปนการใชเงินหลวงไปหาเสียง ผมคิดวามันไมเกี่ยวกันครับ มันคนละเรื่องกันครับ มันมี

กฎ มีระเบียบมีวิธีการของงบประมาณ ของทองถิ่นอยูแลว เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดวา จะ

ตัดสิทธิผูใดนี้นะครับ ตองคํานึงถึงหลักการของประชาธิปไตยอยางแทจริงนะครับ ในสวน

ของ (๑๑) นั้น ผมเองก็ไมเห็นดวยครับ ที่จะใหเติมขอความตามที่ผูแปรญัตติไดเติมลงไป

นะครับ สั้น ๆ ครับ ทานประธานครับ กราบขอบพระคุณมากครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานวีนัส ครับ แลวตอไปทานมนตรี ครับ ๓ ทาน 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม วีนัส มานมุงศิลป 

สสร. ครับ ทานประธานครับ ผมไมไดแปรไวนะครับ แตวาผมอยากจะกราบเรียนเรื่อง

ขอสังเกต ของมาตรา ๙๖ ขออนุญาตอานนะครับ เดี๋ยวผมจะโยงใหทานทีละอยาง         

ทีละอยาง ใหทานเห็นชัด ๆ วา มันไปขัดกับอะไรบางนะครับ มาตรา ๙๖ บุคคลผูมี

ลักษณะตอไปนี้นะครับ  เปนบุคคลตองหามมิ ให ใชสิทธิ รับสมัครเลือกตั้ ง เปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ (๑) ติดยาเสพติดใหโทษ นะครับ  (๒) เปนบุคคลลมละลาย 

หรือเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต (๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหาม มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา ๙๔ (๑) (๒) (๓) หายไป แลวก็ใสคําวา หรือ (๔) 

นะครับ ทีนี้กลับมาดู ๙๔ นะครับ มาตรา ๙๔ บอกวา บุคคลตอไปนี้เปนบุคคลตองหาม    

มิใหใชสิทธิ (๑) เปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช นะครับ (๒) วิกลจริต หรือ    

ฟนเฟอนไมเหมาะสม ไมสมประกอบนะครับ ขออนุญาต (๓) บอกวา ตองคุมขังอยู     

โดยหมายของศาล  หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายนะครับ ดูตรงนี้กอนนะครับ        

แลวกลับมาดู (๔) ของ ๙๖ ที่ยกรางไดใหนะครับ บอกวาตองคําพิพากษาใหจําคุก      

และถูกคุมขังอยู โดยหมายของศาล  ตีความได  ๒  อยางครับ  ทานประธานครับ              

ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขัง แปลวา พิพากษาแลวตองโทษจําคุก นี่คือขอหาม

นะครับ อีกอยางหนึ่งคือตีความไดวา ถาพิพากษาไมใหจําคุก คือพิพากษาใหจําคุก       



 ๑๖๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๗๓/๒ 

 

แตโทษจําคุกใหรอลงอาญาไวกอน แสดงวามีสิทธิ ใชไหมครับ เปดทางให ทีนี้มาดู     

๒๗๐ ถึง ๒๗๑ หามไวเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมทางการเมือง อยูในเลมนี้นะครับ หนา ๖๓ 

วาดวยความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง เฉพาะเมื่อ (๓) บอกวา ตองคําพิพากษาใหจําคุก    

แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุด หรือมีการรอลงโทษ ก็แปลวา เปดทางใหสมัคร สส. ได           

แตไมเปดทางใหเปนรัฐมนตรี ผมวามันไมสงางามมันขัดกันอยู การเปน สส. หรือเปน

ผูแทนปวงชนชาวไทย ตองมาอยางสงางาม มันขัดตอหลักคุณภาพ จริยธรรมของ           

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผมเสนอแนะอยางนี้ครับ เอา (๓) กลับมาในมาตราที่ ๙๔ 

แลวตัด (๔) ออกทั้งหมด ก็เทากับวาเราปดประตู แตที่ยกรางรางใหนี่ เทากับเราปด        

ไมหมด เรายังแงมอยู เรายังแงมใหเขาเขามาได แตปดกั้นความเปนรัฐมนตรีนะครับ      

ผมขอเสนอประเด็นเทานี้ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ตองประทานโทษทานวีนัสครับ ทานวีนัสครับ ขอเรียนถามเรียนวา ทานไมไดเปน            

ผูแปรญัตตินะครับ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป :  ไมไดเปนครับ แตวาเสนอใหครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

เพราะฉะนั้น ไมใช ควรจะอภิปรายไดแตเฉพาะ จะสนับสนุนคําแปรญัตติ หรือคัดคาน   

คําแปรญัตติของกรรมาธิการไดเทานั้นแหละ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  : ก็คัดคานนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ

ผม คัดคานนะครับ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  กราบขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

สุดทาย    ทานมนตรี ครับ  

  นายมนตรี  เพชรขุม  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ              

คณะกรรมาธิการยกรางทุกทานครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกทานนะครับ กระผม 

มนตรี เพชรขุม นะครับ เมื่อกี้ผมเขาหองน้ําอยูนะครับ ------------------------------  - ๗๔/๑ 



 ๑๖๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     พรเทพ ๗๔/๑ 

 

ไดฟงทานสุรชัยเพิ่มเติมมาในมาตราที่ ๙๖ นะครับ ในวงเล็บที่ ๑๑ นะครับ ผมก็ไม   

สบายใจนะครับ แตก็ไมเปนอะไรนะครับ ตองกราบขอโทษทานสุรชัยดวยนะครับที่ตอง

เอยนามนะครับ ทานครับ ทานประธานที่ เคารพครับ ทองถิ่นนะครับ ไมไดใชจาย

งบประมาณไปในการโฆษณา ในการประชาสัมพันธใหกับตนเอง หรือใหกับคนหนึ่ง      

คนใดไดนะครับ  เพราะมีการตรวจสอบมากมายนะครับ  ตั้งแตพี่นองประชาชน              

ตั้งประชาคมขึ้นมา สมาชิกที่เปนฝายนิติบัญญัติก็ตองตรวจสอบครับ ขาราชการนะครับ 

หลายฝายนะครับเปนกรรมการเขามาตรวจสอบ ฉะนั้นมั่นใจไดเลยนะครับวา ทองถิ่น    

ทําอะไรก็ทําไปตามกฎระเบียบ ทําไปตามขอกฎหมายตลอดมานะครับ ทานจะสังเกตเห็น

ไหมครับวา ทองถิ่นที่ทําผิดระเบียบ ทําผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษจากพี่นองประชาชน 

หรือไมก็จะถูกลงโทษจากกฎหมายบานเมืองตลอดมานะครับ ฉะนั้นถาทานสุรชัยบอกวา 

ใหตัดสิทธิของทองถิ่นที่จะลงรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา      

นะครับ ก็หมายถึงวา ทานสุรชัยกําลังหามทองถิ่นเจ็ดพันกวาทองถิ่นในประเทศไทย     

นะครับ ผมเรียนกับทานสุรชัยนะครับ ผานไปยังทานประธานสภา ไปถึงทานสุรชัยดวย   

นะครับวา พี่นองชาวทองถิ่นเจ็ดพันกวาพื้นที่นี่ครับ เจ็ดพันกวาแหงนี่ครับ ถาคิดเปน

เปอรเซ็นตก็เยอะนะครับ แตผมเชื่อม่ันเหลือเกินวา บุคคลเหลานี้ไมตั้งใจหรอกครับ         

ที่จะสมัครเปน สส. หรือ สว. นะครับ นอยมากนะครับ แมแตผมเปนผูบริหารทองถิ่น        

ที่กําลังยืนพูดอยูตรงนี้นะครับ ก็ไมคิดที่จะสมัครหรอกครับ แลวพี่นองชาวทองถิ่น          

ทั่วประเทศ เปอรเซ็นตนอยมากครับ แตถาผมจะบอกวา ไมมีใครสมัครเลย ผมก็ไมกลา

รับรอง แตผมเชื่อม่ันวา ไมถึง ๑ เปอรเซ็นตนะครับ ที่คิดจะมาลงสมัคร สส. หรือ สว.    

ทานประธานที่เคารพครับ ทองถิ่นอยูดีแลวครับ คนที่เปนนายก อบต. เปนนายกเทศบาล 

เปนนายก อบจ. พอแลวครับ ไมตองมาเปน สส. หรอกครับ ไมตองมาเปน สว. หรอกครับ 

แตไปหามใหบุคคลเหลานี้เสียความรูสึกทําไม ทานประธานที่เคารพครับ อยาลืมวา 

ทองถิ่นนะครับ คือโรงเรียน คือบันไดที่จะยางกาวมาสูการเมืองระดับชาติ ถาตัดทองถิ่น

ออก ทานจะเอาใครมาเปนละครับ ใหใครมาเปน สส. ละครับ ใหมาเปน สว. ใหใคร      

ละครับ ก็เหลือแต ขอประทานโทษนะครับ ขาราชการที่ปลดเกษียณแลวนะครับ มาเปน 

สส. หรือมาเปน สว. หรือจะใหใครมาเปนละครับ จะใหอัยการ ใหทนาย แคนั้นใชไหมครับ 



 ๑๖๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                    พรเทพ ๗๔/๒ 

 

มาเปน  ถาทานตัดหมดแลวก็ไม รูใครมาเปนละครับ ก็ทานระบุไปไดเลยนะครับ             

ในรัฐธรรมนูญบอกวา ผูที่จะมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือผูที่จะมาเปน      

สมาชิกวุฒิสภานี่ ใหทานเปนขาราชการ แลวเกษียณอายุกอน แลวคอยมาเปน อยางนั้น

ใชไหมครับ ถาหามหมดเรียบรอยครับทานประธาน คนในประเทศไทยนี้ก็มีกลุมบุคคลที่

ไมกี่กลุมหรอกครับที่มีโอกาสสมัครนะครับ ถามวา ทองถิ่นผิดอะไร ทองถิ่นผิดอะไร 

ทองถิ่นไมมีสวนได สวนเสียกับ สส. สว. ทองถิ่นไมเคยเปนฐานคะแนนเสียงใหกับใคร 

ยกเวนนะครับ บางคน บางพื้นที่อาจจะมี แตนั่นก็ถูกสังคมลงโทษอยูตลอดเวลานะครับ 

ผมขอนําเรียนวา เปดโอกาสใหทองถิ่นเถอะครับ เพราะทองถิ่นนี่ทําหนาที่ในการดูแล       

พี่นองประชาชน ในเรื่องของดานสุข ทุกข หรือวาอื่น ๆ นี่ เขาไมไดมาคิดที่จะลงเลน

การเมืองระดับชาติ ไมคิดที่จะมาเปน สส. ไมเคยคิดที่จะมาเปนรัฐมนตรี ไมเคยคิด       

จะมาเปนผูบริหารประเทศ ไมเคยคิดที่จะมาเปนคณะบริหารในคณะรัฐบาลนั้น ๆ        

และไมเคยคิดที่จะเปนสมาชิกวุฒิสภานะครับ ก็ขอนําเรียนวา ถาทานตัดสิทธิทองถิ่นแลว 

มันจะยุงยากนะครับในการที่จะดําเนินการตอไปนะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ 

 

               - ๗๕/๑ 

 



 ๑๖๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             อุทยัวรรณ ๗๕/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ครับ 

ตอนนี้ขอเรียนเชิญกรรมาธิการครับ ทานอาจารยครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทาน

ประธานสภาที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกราง กระผมขอชี้แจงประเด็น

แรกเฉพาะกรณีที่ทานอาจารยวัชรา ขออนุญาตเอยนาม ทานขอแปรญัตติ (๒) นะครับ 

ที่วาเปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต และทานขอเพิ่มวา เปน

บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดในคดีลมละลาย และยังไมพนจากการลมละลาย 

ผมขอกราบเรียนวาเราดําเนินการโดยยึดแนวตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ในบางสวน      

นะครับ ซึ่งไดเคยวางหลักไวใน (๒) เชนเดียวกันนะครับในมาตรา ๑๐๙ ที่บอกวาเปน

บุคคลลมละลาย ซึ่งศาลยังไมไดสั่งใหพนจากคดี แตวาเราตัดคําวา ซึ่งยังไมพนจากคดี

ออกไปนี่นะครับ ศาลยังไมไดสั่งใหพนจากคดีออกไป เพราะอะไรครับ เพราะคําวา บุคคล

ลมละลาย นี่มันมีสภาพอยูในตัวอยูแลวครับวา ศาลยังไมไดสั่งใหพนจากคดี เพราะเมื่อ

ศาลสั่งใหพนจากคดีแลวก็จะถูกปลดจากการลมละลาย ก็จะไมไดเปนบุคคลลมละลาย

อีกตอไปแลวครับ โดยระบบของการลมละลายนะครับ ระบบของการลมละลายนี่จะมี

ยกเลิกการลมละลาย ประนอมหนี้สําเร็จนะครับ พนจากการลมละลายโดยอัตโนมัติ แลว

ก็ปลดจากการลมละลาย กรณีอยางนี้โดยตัวของมันเอง ชื่อวาเปนเปนบุคคลลมละลาย

แลวก็หมายความวายังคงดํารงความเปนบุคคลลมละลายอยูอยางไมสงางามนะครับ 

เพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดถอยคําที่มันรุงรังออกไป แตเราเติมคําวา หรือเคยเปนบุคคล

ลมละลายทุจริตนี่ เนื่องจากวาในกรณีที่เขา แมจะพนจากการเปนบุคคลลมละลายแลว 

แตการเปนบุคคลลมละลายทุจริตนี่โดยระบบมันยังติดตัวอยูครับ ติดตัวอยูก็คือวา เขาจะ

ไมมีโอกาสหลุดพนจากการเปนบุคคลลมละลายไดเลยตลอดชีวิตนี้ ในกรณีของการเปน

บุคคลลมละลายทุจริตนี่ นอกจากการปลดโดยมีเงื่อนไขอะไรตาง ๆ ซึ่งจะตองอยูใน

กระบวนการที่เขมงวดมากนะครับ ในเรื่องของการเปนบุคคลลมละลายทุจริตนี่นะครับ แต

อยางไรก็ตาม ก็เห็นในความหวงใยของทานนะที่เติมในกระบวนการที่บุคคลที่ถูกศาลสั่ง

พิทักษทรัพยเด็ดขาดในคดีลมละลาย และยังไมพนจากการลมละลายเขาไว กระผมขอ

กราบเรียนอยางนี้นะครับวา ในระบบของการพิทักษทรัพยเด็ดขาดนั้นนี่ ยังไมถือวาเปน 



 ๑๖๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              อุทัยวรรณ ๗๕/๒ 

 

บุคคลลมละลายโดยแทในระบบของคดีลมละลายนี่แมวาการลมละลายจะเริ่มตนตั้งแตมี

คําสั่งพิทักษทรัพยในกฎหมายลมละลายก็ตาม แตวาในเรื่องของคุณสมบัติของบุคคลนั้น

เราจะเห็นไดวา หากไมใชเปนพระราชบัญญัติลมละลาย เปนเรื่องของกระบวนการในการ

พิจารณาคดีลมละลายแลวนี่ การเปนขาราชการก็ดี การมีคุณสมบัติตาง ๆ เชนการเปน

กรรมการผูจัดการบริษัท การจะหลุดพนจากคุณสมบัติเหลานั้นนี่เขาจะเขียนไวเลยวา 

ตองเปนบุคคลลมละลาย เหตุที่เปนเชนนี้เพราะอะไรครับ เพราะไมตองการตัดสิทธิบุคคล 

เนื่องจากวาในกรณีของการพิทักษทรัพยเด็ดขาด เขายังอุทธรณตอศาลฎีกาไดอยูครับ 

และการเปนบุคคลที่ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดนั้นนี่ มันเปนกระบวนการชั้นพิจารณาคดี    

ในชั้นตน ก็คือสูคดีกันในชั้นศาลชั้นตน คือศาลลมละลายกลางในปจจุบันนี้ การสูคดีนั้น

เขาก็มีเหตุที่จะสูไดถึงหลายกรณี เชนวา เขาอาจจะชําระหนี้ไดทั้งหมด หรือวามีเหตุอ่ืน   

ที่ไมสมควรใหเปนบุคคลลมละลาย เพราะฉะนั้นในระหวางนั้นเองนี่ ที่เขาสูคดีในชั้นศาล

ฎีกา สมมุติวาศาลชั้นตน คือการศาลลมละลายกลางนี่ มีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด เขาสู

คดีอยูในชั้นศาลฎีกาวาเขาอาจชําระหนี้ไดทั้งหมด หรือมีเหตุอ่ืนที่ไมสมควรใหลมละลาย 

เราก็จะไปตัดสิทธิเขาในทันทีนี่ ผมคิดวามันเปนกระบวนการที่เกินเลยกวาที่เราจะคาดคิด 

แลวก็จะทําใหบุคคลดี ๆ ซึ่งในกรณีลมละลายนั้น ที่ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดนี่ มิได

หมายความวาเขาเปนคนเลว ------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                             - ๗๖/๑ 

 



 ๑๖๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         นัชชา ๗๖/๑ 

 

เสมอไป ในระบบลมละลายในปจจุบันนี้นี่นะครับ เราจะไมตราบาปบุคคลนะครับ         

ในบางประเทศนะครับ ที่ไมใชใชระบบคอมมอน ลอว (Common law) นะครับ ใช

กฎหมายคอมมอน ลอว แบบเรานี่  เขาใชระบบแตเพียงวา บริษัทหรือผูประกอบธุรกิจ

เทานั้นนะครับที่จะเปนบุคคลลมละลาย เชน ฝร่ังเศส และประเทศในยุโรปนะครับ       

บุคคลธรรมดาจะไมลมละลายเลย จะไมถูกฟองเปนบุคคลลมละลายเลยนะครับ ระบบนี้

คงอยูในระบบประเทศที่ใชกฎหมายคอมมอน ลอว คือประเทศอังกฤษ และประเทศเรา    

นี่นะครับไดถือตามประเทศอังกฤษ ก็คือวาบุคคลลมละลายตองถูกฟองใหลมละลายได 

เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้เองนี่ ในประเทศตาง ๆ นะครับ จึงมีการผอนคลายลงมากแลว    

นะครับ ในเรื่องของการพิทักษทรัพยเด็ดขาดวา ยังไมถือวาเปนบุคคลที่ลมละลายโดยแท

ครับ ทานอาจารยที่เคารพครับ ฝากทานประธานไปยังทานอาจารยวัชราดวยนะครับวา 

คุณสมบัติอยางนี้นี่นะครับ เราไมควรจะผูกมัดนะครับ ควรจะเปดใจกวางนะครับวา             

การลมละลายนั้นนี่นะครับ ตองเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนบุคคลลมละลายทุจริต    

ผมถือวาไมควรจะมีที่ยืนอยูในสภาอันงดงามแหงนี้ครับผม ขอขอบพระคุณครับผม 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

อาจารยวัชราพอใจไหมครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร ครับ กระผมยังติดใจอยูนิดหนึ่งนะครับวา สภาพของการถูก

พิทักษทรัพยนั้นทําใหเขาทําอะไรไมไดครับ แมกระทั่งกิจการของตัวเอง แลวเขาจะ       

มาทํากิจการของรัฐไดอยางไรนะครับ คือถึงแมวาศาลอุทธรณ ศาลฎีกา จะปลดเขา               

จะไมพิพากษาใหเขาลมละลาย แตในชวงเวลาที่เขาอยูในสภาพที่เปนบุคคลถูกพิทักษ

ทรัพยนั้น เขาทํากิจการไมได ทําอะไร ทํานิติกรรมอะไรไมไดทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจึงนาที่จะ 

ถาเราถือวาการเปนบุคคลลมละลายก็เปนเงื่อนไขหนึ่งที่ตองหาม ก็ควรจะตองหามเลย

มาถึงเมื่อถูกพิทักษทรัพยนะครับ กระผมเอาเหตุเดิมของหลักกฎหมายที่มีอยูเดิมนั้น     

มาขยายระยะเวลาเทานั้นเองครับ คือไมไดบัญญัติขึ้นมาใหม ไมไดเปนการรอนสิทธิใหม

อยางที่ผมกราบเรียนไวแตตนนะครับ แตเปนการทําในสิ่งที่ยังไมสมบูรณใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 



 ๑๗๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๗๖/๒ 

 

นะครับ ถาเรายอมรับในหลักการอันนี้ หลักการที่วา  การเปนบุคคลลมละลายนี้ถือวา

เปนบุคคลตองหาม ก็นาที่จะตองหามตั้งแตเมื่อพิทักษทรัพยครับ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ก็ยัง

ไมเห็นดวยนะครับ เชิญทานอาจารยจรัญครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล  (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมขอ

อนุญาตตอทายทานอาจารยวิชา มหาคุณ อยางนี้ครับ ประเด็นที่ทานผูแปรญัตติยังติดใจ

ก็อยูตรงจุดเดียวละครับวา ทําไมถูกพิทักษทรัพย จัดการทรัพยสินตัวเองยังไมได และ

ทําไมมาเปน สส. ได ผมเรียนทานอยางนี้ครับ คือกฎหมายลมละลายในตอนสั่งพิทักษ

ทรัพยที่เขาหามไมใหจัดการทรัพยสินตัวเอง มีไวเพื่อประโยชนในทางปองกัน ปองกันกอง

ทรัพยสินของบุคคลผูลอแหลมคนนี้ไมใหถูกยักยายถายเท หรือเสื่อมเสียไป ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชนของเจาหนี้ แตวาไมไดเกี่ยวกับสมรรถนะอยางอื่นของเขาเลยนะครับ นี่จุดที่หนึ่ง 

ไมเหมือนกับตอนที่เขาลมละลายแลวโดยคําพิพากษา  ๒. นะครับ ในกฎหมายลมละลาย

ของเรานี่ โอกาสที่คนจะถูกพิทักษทรัพยงายมากเลยครับ เพราะฉะนั้นไมใชหมายความวา 

คนที่ถูกพิทักษทรัพยนี่จะเปนคนที่ใชไมไดอะไรไปเสียสวนใหญ ไมใชอยางนั้นครับ      

ทานประธานที่เคารพครับ แคเปนผูจัดการหางหุนสวน หรือหางหุนสวนจํากัด แลว       

หางหุนสวนเกิดความขัดของทางการเงินหมุนเวียน แลวศาลพิทักษทรัพยหางหุนสวน

พิทักษทรัพยดวยหุนสวนผูจัดการ โดยไมคํานึงถึงอะไรเลยครับ อัตโนมัติเลย หลังจากนั้น 

หลังจากกระบวนการนั้นก็ตองไปหาทางที่จะไปแสดงใหเห็นวา มีทรัพยสินพอที่จะใชไดถึง

จะไดพนในชั้นอุทธรณไป หรือวาขอสันนิษฐานวา หนี้สินลนพนตัวเพื่อเปนเหตุใหศาลสั่ง         

พิทักษทรัพยไวกอนนี่ --------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๗๗/๑ 

 



 ๑๗๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                              สุพิชชาย ๗๗/๑ 

 

โอ เยอะแยะเลยครับ ทานครับ ไมชําระหนี้ติดกันหลังจากที่เขาทวงแลว ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง 

สันนิษฐานไวกอนวา หนี้สินลนพนตัว เขาเหตุที่ศาลจะสั่งพิทักษทรัพย เพราะดวยเหตุนี้

กฎหมายของเราทุกฉบับตองเรียกวา ตรงกันวา ไปถือเอาจุดที่ถูกศาลพิพากษาให

ลมละลาย ยังไมถือเอาจุดที่ถูกพิทักษทรัพยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  คง  

ไมมีอภิปรายอะไรตอใชไหมครับ  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ผมไมติดใจแลวครบั ทานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ไมติดใจแลวนะครับ ขอบคุณมาก ทานสมาชิกครับ ถาอยางนั้นเราก็ตองถามวา มาตรานี้

ไมมีการแกไขนะครับ ก็ขอเปนมติผานไปเลยใชไหมครับ มาตรา ๙๖ ถาทานสุนทร         

ไมตดิใจของทานกับทานสุรชัย กับทานสุนทร ๒ ทาน เชิญครับ 

   นายสุนทร  จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ ผมงงครับ ที่ทานวา ทาน   

ไมติดใจ หมายความวาอยางไรครับ ผมนั่งฟงยังไมเห็นมีใครชี้แจง หมายความวาทาน

กรรมาธิการกรุณาปรับเปน ๒๐ ปใชไหมครับ ขอบคุณมากครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

กรรมาธิการยังไมปรับใชไหมครับ แลวขอเพิ่มจาก ๕ ป เปน ๒๐ ปใชไหมครับ เชิญครับ 

   นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ เหตุผลที่ทางคณะกรรมาธิการทําในเรื่องของ (๕)    

ของมาตรา ๙๖ นี่นะครับ ก็เนื่องจากวาทางคณะกรรมาธิการก็ไดทําใหเขมขึ้นกวา       

เมื่อป ๒๕๔๐ นี่ ๒ จุดนะครับ จุดแรกก็คือวา ของ ๒๕๔๐ นี่ตองถึงขนาดวาตองเปนจําคุก

เกิน ๒ ป หรือตั้งแต ๒ ปขึ้นไป เพราะฉะนั้นศาลจําคุก ๑ ป  ๑ ป ๖ เดือน อยางนี้ไมถูก   

ไมตองหาม หรือตองตัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นะครับ แตวาของเรานี่ถูกจําคุก     

วันเดียวก็ตองหามแลวครับ แลวเราก็ยกเวนใหเฉพาะความผิดลหโุทษ กับกระทําความผิด

โดยประมาท สวนเรื่องที่จะตัดสิทธิไป ๕ ปนี่ ถาจะขยายใหมากขึ้นไปกวานี้นี่ มันจะเลยไป

ถึงโทษอะไร เชนความผิดจายเช็คไมมีเงิน หรือวาทะเลาะวิวาท ชกตอย ทํารายรางกาย

แลวเกิดไมรูอุบัติเหตุอยางไรศาลไมรอการลงโทษจําคุกนี่ อันนี้ก็จะมาถูกตัดสิทธิถึง  



 ๑๗๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                              สุพิชชาย ๗๗/๒ 

 

๒๐  ปนี่ กระผมยังรูสึกวามันจะรุนแรงเกินไปนะครับเพราะวาโทษจําคุกนี่เราไปทํา

ใหมันกวางขึ้นนะครับ คงตัดสิทธิ ๕ ปก็ยังคงเอาไวตามเดิม ผมก็เขาใจขอเสนอดี แตวา  

ยังไมสนิทใจที่จะใหขยายออกไปถึงตัดสิทธิกันไปถึง ๒๐ ปนะครับทานประธานครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ทานสุนทรครับ เชิญครับ 

  นายสุนทร  จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี สสร. 

นม. ดังที่ไดกราบเรียนแลวนะครับวา โทษสําหรับความผิดโดยประมาท ความผิดลหุโทษ

นั้นกระผมไมติดใจนะครับที่ทานเปดชองวางไว แตในโทษที่อยางที่ผมเรียนแลวนะครับ    

มีอยูมากมาย แลวก็ยกตัวอยางมาแลวนะครับ บางคนอยางที่ยกตัวอยางมาทั้งคดีดํา    

คดีแดงนะครับ ถูกลงโทษ ๑๔ ป แลวยังมากระทําผิดซ้ําเขาไปอีก หรืออยางที่ผม

ยกตัวอยางวา ทานอัยการ ทานผูพิพากษาตาง ๆ ก็มาตอกย้ํายืนยันแลววา บุคคลเหลานี้

ทําผิดแลวก็ทําผิดอีก แลวทีนี้คําถามที่จากการฟงเสียงประชาชนมาดวยนะครับ 

ประชาชนเขาไมตองการหรอกครับคนที่เขาไปอยูในเรือนจําแลวมาเปน สส. แตผมก็    

เห็นวายังไมอยากทําตามความตองการทางใจของประชาชนกลุมใหญใหเต็มที่เพราะยัง

เปดชองวางยังใหโอกาสเขานะครับ แตขอใหเปน ๒๐ ปนะครับ ที่ขณะเดียวกันก็ไดเรียน

ทานแลววาในประเทศที่เจริญแลวที่ทานมักจะยกเอามาเปนขออางอยูเสมอนะครับ      

เขาไมมีหรอกครับ คนที่ถูกจําคุกแลวจะมามีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

 

                                                                                                     - ๗๘/๑ 

 



 ๑๗๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๗๘/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ขอทานสุรชัยครับ เชิญครับทานครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย :  ครับ กราบเรียนทานประธานครับ ผม สุรชัย          

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา    

ที่ผมขอแปรญัตติไว ๒ ประเด็น คือประเด็นในมาตรา ๙๖ (๙) กับ ๙๖ (๑๐) ครับ 

หลังจากฟงคําชี้แจงของเพื่อนสมาชิกทั้ง ๒ ทานแลวเนี่ยดวยความเห็นใจครับ แลวก็

เชื่อม่ันวาการใชจายงบประมาณของทองถิ่นนั้นจะเปนไปโดยถูกตอง เพราะฉะนั้นใน (๙) 

ผมไมติดใจครับ สําหรับ (๑๐) เร่ืองของการเปนสมาชิกวุฒิสภานั้น ผมยังคงติดใจอยู   

ทานประธานเพราะวาคําชี้แจงของทานกรรมาธิการยกรางไมมีรายละเอียดในสวนนี้    

และผมยังขอกราบเรียนเพิ่มเติมกับทานประธานวา การเปน สว. นั้นหลักการสําคัญคือ

การทําหนาที่อยางเปนกลางและอิสระ โดยเฉพาะบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ไมไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ สว. แตเพียง  มาทําหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย

เทานั้น ยังมีอํานาจหนาที่ที่ เกี่ยวของกับการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร         

การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพราะฉะนั้นดวยอํานาจหนาที่ของ สว. ที่มีอยู

อยางนี้ ผมเห็นวาสถานะของ สว. ตองทําหนาที่ดํารงตนอยางเปนกลางและอิสระ

ตลอดเวลา และควรที่จะดํารงตําแหนงสถานะความเปนกลางและเปนอิสระนั้นอีก

ระยะเวลาหนึ่งแมจะพนตําแหนงแลว ถาเราพิจารณาประกอบกับคุณสมบัติของคนที่จะ

มาลงสมัครรับเลือกตั้งเปน สส. ตามที่ระบุไวในมาตรา ๙๕ (๓) ที่กําหนดใหบุคคลตอง

สังกัด พรรคการเมืองดวยแลว ทานประธานจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยครับวา คนที่เปน 

สว. นั้น ถาแนวคิด ณ วันหนึ่งแนวคิดเขาเปลี่ยนแปลงไปที่จะไปเปน สส. เขาตองเริ่มตน    

ในการติดตอพรรคการเมืองเพื่อขอเขาไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้น เพื่อที่จะสรางให

ตัวเขาเองมีคุณสมบัติในการที่จะมีพรรคการเมืองสังกัดใหครบ ๙๐ วันเสียกอน แมวา   

ในขณะนั้นเขาจะยังคงดํารงตําแหนงเปน สว. อยูก็ตาม ภาพตรงนี้จะเห็นไดชัดเจนวา 

ความเปนกลางของ สว. ผูนั้นจะเริ่มแปรเปลี่ยนแลวครับ เพราะเขาจะตองมีความใกลชิด

กับพรรคการเมืองที่เขาอยากจะไปสังกัดตอไปในอนาคตเพื่อกาวไปสูการเปน สส.         

ในอนาคตตอไป เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นควรวายังคงมีความจําเปนอยูครับ ถาเราตองการ 



 ๑๗๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  สายชล ๗๘/๒ 

 

ใหกลไกของวุฒิสภาสามารถเดินหนาตอไปได  ตามบทบัญญัติในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

ที่สวนหนึ่งกําหนดใหวุฒิสภาตองทําหนาที่ในการตรวจสอบงานของฝายบริหารดวย 

เพราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนวายังเห็นควรวาคุณสมบัติตองหามประการหนึ่งที่ควร

บัญญัติไว ใน  ๙๖  (๑๐ )  ก็คือการหามบุคคลที่ เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปน         

สมาชิกวุฒิสภามาแลวไมเกินกวา ๒ ป หามลงสมัครรับเลือกตั้งเปน สส. ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ก็ (๙) ไมติดใจ แต (๑๐) ยังติดใจนะครับ ถาไมมีทางกรรมาธิการ ยังครับ

เชิญอาจารยครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ เจตนาของกรรมาธิการยกรางกับทานผูแปรญัตติ     

จะตรงกันครับ  แตวาเทคนิคเวลาเขียนมันเขียนตางกัน  คือเราเขียนตรงนี้ (๑๐)           

หามเฉพาะคนที่เปนสมาชิกวุฒิสภาอยูจะมาสมัครไมได แตเราไปหามคนที่เคยเปน   

มาแลวไมเกิน ๒ ป อยูในมาตรา ๑๑๑ วรรคสองครับ โดยใน ๑๑๑ วรรคสองบัญญัติวา

คนที่เคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกพรรคสิ้นสุดมาแลวยังไมเกิน ๒ ป      

จะเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมได และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองรวมทั้งการเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย เพราะฉะนั้นเจตนารมณนี่ตรงกันแลว ขอแตเพียงวาเทคนิค

การรางกฎหมายขอใหเดินตามของกรรมาธิการไดไหมครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานสุรชัยครับ ทานวาตรงกันหมดแลวใชไหมครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  อาจารยครับ อาจารยจรัญครับ ขออนุญาต

ดวยครับ ถาตรงกันหมดแลวนะครับ ผมวาอยาใหสับสนเลยครับ เติมเสียใหชัดเจน

เพราะวา ๙๖ เปนบทบัญญัติเฉพาะเลยครับเกี่ยวกับคุณสมบัติตองหาม ไมเชนนั้นแลว

เวลาอานกฎหมายนี่นะครับ ------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                         - ๗๙/๑ 



 ๑๗๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      วีรุทัย ๗๙/๑ 

 

ผมและก็เพื่อนสมาชิกเวลารัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใชตองไปเขียนโนต (Note) เพิ่มเติม

ตอทายมาตรา ๙๖ วา โปรดระวังดูมาตรา ๑๑๑ เพิ่มเติม ถาอยางนั้น เพราะทานไป      

ซุกซอนคุณสมบัติตองหามไวในมาตรา ๑๑๑ อีก แลวผมก็จะตองไปโนตของผมเพิ่มเติม

วา โปรดระวังความหมายของคําวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หมายความรวมถึงผูที่

จะสมัครรับเลือกตั้ง มันไมใชครับ อาจารยจรัญครับ ๙๖ นี้กําลังพูดถึงผูที่กําลังจะเดินไป

สมัครรับเลือกตั้งเปน สส. ซึ่งขณะนั้นบุคคลคนนั้นยังไมมีฐานะเปนผูดํารงตําแหนง     

ทางการเมืองนะ เพราะยังไมรูวา สมัครแลวจะไดรับเลือกตั้งหรือไม รับเลือกตั้งแลว       

ถึงจะมีฐานะเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตองขอกราบเรียนทานอาจารยครับวา               

ถาทานอาจารยไดชี้แจงวา หลักการ แนวคิดตรงกันแลวผมวาทําใหชัดเจนดีกวาครับ    

ทานอาจารยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

อีกครั้งนะครับ  

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ไดหารือกันแลว ก็ถาตองการทําใหชัดก็จะขอเพิ่ม

ถอยคําใน (๑๐) เปนวา เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพ

สิ้นสุดลงแลวยังไมเกินสองป ก็เหลื่อมกันนิดหนอยครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ    

พอใจไหมครับ เดี๋ยวทานสุรชัยกอนครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับพอใจแลว ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ขอบคุณมากครับ ทานสุนทรครับ เหลืออีกจุดเดียวครับ 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สุนทร จันทรรังสี 

ผมไมใชคนรั้นนะครับ ปกติผมก็ไมใชคนที่อภิปรายมาก และไมเคยขอรองอะไรมาก 

กระผมจะขอประนีประนอมทานแลวกัน ผมจะถอยใหทาน ผมขอเปน ๑๐ ปแลวกัน       

ขอความกรุณาทานตกลงดวยครับ 

 



 ๑๗๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      วีรุทัย ๗๙/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :             

ทานพยักหนาตกลงใชไหมครับ ชวยยืนยัน ลุกขึ้นยืนยันจะไดบันทึกครับ เสียงพยักหนา

บันทึกไมไดครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภา       

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ ยังไมเปนที่ยุติครับ คุยกันระหวางกรรมาธิการยกราง   

ก็ยังเห็น บางทานเห็นวา แม ๑๐ ปก็ยังแรงไป เพราะฉะนั้นก็อาจจะใหโหวตนะครับ 

ระหวาง ๕ ป กับ ๑๐ ปครับผม   

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ถางั้น

ก็ตองโหวตนะครับ 

   (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)           

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  เดี๋ยว ๆ นะครับทาน ถาโหวตผมยืน ๒๐ ปครับ 

ผมจะบอกวา ๑๐ ปนั้น หมายความวาตกลงกันไดดวยดีครับ แตถาโหวตขอ ๒๐ ละครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ครับผม ก็คงเหลือแตเฉพาะอนุนี้นะครับ จะถามวา ถาทานผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการ    

ก็ลงมติ เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูแปรญัตติใหเปนอยางอื่นนะครับ ก็ลงมติวา ไมเห็นดวย 

ขอเชิญลงคะแนนนะครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ยังมีเวลานะครับ  ที่ทานเขามาใหมนะครับ ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการลงวา เห็นดวย     

ถาเห็นดวยกับผูแปรญัตติ ก็ลงวา ไมเห็นดวย ครับ เชิญครับ อาจารยกรรณิการครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  เรียนทานประธานคะ ดิฉัน กรรณิการ 

บรรเทิงจิตร เนื่องจากวาคนที่เขามายังตามประเด็นไมทันคะคําถาม ขอทวนคําถาม      

อีกครั้งหนึ่งคะ 

 

 



 ๑๗๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      วีรุทัย ๗๙/๓ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :          

ก็มีประเด็นเดียวนะครับ จะเรียนวา ก็เหลือแตของทานสุนทร ซึ่งจะขอแปรญัตติเอาไววา 

สําหรับเพิ่มเติมจากที่กรรมาธิการเขียนขึ้นเปนวา พนจากตําแหนงดังกลาวไมนอย      

ไมใชครับ ทานสุนทร ไมถึง ๒๐ ปใชไหม เดี๋ยวกอน 

            

           - ๘๐/๑ 

 



 ๑๗๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ปทิตตา ๘๐/๑ 

 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  เพื่อนสมาชิกเขาขอรองผมอีกแลวครับวา อยาโหด

มากนัก ขอลดใหครับ เพื่อนสมาชิกขอลด ๑๐ ผมก็ดูใจทานกรรมาธิการนะครับ อยางที่วา 

ผมไมเคยขอทานเลย เพิ่งขอครั้งแรกครับ ขอจะไมไดเชียวหรือ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :              

ทานกรรมาธิการถามอีกที วาทานจะเอาเทาไร ถาไมตองการโหวตครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ผมขอ ๑๐ ปครับ ขาดตัวครับ กรุณาเถอะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ๑๐ ป 

ขาดตัวนี่เปนการตอรองที่บรรยากาศดี ๆ อาจารยครับทาน ใหโหวตระหวาง ๕ ถึง ๑๐ แต

ก็ตองโหวตอยูวันยังค่ํา ถา ๕ ถึง ๑๐ ทานสุนทรยืนยันวา จะเอากลับไป ๒๐ ใชไหมครับ 

ใชสิครับ ทานสุนทรยอมไหม ใหโหวต ๕ กับ ๑๐ ครับ ๒๐ นั่นสิครับ กรรมาธิการยอม  

๑๐ ป ใชไหมครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :              

ครับผม เปนอันวาไมตองโหวตมาตรานี้ คัดคานอีกแลว เชิญครับ คุณเศวตครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  รอนสิทธิผม ทานประธาน ในเมื่อแปรญัตติ ๒๐ แลว 

และผมเสียหาย และผมก็ไมไดอภิปรายดวยนะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :              

ทานไมไดแปรญัตติมาตรานี้เลยนะครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ไมแปรญัตติ ผมเห็นแลววา เขาแปรมา ๒๐ ผมก็ไมได

อภิปรายนี่ครับ มันไมถูกนะครับแบบนี้ ก็ใหโหวตในญัตติ ไมใชมาขายของตลาดตอนนี้ 

ตอรองก็เอา ๒๐ สิครับ เอา ๒๐ เลยครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :             

เปนเรื่องที่กรรมาธิการรอมชอมกันระหวางสมาชิก และก็เคยปฏิบัติกันมาในลักษณะ 

 



 ๑๗๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ปทิตตา ๘๐/๒ 

 

อยางนี้นะครับ เมื่อกรรมาธิการไมตองโหวต ก็เปนเรื่องสิทธิที่เราตกลงกันอยางนั้น                   

ก็เปนอันวา ไมตองโหวตนะครับ มาตรานี้ผานดวยขอตกลงกันอยางนี้ทุกประการนะครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ไมไดครับ ทานประธานครับ ผมเดือดรอนครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

แปลวาอยางไรครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  อาว ผมจะมารอนสิทธิตัวผมเองหรือครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :              

ทานไมเห็นดวยใชไหมครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  อาว ไมเห็นดวยสิครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ผมไม

เขาใจ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ไมใชครับ ไมใช ไมใชแลว ถาแบบนี้ตองวากันยาวครับ 

ทานประธาน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  คือ

นั่นสิครับ ผมวาเราดู ผมถามกอนจะกดโหวตนะครับ ในหองนี้ก็ไมมีการยกมืออะไรทั้งสิ้น 

ทุกคนก็พอใจวา เอา ถาอยางนั้นก็จะกดโหวต แลวสิทธิทานมาขอหลังจากที่กดคะแนน

โหวตเสร็จ แลวก็ตกลงยอม ไมโหวตนี่ครับ ไมอยางนั้นก็วนกันอยูอยางนี้ไมจบนะ             

ขอนะครับ ทานเศวตครับ ขอรองไดไหมครับ จบ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานครับ คือผมมีปญหา ทานประธาน หรือจะให             

ผมพูด เออ ผมไมไดแคร (Care) หรอกครับ ความจริงมันก็เปนความจริง 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ตกลง

วาใหโหวตวาเห็น 

  นายเศวต ทินกูล  :  ใหโหวตเรื่อง ๒๐ ปครับ ทานประธาน คือจะมา            

กลั่นแกลงผมมันไมได ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :             

เชิญทานการุณหนอยครับ ชวย 



 ๑๘๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ปทิตตา ๘๐/๓ 

 

  นายเศวต ทินกูล  :  ออกกฎหมายมากลั่นแกลงผมหรือครับ คนเดียว                  

หรือครับ บอกสิครับวา ออกกฎหมายวา หามทักษิณสมัครรับเลือกตั้ง มันไมใชครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  อาว 

ไปเกี่ยวโนน เชิญทานการุณหนอยครับ ชวยอธิบายที 

  นายการุณ ใสงาม  :  ไมไดอธิบายหรอกครับ ทานประธาน ขออนุญาต

เรียนอยางนี้ครับ ดวยเหตุที่ญัตติ ๒๐ ป ที่ไดถอนไปแลว โดยเจาของญัตติขอถอน ดวย

เหตุที่รวมกันกับคณะกรรมาธิการเห็นรวมกัน ปรองดองกันวา เหลือ ๑๐ ป เพราะฉะนั้น

ญัตติ ๒๐ ป จึงถูกถอนไปแลว โดยความรวมมือกัน เมื่อญัตติ ๒๐ ปถอนไปแลว ก็ถือวา

ตอนนี้ไมมีญัตติ ๒๐ ปที่จะมาโหวตอีกแลว เพราะฉะนั้นก็กลายเปน ๑๐ ป อยางที่เรา          

ตกลงนั่นแหละครับ แมเพื่อนสมาชิกจะมองเห็นวาอยากจะโหวต ๒๐ ปก็ตาม บัดนี้ ญัตติ 

๒๐ ปไมมีใหทานโหวตแลวครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ชัดเจนครับ ไปพักรับประทานอาหารไดแลวครับ ขอกลับมาใหมอีก                      

๑ ชั่วโมงนะครับ 

 

พักประชุมเวลา  ๑๗.๕๔  นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สพุิชชาย ๘๑/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๙.๐๒ นาฬิกา 

 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ทานสมาชิกครับ ขอเริ่มดําเนินการประชุมตอไปนะครับ กอนที่พักการประชุมไดพิจารณา

ถึงมาตรา ๙๖ ใชไหมครับทานเลขาครับ  

   เชิญทานกรรมาธิการเขาประจําที่นะครับ  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

ในมาตรา ๙๖ ที่พิจารณาคางอยูใน (๕) นะครับ ใน (๕) มีการพิจารณาแลวแตมีสมาชิก

ไมเห็นดวยกับการที่กรรมาธิการกับทานสมาชิกผูแปรญัตติไวไดมีการตกลงกันนะครับ 

เชิญครับ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ทานประธานที่ เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย               

อุนจิตติกุล ครับ เมื่อสักครูนะครับ เนื่องจากวาไดมีการเปลี่ยนแปลงแลวก็กรรมาธิการกับ

ผูแปรญัตตินะครับ เดิมทีผูแปรญัตติไดแปรญัตติไวที่ ๒๐ ป ทีนี้ขอลดทอนลงมาเหลือ  

๑๐ ปนะครับ ก็กลายเปนวา กรรมาธิการก็เห็นชอบดวย แตเนื่องจากวารางเดิมของ

กรรมาธิการนั้นอยูที่ ๕ ป  ก็เลยวาตรงนี้เองรางเดิมยังไมไดพูดถึงนะครับ แลวก็บอกวา           

ก็เลยคิดวาตรงนี้มีการขามขั้นตอนสักชวงหนึ่งครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ครับ ทานสมเกียรติ รอดเจริญ ครับ 

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ  :  ครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม 

สมเกียรติ รอดเจริญ สสร. ครับ ประเด็น (๕) นี่ก็คือวา กรรมาธิการยกรางกําหนดไวที่ ๕ ป 

ผูอภิปรายยื่นญัตติไวที่ ๒๐ ป เสร็จเรียบรอยแลวก็มีการตกลงตอรองกัน -------------------- 

 

                                                                                                                     - ๘๒/๑ 



 ๑๘๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๘๒/๑ 

 

ผูอภิปรายยืนที่ ๒๐ กรรมาธิการยกรางยืนที่ ๕ ป เสร็จแลวก็จะมีการตกลงกันในกรณี           

จะโหวต กรรมาธิการยกรางบอกวา ถาเผื่อจะโหวตยินยอมใหโหวต ๑๐ ป และ ๕ ป 

ประเด็นเปนอยางนี้นะครับ ถาเผื่อจะโหวตก็โหวตวาจะเอา ๑๐ ป หรือจะเอา ๕ ป                    

ที่กรรมาธิการยกรางและผูยื่นอภิปรายในการแปรญัตติไวตกลงกันวาที่ ๑๐ ป แตการที่จะ

โหวตยังมิไดโหวตนะครับวา จะเอา ๑๐ หรือจะเอา ๕ ประเด็นยุติอยูแคตรงนั้นครับ 

ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ ครับ ทานศิวะครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม 

ศิวะ แสงมณี สสร. ครับ ไมทราบวาประเด็นที่เราจะโหวตนี้จะตองมีการอภิปรายอีก    

หรือเปลานะครับ เดี๋ยวผมขอหารือทานประธาน ถาจะไมใหมีการอภิปรายผมก็อยากจะ

ใหโหวตวาจะเอาตามรางเดิมกรรมาธิการ หรือรางที่กรรมาธิการแกไขใหม ถาอยางนี้

ชัดเจนครับ เพราะก็คือ ๕ กับ ๑๐ นั่นเอง ถาอยางนั้นผมคิดวาจะสะดวกกวาครับผม ก็ขอ

อนุญาต 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตอบตรงนี้ทานนิดหนึ่งครับ  คือถากรรมาธิการแกนี่นะครับ  ก็จะอภิปราย  แตถา

กรรมาธิการไมแก ก็ยึดถือรางเดิม ๕ ปนะครับ แลวสมาชิกเสนอลดของตัวเองมาจาก  

๒๐ ป มาเปน ๑๐ ป กรรมาธิการไมขัดของ ถาหากวารางของกรรมาธิการยังอยูนะครับ  

๕ ป ก็เปนที่เขาใจแลวครับวาจะเลือกเอา ๕ ป หรือ ๑๐ ปนะครับ เดี๋ยวทานอาจารยสวิง

ครับ  

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมฟงการอภิปรายในหัวขอนี้

อยูนะครับ ผมคิดวาเมื่อกี้ทานประธานดําเนินการผิดขั้นตอนนะครับ กอนที่จะปดประชุม

เพราะวาสวนของผูแปรญัตตินี่นะครับ รวมทั้งกรรมาธิการไปตกลงกันเองวาจะเหลือ              

๑๐ ป จาก ๒๐ กับ ๕ ใหมาเหลือ ๑๐ แลวก็ถึงที่สุดนี่นะครับ ประธานไมไดถามวามีใครมี

ความคิดเห็นเปนอยางอื่นหรือเปลานะครับ แลวปดประชุมไป ซึ่งผมคิดวาถาถามวาใครมี 

 



 ๑๘๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๘๒/๒ 

 

ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ก็สมาชิกหลายทานยังมีความคิดเห็นเปนอยางอื่นครับ ซึ่ง

อาจจะตองกลับไปทบทวนกันที่ ๕ ดวยครับทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ผมถึงไดกราบเรียนครับวา อยูที่วาดวยความเขาใจ อาจจะรวดเร็ว 

สักครูนี้นะครับ อาจจะรีบกันไปก็เลยถามวาถากรรมาธิการยอมใหสมาชิกลดจาก ๒๐ ป 

มาเหลือ ๑๐ ป อันนี้ก็เปนความยินยอมของกรรมาธิการ แตสวนเมื่อลดแลวนี่กรรมาธิการ

ยังคงยืนอยูในรางเดิมของกรรมาธิการ ๕ ปหรือไม เพื่อความชัดเจนนะครับ จะได                      

ไมสับสนครับ ถามกรรมาธิการแลวกันครับ เชิญครับ  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม  

อัครวิทย สุมาวงศ กรรมาธิการครับ ขอกราบเรียนวาเมื่อกี้นี้เปนเรื่องที่คณะกรรมาธิการ

เห็นชอบใหผูแปรญัตติลดจํานวนปจาก ๒๐ ป เปน ๑๐ ป แตกรรมาธิการนั้นยังคงยื่น    

ยืนรางของกรรมาธิการที่เปน ๕ ปอยูครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนั้นผมขออนุญาถามแลวกันนะครับ คงเปนที่เขาใจหมดแลวครับวาจะเอา ๕ ป หรือ 

๑๐ ป นะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)              

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับมาตรา ๙๖ นะครับ (๕) หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ      

มีกําหนดโทษวาไมถึง ๕ ปนะครับ ใหกดเห็นดวย ถาเห็นดวยกับสมาชิกที่ขอแปรญัตติไว

แลวขอแกระยะเวลาจาก ๒๐ ป มาเปน ๑๐ ป โดยกรรมาธิการเห็นชอบนะครับ ใหกด          

ไมเห็นดวยนะครับ ก็คือเห็นดวยกรรมาธิการรางกรรมาธิการ กด เห็นดวย เห็นดวยตาม

ทานสมาชิกที่แปรญัตติไว กด ไมเห็นดวย ทานอาจารยเจิมศักดิ์มีอะไรครับ          

 

          - ๘๓/๑ 



 ๑๘๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           วีรุทัย ๘๓/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม     

เจิมศักดิ์ ครับ คือผมทวงติงนิดเดียวแตจริง ๆ แลวการโหวตเห็นดวย แลวทานประธาน           

ก็พูดไดถูกแลว แตขออนุญาตทวงติงนิดเดียววา หลักการที่ทานกรรมาธิการไดบอกวา 

อนุญาตใหผูแปรญัตติเปลี่ยนจาก ๒๐ ป เปน ๑๐ ป ผมวาไมนาจะถูกตอง คือผมเกรงวา

จะเปนบรรทัดฐานตอไป จริง  ๆ แลวถากรรมาธิการเห็นดวยกับการเปลี่ยน  สิ่งที่

กรรมาธิการแกจาก ๕ ป เปน ๑๐ ป ผมคิดวา อันนั้นนาจะถูกตองกวาในหลักการ เพราะ

ทานไมมีสิทธิจะไปอนุญาตใหใครแกเปนกี่ปถาทานไมเห็นดวย ก็แสดงวา บัดนี้ ทาน            

เห็นดวยกับการเปน ๑๐ ป แตวาสมาชิกมีสิทธิที่จะโหวตวา จะเห็นดวยกับการแกไข             

๑๐ ป หรือจะยืนตามรางเดิม ๕ ป   ผมพูดตรงนี้เพื่อเปนบรรทัดฐาน ไมอยางนั้นเดี๋ยว

ตอไปจะมีปญหา ผมคิดวากรรมาธิการไมมีอํานาจที่จะไปใหใครแกญัตติที่กรรมาธิการ          

ไมเห็นดวย คือถายินดีใหแกไดแสดงวาทานกรรมาธิการตองเห็นดวยตามนั้น เพราะฉะนั้น

ก็จะอะเกนสต (Against) หรือจะตรงกันขามกับรางเดิมของกรรมาธิการ การโหวต                     

จะเหมือนเดิม อันนี้ผมพูดในแงบรรทัดฐานที่ผมเขาใจนะครับ ขอบพระคุณครับ                  

ทานประธาน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

เดี๋ยว ๆ ทานสุนทรครับ เดี๋ยวใหทานพูดครับ ก็ขอเปนหลักการกอนนะครับวา ตกลงใน

หลักการดังกลาวนี่นะครับ ทานจะกําหนดวิธีการทํางานรวมกันอยางไรนะครับ เพราะวา

กอนหนานี้ ก็เขาใจวา ก็เคยมีแบบนี้นะครับ แลวกรรมาธิการไปยอม ทีนี้การยอมมันมี            

๒ ลักษณะ ลักษณะคือไมขัดของ อีกลักษณะคือเห็นชอบนะครับ ถาบอกไมขัดของก็จะ

เปนอยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์พูดวา ไมขัดของแลวไปแกญัตติไมไดนะครับ แตถา

เห็นชอบมันก็ตองแกตามเขาไปหมดนะครับ ทานจะตอบอยางไรครับ เชิญครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา ๒๘ วรรคสองนี้ 

บัญญัติวาอยางนี้ครับวา สมาชิกจะขอแปรญัตติแกไขเพิ่มเติมนอกจากที่ไดแปรไวเดิม

มิได เวนแตคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบดวย ขอที่ทานสมาชิกขอ

เปลี่ยนจากการแปรญัตติไวเดิม ๒๐ ป เปน ๑๐ ป ก็เทากับวา สละ หรือ ถอน ๒๐ ปไป 



 ๑๘๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                            วีรุทัย ๘๓/๒ 

 

แลว แลวทานเสนอใหม ๑๐ ป ซึ่งทานเสนอเองโดยลําพังไมได เวนแตคณะกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบดวย และเนื่องจากวาคณะกรรมาธิการไดเห็นชอบไปแลวก็

เลยตองถือวา เปนกรณี ที่จะตองพิจารณาแขงกับ ๕ ป ของคณะกรรมาธิการครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ติดพันกันอยูนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ      

ผมคิดวา คําวา เห็นชอบ ตองเห็นชอบในหลักการที่เขาเสนอ แตวาคงไมใชเห็นชอบให

แกไข เพราะวาการแกไขอยูดี ๆ จะแก ไมเห็นชอบตามหลักการ แลวใหแกมันคงไมได 

เพราะฉะนั้นอยางเชน เราไปเห็นอะไรที่มันมีความผิดพลาดในอดีตมันยังไมครอบคลุม

บางประการ หรือวาเราเห็น เราก็ตองไปขอกรรมาธิการวา ชวยดูนะวา ตรงนี้มีประเด็น

ไหม ถากรรมาธิการเห็นวา เออ ใช จึงนําเขามาสูที่ประชุม จึงเห็นชอบตามสิ่งที่มันมี

เหตุผลตรงนั้น แตวาไมใชอนุญาต คือถาเปนกรรมาธิการอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงอีก             

เร่ืองหนึ่ง แตกรรมาธิการเห็นชอบก็ตองเห็นชอบตามเนื้อหา ซึ่งมันเหมือนกันนะครับ               

ผมเพียงแตกําหนดมาตรฐานในอนาคตเทานั้นเอง คือถารัฐธรรมนูญเขียนวา เห็นชอบ 

เมื่อกรรมาธิการเห็นชอบ ก็หมายความวา ถาไมเคยแปรญัตติไวเลย หรือจะขอแกไข แลว

อยูดี ๆ มาขอใหม ซึ่งกรรมาธิการไมแฟร (Fair) กับกรรมาธิการ เนื่องจากกรรมาธิการยัง

ไมเคยไดเห็นมากอน ยังไมไดเคยตกลงกันมากอน ไมเคยพิจารณามากอน อยูดี ๆ โผล

ขึ้นมาเสนอญัตติ ทําไดถาสมาชิก ๖๐ คน เห็นวาสําคัญอันนั้น   อันที่ ๑ หรือกรรมาธิการ

เห็นชอบในเรื่องนั้น ไมใชกรรมาธิการอนุญาตใหเอาเขามา เพราะฉะนั้นเมื่อกรรมาธิการ

เห็นชอบ  อันนี้ เขาคงมีความหมายวา  ยื่นใหม เข ามา  แตถ าของเกาแลวทาง

คณะกรรมาธิการเห็นชอบ ก็ตองแปลวา บัดนี้กรรมาธิการเปลี่ยนเหมือนญัตติของ

กรรมาธิการเอง แลวสมาชิกก็มีสิทธิที่จะ เพราะสมาชิกไมรูนี่ครับวา กรรมาธิการ                   

จะเปลี่ยนใจเมื่อไร ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๘๔/๑ 

 



 ๑๘๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                   ปทิตตา ๘๔/๑ 

 

แลวใครจะยื่นเมื่อไร สมาชิกก็สามารถที่จะโหวตของใหม หรือลงมติวาชอบตามใหม    

ของใจกรรมาธิการ หรือชอบตามเกาที่สมาชิกไดพิจารณา นี่ผมคิดจากตรรกะอยางนี้     

นะครับ ผมไมใชนักกฎหมาย  แตคิดจากตรรกะเฉย  ๆ  นะครับ ขอบพระคุณครับ          

ทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   
เอาวาเปนหลักการไวกอนไหมครับ ยังหาขอยุติยังไมได ทานการุณครับ 
  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ที่จริงก็ไมอยากจะให

ความเห็นอยางนี้บอย ๆ นะครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. ครับ มีการอภิปรายเรื่อง ๒๐ ปนี้ 

กลับไปกลับมานานมาก และอธิบายเรื่อง ๕ ป ก็นานมาก ผมฟงมาก็ตลอดครับ เกรงวา

กรรมาธิการคงจะคลาดเคลื่อนไปแลวละ ตอจากนั้นมานะครับ กรรมาธิการเปนผูเสนอเอง

นะครับ ๑๐ ปไหมละ กรรมาธิการเห็นดวยที่จะเสนอ ๑๐ ป ทางฝายผูเสนอญัตติ ๒๐ ป 

ยืนยัน ๒๐ ป ผมนี่ลุกเดินจากตรงนี้ไปทานประธาน ถาทานจําบรรยากาศตรงนั้นได      

ผมเดินมุ งหนาไปหาทานสุนทร  ไปขอรองทานสุนทรบอก  ทานสุนทร  ถาทาน

ประนีประนอมลงมาที่ ๑๐ ป ตามที่ขอเสนอ ตามขอเสนอของกรรมาธิการ ลําดับตรงนี้  

นะครับ ซึ่งกรรมาธิการเสนอมา ๑๐ ป อยูแลว ถาทางคุณเสนอมานี่ ประนีประนอม     

ยอมลดมาจาก ๒๐ มาเหลือ ๑๐ ป ตามขอเสนอของกรรมาธิการ โอกาสที่จะประสบ

ความสําเร็จมี ทานสุนทรสุดทายก็เลยเสนอบอก ถาอยางนั้นขอเสนอลดจาก ๒๐ ป      

เปน ๑๐ ป เทากันกับขอเสนอกรรมาธิการ ทานเศวตลุกอธิบายเรื่อง ตองลงมติ ๒๐ ป     

กับ ๕ ป ผมเปนคนยืนอธิบายตรงนี้วา ญัตติ ๒๐ ปนะ ตกไปแลว ซึ่งทานประธานเองตอน

นั้นไมไดนั่งทําหนาที่ ทานประธานยืนยึกยือ ยึกยืออยูตรงขาง ๆ ตรงนั้น และทานประธาน     

ก็พยักเพยิดเห็นดวย เห็นดวย ใหผมอธิบายตรงนั้น นี่ตรงชองประตูตรงนี้ ญัตติ ๒๐ ป   

ผมก็บอกวา ญัตติ ๒๐ ป เมื่อเจาของญัตติเขาถอน ก็ญัตติ ๒๐ ป ก็ตก ตอไปครับ ทีนี้   

มาวินิจฉัยกันวา ปญหาเรื่องจะแขงกันสูกัน ระหวาง ๕ ป กับ ๑๐ ป ใชหรือไม ไมใช 

ขอเสนอของกรรมาธิการตอนทายกอนที่วาเมื่อกี้เห็นไหมครับ บอกวาขอเสนอของ

กรรมาธิการถา ๑๐ ป กรรมาธิการขอเสนอ ๑๐ ป ถา ๑๐ ปไดก็เห็นดวย แตกรรมาธิการ

กวาจะลดรา ลดรา ลดรากันมานี่นะครับ นานนะ และกรรมาธิการพูดเองนะครับ ไปดู 



 ๑๘๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๘๔/๒ 

 
บันทึก ทีนี้เมื่อมาปรับดูกับวรรคสองทาน รัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา ๒๘ วรรคสอง        

นี่ไงครับ ขอเสนอของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘ วรรคสองนี่ครับ คือรางตัวนี้นะครับ ซึ่งราง

ตัวนี้เปนรางที่ทําตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ทําตามอะไรครับ ทําตามการฟงความเห็น

ของ ๑๒ องคกร ทําตามความเห็นของแปรญัตติซึ่งเห็นดวยและไมเห็นดวยมาสรุปเปนตัว

นี้ เสนอเราเขามา พอเสนอเราเขามาแลวนะครับ เขาบอกวาพวกเรานี้นะครับ จะพิจารณา

นอกจากสิ่ ง เหลานี้นี่ ไม ได  ทานดูนะครับ  ใหพิจารณาเห็นชอบหรือไม เห็นชอบ                 

รางรัฐธรรมนูญที่สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติตามมาตรา ๒๗ เทานั้น นี่ไงที่แปรญัตติ จะ

พิจารณาไดตามนี้เทานั้น ตอนนี้ทานประธานดูคําตอไป หรือที่คณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญเสนอ อันแรก หรือทีนี้คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอกค็ือ   คําเสนอ

เมื่อกี้ สุดทายนี่ไง กรรมาธิการขอเสนอ ๑๐ ป ที่ผมวิ่งไปตอรองทานสุนทรไง  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ใชไหมครับ เพราะฉะนั้นญัตติ ๕ ป ตามที่นําเสนอ

ตอนแรกนี้ของกรรมาธิการก็ตกไปดวย ตามขอเสนอวา ขอเสนอ ๑๐ ป  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ 
    

                        - ๘๕/๑ 



 ๑๘๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๘๕/๑ 

 

   นายการุณ ใสงาม  :  เพราะฉะนั้นญัตติขณะนี้ ๒๐ ปก็ไมเหลืออยูให

พิจารณา ๕ ปตามนี้ก็หลนลงไปตามขอเสนอใหมของคณะกรรมาธิการ ณ ที่แหงนี้  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  เพราะฉะนั้นไมมีญัตติที่จะตองถามทานประธาน

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ เดี๋ยว ไมเปนอะไรครับ เดี๋ยว เดี๋ยวผม ทาน ทานจรัญกอน        

เดี๋ยวกอนนะครับ ตอนที่มีการเสนอกันนี่นะครับ ถาหากวาจะเปนรางที่กรรมาธิการ     

ทานคอย ๆ ฟงผมนะครับ ถาเปนรางที่กรรมาธิการเขาเสนอจริงอยางที่ทานการุณวา   

ทานเศวตเปนสมาชิกก็ไมเห็นดวย ถูกไหมครับ เพราะวาสมาชิกมีสิทธิไมเห็นดวยตามที่

กรรมาธิการแก ถาเปนอยางที่ทานวานะครับ แตคราวนี้มีการพูดหลายครั้งนะครับ     

อยางทานการุณวา ญัตติเดี๋ยวเสนอครั้งนั้น ครั้งนี้นี่นะครับ ผมพอมานั่งปบนี่ ถาทานนึก  

นะครับ ผมก็ถามวาเอาอยางนี้ เพื่อไมใหสับสน ขอใหกรรมาธิการยืนยันสิครับ วาจะเอา

ญัตติไหนนะครับ ถาลาสุดจริง ๆ นี่กรรมาธิการเขาแถลงวาเขายึดนะครับ ขอเอาในราง

เดิมของเขา นี่คือลาสุด ตอนนี้ยังไมไดลงมตินะครับ อยูที่วากรรมาธิการเขาจะตัดสิน

อยางไร กรรมาธิการตอนนี้เขาตัดสินวาเขาตองขอเอาราง ๕ ปของเขา ถามวากรรมาธิการ

มีสิทธิไดไหม กรรมาธิการมีสิทธิตลอด ใชไหมครับ เพราะยังไมลงมติ แตทีนี้กอนลงมตินี่

นะครับ ผมก็ถามอีกที ยืนยันวาทานจะเอาอะไร ทานก็บอกวา ๕ ป ถา ๕ ปตอนนี้ก็มีราง

กรรมาธิการ ๕ ปอยู กับรางของทานสุนทร นี่คือสุดทายจริง ๆ นะครับ นี่คือสุดทายแลว

ครับ ครับ เชิญครับ ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ การุณ สสร. ขอตอเนื่องนิดเดียว 

ถาถือวากรรมาธิการเสนอตอนทายนี้นะครับ เปนรางสุดทาย เปนขอเสนอสุดทาย       

และกรรมาธิการก็ เสนอไดตลอด  ก็ยินดีมาก  ตอไปนี้คณะกรรมาธิการนี้ เสนอ                 

ชักเขาก็ชักออก ชักเขาก็ชักออก 



 ๑๘๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริวรรณ ๘๕/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมเปนอะไรครับ บางครั้งเสนอเพื่อแกปญหา 

  นายการุณ ใสงาม  :  แลวที่จริงนะครับ ยุติเพื่อ ตอนยุติตอนกอนกินขาว

นะครับ มันมติของทานประธานเดิม ทานเดโชนั้นนะมันยุติไปแลวดวยญัตตินี้ เมื่อมันจบ

ปดญัตตินี้ จนกระทั่งจะไดเร่ิมมาตรา ๙๗ ไปแลวนะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ยัง อาว ฟง ๆ  

 นายการุณ ใสงาม  :  แตก็ไมเปนอะไรครับ ถากรรมาธิการจะชักเขา      

ชักออกเรื่อย ๆ ซึ่งก็ชักเขาชักออกมาหลายครั้งแลวนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไม ผมวายุติ เดี๋ยวตองพูดกันใหชัดนะครับ เดี๋ยวคนขางนอกฟงแลวไมเขาใจนะครับ           

วายุติแลวนะครับ ในเมื่อสมาชิก ทานเศวตเขาคานนะครับ จะไปยุติไดอยางไร ในเมื่อ   

ยังไมไดลงมติ ถาทานไมลงมตินี่นะครับ ผลของการไมลงมติจะเปนอยางไรไหมครับ          

ก็เทากับวาเรารางรัฐธรรมนูญในเรื่องนั้น มาตรานั้นไมเสร็จ พอไมเสร็จนี่นะครับ ตอนหลัง

คนก็ไปอางวาทานรางไมเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน เพราะทานไมลงมติใหครบนะครับ          

ก็ตกทั้งฉบับเลยครับคราวนี้ ใชไหมครับ นะครับ เดี๋ยวลองฟงทางทานกรรมาธิการนะครับ   

เมื่อกี้ยืนยันอยูใชไหม อาจารยจรัญครับ ไมเปนไร ทานยืนยันตามสิทธิของทานนะครับ ถา

อยางนั้นเชิญครับ ออ ครับ งั้นเชิญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ที่ทานสมาชิกแถลงสักครูนี้นะครับ               

มีขอ เท็จจ ริง เคลื่ อนหรือไมตรงกันอยู จุดหนึ่ งซึ่ ง เปนจุดสําคัญ  คือตอนที่ทาง

คณะกรรมาธิการคานขอคําแปรญัตติ ๒๐ ป ของทานผูแปรญัตตินี่นะครับ แลวก็มี      

ทานผูแปรญัตติก็เสนอวา ถาปรับลงเหลือ ๑๐ ปไดไหม ตรงนี้คณะกรรมาธิการยังไมได

ตอบรับครับ คณะกรรมาธิการตอบวา เอาเปน ๕ ปใชไหมครับ ทานผูแปรญัตติไมยอม

ลดลงมาเหลือ ๑๐ กรรมาธิการยังไมไดยอมรับวาใหเอา ๑๐ ป ไมใชครับ ไมมีตรงนั้น    

นะครับ แลวพอ เพราะวา เพราะวายังตกลงกันไมได ก็เลยจะตอง จะตองโหวตกัน                   



 ๑๙๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริวรรณ ๘๕/๓ 

 

ทานผูแปรญัตติก็ขอใหโหวต  พอขอใหโหวต  เราก็อยากจะโหวต  ๕ ป กับ ๑๐  ป           

ทานผูแปรญัตติบอก ถาโหวตก็ตอง ๕ ป กับ ๒๐ ป -------------------------------------------- 

          - ๘๖/๑ 

   



 ๑๙๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๘๖/๑   

 

แลวหลังจากนั้นนี่ทานผูแปรญัตติ หลังจากไดหารือกับหลายทานแลว ทานก็ขอเปลี่ยนวา

ยี่สิบไมเอาแลว ขอลดลงมาเหลือ ๑๐ ป ตรงนี้ครับ กรรมาธิการก็ใชสิทธิตามมาตรา ๒๘ 

วรรคสอง ตอนทายนะครับ ไมใชกรรมาธิการเสนอนะครับ ตอนทายวา เห็นชอบดวยกับ

คําขอแปรญัตติใหมนี้ โดยถือวาทานสละคําแปรญัตติเดิม ๒๐ ปไปแลว ขอแปรญัตติใหม

เปน ๑๐ ป คณะกรรมาธิการ    ก็เห็นชอบดวยกับมตินี้ กับคําแปรญัตติใหมนี้ โดยไมไดทิ้ง

คําแปรญัตติ เออ รางเดิมของคณะกรรมาธิการคือ ๕ ปเลย เพราะฉะนั้นถาจะตองโหวตก็

จะตองโหวต ๕ ป กับ ๑๐ ป ของทานผูแปรญัตติ ไมมีครับ ไมมีที่คณะกรรมาธิการกับ

ทานผูแปรญัตติตกลงกันแลววา เอา ๑๐ ป เพราะถามีอยางนั้นนะ มันไมเดินมาถึงการ

โหวตครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอบพระคุณครับ อยางไรก็ตามผมก็ถามไปแลวนะครับ ยืนยันไปแลว กรรมาธิการ          

ก็ยืนยันวายังถือรางเดิมอยูครับ ทานสุนทรครับจะถอนใชไหมครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี 

สสร. นม. ผมเสียใจที่เสนอญัตติที่เปนปญหาเขามานะครับ และก็เสียใจมากยิ่งขึ้น       

เมื่อเห็นความเดือดรอนทุรนทุรายของบางคน กระผมคิดวาผมทําเพื่อรักษาสถาบันรัฐสภา

นี้ใหมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ผมไมเขาใจวาสิ่งที่ผมทําเปนความเลวทรามอะไร เพราะวา         

ทานกรุณาพิจารณาดู ครั้งแรกสิ่งที่ผมยกตัวอยางมาสามสี่เหตุผลแลว กระผมก็สรุปวา    

ในตางประเทศที่เจริญแลวเขาไมใหบุคคลประเภทนี้เขามาสูในวงการที่จะเปนตัวแทน

ประชาชนได และขณะที่เราพร่ําพูดถึงเสมอวา เราจะยึดหลักของประเทศที่เจริญแลว      

แตเอาเถอะ ประเทศไทยในเมื่อยังลักษณะที่เปนไปเต็มที่ไมได กระผมจึงไดคิดมาวา     

เสนอมาสัก ๒๐ ป เพื่อทําใหสถาบันนี้มันสงางามและนาเคารพนับถือ สมกับคําที่พูดวา   

ผูทรงเกียรติอยางแทจริง แตก็มาเกิดปญหามากมาย และผมอยากจะเรียนถามทานวา   

ในความเปนจริงเพื่อนสมาชิกหลายคนก็ไดยินไดเห็น เหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นผมมิได      

มาแอบมุบมิบอภิปราย อภิปรายอยางเปดเผย กระจายเสียงไปทั่วหองนี้ ทั่วประเทศไทย 

ทุกคนก็ไดยิน บางคนวิ่งเขามาบอกวา ผมยังไมไดอภิปรายเลย จะพูดวาอยางไรละ      

แลวก็ยิ่งกวานั้น เพื่อนสมาชิกหลายคนก็ยืนยันวาอยากใหเปดเทปฟงนะครับ เพราะวา 



 ๑๙๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๘๖/๒   

 

ผมจะกราบเรียนวา  เมื่อทานประธานที่แลวมานี้  กอนที่ทานจะปดการประชุม              

ทานสรุปแลว เปนมติแลวนะครับ กระผมอยากเรียกรองใหทานเปดเทปฟง หรือถามัน     

มีปญหามาก และโดยมติของสภาแหงนี้นะครับ ถาอยางนั้นเราก็เปดเสรีใหไอหัวขโมย

หรือไอโจรชั่วรายที่ไหนมันเขามาเปนไดโดยสะดวกสบายก็ได ไมตองกําจัดเลยจะดีไหม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานยืนยันญัตติเดิมหรือเปลาครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ผมก็ยืนยันตามเดิมที่ตกลงกับทานประธานเดโช       

แลว 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมเปนไรครับ ผมวินิจฉัยนะครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  เดี๋ยวทานประธาน ขออนุญาตครับ ผมก็มีขอสงสัย

เหมือนกันนะครับ ขอเสนอของคุณสุนทรสําคัญนะครับ คือเปดเทปดูไหมครับ ประมาณ 

๕ นาทีเทานั้น สุดทายครับ จะรูเลยวากรรมาธิการเสนอตอนนั้นวาอยางไร แตยอมรับครับ

วากรรมาธิการทานสามารถเสนอ แมแตอันนั้นเสนอแลวก็ตาม ถอนเสนอนั้นมาเสนอใหม

อีกก็ได เปนเอกสิทธิ์ของกรรมาธิการตาม ๒๘ วรรคสอง แตอยากดูวา ชักเขากับชักออก 

ชักเขากับชักออกแบบนี้ใชหรือไมครับ อยากเปดเทปครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ผมวินิจฉัยนะครับ ผมถือวากรรมาธิการมีอํานาจในการที่จะเสนอญัตติ ในเมื่อ

กรรมาธิการยืนยันญัตติสุดทายนะครับวาคือถือตามรางเดิมนะครับ ------------------------- 

 

          - ๘๗/๑ 

 



 ๑๙๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             กุลนที ๘๗/๑ 

 

ซึ่งยังไมตรงกับสมาชิกที่ไมเห็นดวยนะครับ ผมขอถามสมาชิกนะครับ ถามเรียบรอยแลว

นะครับ ทานลงหรือยัง ถามอีกครั้งหนึ่ง ถาเห็นดวยกับรางกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย       

ถาเห็นดวยกับรางที่ผูแปรญัตตินะครับ ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ รางที่กรรมาธิการ               

เขายอมใหแกเหลือ ๑๐ ปครับ รางของกรรมาธิการนี่ ๕ ปนะครับ ของทานสุนทรนี่ ๑๐ ป              

นะครับ ถาเห็นตรงกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นกับทานสุนทร ใหกด ไมเห็นดวย 

นะครับ เชิญลงคะแนนนะครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เรียบรอยนะครับ ปดการลงคะแนนครับ เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวยตาม

กรรมาธิการ ๔๙ ไมเห็นดวย ๑๕ งดออกเสียง ๕ นะครับ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ 

มาตรานี้ผานนะครับ วรรคนี้ อนุมาตราผาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             กุลนที ๘๗/๒ 

 

  ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารย เจิมศักดิ์  ปนทอง   :  ทานประธานครับ  ผมมีอยู             

๒ ประเด็นนะครับ ที่อยากจะกราบเรียน ประเด็นแรกนี่ ผมไดลงมติไปวา งดออกเสียง 

เนื่องจากวาอยากจะใหบันทึกวา ผมไมเห็นดวยกับการที่กรรมาธิการอนุญาตใหมีการ

แกไขญัตติจาก ๒๐ ป เปน ๑๐ ป เพราะวาผมยังมีความเห็นอยูวา ถากรรมาธิการ

เปลี่ยนเปน ๕ ป ก็จะตองโหวตระหวาง ๕ ป กับ ๒๐ ป ซึ่งผมไมเห็นวากรรมาธิการจะ

อนุญาตใหมีการแกไขญัตติ อันนั้นเปนความเห็นผมเทานั้นเองนะครับ ขอใหบันทึกไว   

เฉย ๆ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ประเด็นที่ ๒ ผมคิดวาเราคงจะตอง

กลับมาพิจารณาอีกวงเล็บหนึ่ง คือวงเล็บที่ (๑๐) ที่หามไมใหผูที่เปนสมาชิกวุฒิสภา แต

วาไดมีการขอแปรญัตติเพิ่มเติมวา เปนวุฒิสภามาแลวไมเกิน ๒ ปนี่ ผมคิดวาประเด็นนี้นี่

เพื่อนสมาชิกหลายคนที่อยูในหองนี้ก็มาหาผม แลวก็บอกวาเรื่องนี้นี่ไมเห็นดวย แตวาก็ยัง

ไมไดมีการลงมติในเรื่องนี้ ผมคิดวาทานประธานกรุณาเปดใหสมาชิกไดมีการแสดง

ความเห็น เพราะวายังไมไดลงมติวา ตกลงจะเปนไปตามรางเดิมของกรรมาธิการหรือวา

จะเปนรางใหม ลักษณะเดียวกัน เลยครับ เมื่อกี้นี้ยังไมไดลงมติ ซึ่งกรรมาธิการอาจจะ

ตีความ แลวก็กลับไปหารางเกา ก็คือ ไมเติมขอความก็ได หรือจะเติมก็แลวแต แตวา

สมาชิกก็มีสิทธิที่จะแสดงความเห็นประเด็นนี้นะครับ แลวก็จะไดมีการลงมติกันวาจะ

เปนไปตามรางเดิมหรือวารางใหมก็แลวแต ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คือมาตรานี้ผมไมทราบวาเปนมติผานไปหรือยังนะครับ แตสวนใหญแลวนี่ก็นาจะ

เปนมติ หรือวาจะตองมีการอภิปรายในสวนที่เติมขอความนะครับ แลวถามไปแลวหรือยัง

วาสมาชิกเห็นกับรางเดิมอะไรหรือยัง ผมไมแนใจ ทานธวัชครับ 

  นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญครับ 

ผม ธวัช บวรวนิชยกูร สสร. ครับ ในมาตรา ๙๖ นี่นะครับ พูดถึงบุคคลผูมีลักษณะ 



 ๑๙๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             กุลนที ๘๗/๓ 

 

ดังตอไปน้ีเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ใน (๑๐) กําหนดวา เปนสมาชิกวุฒิสภา และในการแปรญัตติของญัตติของทานสุรชัย ซึ่ง 

ไดแปรญัตติใน (๑๐) ไววา เปนสมาชิกวุฒิสภา แลวเพิ่มเติมขอความลงไป หรือพนจาก

ตําแหนงดังกลาวไมนอยกวา ๒ ป ประเด็นนี้ครับ เปนประเด็นซึ่งผมขออภิปรายแสดง

ความเห็นเริ่มตน แสดงความเห็นดวยกับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คืออยางนี้ไดไหมครับ ผมขอเอาหลักกอนนะครับ หลักก็คือวา มาตรานี้มีผูแปรญัตติ               

นะครับ กรรมาธิการเห็นดวยใชไหมครับ  

  นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  ใชครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เมื่อกรรมาธิการเห็นดวยนี่มีการถามสมาชิกหรือเปลาวามีทานใดที่เห็นตามรางเดิมไหม                              

 

          - ๘๘/๑ 

 

 



 ๑๙๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      นงลักษณ ๘๘/๑ 

 

  นายธวัช บวรวนิชยกูร  : ผมกราบเรียนครับวา ขั้นตอนยังไมครบถวนครับ 

คือถาหากวาในอนุมาตรานี้ ในการแปรญัตติของทานสุรชัย ถามีการคุยกันวาหลักการ

และเหตุผลนี้นี่เปนหลักการและเหตุผลที่ถูกตอง แตควรจะนําไปไวในบทเฉพาะกาลกอนนี่

นะครับ ถาถามอยางนั้นหรือไมแลวคอยมาถามอีกครั้งหนึ่ง เราจะไดหลักการและเหตุผล 

แลวก็ไดเจตนารมณดวย  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ อยางนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถามทานธวัชนั่งลงแปบหนึ่ง ถามกรรมาธิการนะครับ ใน

มาตรา ๙๖ (๑๐) กรรมาธิการมีการเพิ่มตามที่สมาชิกเขาแปรญัตตินะครับ แลวที่ทานธวัช

พูดถึงเมื่อกี้นี้วาไปอยูในบทเฉพาะกาลอะไรนี่ วาจะยกเวนอะไรนี่มีไหมครับ ทานอัชพร

ครับ เห็นวันนั้นเห็นพูดอยูครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับวาจะยกเวน แลวไปอยูบทเฉพาะกาล

พูดใหชัดอีกทีไดไหมครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : ครับ เรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ความจริงมาตรานี้สืบเนื่องตอเนื่องมาจาก

มาตรา ๑๑๑ วรรคสอง ซึ่งพิจารณากันไปในเรื่องของวุฒิสมาชิกในตั้งแตเมื่อวานนะครับ 

เพราะวา ๑๑๑ วรรคสองพูดวา บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิก

ภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกิน ๒ ปจะเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมิได 

ตอนนั้นที่พูดกันมาตรา ๑๑๑ นั้นเมื่อตัดบางตําแหนงออกไป แลวก็บอกวาใหไปเขียนใน

บทเฉพาะกาลรับในวาระแรกดวยวายังไมเอามาใชบังคับ สิ่งที่พูดกันตามคําแปรญัตติของ

มาตรา ๙๖ (๑๐) นั้น ซึ่งบอกวาพนจากตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาไมเกิน ๒ ปนั้น ความจริง

แลวขอความที่กรรมาธิการพยายามชี้แจง คือขอความเดียวกันกับมาตรา ๑๑๑ วรรคสอง 

เพียงแตวาทานสุรชัยบอกวาขอใหชัดเจน เพราะวาคนสมัครเขาจะได รูตั้งแตตน 

เพราะฉะนั้นการเขียนในการเติมไปใน ๙๖ (๑๐) กับ ๑๑๑ วรรคสองนั้นก็จะเปนขอความ

อยางเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะตองไปอยูภายใตบทเฉพาะกาลที่วาระเริ่มแรกจะยัง

ไมนํามาใชบังคับเหมือนกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ชัดเจนไหมครับอันนี้ครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 



 ๑๙๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      นงลักษณ ๘๘/๒ 

 
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ เจิมศักดิ์ครับ 

ชัดเจนครับ ถาเปนไปอยางที่คุณอัชพรพูดนะครับ เพราะฉะนั้นถามีมตินี่ เดี๋ยวเราก็คงควร

จะตองลงมติเสีย แลวลงมติภายใตเงื่อนไขเดียวกันเหมือนกันกับกรณีเมื่อเชานี้ที่มีมติวา

จะตองไปแกไขเพิ่มเติมในบทเฉพาะกาล เพราะฉะนั้นถามีมติก็จะตองเปนมติที่ผูกพันไป

หาบทเฉพาะกาล ก็ตรงกัน ถาอยางนั้นไมมีปญหาครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  
อยางนั้นก็ถือวาเปนมติไปแลวละครับ เปนมติไปแลวนะครับ ก็เปนไปตามที่ทานสุรชัยแปร

ไว กรรมาธิการเห็นดวย ไมมีสมาชิกเห็นเปนอยางอื่น แตจะไปอยูในบทเฉพาะกาลวาให

ยกเวนยังไมนํา (๑๐) นี้นะครับ มาใชกับที่มีการเลือกตั้งชุดแรกครับ  
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ขออนุญาตครับทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติใน (๑๐) มาตรา ๙๖ 

ก็ขอกราบเรียนวา จริง ๆ ประเด็นนี้ยุติไปแลว ผมกับทานจรัญตางคนตางเปนผูอภิปราย 

แลวในที่สุดทานอาจารยจรัญกเ็ห็นดวยวา ขอความในมาตรา ๑๑๑ นั้นนี่ควรที่จะมาเขียน

เสียใหชัดเจนใน ๙๖ (๑๐) ดวยนะครับ ทานประธานเดโชเปนคนถามผมวาผมพอใจไหม 

ผมยังจําคําตอบผมไดชัดเจนวา ผมตอบวาพอใจแลวขอบคุณ ทานประธานเดโชทานถาม

ที่ประชุมวามีใครเห็นเปนอยางอื่นไหมนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจบไปแลวครับ ผม

อยากจะใหพวกเราทําอะไรใหชัดเจนนะครับ เพียงแตวาเรื่องนี้นี่หลังจากประชุมเสร็จ

เรียบรอยคือถามตินี้ไมชัดเจนไมยุติยังคงคางคาอยูนี่ ทานประธานคงไมสั่งวาใหพัก

รับประทานอาหาร ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                  - ๘๙/๑ 



 ๑๙๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     ดรุณี ๘๙/๑ 

 

ผมไดเรียนเพื่อนสมาชิกหลายทานวา เร่ืองนี้นี่ยังมีบทเฉพาะกาลอยูนะครับ ความจริงควร

จะศึกษาขอมูลใหถี่ถวนเสียกอน ถาสมมุติวาเรายังคงหยิบมติที่ยุติไปแลวมาทบทวนใหม

ไดโดยที่ไมมีหลักการ ผมวาจะมีความกระทบกระเทือนตอสภา 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เขาใจแลวนะครับ 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานเขาใจแลว ผมก็ขออนุญาตย้ํา

ทานประธานอีกครั้งหนึ่ง ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง )  :  

ครับ พอดีสมาชิกเขายกขึ้นมานะครับ ผมก็ตองทําใหกระจางถูกไหมครับ เมื่อเปนที่ชัดเจน

แลวนี่ก็ตรงกันหมดนะครับ เดี๋ยวกรรมาธิการยกรางก็จะไปทําในบทเฉพาะกาลมา 

เพื่อใหสมาชิกไดพิจารณาตอไปนะครับ มีอะไรคางไหมครับทานเลขาครับ มาตรา ๙๖ 

หมดหรือยังครับ หมดแลวนะครับ ทานสมาชิกทานมีติดคางไหมครับ มาตรา ๙๖  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมี ผานนะครับ เชิญทานเลขาพิจารณาตอครับ 

  นายจเร  พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๙๗ 

มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ   

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยสมชัยครับ 

  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม สมชัย  

ฤชุพันธุ ในฐานะผูแปรญัตตินะครับ มาตรา ๙๗ นี้มีเร่ืองเกี่ยวกับการสงสมัครรับเลือกตั้ง   

ทั้งแบบเปนเขตและแบบสัดสวนนะครับ ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิของสตรี ผมจะขออนุญาตให

ทานอลิสาชวยนําเสนอครับ  

 

 



 ๑๙๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     ดรุณี ๘๙/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวทานอลิสาประทานโทษนะครับ กอนทานอลิสาจะเพิ่มนะครับ พอดี ๙๗ นี่

กรรมาธิการเขามีแกไขนะครับ กรรมาธิการก็ชี้แจงสวนที่แกไขกอนแลวกันนะครับ จะได

ทําความเขาใจครับ เชิญครับ 

 นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ใน มาตรา ๙๗ นี้ คณะกรรมาธิการไดเพิ่ม

ความเปนวรรคสองขึ้นมานะครับ เพื่อแกไขปญหากรณีที่มีการสมัครรับเลือกตั้งแบบ

สัดสวน คือในตอนสมัครนั้นไดมีผูสมัครครบทั้ง ๑๐ คน ตามบัญชีรายชื่อ แตปรากฏวา 

ถาเกิดมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจนทําใหสมาชิกคนใดคนหนึ่งในบัญชีรายชื่อหายไป ทําใหบัญชี

รายชื่อนั้นไมครบ  ๑๐  คน  ก็ใหถือวาบัญชีรายชื่อที่ ไดยื่นไวนั้นถูกตอง  เพราะวา 

ในบทบัญญัติมาตราแรก ๆ ที่ผานมานั้นเราบังคับเปนเงื่อนไขวาพรรคการเมืองที่จะสง

สมาชิกแบบสัดสวนนั้นตองสงบัญชีรายชื่อครบตามจํานวนทั้ง ๑๐ คนนะครับ ดังนั้นนี่ก็

เขียนรองรับไววาถายื่นแลวมี ๑๐ คน ถาในระหวางนั้นมีการหายไปเหลือ ๙ คน ก็ยังถือวา

บัญชีนั้นถูกตองอยู และถามีการเลือกตั้งและมีการคํานวณสัดสวนระหวางพรรคการเมือง

เทาไรแลวนั้น ถาสมาชิกทั้งหมดนั้นไดไมถึง ๘๐ คน เพราะมีการขาดไปคนหนึ่งในระหวาง

นั้น ก็ถือวาจํานวนเทาที่มีอยูนั้นเปนจํานวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดครับ  

อันนั้นคือที่เพิ่มขึ้นมาครับ 

 นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวของทานอลิสาชวยกรุณารอไดไหมครับ เพราะของทานเพิ่มวรรคขึ้นมาใหม 

นะครับ ขอความที่กรรมาธิการเพิ่มในวรรคสองของกรรมาธิการครับ ทานการุณครับ 

 นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ สสร. ครับ ก็เห็น 

คําแปรญัตติของ ๒ ทาน ก็คือของการนําโดยทานอาจารยสมชัย กับการนําของอาจารย

เจิมศักดิ์ครับ เปนอยางเดียวกันคือเพิ่มวรรคขึ้นมาเปนชายหญิงก็แลวกัน แตผมอยากให

พิจารณาเรียงลําดับวรรคจะดีกวาครับ ขอคํายืนยันครับกรรมาธิการครับ วามาตรา ๙๗ 

วรรคหนึ่งนี้ทานเสนอตามนี้ใชไหมครับ ทานไมถอยนะครับ เมื่อถามเงียบแลวแสดงวา 

 



 ๒๐๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     ดรุณี ๘๙/๓ 

 

ทานไมถอยนะครับ ทานเขียนวรรคหนึ่งนี้ เปนวรรคหนึ่งที่ทานไมไดแกไขปรับปรุง 

ใหถูกตองตามหลัก นี่เปนวรรคหนึ่งของการเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้งวัน แมน วัน โหวต 

(One man one vote) เขตเลือกตั้งละ ๑ คน เพราะฉะนั้นเขตเลือกตั้งไดปรับเปลี่ยนเปน

เขตเลือกตั้งละไมเกิน ๓ คน วรรคหนึ่งของทานเขียนผิดพลาดแลวครับ วรรคหนึ่งของทาน

เขียนผิดพลาดแลวครับ ------------------------------------------------------------------------------- 

 

                - ๙๐/๑ 



 ๒๐๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๙๐/๑ 

 

วรรคหนึ่งของทานเขียนผิดพลาดแลวครับ ทานยังยืนยันไหมวาทานจะเสนอแบบนี้       

ผมจะไดแกให แตทานจะแก ผมจะไดไมตองแก ตอไปนี้คุยกับกรรมาธิการตองใหชัดเจน 

อยาถอยหนาถอยหลัง  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณครับ ผมวาทานเสนอเลยก็ไดครับ ทานเสนอกอนครับ จะไดดูสิมันตรงกันไหม 

เชิญเลยครับ  

  นายการุณ ใสงาม  : ถาอยางนั้นผมเสนอครับ เปนลายลักษณอักษรเลย

งายดีครับ ทานเอาไปอานเอาเองครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมขออนุญาตใหทานอานใหสมาชิกอื่นฟงดวย ทานรูกัน ๒ คนไมไดหรอกครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ฝากใหเจาหนาที่เอาไปใหทานประธาน จะไดงาย

ทานประธาน เดี๋ยวผมจะอานจากขางลางนี้ นี่ผมแกอยูนี่แลวนี่ ๒ ทาง แกดังนี้ครับ      

ทานประธานครับ มาตรา ๙๗ ทานประธานครับ แกไขปรับปรุงจะตองทําใหสอดคลองกับ

เขตเลือกตั้งที่ไมเกิน ๓ คนแลว ทานตองยอมรับกอนวาวรรคหนึ่งของทานนี้นะครับ      

เปนวรรคหนึ่งที่ลอกมาจากเขตละคน วัน แมน วัน โหวต มา โดยทานยังไมแกไขปรับปรุง

ใหสอดคลองกับมติที่เปลี่ยนแปลงไปเปนเขตละ ๓ คนแลว เพราะฉะนั้นมาตรา ๙๗ ตอง

เปนวา พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง หยุดแคนี้ครับ นอกนั้นทาน

ขีดทิ้งนะครับ ขีดทิ้งคําวา ในการเลือกตั้ง เอาออก ก็จะเหลือคําวา ในเขตเลือกตั้งใด แคนี้

ครับ ขอความเดิมของทานเอาออกทั้งหมดครับที่เหลืออยู แลวเติมคําวา ตองสงสมาชิก

เขาสมัครรับเลือกตั้งใหครบจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้ง 

และจะสงไดคณะเดียวในเขตเลือกตั้งหนึ่งในเขตเลือกตั้ง ๑ เขต คํา ๆ นี้ไปลอกมาจาก

ไหนครับ ผมไมไดเปนผูวิเศษหรอก ไปลอกเอามาจากรัฐธรรมนูญฉบับเกาครับ ที่เขาเคย

ใชเขตเลือกตั้งไมเกิน ๓ คน โดยไปลอกเอาขอความตอนหนึ่งของมาตรา ๑๑๒ ของ

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๓๔ ทานไปดูครับ รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๒ 

ขอความตอนนี้ เขาบอกไวชวงกลางครับ  ในกรณีเ ร่ืองนี้  ในแตละเขตเลือกตั้งที่           

พรรคการเมืองดังกลาวสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองตองสงสมาชิก     



 ๒๐๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๙๐/๒ 

 

เขาสมัครรับเลือกตั้งใหครบจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้ง 

และจะสงไดคณะเดียวในเขตเลือกตั้ง ๑ เขต อยูที่มือทานประธานแลวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ถาเห็นดวย ก็เปลี่ยนตามผมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยางนี้ดีกวาครับทาน ทานครับ ทานกรรมาธิการครับ ขอหารือทานอยางนี้ พอทาน

การุณเสนออยางนี้นี่นะครับ ผมวาทานก็ไปดูอีกทีหนึ่ง อยารีบดวนตัดสินใจตอนนี้ ไมเห็น

เปนไรนะครับ ขออนุญาตทานอลิสาดวยนะครับ มาตรา ๙๗ แขวนไวกอนนะครับ 

เพราะวาถาไมรอบคอบนะครับ เดี๋ยวก็จะ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธาน ทานดูนะครับ ยังไมทันไดพูดเลย         

กดออดแลว ออดใหพูด 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออดใหพูดครับ  

  นายการุณ ใสงาม  : ถาดูตาม ๙๗ ของทานตามเดิมนะครับ               

พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งใด 

ตอนนี้ มันใด  คือ  ๓  เขต  ๓  คนแลวนะ  จะสงผูสมัครรับเลือกตั้งไดไม เกินจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ไมเกินจํานวนคือ สมมุติมี ๓ คน 

พรรคนั้นสง ๑ คนก็ได พรรคนั้นสง ๒ คนก็ได พรรคนั้นสง ๓ คนก็ได เละครับ ทาน

ประธาน เละครับ ไมเคยมีครับ ทานไปดูเลย เขาใชตองสง ถาจะสงเขตไหนใหสงใหเต็ม 

ถาไมสงเขตไหนวางไว  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมเอาไปดูรายละเอียดกอนนะครับ ชี้แจงไดใชไหมครับ เชิญครับ 

   

       - ๙๑/๑ 

 



 ๒๐๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รัตนา ๙๑/๑ 

 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ตองกราบเรียนทานประธานวา หลักการของ

แบงเขต ๓ คน เขตใหญ ๓ คน เรียงเบอรนี่ หรือ ๒ คนอยางนี้ ของเราไมไดไปลอก        

เอาแบบของเกามาครับ ไดฟงจากทางผูแทนพรรคการเมือง ไดฟงจากผูที่ทําวิจัยในเรื่องนี้ 

และในที่สุดคณะกรรมาธิการก็เลือกวาเขตไมเกิน ๓ คน ใหประชาชนเลือกได ลงออกเสียง

ไดตามจํานวน สส. ที่จะพึงมีในเขตใหญนั้น แลวไมบังคับครับวาพรรคการเมืองจะตองสง

ใหครบทุกคน แตบังคับวาจะสงเกินไมได บังคับการสง เพราะวาอาจจะมีพรรคการเมือง

เล็ก ๆ เขาไมมีผูสมัคร ไมมีกําลังพอที่จะสงใหครบหมด เขาก็อาจจะสงคนเดียวก็ได     

แลวเราก็ยังคุยกันดวยวาอาจจะเกิดกรณีที่เขตบางเขต หรือหลาย ๆ เขตนี่ไดผูแทนจาก

พรรคการเมือง ๓ พรรค พรรคละคนก็เปนไปได เพราะฉะนั้นผมเขาใจวาตรงกันวา       

ทางคณะกรรมาธิการตั้งใจจะใหเปนอยางนี้ครับผม ขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ทานการุณครับ กรรมาธิการเขายืนยันวาเขาถูกตองนะครับ และทานจะไปเถียง     

กับเขาไดอยางไร 
   นายการุณ ใสงาม  :  ทานจะดูทานประธานครับ มันผิดวิสัยขอเท็จจริง

ทั้งหมด ทานดูนะครับ ถาทานยืนยันทํานองนี้นะครับ แสดงวาเขตเลือกตั้งนั้น ๓ คน 

สมมุตินะครับ ถา ๑ คนไมมีปญหา เพราะสงแลวก็คือ ๑ ไมเกินก็คือ ๑  แตถา ๒ คน      

สงไมเกิน ๒  ก็คือสง ๑ ก็ได สง ๒ ก็ได เละเลย เขตนั้น ๓ คน พรรคนี้สงนะครับ สง ๑ กไ็ด      

สง ๒ ก็ได หรือสง ๓ ก็ได ก็เละอีก แลวถาขอเท็จจริงเปนอยางชี้แจงนะครับ ทานไปดู     

ในเรื่องของกลุมจังหวัด บัญชีรายชื่อกลุมจังหวัดของทานดูสิ เขียนวาอยางไร กลุมจังหวัด

ของทานนี่ไปอยูตรงนี้เขียนไวเลย เห็นไหม บัญชีรายชื่อที่ยื่นนะครับ ใหมีจํานวนผูสมัคร

รับเลือกตั้งแบบสัดสวนนะครับ ใหยื่นเต็มจํานวนนะครับ เต็มจํานวนนะครับ คือเขตนั้น    

กลุมจังหวัดคือ ๑๐ คนใชไหมครับ ตองยื่น ๑๐ แลวถาตายตอนนั้นละ ก็ใหเหลือ ๙        

ถาลาออกตอนนั้นก็ไมเปนไร ก็ใหเหลือ ๘ ถาไปบวชเปนพระอีก ๑ ก็ใหเปนเหลือ ๗       

เห็นไหม ไมเปนไร แตตองเต็ม ๑๐ แสดงวา ถาหลักการอันนี้เหมือนกันกับบัญชีรายชื่อ

ของกลุมจังหวัดคือสงเต็มครบเสียกอน ถาจะสงกลุมจังหวัดไหนนะครับตองสงครบ 



 ๒๐๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รัตนา ๙๑/๒ 

 
เสียกอน สงกลุมจังหวัดนี้สง ๑ คนไดไหม ก็ไมไดอีก เห็นไหม เพราะฉะนั้นหลักการของ

ทานผิดเพี้ยนครับ เพียงแตทานกําลังจะพยายามยืนยันเนื่องจากวาทานไปลอกเอาจาก      

วัน แมน วัน โหวต ทานไปดู วัน แมน วัน โหวต ของทานนี่ ๆ รางอยูนี้  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ทราบแลว ทานการุณครับ  
   นายการุณ ใสงาม  :  ทราบแลว ใช ใชไหม ยอมรับใชไหมละ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    
ผมทราบแลววาทานจะอานอะไร 
   นายการุณ ใสงาม  :  นี่อยางไร ทานไปลอกนี่ ลอกมาตรา ๙๗ กอบปตัวนี้

มาหมดทุกตัวอักษรเลย 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  
เอาอยางนี้เพื่อไมใหเปนการเสียเวลานะครับ ผมวาไมเปนไรหรอกครับ เราคอย ๆ ดูได    

นะครับ เดี๋ยวกรรมาธิการถาถูกตองก็ยืนยันทีหลังไดนะครับ ทานอลิสาก็รออีกหนอย      

นะครับ รอมาตรา ๙๗ ไวกอนนะครับ คือทานจะเพิ่มอีกวรรคหนึ่งใชไหมครับ ผมนึกวา    

จะไดพิจารณากันในคราวเดียวกันเสียนะครับ อยางนั้นเดี๋ยวก็วิ่งกลับไปกลับมาทีละวรรค

สองวรรค วรรคไวกอนครับ ใจเย็น ๆ ครับ เดี๋ยวไมนานหรอกครับ เดี๋ยวเอาคืนนี้ใหจบเลย      

นะครับ ไมตองหวงครับ ไมเกินเที่ยงคืนครับ อยางนั้นเวนไวกอนนะครับ ทานอลิสาครับ

เจาของเรื่องครับ 
   นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  ขอบพระคุณคะทานประธานคะ  อลิสา        

พันธุศักดิ์ สสร. คะ คือจริง ๆ แลวมันไมไดเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับในเรื่องของเขต     

หรือวาสัดสวนแลว มันเปนอีกวรรคหนึ่ง เพราะฉะนั้นนาจะใหพิจารณาไปเลยดีไหมคะ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
เปลาเห็นกรรมาธิการเขากําลังยุงอยูเลยครับ เขากําลังหาทางดูวาถอยคํา รายละเอียด   

ตรงนี้มันเปนอยางไรกันแนนะครับ อยางนั้นเดี๋ยวรอสักครูแลวกันครับ ไมนานนะครับ     

อดใจรอนะครับ อยางนั้นผมขอไปมาตรา ๙๘ กอนนะครับ ทานอัชพรครับ ผมขอไป ๙๘ 

กอนนะครับ เชิญทานเลขาครับ                                                                  - ๙๒/๑ 



 ๒๐๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๙๒/๑ 

 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มาตรา ๙๘ 

ไมมีการแกไข มาตรา ๙๙ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีทานใดติดใจนะครับ ผานครับ อาจารยสวิงหรือครับ อาจารยสวิงครับ เปนถอยคํา                     

พอรับกันไดไหมครับ  

   นายสวิง ตันอุด  :  มาตรา ๙๙ นะครับ ทานประธานครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ใชครับ 

   นายสวิง ตันอุด  :  ในมาตรา ๙๙ นะครับ ทางกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์

นะครับ ไดมีการขอแกไขนะครับทานประธานครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคสองนะครับ 

   นายสวิง ตันอุด  :  ครับ วรรคสองครับ ก็คือวาในระหวางของอายุ        

สภาผูแทนราษฎรนะครับ  ในรางเดิมบอกวาถามีการดํา เนินการเพื่อควบรวม             

พรรคการเมืองที่ มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนะครับ  ใหการควบรวม         

พรรคการเมืองนั้นมีผลเม่ืออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดนะครับ เราขอเปลี่ยนเปน 

หามมิใหควบรวม นะครับ พรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครับ 

สวนหลังนี่นะครับ ที่จริงแลวนี่ก็ใหตัดทิ้งไปไดครับ เพราะวาจริง ๆ แลวนี่นะครับ ในกรณี  

ที่ เปนรางเดิมนี่นะครับ ผมคิดวาทางกลุมเราคิดวามันคอนขางจะประนีประนอม         

และออนเกินไปครับในการที่จะควบรวม แตวามีผลหลังจากที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

สิ้นสุด ซึ่งผมคิดวาอันนี้นี่นะครับ มันทําใหเกิดฮั้วกันนะครับ ในทางการเมือง แลวก็จริง ๆ 

แลวนี่ในชวงระหวางที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังดํารงอยูนี่นะครับ ตองใชคําวา        

หามมิให ครับ ซึ่งจะทําใหระบบการเมืองของเรานี่นะครับ เปนระบบมากยิ่งขึ้นครับ 

ขอบคุณครับทานประธานครับ 

 



 ๒๐๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๙๒/๒ 

 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ครับ สสร. นะครับ                         

ทางกรรมาธิการคงไมมีสมาธิ เสียกระมังครับ  คืออยางนี้ครับ  ขออภัยมากครับ             

ทานสวิงครับ ที่ทานผานไปถึงมาตรา ๙๙ แลวนะครับ มาตรา ๙๘ นะครับทานครับ     

ทานกรรมาธิการครับ มาตรา ๙๘ ขอความกรุณาทานใหตัดมาตรา ๙๘ ออก แลวเอา

เนื้อความในมาตรา ๙๘ เปนวรรคที่ ๓ ของมาตรา ๙๗ เพื่อใหสอดคลองกับเร่ืองเดียวกัน                          

ในมาตรา ๙๗ เสียใหครบ ตัวอยางนี้ทานไปเปดดูในรัฐธรรมนูญป ๒๕๓๔ มาตราที่ ๑๑๒             

ซึ่งขอความในมาตรา ๙๘ ของทานนี้นะครับ จะอยูในวรรคที่ ๒ ของมาตรา ๑๑๒                          

ทานจะประหยัดเลขมาตราลงไปอีก และเนื้อความจะไดอยูในกลุมเดียวกัน และเนื้องาน

เดียวกัน ลักษณะอยางเดียวกันครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ๆ ฝากกรรมาธิการไวแลวกันนะครับ ถอยคําไมไดแกไขอะไรนะครับ ทานอาจารย                   

เจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

มาตรา ๙๙ นี่ ผมเขาใจถูกใชไหมครับ เรากําลังพูด ๙๙ เพราะวาคุณการุณยอนกลับ     

ไปหา ๙๘ คุณอยายอนไปยอนมานะ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทําเหมือนกรรมาธิการครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานทั้ง ๒ ทานนะครับ เวลาเสนอก็คุยกับผมนะครับ อยาคุยกันเองครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ มาตรา ๙๙ นี่                     

ผมเขาใจวากรรมาธิการนี่ มีความประสงควา ไมอยากจะเห็นสภาผูแทนราษฎร                          

มีการดําเนินการที่จะควบรวมพรรคการเมืองนะครับ แตวาก็ยังใจดีเขียนวา ในระหวาง

อายุของสภาผูแทนราษฎร ถามีการดําเนินการเพื่อควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิก                       

เปนสภาผู แทนราษฎร  ใหการควบรวมพรรคการ เมื องนั้ นมีผล เมื่ ออายุ ของ                          

สภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง หมายความวา ในชวงอายุสภาผูแทนราษฎรนั้นนี่ จะควบรวม 



 ๒๐๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๙๒/๓ 

 

ไมได แตอนุญาตใหเขาไปรวมกันในที ยังไมจดทะเบียนแตใหเขาไปนอนดวยกันได                          

ถาผมพูดเปนภาษางาย ๆ แตวาของกลุมพวกผมนี่มองวา -------------------------------------- 

 

           - ๙๓/๑ 



 ๒๐๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รัศมี ๙๓/๑ 

 

ในทางการเมืองจะไปนอนดวยกันก็ไมได เพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกชวยกรุณาพิจารณา  

นะครับ ที่ผมแปรไวบอกวาในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร หามมิใหควบรวมพรรค

การเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกของสภาผูแทนราษฎร จบแคนั้น ที่ตอมานี่มันเปนขอความ

ของทานแลวเจาหนาที่ไมไดขีดออก เพราะถาเติมลงไปมันก็ไมเปนถอยความนะครับ     

ผมเชื่อวาที่ทานพิจารณาแลวทานไมเห็นดวยอาจจะเปนเพราะเหตุนี้ เราไมมีเวลา         

ไดอธิบายกันทานจําไดไหมครับในกรรมาธิการ เพราะฉะนั้นอันนี้นี่ทานเลยไมเห็นดวยกับ

ผูแปรญัตติ เพราะฉะนั้นขณะนี้ผมอธิบายทานแลว ทานกรุณาฟงนะครับ ผมไมอยากจะ

เห็นพรรคการเมืองที่ควบรวมกันอยางไมเปดเผยเหมือนกับไปนอนดวยกัน แลวยังไมได       

จดทะเบียนกัน จะไดอางวาไมไดจดทะเบียน ตกลงไมใชคูผัวตัวเมีย รอไวกอน วันหลัง   

จะจดภายหลัง ผมเลยคิดวานาจะหามเสีย คําวา หาม นี่ไมนาจะมีอะไรขัดของ แลวถาเขา

จะไปควบรวมกัน หมดอายุแลวเขาจะไปเริ่มตนควบรวมกันอยางไรก็เชิญ กลับจะเปน

ประโยชนวาถาเราเห็นวาเขาควบรวมกันอยางในทางพฤตินัยก็ไมนาจะถูกตอง แตเอาละ

ไมตองเขียนทําใหเห็นกวาง ๆ เสียเลยวา ควบรวมไมไดก็แลวกัน ถาคุณไปมีพฤตินัยนี่ 

เดี๋ยวศาลทานจัดการเอง ศาลทานพิจารณาเอง ไมตองลงรายละเอียดผมก็วานาจะได    

ใหศาลทานพิจารณาวาอยางนี้ถือวาเปนพฤติการณในการควบรวมหรือไม ขอบพระคุณ

ครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ทานกรรมาธิการครับตอบไดไหมครับ เชิญครับ 
  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ความจริงคณะกรรมาธิการก็นําคําแปรญัตติ  

มาดูนะครับ แลวตอนแรกนั้นก็เห็นที่จะเขียนอยางนั้น แตก็ได รับการทักทวงจาก        

เผอิญกรรมาธิการจาก กกต. วาถาเขียนหามในระหวางอายุ หามควบรวม มันก็จะ

หมายความวาตองควบรวมหลังจากหมดอายุสภาผูแทนราษฎร ซึ่งในขณะนั้นจะตอง

เลือกตั้งใหม แลวระยะเวลาในการที่จะตองเลือกตั้งใหมกับระยะเวลาควบรวมนั้นนะ     

มันไมเทากัน คือระยะเวลาควบรวมมันจะยาวกวา ทําใหไมสามารถควบรวมกันไดเลย 

 



 ๒๐๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                              รัศมี ๙๓/๒ 

 

ในบรรดาพรรคการเมืองทุกพรรค ถึงแมวาหมดสมัยแลวจะควบรวมกันก็ควบไมไดอีก 

เพราะวาเวลามันไมพอ ทางคณะกรรมาธิการก็เลยขยับมาวา คือถาจะควบรวม ทําความ

ตกลงหรือดําเนินการนั้นทําได แตยังไมมีผลเปนการควบรวมจนกวาจะหมดสมัย งั้นคือ

แกไขปญหาเรื่องระยะเวลาที่มันเหลื่อมล้ํา แลวเขาจะไมสามารถบทบัญญัติเร่ืองควบรวม

จะไมมีที่ใชนะครับ อันนั้นคือสิ่งที่ไดรับการชี้แจงครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :  
อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

     รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับเจตนารมณนี่    

เราคงจะเห็นตรงกัน เราไมอยากเห็นพรรคการเมืองที่ไปหาเสียง มีแสดงนโยบายแลวก็

หลอกชาวบานไว วาเราเขาไปแลวเราจะทําอยางนี้อยางนี้ เสร็จแลวเมื่อเขามาในสภา

เสร็จ ก็เอาพรรคหนึ่งไปขายใหกับอีกพรรคหนึ่ง เปนการขายตัวยกกระบิ เปนการขายตัว

ยกพรรค ซึ่งเราเจ็บปวดกันมาเยอะพอสมควร เพราะฉะนั้นผมคิดวาหามนี่ชัดเจน แตถา

ทานไปอนุญาตอยางนี้นี่นะครับ เทากับวาอนุญาตเขาใหเขาแอบ แลวก็แอบไดอยาง

ถูกตองตามกฎหมายอีก ก็กฎหมายบอกวายังใหทําไดเพียงแคยังไมจดทะเบียนเทานั้นเอง 

ทานประธานครับถาคนอยากจะยายพรรคการเมืองเมื่อจบ แลวเลือกตั้งใหม ก็ยายพรรค

ได แตปจจุบันนี้นี่กลายเปนวาควบรวม อางเหมือนศัพทธุรกิจ พรรคการเมืองมันควบรวม

ไดหรือครับในหลักการ ถาสมาชิกไมพอใจเมื่อไปอยูในพรรคนี้แลวนโยบายมันไมดี         

ไมถูกตอง ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                             - ๙๔/๑ 

 



 ๒๑๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           บุศยรินทร ๙๔/๑ 

 

อยูกันไมไดก็ยายไปสิครับ ไปอยูพรรค พรรคที่ตัวเองอยากจะไป ทําไมตองเอาไปทั้งกระบิ 

ไปทั้งยวง ไปทั้งพวง ไปทั้งชื่อ เสร็จแลวทานรูไหมครับ อายชื่อเกานี่ก็ไมเอาไปอีก ควบรวม

อยางความหวังใหมไปควบรวมกับไทยรักไทยมันก็คือ ยุบความหวังใหมไปไทยรักไทย 

แลวก็มีคนไปขอชื่อความหวังใหมเกา เปน ความหวังใหมใหม มันหลอกคนทั้งบาน       

ทั้งเมืองเลยทานประธาน และเราก็ยังจะบอกวายังอยากจะใหอนุญาตใหเขาควบรวมได 

กลัววาถาหมดสมัยแลวเขาจะควบรวมไมทันอีก เราอยากจะเห็นหรือครับ ทานก็ยุบพรรค

ไปเลยถาไมอยากจะมี ยายคนไปสังกัดพรรคใหมใชไหมครับ ยายดีกวา อยาไปเปด

อนุญาตใหเขาควบรวมเลยครับ ผมวาการควบรวมนี่มันเปนศัพทธุรกิจเอามาใชเพิ่งเห็น  

นี่นะครับ ในยุคที่ผานมาควบรวม ควบรวมนั่นนะครับ แลว กกต. ในยุคสามหนา หาหวงนี่

อนุญาตใหเขาควบรวมกันไปเพลิน ๆ ไดอยางไร มันเทากับเปนการหลอกประชาชน      

ทั้งประเทศทานประธาน ผมไมอยากใชคําแรงอยางนี้นะครับ แตผมเห็นแลวนี่ผมคิดวา  

ผมรับไมได ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ใชไปแลวครับ คําแรงครับ ทานกรรมาธิการครับ ผมวาตอนนี้มันยายพรรคงายแลวครับ 

เพราะวาอยางควบรวมไปแลวเขาไปขอพรรคใหมอีกครับ ใหคนเกาเขามีที่อยูครับ       

ทานใดครับ อาจารยครับ เชิญครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) :  ครับ ทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ กระผม อัครวิทย สุมาวงศ กรรมาธิการ เหตุผลของทานอาจารยเจิมศักดิ์ที่เสนอมา

ในการแปรญัตตินั้น ความจริงกรรมาธิการก็พิจารณาแลวเห็นดวยนะครับ แตมีปญหา

อยางที่ทานกรรมาธิการอัชพรเรียนมาตั้งแตตนวา ถาจะใหมีการดําเนินการควบรวมแลว

นะครับ ถาหามเด็ดขาดนี่มันจะควบรวมไมไดถาหากวาระยะเวลาไมพอ แตถาหากวา   

เราตั้งใจจะหามพรรคการเมืองที่มีสมาชิกอยูในสภาผูแทนราษฎรควบรวมพรรคการเมือง 

แตวาเปดโอกาสใหไปทําอยางอื่นไดนะครับ อยางที่ทานวา ที่ทานแปรญัตติมานั้น

คณะกรรมาธิการก็คิดวาจะตองแกไขถอยคํานะครับ โดยอาจจะตองขอความเห็นชอบ  

นะครับ โดยอาจจะตองเห็นชอบใหทานตัดประโยคสุดทายออก คงเหลือเปนวาในระหวาง 

 



 ๒๑๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           บุศยรินทร ๙๔/๒ 

 

อายุของสภาผูแทนราษฎรหามมิใหควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎร แลวก็จบแคนั้น 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ตรงกันครับ ตรงกันนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เจิมศักดิ์ครับ 

เพื่อใหบันทึกวาเห็นชอบดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ๆ ตรงกันนะครับ วรรคหนึ่ง ผานนะครับ วรรคสอง กรรมาธิการเห็นดวยนะครับ       

มีทานสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ  (กรรมาธิการ) : ครับ ทานประธานครับ ในเรื่อง

ถอยคําขอปรับปรุงเล็กนอยไดไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ลองเสนอดูครับ  

 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนครับ ถอยคํามันคงเขียน

ในลักษณะเปนรัฐธรรมนูญซึ่งไมใช ถาเขียนหามมิใหแลวมันจะกลายเปนกฎหมายอาญา

ไปนะครับ โดยลักษณะถอยคํามันควรจะเปนวาในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร    

จะดําเนินการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได       

เพื่อใหเปนถอยคําลักษณะเดียวกันกับถอยคําในรัฐธรรมนูญครับ 

 นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

นาจะได อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ครับ        

เห็นดวยครับ ขอบพระคุณ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นมีไหมครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 



 ๒๑๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           บุศยรินทร ๙๔/๓ 

 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เห็นดวยกับรางที่มีการแกไขนี้แลวนะครับ ผานมาตรา ๙๙ ครับ เชิญทานเลขาธิการครับ 

  นายจเร พันธุเปรื่อง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๐๐ 

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานสุรชัยนะครับ เชิญครับ ทานสุรชัยครับ เพิ่มความวรรคสองครับ 

   

- ๙๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รสรินทร ๙๕/๑ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติ มาตรา ๑๐๐ 

ประเด็นที่กระผมขอแปรญัตติในมาตรานี้   ก็คือผมขอเพิ่มความในวรรคสองของมาตรานี้ 

มีขอความวา อายุของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละ ๔ ป นับตั้งแตวัน

เลือกตั้ง โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะดํารงตําแหนงเกิน ๔ วาระไมได ผมขอ       

กราบเรียนเหตุผลที่ขอแปรญัตติในประเด็นนี้ เนื่องจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

นั้น พวกเราคงทราบดีวา ถือวาเปนตําแหนงหนึ่งของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และใน

ตําแหนงนี้เปนฝายหนึ่งของนิติบัญญัติ นอกจากจะทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติแลว 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจจะเขาไปทําหนาที่เปนผูบริหารได ในฐานะรัฐมนตรี หรือ

นายกรัฐมนตรี  เมื่ อ เปน เชนนี้ ผมจึ งมีความเห็นว า  ในการดํารงตําแหนง เปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ทานควรที่จะมีระยะเวลาพอสมควรระยะเวลาหนึ่งในการ

ดํารงตําแหนง มิเชนนั้นแลวการอยูในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนาน ๆ จะเปน

การสะสมเพื่อใหไดมาซึ่งบารมี มนุษยเราเมื่อมีบารมีมาก ๆ บารมีนั้นจะแปรเปลี่ยนเปน

อํานาจ และในที่สุดเมื่อมีอํานาจมาก ๆ ก็จะเสพติดซึ่งอํานาจ ผมเชื่อวาพวกเราคงทราบดี

วา ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหระบบการเมือง การปกครองของประเทศไทย เกิดเปน    

นักธุรกิจการเมืองเกิดขึ้น ทําใหมีการผูกขาดเรื่องของการเมือง เราจะไดเห็นนักการเมือง

ของประเทศไทยนั้นวนเวียนอยูในกลุมบุคคลหนาเดิม ๆ และตระกูลเดิม ๆ ทั้งสิ้น        

ดวยเหตุผลดังกลาวผมจึงเห็นวา ถึงเวลาแลวที่เราควรจะตองมีการกําหนดอายุของการ

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การรับใชประเทศชาติไมควรที่จะมีการผูกขาด คนรุนใหม

ควรที่จะตองเขามาแทนที่เมื่อถึงวาระที่เห็นสมควรกําหนด ทั้งนี้เพื่อใหมีการเปลี่ยนถาย  

ซึ่งผูที่อาสาที่จะมาทํางานรับใชประชาชนและประเทศชาติ ผมเห็นวาระยะเวลาที่กําหนด

ไว ตามที่ผมขอแปรญัตติไว คือ ๔ วาระ รวมกันแลว ๑๖ ป นาจะเปนระยะเวลานาน

เพียงพอสําหรับผูที่อาสามาทํางานรับใชประชาชน ในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร จึงไดขอแปรญัตติกําหนดวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมควรที่จะดํารงตําแหนง

เกิน ๔ วาระ ไมวาจะติดตอกันหรือไมติดตอกันก็ตาม  

 



 ๒๑๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รสรินทร ๙๕/๒ 

 

  เหตุผลอีกประการหนึ่ง ก็คือ ถาเรามองในดานของสมาชิกวุฒิสภา หรือ 

สว. เราก็กําหนดหลักการเดียวกัน ก็คือ สว. อยูในตําแหนงไดเพียงคราวละ ๑ วาระเทานัน้ 

เพราะฉะนั้นดวยเหตุผลเดียวกัน   การกําหนดวาระของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ก็ควรที่จะมีวาระจํากัดเชนเดียวกัน ดวยเหตุผลที่ประกอบกันดังกลาว กระผมจึงไดยื่นคํา

ขอแปรญัตติ ตามที่ไดกราบเรียนทานประธาน ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ จะตอบไหมครับ ทานสุรชัยสงวนขอเพิ่มความในมาตรา ๑๐๐ ครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คณะกรรมาธิการไดเคยพิจารณาในเรื่อง

วาระของสภาผูแทนราษฎรเหมือนกันนะครับ ตอนพิจารณาวาระของนายกรัฐมนตรี แตก็

เห็นวาในสภาผูแทนราษฎรซึ่งทําหนาที่นิติบัญญัตินั้น การที่มีประสบการณและมีความ

เชี่ยวชาญในการตรวจตรากฎหมายนั้น นาจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ได

มากกวา และโดยปกติการทํางานของสายนิติบัญญัติหรือสภาผูแทนราษฎรนั้นไมไดใช

อํานาจในทางการเมือง เหมือนอยางฝายบริหารที่จะไปดําเนินการในลักษณะสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ที่จะเปนประโยชนแกตน หรือดําเนินการในสิ่งที่จะไปสรางฐานอํานาจได ก็เลยเห็นวา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นไมควรที่จะกําหนดวาระ ขอจํากัดเรื่องวาระ และคงใหมีวาระ 

๔ ปเปนปกติ ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๙๖/๑ 

 



 ๒๑๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             กมลมาศ ๙๖/๑ 

 

ถาประชาชนเห็นวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นยังมีความสามารถที่จะ หรือมีความ

สมควรที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป ก็เปนสิทธิของประชาชนที่จะดําเนินการเลือกบุคคลนั้น

ตอไปโดยไมจํากัดวาระครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสุรชัยยังติดใจไหมครับ พอ ๔ วาระนี่นะครับ ตอนนี้ สส. ที่เปนนานที่สุดตอนนี้

คือทานนายกชวนนะครับ ใชไหมครับ แลวถาอยางนี้เดี๋ยวโดนตัดสิทธิกันเยอะเลยนะครับ 

ทานสุรชัยยังติดใจไหมครับ 

   นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ติดใจครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ติดใจผมโหวตนะครับ  

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) มี

สัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มาตรานี้กรรมาธิการเขาไมไดแกไข ทานศิวะครับ โหวตแลวกันนะครับ มาตรา ๑๐๐ 

กรรมาธิการไมไดแกไข ทานสุรชัยขอเพิ่มขอความเปนวรรคสองนะครับ ถาหากวาทานเห็น

ดวยกับรางของกรรมาธิการใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับสมาชิกที่ขอเพิ่มขอความเปน

วรรคสองดังกลาว ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ลงครบถวนหรือยังครับ มีทานใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ ลงครบถวนแลว         

ปดการลงคะแนน เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๔๖ ไมเห็นดวย 

๒๑ งดออกเสียง ๒ นะครับ เปนไปตามรางของกรรมาธิการนะครับ  

 

 

 

 



 ๒๑๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             กมลมาศ ๙๖/๒ 

 

  ทานศิวะครับ 

   นายศิวะ  แสงมณี  :  ทานประธานครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. ผมอยาก

เรียนปรึกษาทานประธานนิดเดียวครับ คือวาเวลาตอนที่ถากรรมาธิการไมไดแกไข        

แตวามีคนแปรญัตตินี่ ผมคิดวาควรจะเปดโอกาสใหเราไดมีโอกาสสนับสนุนกรรมาธิการ

ยกรางบาง ไมงั้นภาพก็จะมองแตวาพวกเรานี่รูสึกจะเปนคูตอสูกรรมาธิการไปหมด  

แตสิ่งที่ทานทําดีก็เยอะครับ แตไมมีโอกาสสรรเสริญเยินยอทานนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้

ผมวาเปดโอกาสนิดเถอะครับ ไมงั้นภาพเวลาถายทอดไปจะมองวาเอะนายศิวะ 

ลุกขึ้นมาทะเลาะกับอาจารยทุกทีเลยนะครับ แตก็เปดโอกาสใหพวกเราไดพูดสนับสนุน

บางนี่ผมวาจะเปนภาพที่ดีครับทานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ๆ ขอบพระคุณครับ เปนดุลพินิจของผมแลวกันนะครับ อาจารยปกรณครับ 

  นายปกรณ  ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร กรรมาธิการนะครับ ความจริงคงไมตองกลาวขอบคุณทานศิวะนะครับ ขออภัย 

ที่เอยชื่อ แตวาในความเปนจริงนี่ โดยเหตุผลในบางกรณีผมคิดวาจําเปนตองมีการ

อภิปรายบาง เพราะมิเชนนั้นแลวจะเกิดความรูสึกวาเอะคนอภิปรายที่สนับสนุนฝายที่

แปรญัตตินี่มีอยูฝายเดียว แลวกรรมาธิการจะชี้แจงมากมันก็เหมือนกับวาเห็นอยู        

ฝายเดียว แตเวลาลงคะแนนปรากฏวากรรมาธิการชนะทุกที เพราะทานศิวะมักจะกดให  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ เอาเปนวาใหเปนดุลพินิจของประธานผูควบคุมการประชุมแลวกัน

นะครับ ทานเลขาธิการเชิญตอครับ 

  นายจเร  พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๐๑ 

มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานวุฒิชาติครับ 

 



 ๒๑๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             กมลมาศ ๙๖/๓ 

 

  นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ  

ในมาตรา ๑๐๑ นะครับ ผมไดมีการเพิ่มเติมขอความใน (๑๐) วรรคสองนะครับ ที่วา 

ในสวน คือขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลา

ไมนอยกวา ๑๒๐ วัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร ผมขอเพิ่มเติม

วา ๑. ในการที่มีการนับองคประชุม หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นไมอยูในที่ประชุม   

ใหถือวาเปนการขาดประชุมตามมาตรานี้ดวย สิ่งที่ขอเพิ่มเติมไปนะครับ ใน (๑๐) แลวก็ 

(๑๑) ขออนุญาตไปเลยนะครับ ใน (๑๑) ที่วา ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกแมจะ      

มีการรอการลงโทษ เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ผมเพิ่มขอความนะครับ      

คือหมิ่นประมาทไปดวย ------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                      - ๙๗/๑ 



 ๒๑๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ศันสนีย ๙๗/๑ 

 

หรือความผิดลหุโทษตามมาตรา ๑๐๑ (๑๑) ใหเพิ่มขอยกเวนในขอหาหมิ่นประมาท     

เขาไปดวยครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผมขอหารือทานวุฒิชาติแลวกันนะครับ เพราะหลักการของทานนี่ ของในการประชุม

สมาชิกวุฒิสภาก็มีแบบนี้ ทานก็ยินยอมที่จะไมติดใจนะครับ มิฉะนั้นแลวนี่ บรรทัดฐาน

มันก็จะไมเหมือนกันนะครับ เชิญชวยพิจารณาอีกรอบครับ 

  นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ อยางนี้ครับ คือเพื่อใหเปน

บรรทัดฐานเดียวกันนะครับ ผมขออนุญาตใหบันทึกไวในเจตนารมณนะครับ ตรงสวนนี้ 

นะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ กรรมาธิการไมขัดของนะครับ อยางนั้นผานนะครับ มีทานใดคางไหมครับ ไมมี      

นะครับ สมาชิกเขาไมติดใจแลวนะครับ ทานกรรมาธิการเชญิครับ 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ เมื่อตอนสภาไดพิจารณามาตรากอนนี้นี่ มีทาน

สมาชิกทานหนึ่งไดหารือเกี่ยวกับเร่ืองของความสิ้นสุดของสมาชิกภาพของสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรวา ถาตองคําพิพากษาใหจําคุกและตองขังอยูโดยหมายของศาลนี่  

จะสิ้นสุดสมาชิกภาพไหม แลวก็ทานเสนอใหเอา (๓) ของมาตรา ๙๔ เขามา แตวาทาง

คณะกรรมาธิการไดมาตรวจสอบแลวนี่ เราไมไดใช (๓) ของมาตรา ๙๔ แตเราจะใช

มาตรา ๙๖ (๔) นี่เปนตัวที่ทําใหสมาชิกภาพของวุฒิสมาชิกสิ้นสุดลง แตพอมาในมาตรา 

๑๐๑ (๕) นี่ เราไปตัด (๔) ออก ก็เลยทําใหคุณสมบัติหรือลักษณะการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี่เขยงอยูกับสมาชิกวุฒิสภา จึงอยากจะขอตัด คือความจริง

ก็คือเติม (๔) เขาไปในมาตรา ๑๐๑ (๕) แลวก็ผลมันเลยทําใหทุกวงเล็บเขามาหมดเลย 

ในมาตรา ๙๖ ก็เลยตองตัดทั้งหมดเลย ความในมาตรา ๑๐๑ (๕) ก็จะอานเพียงวา  

มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๖ สั้น ๆ แคนั้นนะครับ เพื่อที่จะเอา (๔) ของ ๙๖  

ตองคําพิพากษาใหจําคุก และตองขังโดยอยูตามหมายของศาลเขามาครับ  

 



 ๒๑๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ศันสนีย ๙๗/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เลขอนุคือเอาออกหมดนะครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล  :  ครับผม 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกไมขัดของนะครับ เห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอนะครบั  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการครับ (๙) นี่นะครับ ทานดูนิดหนึ่งครับ (๙) ทานไปตัดขอความ     

หรือศาลรัฐธรรมนูญ ทานเอาคําวา รัฐธรรมนูญ ออก มันก็เลยเหลือ ศาล อยางเดียว 

นะครับ ทีนี้ศาลอยางเดียวคือศาลอะไรครับ นั่นสิครับ เชิญครับ 

  นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 

ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ ที่ทานประธานไดกรุณาสอบถามใน (๙) นะครับ ถาอาน

ทอนแรกมันจะมีอยูในเรื่องของ จุดแรกก็คือวุฒิสภามีมติถอดถอน ตรงนั้นชัดเจนนะครับ 

กรณีที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๘๙ แลวก็

กรณีที่สาม ศาลฎีกามีคําสั่งตามมาตรา ๒๓๓ ตรงจุดนี้ก็คือศาลตัวหลัง มันก็คือ 

ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลฎีกา แลวแตกรณีนะครับ ตรงนั้นสมบูรณแลวครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็อันนี้ผมชี้ใหดูนะครับวาพอไมเขียนนี่มันจะแปรอยางไรเทานั้นเองนะครับ ถาทานแปร

เอาไว บันทึกไวเปนหลักฐานก็จะไดเขาใจขึ้นนะครับ มาตราที่ ๑๐๑ มีสมาชิกทานใด 

ติดคางไหมครับ ไมมีนะครับ ถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอ ครับเชิญ

ทานเลขาครับ  

  นายจเร  พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ 

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๑๐๒ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

 

                  - ๙๘/๑ 



 ๒๒๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๙๘/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. ขออนุญาต

ถามนิดเดียวครับ (๑๑) นี่ การกระทําความผิดเรื่องหม่ินประมาทนี่ ถือวาเปนลหุโทษ    

หรือเปลาครับ ไมใชใชไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมใชครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  แคหมิ่นประมาทนี่ ศาลจําคุก ๔ เดือนนี่เขาตอง     

พนนะ มันจะแรงไปไหมครับ เพราะบานเรามันหมิ่นประมาทกันงายครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาถอนแลวครับ  

 นายศิวะ แสงมณี  :  เขาถอนไปแลวใชไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อันนั้นของสมาชิกเขาเสนอครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :   ในนี้ (๑๑) ยังอยูครับทานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานตองดูเลมของกรรมาธิการนะครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  เอะ เห็นที่มาแจกนี้เปนของกรรมาธิการหรือเปลาครับ 

คือผมไมเปนเลมครับ เปนกระดาษนี้ครับ ใชไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีไหมครับ เขาวาอยางไร 

  นายศิวะ แสงมณี  :   นี่นะครับ (๑๑) ยังมีอยูทานครับ นี่ไง หนา ๙ ไมใช

คําวา กระทําโดยประมาท แตอยากจะถามวา หมิ่นประมาท นี้อยูในขายของลหุโทษ   

หรือเปลา แตถาไมใชนี่ หมิ่นประมาทนิดเดียว แลวก็พนจากสมาชิกภาพนี่มันจะรุนแรง   

ไปไหมครับ 

 



 ๒๒๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๙๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานกรรมาธิการตอบดวยครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  : เพราะวาเดี๋ยวเวลาอภิปรายตาง ๆ มันจะมีปญหาครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย   (กรรมาธิการ)  :   ทานประธาน               

ที่เคารพครับ ความจริงเรื่องมาตรา (๑๑) นี่เราเคยพูดมาในมาตราตอนตนนะครับวา 

ความจริงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภานี่มีเอกสิทธิ์อยูแลวในการอภิปรายใน

สภา ทานครับ กรณีหมิ่นประมาทนี่ยังไมเกิดขึ้นนะครับ แตวาเราคงไมเวนหมิ่นประมาท

ในขางนอกนะครับ ที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้นกรรมาธิการก็คิดวาไมควรเวนเรื่องหมิ่นประมาทไว

ครับ ทานศิวะครับ ขออนุญาต 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. ผมหวง

อยางเชน ทานอาจารยเจิมศักดิ์ หรือวา คุณการุณ ใสงาม นี่ เกิดไปปราศรัยบนเวที         

ขางนอกนี่นะครับ แลวผิดพลาดไปหมิ่นประมาท ก็เลยทีนี้ปราศรัยไมออก อาจารย       

เจิมศักดิ์ ตองเปนอะไรไปสักอยางถาปราศรัยไมออกนี่ครับ เพราะวาแกตองเปนคน       

อึดอัดมาก ถาไปปราศรัยอะไรไมไดนี่ ผมคิดวานี่อาจารย ผม ระวังนะ อาจารยจะเปน      

คนแรกที่ขาดคุณสมบัตินะ ผมเปนหวงครับ แลวผมรวมทั้งคนอื่นดวย ซึ่งบางทีผมคิดวา

อันนี้ เพราะบางทีเปนการหมิ่นประมาทสวนตัวก็มี อะไรก็มีครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ปรึกษาทานกรรมาธิการครับ ทานลองคิดดูนะครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :   ทานประธานครับ เอยชื่อผมนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมเปนไรครับ ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  เพราะผม ศาลเมตตาตลอดครับ 

 

 



 ๒๒๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๙๘/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คือทานกรรมาธิการครับ สิ่งที่ทานกรรมาธิการพูดถึงนี่เกิดมีการอภิปรายในสภา แลวไป

กระทบคนนอก แลวเปนเรื่องของการตรวจสอบนี่นะครับ พอตรวจสอบก็โดนคดีปบนี่    

เขาสิ้นสุดเลยนะครับ อยางนั้นกลายเปนอภิปรายไมไดเลยนะครับ ซึ่งเขาไปรับโทษ     

ขางนอกเองอยูแลว แตเขาตองสิ้นสุดตามนี้นะครับ ทานคิดดูนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์

ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ คือเร่ืองนี้เปน   

เร่ืองจริงอยางที่คุณศิวะไดพูดนะครับ การอภิปรายในสภาที่มีการถายทอดวิทยุนี่               

ก็ไมคุมครอง เพราะฉะนั้นในสภานี่ก็จะพูดอะไรกันไมได หรือไมเชนนั้นก็ทุกทีก็จะตอง   

ขอเปนการประชุมลับ ไมมีการถายทอด ประชาชนก็จะเสียประโยชน ขณะเดียวกัน      

การอภิปรายในกรรมาธิการ ซึ่งสําคัญนะครับ ในการอภิปรายในกรรมาธิการนี่ จริง ๆ แลว

ไดรับความคุมครองคลาย ๆ เหมือนกันกับในการประชุมสภา แตวาผมเคยโดนมาแลว   

นะครับ ในครั้งหนึ่งนี่มีผูเสนอเขาไปใหมีการสอบสวนรายการวิทยุและโทรทัศนของบุคคล 

๒ คน  ที่จัดคูกันในสมัยรัฐบาลที่แลว เขาขอใหกรรมาธิการเขาตรวจสอบ  แตผม            

ไมเห็นดวยกับการตรวจสอบ เพราะวาผมบอกวาวิทยุและโทรทัศนนั้นสื่อนาจะมีเสรีภาพ 

กรรมาธิการไมควรจะไปสอบสวนหรือกาวลวงใด ๆ ผมบอกวาแมผมจะเห็นวารายการนี้

เปนรายการที่ เลวที่สุด  ผมก็ไมเห็นดวยกับการตรวจสอบ  ผมพยายามจะเนนให

กรรมาธิการคนอื่นนี่เห็นตามผมวา แมเราจะเห็นวารายการไหนมันเลวที่สุดอยางไรก็ตาม 

กรรมาธิการและวุฒิสภาไมมีอํานาจไปตรวจสอบแทรกแซงสื่อ ทานประธานครับ ผมพูด

ตรงนี้ผมถูกฟองศาลเรียบรอย และในที่สุดนี่ผลปรากฏวาเขาขอประนีประนอม             

เอา ยกเลิกไป ไมอยางนั้นแลวผมก็จะเจอปญหาคลาย ๆ กับที่คุณศิวะหยิบยกขึ้นมา           

ในมาตรานี้ นี่เปนตัวอยางเทานั้นเองครับ ไมไดพูดเพื่อปกปองตัว เพราะวาตัวเอง           

ก็พนไปแลว แลวก็หมดไปแลว แลวก็ไมมีปญหา แตอันนี้เปนจริง ๆ ทานประธาน          

ทานประธานเองก็รูวาอยางนี้นี่พวกเราก็มีความยากลําบากในการทํางาน ------------------- 

 

                                                                                                               - ๙๙/๑ 



 ๒๒๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๙๙/๑ 

 

เพราะเวลาพูดในสภานี่ ทานก็รูขณะนี้ทานนั่งอยูในสภา ทานจะเห็นบรรยากาศ บางทีมัน

ตองพูดยกตัวอยางใหชัด อยางเมื่อคืนนี้ผมก็ยกตัวอยางวา สว. นั่งอยูตรงนี้ ไปหากํานัน

คนหนึ่ง จําไดไหมครับ มันก็ชัด แตถาพูดใหชัดกวานั้น เอยชื่อ โดนเลย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาเขาไมเสียชีวิตไป อาจารยก็ถูกฟองไปแลวครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เสียชีวิต เขาก็ฟองไดนะครับ       

ญาติพี่นองเขาฟองผมไดเหมือนกัน ใชไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ งั้นเดี๋ยวรอหมายเลยครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  อาว 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานวุฒิชาติครับ เดี๋ยวฟงทานวุฒิชาติเจาของญัตติ เขาเจาของญัตติ ใหเขาบันทึก

หนอยครับ กรรมาธิการเขายอมแลวครับ เชิญทานวุฒิชาติครับ 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม วุฒิชาติ 

กัลยาณมิตร ครับ ทานประธานครับ คือจริง ๆ เมื่อวานนี่ผมฟงทางกรรมาธิการชี้แจง       

จริง ๆ ผมเปนผูสงวนคําแปรญัตติในมาตรา ๑๐๑ (๑๑) นั่นนะครับ ที่ขอเพิ่มขอความใน

เร่ืองของหมิ่นประมาทไวดวยนะครับ รวมไปถึงมาตรา ๑๑๔ (๘) ในสวนของวุฒิสมาชิก

นั่นนะครับ แตทีนี้พอทางกรรมาธิการยกรางนี่นะครับ ชี้แจงใหผมฟงวา เราในสวนของ

สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะไดรับเอกสิทธิ์คุมครองทางสภาอยูแลว             

ผมก็สบายใจ แตถามีประเด็นอยางที่ทานสมาชิกศิวะ ทานสมาชิกเจิมศักดิ์นะครับ         

ขออภัยที่เอยนาม พูดมาอยางนี้ ผมมีความเปนกังวลอยูเหมือนกันนะครับ ถาตรงนี้        

ไมกระจาง ผมคงตองขอสงวนไวกอนนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไดครับ กรรมาธิการคงยอมแลวครับ ทานกรรมาธิการครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ก็ขออนุญาตเติมในมาตรา ๑๐๑ (๑๑) เร่ืองความผิด 



 ๒๒๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๙๙/๒ 

 

ฐานหมิ่นประมาทเขาไปดวยนะครับ แลวขออนุญาตยอนกลับไปแกไดไหมครับ ตามที่

ทานวุฒิชาติไดไหมครับ จะไดตรงกันนะครับ ๑๑๔ (๘) ดวยครับ ขออนุญาต ๒ ที่เลยครับ 

จะไดตรงกันครับ ขอบคุณทานสมาชิกสภารางครับที่ชวยแนะนํา กรรมาธิการเห็นดวย   

นะครับ แลวก็มีเหตุ มีผลครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

ครับ มีทานสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
เห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ เมื่อกี้ถึงไหนแลวครับ 

เชิญครับ 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๐๒ 

ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๐๓ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการครับ มาตรานี้ผมเคยเรียนทานอาจารยจรัญนะครับ วาไมนอยกวา       

๔๕ วัน นับแตวัน ไมเกิน ๖๐ วัน มันไมมีนับแตเมื่อไรนะครับ จําไดไหมครับ อาจารย   

ชวยดูนิดหนึ่งครับ คือตอนแรกยุบสภานะครับ อาจารยเชิญครับ ลองพิจารณาดูนะครับ 

ผมดูแลวมันไมมีวันนับแต 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ        

ผม  จรัญ  ภักดีธนากุล  กรรมาธิการครับ  ความจริงรางนี้ก็ เขียนตามรัฐธรรมนูญ           

ฉบับที่ป ๒๕๔๐ แตวาเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น ก็ขอเติมกําหนดเริ่มตนนะครับ ไมเกิน ๖๐ วัน 

นับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร หลังจากนั้นก็ขอความเดิมหมดนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 



 ๒๒๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๙๙/๓ 

 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
เห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ มาตรา๑๐๓ ทานวุฒิชาติมีอะไรคาง ครับ     

เชิญครับ 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ ผมเปนผูขอสงวน          

คําแปรญัตติ  ในมาตรา  ๑๐๓  โดยการขอตัดออกทั้ งมาตรานะครับ  ทีนี้ ไดฟ ง               

ทานกรรมาธิการยกรางชี้แจงนะนะครับวา เปนการเอามาจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐    

แลวก็มีการเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในสวนของกระผมก็คงไมไดติดใจ 

ที่จะ นะครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ เห็นชอบตามรางกรรมาธิการนะครับ เชิญทานเลขาตอครับ 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๐๔ 

ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ผานไดนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ การุณ ใสงาม ทานจะไมให

อภิปรายเรื่องสภาเดียวกอนหรือครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการณุใหผานแลวครับ เชิญครับ 

    

  

                                                                                                                  - ๑๐๐/๑ 

 

 

 

 



 ๒๒๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            พรเทพ ๑๐๐/๑ 

 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๐๕ 

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนความเห็นและขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

คงผานไดนะครับ เพราะสภาเดียวพนไปแลวนะครับ เชิญทานเลขาตอครับ สวนที่ ๓ 

วุฒิสภา มีอะไรคางไหมครับ อยางนั้นยอนกลับไปที่มาตรา เสร็จหรือยังครับมาตรา         

ที่คางครับ ที่ของทานอลิสา มาตราเทาไรนะครับ ๙๗ นะครับ ยังไมเสร็จนะครับ             

ทานอลิสาครับ กรรมาธิการขอเปนพรุงนี้นะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ๙๗ ดวย ๙๘ ดวยครับ ของผมเสนอฝากไปไงครับ     

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ๆ ฝากไปไงครับ 

   นายการุณ ใสงาม  : เอาเสียทีเดียวนะครับ ทานรวมเลยนะครับ ๙๗  ๙๘ 

รวมกันเลยนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ครับ ไดครับ สวนที่ ๓ ผานไปแลวนะครับ ตอสวนไหนทานเลขา 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : สวนที่ ๖      

การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ไมมีการแกไข มาตรา ๑๓๓ มีการแกไข     

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

๑๓๓ นะครับ ครับ ไมเปนอะไรครับ ผมก็คอย ๆ ดูเหมือนกันครับ ๑๓๓ มีการแกไข เชิญ

ทานเลขาอธิบายหนอยครับ  เออ ทานกรรมาธิการอธิบายหนอยครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ มาตรา ๑๓๓ เปนราง พรบ. เปนเรื่องการตรา พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญนะครับ       

ความจริงฝายกรรมาธิการยกรางไดขอแกไขเพียงเล็กนอยครับ คือในวรรคแรกนั้นนะครับ 

ก็ยกเลิกวรรคแรกทั้งหมดนะครับ แตเขียนวา ใหมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 



 ๒๒๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            พรเทพ ๑๐๐/๒ 

 

ขึ้นนะครับ แลวก็มีรายละเอียดในเรื่องของชื่อราง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เดิมทีเขียนวา สรรหาสมาชิกวุฒิสภา ก็เปลี่ยนเปน 

ไดมา ครับ ไมไดมีปญหาอะไรครับ แกเล็กนอยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ครับ เห็นชอบตามที่กรรมาธิการแกไขนะครับ มีสมาชิกทานใดติดใจรางเดิมกอนมีการ

แกไขไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไมมี ผานนะครับ เชิญทานเลขาครับ 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๓๔ 

มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ครับ ๑๓๔ มีการแกไข เดี๋ยวนะครับ ๑๓๔ มีการแกไข ใหทางกรรมาธิการอธิบายนิดหนึ่ง

นะครับ ทานอาจารยพรรณรายครับ เดี๋ยวครับ อธิบายนิดหนึ่งวาเขาแกอะไร  

  ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย แสงวิเชียร  : ๑๓๓ คะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ออ ๑๓๓ หรือครับ อาจารยพรรณรายยังติดใจ ๑๓๓ อยูครับ เชิญครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย แสงวิเชียร  :  กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพ ดิฉัน พรรณราย แสงวิเชียร นะคะ เปนผูแทนแปรญัตติกลุมของอาจารยวิชัย    

รูปขําดี นะคะ ตามที่กลุมไดรับฟงความคิดเห็นจากองคกรตามรัฐธรรมนูญ แลวก็        

ทางกลุมมีความเห็นวา ควรจะแปรญัตติเพิ่มเติม (๑๐) (๑๑) แลวก็ (๑๒) นะคะ ใน (๑๐)

กับ (๑๑) นั้น เปนการเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ (๑๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินะคะ อันนี้ก็ดวยเหตุผลตามที่ไดรับฟงมา ก็คือให

ครอบคลุมองคกรที่สําคัญ ซึ่งก็มีเพิ่มเติมอีก ๒ องคกรนี้นะคะ สําหรับ (๑๒)  นะคะ เปน

การเพิ่ม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยประมวลจริยธรรมของนักการเมือง 



 ๒๒๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            พรเทพ ๑๐๐/๓ 

 

และเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งในเหตุผลตรงนี้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตองการใหนักการเมือง

และเจาหนาที่ของรัฐมีจริยธรรม คุณธรรม และจะตองถูกถอดถอนหากปฏิบัติตนขาด หรอื

ผิดจริยธรรมตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗๐ จึงควรออกกฎหมายรองรับคะ ก็เสนอทาน

กรรมาธิการเพื่อโปรดพิจารณาดวยคะ ขอบคุณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทานกรรมาธิการพิจารณาของคนอื่นไปดวยนะครับ เชิญครับ 

  

              - ๑๐๑/๑ 



 ๒๒๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            อุทัยวรรณ ๑๐๑/๑ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ในตัวรางรัฐธรรมนูญฉบับที่ทานกําลังพิจารณา

อยูนี่นะครับ ทานสมาชิกครับ เราพยายามแยกระหวางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กับ

องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญออกจากกัน องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้นเปนองคกรที่มี

อํานาจชี้ขาดตัดสินใจนะครับ ผมยกตัวอยางเชน กรรมการการเลือกตั้งก็มีอํานาจในการ 

ชี้ขาดตัดสินใจในบางเรื่อง ปปช. ก็มีอํานาจชี้ขาดตัดสินใจทั้งหลาย ผูตรวจการแผนดิน 

ประทานโทษครับ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก็มีอํานาจดังกลาวขางตนดวยนะครับ 

เราพยายามแยกระหวางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเหลานี้ กับองคกรอื่นตาม

รัฐธรรมนูญ องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ คือกรรมการสิทธิ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ซึ่งทานไดขอใหเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตาม (๑๑) นั้น เปน

องคกรที่ไมไดมีอํานาจชี้ขาดในเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ และกรรมาธิการก็มีความเห็นวา

นาจะเปนกฎหมายธรรมดาไปไดนะครับ สวนเรื่องประมวลจริยธรรมนั้น เดี๋ยวคงได

อภิปรายในเรื่องประมวลจริยธรรมอีกทีนะครับ ทานประธานครับ เพราะวาในรางของ

กรรมาธิการนั้นเห็นวาประมวลจริยธรรมนั้นจะไมอยูในรางรูปแบบของกฎหมายโดยตรง 

แตจะเปนประมวลจริยธรรมที่ทําขึ้นนะครับในแตละหนวยงานนะครับ ก็ขออนุญาตวาใน 

๓ วงเล็บที่ทานรับฟงความคิดเห็นมา ผมเขาใจวาก็มีคงมีความเห็นที่หลากหลาย แตวา

กรรมาธิการก็มีเหตุผลวา โดยลักษณะขององคกร โดยลักษณะของตัวราง พรบ. นั้นควร

จะเปนกฎหมายธรรมดาโดยทั่วไปครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานอาจารยพรรณรายติดใจไหมครับ เชิญครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย แสงวิเชียร  :  ไมติดใจแลวคะ ขอบคุณคะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ครับ ขอบพระคุณครับ ทานสมเกียรติ รอดเจริญ ครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม 

สมเกียรติ รอดเจริญ สสร. ครับ ดวยเราขอแปรญัตติไวในมาตรา ๑๓๓ (๑๐) นะครับ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย สภาเกษตรกรแหงชาติ แตขณะนี้ทาง 



 ๒๓๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                          อุทัยวรรณ ๑๐๑/๒ 

 

กรรมาธิการยกรางไดนําเสนออยูในมาตรา ๘๓ (๙) ออกมาในรูปของสภาเกษตรกร      

นะครับ ทีนี้พระราชบัญญัติตัวนี้ ก็เปนอันวาผมตองการที่จะถอนออก แตอยากจะไดรับ

การยืนยันจากกรรมาธิการยกรางวา ในรูปสภาเกษตรกรนี่จะออกมาในรูปไหน จะมีการ

ตราพระราชบัญญัติรองรับในอนาคตหรือไม อยางไรครับ ถาเผื่อมีก็ขอใหอยูในแสดง

เจตจํานงดวยครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานกรรมาธิการครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้นตองเปนกฎหมายที่ตราขึ้นสําหรับใชกับองคกรตาม

รัฐธรรมนูญเทานั้น คือองคกรที่มีอํานาจกึ่งอธิปไตย คือชี้ขาดในบางเรื่องได และเปน

องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไมใชองคกรตามกฎหมายปกครองโดยทั่วไปนะครับ สภาเกษตร

นั้นก็เปนองคกรตามกฎหมาย กรรมาธิการก็ขอยืนยันครับวา มีเจตนารมณอยางชัดแจง

นะครับ อยากใหมีการตั้งสภาเกษตรกรขึ้น ตามที่ทานสมเกียรติไดเรียนไว ก็ขอใหบันทึก

เจตนารมณดวย แตวาเรียนทานสมเกียรติเพิ่มเติมวา กรรมาธิการไดตั้งอนุกรรมการขึ้นมา

อีกชุดหนึ่งนะครับ เพื่อทําหนาที่ในการตรากฎหมายลูกทั้งหลาย ไมใชกฎหมายลูกที่

เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ คือกฎหมายลูกทุกฉบับที่ตองออกตามความในรัฐธรรมนูญ 

เราจะทําเปนคลาย ๆ คําแนะนํา เปนหนังสือ ๑ เลมครับวาจะมีกฎหมายอะไรบางที่ตอง

ออกในตามรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใชแลว ก็รับของทานสมเกียรตินะครับวา

จะแนะนําใหมีการตรากฎหมายสภาเกษตรดวยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ชัดเจนนะครับ ขอบพระคุณครับ ไมมีทานใดติดใจแลวนะครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

เห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ เชิญทานเลขาตอครับ  

 

 



 ๒๓๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                         อุทัยวรรณ ๑๐๑/๓ 

 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๓๔ 

มีการแกไข  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ๑๓๔ ทานกรรมาธิการชี้แจงนิดดีไหมครับ เผื่อสมาชิกเขาใจ จะไดไมตองอภิปราย 

เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ มาตรา ๑๓๔ เปนเรื่องการเสนอราง พรบ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อเขาสูสภา ผมขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา เดิมทีนั้นราง 

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นี่ จะเสนอไดก็แตคณะรัฐมนตรี 

และสมาชิกสภาเทานั้นนะครับ ในการพิจารณาของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ          

มีความเห็นวา ราง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งเกี่ยวของกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ    

อยูหลายองคกรนี่ นาจะเปดโอกาสใหองคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น ๆ นะครับ หรือศาล

สามารถเสนอกฎหมายเขาสูการพิจารณาของสภาไดดวย เปนการริเร่ิมเสนอกฎหมาย  

นะครับ ไมใชอํานาจชี้ขาดในการตัดสินวาจะออกกฎหมายนั้นหรือไม พูดงาย ๆ คือ

อํานาจในการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญยังเปนอํานาจของรัฐสภาอยู เพียงแตวา

เปดโอกาสใหองคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นสามารถเสนอรางกฎหมายของตัวเองเขาสูการ

พิจารณาของสภาได ในมาตรา ๑๓๔ ไดมีการแกไขเล็กนอยครับ แตวาโดยหลักการ

สําคัญ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                                                                                                - ๑๐๒/๑ 

 
   
 
 
 



 ๒๓๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นัชชา ๑๐๒/๑ 

 

ก็คือวาผูที่สามารถเสนอราง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญเขาสูสภาไดจะมีดวยกัน ๓ กลุม

ดวยกัน กลุมที่ ๑ คือคณะรัฐมนตรีนะครับ ตาม (๑) แตเดิมนั้นกรรมาธิการเห็นวา

คณะรัฐมนตรีไมควรไปกาวกายยุงเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแตประการใด  

นะครับ แตวาเมื่อไดรับฟงความคิดเห็นจากองคกรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลาย โดยเฉพาะ 

สนช. นะครับ ไดใหความคิดเห็นมาวา เร่ืองการเสนอรางกฎหมายเขาสูสภานั้นเปน

อํานาจของฝายบริหารดวย จึงไดเติม (๑) ไปครับวา คณะรัฐมนตรีนั้นสามารถเสนอ     

ราง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญเขาสูการพิจารณาของสภาไดดวยนะครับ แลวก็ (๑.๑)     

(๑/๑) นั้นเปนเรื่องของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันนี้ก็วาไปตามระบบโดยทั่วไป แตวามี

ขอเสนอวาราง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจะตองเปนราง พรบ. ชนิดพิเศษ คือคนที่

เสนอเขาสูสภาไดคือ สส. นี่จะตองมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกสภา

ทั้งหมดนะครับ ซึ่งแตกตางจากกฎหมายธรรมดาทั่วไป ซึ่งสามารถเสนอไดงายกวา 

ประเด็นสุดทายนะครับ ก็คือองคกรตามรัฐธรรมนูญนะครับ ก็มีการแกไขเพิ่มเติมให

องคกรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายไดเสนอกฎหมายเขาสูสภาไดดวยนะครับ แตผมย้ําอีกที

นะครับ  เปนอํานาจเสนอกฎหมายเทานั้นเอง ไมใชอํานาจชี้ขาดหรือตัดสินใจในการ

อนุมัติกฎหมายนะครับ แตตองเปนเรื่องที่องคกรเหลานั้นตองเปนผูรักษาการตาม พรบ. 

นั้นเทานั้นนะครับ ไมใชทุกฉบับสามารถเสนอเขาไปไดครับ ก็มีอยู ๓ กลุมดวยกัน         

ขออนุญาตกราบเรียนครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ครับ  สสร.     

นะครับ ผมแปรญัตติไวแมจะเปนเรื่องของสภาเดียวนะครับ ของผมสภาเดียวนะครับ แต 

ก็แปรญัตติในมาตรานี้ไว แตสามารถมาใชไดเชนเดียวกันนะครับ นั่นคือใน (๑/๑) นะครับ 

ของกรรมาธิการที่แกไขมาแลวนะครับ แปรไวที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอย

กวาจากของกรรมาธิการคือหนึ่งในหา ผมขอแกเปน หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภามี

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา แมอันสวนนี้เนื่องจากผมตัดเรื่องสภาเดียว ไมไดแกใน    



 ๒๓๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               นชัชา ๑๐๒/๒ 

 

สวนนี้ แตบังเอิญของกรรมาธิการเพิ่มเติม ก็อยากจะลอจากเร่ืองที่ผมแปรญัตติเอาไว 

จากหนึ่งในหาใหเปนหนึ่งในสิบเชนเดียวกัน ในการที่จะเสนอรางพระราชบัญญัติแกไข

เกี่ยวกับเร่ืองของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับ เหตุผลทานประธาน         

ที่เคารพครับ ทานประธานตองไปดูที่วิธีการเสนอรางพระราชบัญญัติทั่วไปมาประกอบ

ครับ เอามาเทียบเคียง ทานประธานตองไปดูเร่ืองการเสนอพระราชบัญญัติทั่วไปนะครับ       

ในสวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ ทานเห็นไหมครับ มาตรา ๑๓๘ ทานประธานครับ 

(๒) เพื่อนสมาชิกครับ ชวยผมหนอยครับ ถาไมอยางนั้นสูกรรมาธิการไมไดแลวละครับ 

เพราะวามาตรา ๑๓๘ ในรางพระราชบัญญัตินี้นะครับ เสนอโดยผูแทนราษฎรไมนอยกวา

๒๐  คน  ทานเห็นไหม  ทําไมยอมงาย  ไมทันครึ่งยกเลย  ยอมเร็วขนาดนั้นเลยนะ           

ยอมผมนะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ  

นายการุณ ใสงาม  :  ไมถอยหนาถอยหลังคืนนะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ 

นายการุณ ใสงาม  :  ตองมีเหตุผลบันทึกไวนิดเดียวทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ๆ เชิญครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  เหตุผลก็คือวารางกฎหมายทั่วไป ผูแทนเสนอ      

๒๐ คน แตถารางประกอบรัฐธรรมนูญ ถาหนึ่งในหานี่นะครับ โอโฮ ปาเขาไปตั้งเทาไรครับ 

หนึ่งในหาก็คือ ๔๘๐ คน เทาไรทานประธาน เทาไรนะ คูณเลขเร็ว  ๙๖ คนทานประธาน 

มันมากเกิน แตถาเพียงแคหนึ่งในสิบเทาไรนะทานประธานครับ หนึ่งในสิบ  ๔๘ คน  

เพียงเฉพาะ ๔๘ คนนี่มันก็เกินกวา ๒๐ คนตั้งหนึ่งเทากวา พอแลวทานประธานเสนอราง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นี่คือเหตุผลประกอบนะครับ ถาทานกรรมาธิการยอมเร็ว

อยางนี้นะครับ งายอยางนี้นะครับ จะไดไมเสียเวลานะครับ ขอบคุณครับ 

 



 ๒๓๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๑๐๒/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานอาจารยสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ สมคิด 

เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขอเสนอของทานการุณมีเหตุมีผลครับ กรรมาธิการก็ยอม

มาตรานี้นะครับ มาตราอื่นทานการุณยอมกรรมาธิการดวยนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ อาจารยพรรณรายครับ 

   ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย แสงวิเชียร  :  กราบเรียนประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญที่เคารพ ดิฉัน พรรณราย แสงวิเชียร เปนผูแทนการแปรญัตติกลุมของอาจารย

วิชัยนะคะ สําหรับมาตรา ๑๓๔ ขอแปรญัตติตัดความใน (๒) ออกทั้งหมดนะคะ คือ

ขอความวา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ------------------------------------------------------------- 

 

           - ๑๐๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 ๒๓๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             สุพชิชาย ๑๐๓/๑ 

 

ขอประทานโทษคะ ยกรางจะเปลี่ยนแปลงจากรางเดิมนะนะคะ วาเปนประธานศาล

รัฐธรรมนูญ หรือประธานศาลฎีกา หรือประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปน             

ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ทางกลุมมีความเห็นวา ไมควร   

ที่จะใหศาลเขามาเกี่ยวของในเร่ืองนี้นะคะ เนื่องจากการเสนอรางพระราชบัญญัติจะตอง

เปนหนาที่เฉพาะตาม (๑) โดยฝายนิติบัญญัติเทานั้น การกําหนดใหศาล ตามความใน 

(๒) มาเสนอรางกฎหมาย ก็เทากับเปนการบัญญัติใหอํานาจการบริหาร นิติบัญญัติ    

และตุลาการไมเปนอิสระตอกัน ซึ่งเปนการขัดกับหลักการของประชาธิปไตย จึงเห็นควร

ใหตัดออกคะ ก็ขอเรียนเสนอทานกรรมาธิการยกรางคะ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผม 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ อยางที่ไดกราบเรียนทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ไปนะครับวา การใหองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือศาล ๒ ศาลนะครับ คือศาล

รัฐธรรมนูญกับศาลฎีกานี่ เปนเสนอราง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญไดนั้น เปนเพียงแค

อํานาจในการเสนอรางเทานั้น ไมใชอํานาจในการอนุมัติ พรบ. จึงไมใชการใหองคกรตาม

รัฐธรรมนูญหรือศาลมีอํานาจนิติบัญญัติแตประการใดทั้งสิ้นนะครับ ผมขออนุญาต  

กราบเรียนวา ในทางปฏิบัตินี่เราพูดถึงการแบงแยกอํานาจ ๓ ฝาย ฝายนิติบัญญัติ     

ฝายบริหาร ตุลาการ พูดแลวก็เหมือนกับวาฝายนิติบัญญัติมีอํานาจนิติบัญญัติเทานั้น 

ฝายบริหารก็มีอํานาจฝายบริหาร ในตอนมาตราตน ๆ เราไดเคยพูดกันไปนะครับวา   

ความจริงแลวการมีอํานาจที่ครอมกันไปครอมกันมานี่ก็มีอยูพอสมควร ยกตัวอยางเชน 

ในฐานะคณะรัฐมนตรี หรือฐานะรัฐบาลนี่ รัฐบาลก็ออกกฎหมายไดนะครับ เชน  ออก  

พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง นะครับ ไมไดมีอํานาจแตเพียงการ

บริหารราชการแผนดินเทานั้น แตสามารถตรากฎหมายไดดวยนะครับ ผมคิดวาการให

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและศาลมีอํานาจเสนอรางกฎหมาย เพียงแตเสนอราง

กฎหมายเทานั้น ไมมีอํานาจในการอนุมัติแตประการใดทั้งสิ้นนี่ นาจะมีความเหมาะสม 

เพราะวาในขณะเดียวกัน เราก็มองภาพนะครับวา ถาใหคณะรัฐมนตรีเสนอรางกฎหมาย 



 ๒๓๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             สุพชิชาย ๑๐๓/๒ 

 

ไดแตเพียงฝายเดียว หรือ สส. ไดแตเพียงฝายเดียวนี่ การแทรกแซงองคกรศาลหรือองคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญก็จะเกิดขึ้นครับ กรรมาธิการจึงขออนุญาตวา มาตรานี้นาจะ

บัญญัติไวเหมาะสมแลวครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
เดี๋ยวอาจารยพิเชียรรอกอนนะครับ อันนี้เขาเรื่องเดียวกัน ใชไหมครับ อาจารยรุจิราครับ 

   รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :  เร่ืองเดียวกับอาจารยพรรณรายนะคะ 

ผูแทนของกลุมอาจารยวิชัย รูปขําดี ที่เสนอใหตัดเกี่ยวกับวรรคสองของมาตรา ๑๓๔ นั้น 

การชี้แจงของทานอาจารยสมคิดแมวาจะชัดเจนเขาใจดีวากรรมาธิการยกรางเสนอให

ศาลเพียงเปนผูเสนอเทานั้น แตผูชี้ขาดคือรัฐสภาก็ตาม แตวาในสายตาของคนทั่วไปที่เขา

อานรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะ ฟดแบก (Feedback) ขออภัยใชภาษาอังกฤษ สิ่งที่

ตอบสนองกลับมาก็คือ มองวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดใหอํานาจทางฝายศาลมากเกินไป  

นะคะ เพราะฉะนั้นจึงอยากตัดศาลออกจากขอ ๒ นี้ ไมทราบวายกรางจะเห็นดวยหรือไม

นะคะ ขอบคุณคะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ครับ ขอใหตัดออกครับ ทานเขาใจวาเปนเรื่องเสนอก็จริง อาจารยทานใดครับ ได ๒ ทาน

นะครับ ทานตกลงกันเลยครับ อาจารยจรัญครับ 
    นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ขออนุญาตเรียนชี้แจงอยางนี้ครับวา ที่ผานมานี้เราก็

ยึดหลักตามที่ทานผูแปรญัตตินําเสนอนะครับ แตวาพบอุปสรรคอยูวาเวลาทาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ทานมาเสนอรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของ  

ทางศาล  ซึ่งทางไมวาจะเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือประธานศาลฎีกาก็ตามนี่ ทาน

ไมรู ทานไมรู ไมเขาใจ และก็เวลาสมาชิกซักถามวาทําไมตองเสนอรางกฎหมายนี้ ทานก็

ตอบไมได ก็วาทางศาลเขาเสนอมา แลวซักรายละเอียดเขาไป ก็ตอบไมได แลวความ

รับผิดชอบก็ไมไดอยูที่ทาน นี่ครับการเสนออยางนี้ เมื่อเปนรางกฎหมายที่ใครเปน           

ผูรักษาการตามรางกฎหมายนั้น -------------------------------------------------------------------- 

           - ๑๐๔/๑ 



 ๒๓๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 สายชล ๑๐๔/๑ 

 

ทานเปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการกฎหมายนั้น เวลาจะเสนอปรับปรุงกฎหมายนี่ก็

เปดโอกาสใหทานเสนอได แลวก็จะไดรับผิดชอบตอทางสภา เพราะวาถาสมมุติใหทาง

ฝายบริหารเปนผูเสนอตามหลักการที่เคยปฏิบัติมานี่ ทางฝายบริหารก็ไมรูจะรับผิดชอบ

อยางไรครับ เพราะวาก็ไมใชรางกฎหมายของทาน ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ใหขอมูลเพิ่มครับ ตอนที่มีกฎหมายของศาลมาที่สภานี่นะครับ ก็จะผานกระทรวง

ยุติธรรม แตพอเวลามีผูมาใหขอมูลหรือมารักษารางนี่นะครับก็จะกลายเปนตัวแทน     

จากศาลฎีกาเสียสวนใหญนะครับ ก็จะเปนอยางนี้มาตลอด เจาภาพที่แทจริงหาไมได     

ก็จะตองผานกระทรวงยุติธรรม ทานยังติดใจไหมครับเพื่อแกขอขัดของดังกลาว ไมติดใจ   

นะครับ อาจารยพิเชียรครับ ของทานมีตรงไหนครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ สั้น ๆ นิดเดียวครับ ก็คือเร่ืองของ 

หนึ่งในสิบ ความจริงผมก็แปรดวย แตวาเมื่อทางทานกรรมาธิการไดอนุมัติแลวนี่ก็ตอง

ขอขอบคุณนะครับ แตวาผมจะขออนุญาตเรียนถามกรรมาธิการสั้น ๆ นิดเดียวครับวา   

ในมาตรา ๑๓๔ นี่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หมายรวมถึง พรบ. ประกอบ

รัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับดวยไหมครับ คือ พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ แลวก็ พรบ. 

คุมครองผูบริโภคครับ ๒ ฉบับนี้ถือวาเปน พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญดวยหรือเปลาครับ 

เพราะวาจะไดดําเนินการถูกวาในกรณีที่ตองการจะเสนอก็จะไดใชเสียงหนึ่งในสิบ      

ของ สส. ครับ ขออนุญาตเรียนถามครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการตอบไดไหมครับ  

  นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานคะ 

ดิฉัน กาญจนารัตน ลีวิโรจน กรรมาธิการนะคะ ที่ทานพิเชียรกรุณาถามเมื่อสักครูนี้นี่ 

พระราชบัญญัติใดจะตราขึ้นเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไดบาง จะตองมี

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะ ซึ่งในเรื่องนี้นี่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๓๓ ที่เรา 

 

 



 ๒๓๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สายชล ๑๐๔/๒ 

 

พิจารณาผานไปเมื่อสักครูนี้แลว เพราะฉะนั้นที่ตอบคําถามของทานนะคะ คือกฎหมาย 

ทั้ง ๒ ฉบับที่ทานถามนั้นนี่เปนพระราชบัญญัติธรรมดา ไมใชพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญคะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มาตรา ๑๓๔ กรรมาธิการแกไข ทานกฤษฎามีประเด็นของทานตรงไหนครับ เชิญ

ครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานที่เคารพครับ 

ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ครับ คือเผอิญวาผมเปนหวงนิดหนึ่งในความสมบูรณ ผมเลย

ขอทําหนาที่แทนอาจารยเจิมศักดิ์นิดหนอยครับ เพราะวาการตกลงของทานการุณกับทาง

กรรมาธิการนะครับ ตกลงแลว แตทานประธานไมไดถามวาสภาแหงนี้เห็นชอบอยางไร 

หรือเห็นเปนอยางอื่นอีกไหมครับทานประธาน เปนหวงครับประเด็นนี้ขออนุญาตทําหนาที่

แทนทานอาจารยเจิมศักดิ์หนอยครับ ขอบพระคุณครับทาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ครับ ก็ยังไมเสร็จเลยครับ จะไปถามไดอยางไรละครับ นะครับใหเสร็จเสียกอนนะครับ มี

ครับ สวนใดที่ยังติดคางอีกไหมครับ นะครับ มาตรา ๑๓๔ มีกรรมาธิการแกไขนะครับ มี

สมาชิกทานใดติดใจรางเดิมมีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม :  ทานตองบันทึกเอาไววา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการเสนอ รวมถึงที่ทานการุณเสนอแกดวย 

  นายการุณ ใสงาม  :  ที่ผมเสนอแปรญัตติขอ ไมใช กรรมาธิการเสนอ คือ

ตามที่ผมแปรญัตติใหเปน หนึ่งในสิบ ทั้ง ๒ ที่ และกรรมาธิการยอมแกตาม ไมอยางนั้น

บังคับเอาไว ไมใหถอยหนาถอยหลัง 

 



 ๒๓๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สายชล ๑๐๔/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ๆ ตรงกันครับ เปนไปตามที่คณะกรรมาธิการขอแกไขตามที่สมาชิกเสนอดวยนะครับ 

ไมมีทานใดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ  ครับ ผานมาตรา ๑๓๔ เชิญทานเลขาธิการครับ  

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน

เลขาธิสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๓๕    

ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเหน็ มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 

               - ๑๐๕/๑ 



 ๒๔๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๑๐๕/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมมีสมาชิกติดใจ ผานครับ 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๓๖ 

มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการชี้แจงหนอยครับ สวนที่แกไขครับ เชิญทานอัชพรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขอความที่แกไขคือขอความ      

ในวรรคสามกับวรรคสี่ครับ สืบเนื่องมาจากวรรคสองนั้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณา

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลวจะมีอยู ๒ กรณีที่ศาลจะสั่งก็คือ สั่งวา 

เฉพาะขอความที่ขัดแยงนั้นใหตกไปเฉพาะขอความ แตตัวพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญไมไดตก ตกเฉพาะขอความที่ขัด กับสวนที่ ๒ ถาศาลเห็นวา ขอความที่ขัดแยง 

ตอรัฐธรรมนูญนั้นเปนสาระสําคัญ ศาลก็จะวินิจฉัยใหตัวพระราชบัญญัตินั้นตกไป       

เพราะฉะนั้นจะมี ๒ เหตุในวรรคสองนะครับ สิ่งที่เติมเขามาเพื่อรองรับวา เหตุที่ศาลไมได

สั่งใหตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตกไป  แตใหตกไปเฉพาะขอความ 

บางขอความที่เห็นวาขัดแยงนั้น ก็เห็นวาอาจจะทําใหตัวพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญฉบับนั้นมีขอความที่ไมสมบูรณนะครับ เพราะฉะนั้นในวรรคสามที่เติมขึ้น 

ก็บอกวา ถาศาลตัดสินเฉพาะขอความบางขอความวา ขัดแยงสวนตัวบทบัญญัติอ่ืน 

ยังคงอยูนั้น ก็ใหศาลนั้นสงรางกลับคืนมายังสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภาไดพิจารณา 

อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเติมขอความใหสมบูรณเสีย แลวเปนกฎหมายที่ใชได แตการเติมขอความ

หรือแกไขขอความเพื่อใหสอดคลองกันนั้นจะตองไมขัดแยงตอรัฐธรรมนูญอีกนะครับ  

แลวก็ดําเนินการเสนอตอไป ในวรรคสุดทายก็คือ เมื่อรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนั้นไดถูกตรวจสอบจากศาลรัฐธรรมนูญวา มีความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

แลวนั้น ก็เลยตองเขียนรองรับไววากรณีดังกลาวนั้นจะนําพระราชบัญญัติประกอบ 

 



 ๒๔๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๑๐๕/๒ 

 

รัฐธรรมนูญฉบับนั้นมาเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใหวินิจฉัยวามีขอความขัดตอ

รัฐธรรมนูญอีกมิได เพราะไดถูกตรวจสอบตั้งแตตน  เพราะฉะนั้นก็เลยยกเวนวา  

จะดําเนินการตามมาตรา ๑๕๐ คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกเองจะเสนอ

เร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหวินิจฉัยซ้ําไปอีกวา ตัวรางพระราชบัญญัตินั้นขัดตอ

รัฐธรรมนูญไมไดครับ มาตรา ๒๐๗ คือกรณีที่เปนคดีตอศาลในภายหลังศาลก็จะสงมาให

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกไมได เพราะถือวาชอบไปแลวตั้งแตตน ตรงนี้คณะกรรมาธิการ

ขอประทานโทษวา ขออนุญาตเติมอีก ๒ มาตรา ซึ่งหายไปนะครับ ซึ่งพิมพตกไป คือ 

มาตรา ๑๕๐  มาตรา ๒๐๗ และขอเติมวา มาตรา ๒๓๘ หรือมาตรา ๒๔๘  มาตรา ๒๓๘ 

คือ เร่ืองที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่จะเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญวา มีกฎหมายขัดตอ

รัฐธรรมนูญ สวนมาตรา ๒๔๘ นั้น ที่เพิ่มมาใหมใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

เสนอตอศาลรัฐธรรมนูญวา  กฎหมายใดมีขอความขัดแยงตอรัฐธรรมนูญครับ 

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะครบถวนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยมีไหมครับ ทานการุณกับทานศิวะครับ เชิญทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ นะครับ  

มาตรานี้อยากใหทานดูประกอบนะครับ เพื่อนสมาชิกครับ ตองชวยกันหนอยนะครับตรงนี้ 

ตองไปดูประกอบมาตรา ๑๓๕ ดวยนะครับ ทานครับ ดูเฉพาะในสวนกับที่กรรมาธิการ

เพิ่มเติมนะครับ มาตรา ๑๓๖ วรรคที่ ๒ กอนนะครับ ทานชวยดูมาตรา ๑๓๖ วรรคที่ ๒ 

กอนนะครับ ใหดูเทียบกับมาตรา ๑๓๕ เร่ืองมตินะครับ เนนตรงที่มตินะครับ ทานดูมติ

มาตรา ๑๓๕ คือ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญเปนลักษณะพิเศษ ถือเปนกฎหมายพิเศษ  

แมจะไมเทียบเทารัฐธรรมนูญ แมจะไมเทียบเทารัฐธรรมนูญ เปนเพียงพระราชบัญญัติ

ธรรมดา มีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ถือเปนพระราชบัญญัติธรรมดานั่นแหละ แตมี 

ศักดิ์ชื่อใหมันเพราะเทานั้นเองก็ตาม แตระบบของรัฐธรรมนูญนี้ไดบอกวา วิธีการ 

รับหลักการคือวาระที่ ๑  วาระที่ ๒ ใหถือเสียงขางมากของแตละสภานะครับ อันนี้ 

เปนเสียงขางมากของแตละสภา ทานดูมาตรา ๑๓๕ วรรคสองนะครับ พอวาระที่ ๓ ทีนี้  

 



 ๒๔๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๑๐๕/๓ 

 

พอวาระที่ ๓ นี้บอกวา เสียงนี่จะตองมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู

ของแตละสภา ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๑๐๖/๑ 



 ๒๔๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                ปทิตตา ๑๐๖/๑ 

 

เอาละครับ ทีนี้พอมาดูเทียบเคียงครับ มาตราที่ ๑๓๖ ที่นี่ ทานประธานครับ นี่คือราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไปผานการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบอกวา ขัด

หรือแยงกับรัฐธรรมนูญแลว พอสงกลับมามาใหผูแทนก็ตาม มาให สว. ก็ตาม ทานดูมติ

ครับตอนนี้ ปรับปรุงแกไขตอนนี้ ใหใชเสียงขางมากของแตละสภา ผมเห็นวาของที่เคยผิด

แลวนะครับทานประธานครับ อันนี้พวกเราเคยผานสิ่งเหลานี้มาในการยับยั้งกฎหมายที่สง

ศาลรัฐธรรมนูญ และมีปญหาอยางนี้มาเรื่อยครับ อยาลืมนะครับ พอถอยกลับมา มาให

ฝายผูแทนมักจะดึงดันและวิธีการแก มักจะใชคําที่เลี่ยงซาย เลี่ยงขวา หลบไปหลบมา แต

แทที่จริงก็คลายเกือบของเดิม เราเคยเจอครับ เราเคยเจอครับ เกือบคลายของเดิมอีก ซึ่ง

มันก็จะเปนการขัดรัฐธรรมนูญอีก และจะใชเสียงขางมากของฝายผูแทนอีก เหมือนกันอีก 

ตอนนี้เสียงขางมากนะครับ ไมใชเสียงเกินกึ่งหนึ่งนะ ทานเห็นไหมครับ พอไปที่วุฒิ ถาวุฒิ

นั่นนะครับ พลาดนะครับ  ผูแทนยันอีกนะครับ ก็พังอีกเหมือนกัน ผิดครับตรงนี้ ตองยึด

หลักการเดิมครับ ยึดหลักการมาตรา ๑๓๕ (๒) คือ ตองใชเสียงหรือมติมากกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา จึงจะถูกตองนะครับ อันนี้วรรคที่ ๒ 

นะครับ ดูทาทาง ออ กรรมาธิการยอมงายจังทําไมตอนนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ครับ จะบันทึกใหชัดไหมครับ เดี๋ยวครับ พอดีมันเปนสาระครับ ทานการุณจะบันทึกให

ครบไหม  

  นายการุณ ใสงาม  : ครบแลวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครบแลวนะครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน                

ที่เคารพครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการ ขอบคุณทานการุณ ใสงาม ครับ คืนนี้       

ทานการุณขออะไร กรรมาธิการก็ยอมหมดนะครับ ใหรีบขอนะครับ ในวรรคที่ ๓ นี่นะครับ 

กรรมาธิการเขียนวา บรรทัดที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ นี่บอกใหแกไขเพิ่มเติม โดยใหใชเสียงขางมาก   

ของแตละสภานั่นนะครับ ทานการุณมีเหตุผลดีครับ เมื่อดูกับ ๑๓๕ นี่ขออนุญาตแกไข

เปนวา ในการแกไขใหใชเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง นะครับ ใหใชคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง 



 ๒๔๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                ปทิตตา ๑๐๖/๒ 

 

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา ครับ ขออนุญาตใชคํา ในมาตรา 

๑๓๕ (๒) มาใสใน ๑๓๖ วรรคสามครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : กวากึ่งหนึ่งของ ๒ สภาดวย ของแตละ

สภาหรือเปลาครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ของแตละสภาครับ ทานการุณเรียบรอยไหมครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  สําหรับวรรคที่ ๓ ที่ขอไวก็เรียบรอยนะครับ ทาน

ประธานที่เคารพครับ การุณ นะครับ สสร. ครับ ดูวรรคที่ ๔ ตอครับ รางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญตามมาตรา    

นี้แลว จะดําเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐  ๒๐๗  ๒๓๘ และ ๒๔๘ ไมไดนะครับ 

ความหมายเปนอยางนั้นนะครับ ทานครับ ผมเห็นวาคงไมนาจะไดหรอกครับ เพราะการ

เสนอไปตามวรรคสาม ทานอยานึกวาไมขัดอีกนะครับ ตามวรรคสามที่บอกแกไขและ   

เกินกึ่งหนึ่งที่ เมื่อกี้ที่ขอกันแลวนี่ เมื่อกี้นี่ครับ คือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขัดตอ

รัฐธรรมนูญแลว ไมชอบแลว สงกลับมา พอสงกลับมา มาถึงผูแทน ผูแทนทําเสร็จ สว. ทํา

เสร็จ เสร็จไปแลวปรากฏวาดูตอนนั้นก็อาจจะดูวาเหมือนกับไมขัดรัฐธรรมนูญ เผลอ ๆ 

อาจขึ้นทูลเกลาฯ ไปแลวอีก ๒ จังหวะครับ ถายังไมขึ้นทูลเกลาฯ บางทีคนไปพบ ไอหยา

ขัดรัฐธรรมนูญอีกเหมือนกันรอบสอง แตถาทานหามตามวรรคสองเอาไว น็อก (Knock) 

เลยทีนี้ รางพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับนี้กลายเปนชอบดวยรัฐธรรมนูญจนกวาจะฉีก

ทิ้ง จนกวาจะยกเลิก ไมไดครับ ไมไดเลย ---------------------------------------------------------- 

 

                               - ๑๐๗/๑ 



 ๒๔๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      ศิริวรรณ ๑๐๗/๑ 

 

โดยเฉพาะตอนนี้ มันเปน  ๒  จังหวะนะครับ  เพราะทานถอยกลับมาแกจากการ              

ผิดรัฐธรรมนูญแลว อยานึกวาแกครั้งนี้จะชอบดวยรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะครับ อาจขัดได 

พออาจขัดไดนี่ ถาทานหามตามวรรคสี่ กอนที่จะนําขึ้นทูลเกลาก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญไมได 

ประกาศใชเปนกฎหมายแลว ตรวจพบวา อาว ขัดรัฐธรรมนูญอีก ปรากฏวรรคสี่นี้บังคับ       

หามยื่นอีก และหามยื่นหมดเลย หามยื่นทั้งกรณี สส. สว. เขาชื่อ กรณีขัดรัฐธรรมนูญ 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๐  หามอีก คูความในศาลไปเจอกันบนศาล  อาว ขัด

รัฐธรรมนูญ คูความก็ตาม ศาลก็ตาม พอเห็น ก็เลยสงศาลรัฐธรรมนูญไมไดเพราะบังคับ

โดยมาตรา ๔ เออ วรรคสี่ของมาตรานี้ ทานประธานไปขึ้นวาความก็เจอเหมือนกันแบบนี้ 

ถาไมได แลวกรณีที่ผูตรวจการก็ตามพบ หรือกรณีกรรมการสิทธิมนุษยชนพบ ก็ไปไมได

อีก การขัดตอรัฐธรรมนูญอยาหามจํากัดเวลาครับ เจอกันวันไหนตองขัดรัฐธรรมนูญเมื่อ

นั้นครับ ทานครับ ทานตองตัดวรรคสี่ออกครับ ปลอยกวาง ๆ ไวนี้แหละ ถาเจอเมื่อไร        

เอาเมื่อนั้น ทานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ครับ ทานประธานครับ        

ก็อยางที่เรียนนะครับวา ทานการุณขออะไรก็จะใหนะครับ คืนนี้นะครับ เหตุผลทานการุณ

มีดีมากครับ กรรมาธิการไดหารือกันแลว ก็จะขออนุญาตเอาเฉพาะ เฉพาะประเด็นที่สภา

กลับมาแกนะครับ อาจจะโตแยงใหมไดอีก ถูกไหมครับ ทานการุณครับ ขอตกลงหลักการ

อยางนี้กอน แตวาทั้งฉบับนี่คงไมได เพราะวาทั้งฉบับนี่ ศาลรัฐธรรมนูญเขาดูแลววาไมขัด 

ถูกไหมครับ คือระบบของ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ก็คือวา กอน พรบ. นี้ประกาศใชนี่ 

ศาลรัฐธรรมนูญตองมาตรวจสอบทั้งฉบับ วาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไมนะครับ 

เพราะฉะนั้นลอจิก (Logic) แบบนี้ วาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบแลวนี่ จึงไมสามารถ

มาโตแยงทีหลังไดอีกวาขัดรัฐธรรมนูญอีก แตทานการุณยกประเด็นวา เฉพาะประเด็นที่

ศาลรัฐธรรมนูญโตแยงนี่นะครับ วาขัดรัฐธรรมนูญ แลวสภากลับไปแกเพื่อใหสอดคลอง

รัฐธรรมนูญ สภาอาจจะโตแยง อาจจะเขียนใหมแลวไปขัดรัฐธรรมนูญครั้งที่ ๒ อีก อันนี้

ผมคิดวาโตแยงได แตไมควรโตแยงไดทั้งฉบับ ขออนุญาตหารือประเด็นนี้กอนนะครับ  



 ๒๔๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     ศิริวรรณ ๑๐๗/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ครับ เดี๋ยวทานการุณตอเนื่องครับ เชิญครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ตอเนื่องเลยนะครับ การุณ 

สสร. นะครับ ทานประธานครับ คือทั้งฉบับนี่นะครับ อาจจะมีบางสวนอยางที่วานี้        

พอวินิจฉัยวาขัด ถอยกลับมา มาแก กรณีหลักการที่ทานเสนอ กรรมาธิการเสนอคือวา

เฉพาะสวนที่แกนี้ อาจจะขัดอีกก็ได ใหสามารถวินิจฉัยได แตไอสวนที่เคยวินิจฉัย          

สวนอื่นแลวบอกวาไมขัด ไมควรจะขึ้น ยื่นได ทานประธานครับ ทานเคยเห็นคําพิพากษา

ศาลฎีกาไหม ศาลฎีกานะครับ แมแตที่ประชุมใหญยังเคยกลับคําวินิจฉัยคําพิพากษาของ

ที่ประชุมใหญ เองอีกก็ยั ง เคยครับ  อยาว าแตศาลฎีกาฉบับธรรมดาเลยครับ                 

ศาลรัฐธรรมนูญก็เหมือนกันครับ ทานประธานครับ ไมควรจีรังยั่งยืน ณ เงื่อนไขหนึ่ง    

เวลาหนึ่ ง  สถานการณหนึ่ ง  และองคกร รัฐธรรมนูญ  เชน  อาจจะมีคุณกระมล 

ทองธรรมชาติ เปนตน อะไรอยางนี้ สมมุตินะครับ วินิจฉัยเรื่องนี้แบบหนึ่ง แต ณ อีกวัน

หนึ่งทานครับ อาจไมใชก็ได เพราะตุลาการรัฐธรรมนูญมีเปลี่ยน และประเด็นเดียวกัน 

เร่ืองเดียวกัน อยางเดียวกัน อาจเกิดขึ้นอีก และเรื่องเกิดขึ้นอีกนั้นอาจเปนเรื่องใหม                        

และศาลรัฐธรรมนูญอาจรับวินิจฉัย  วินิจฉัยแลวปรากฏวากลับคําวินิจฉัยของ             

ศาลรัฐธรรมนูญเอง  เห็นไหมครับ  กรณีเหตุอยางนี้อาจเกิดขึ้นไดในวันขางหนา 

เพราะฉะนั้นวรรคนี้ครับ ทานตองปลอยวางเอาไว ถาหากเห็นวาขัด และมีขัด และถา   

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขัด แมจะเคยวินิจฉัยแตกอนวาไมขัด ก็ตองขัดครับ ทานครับ 

เพราะฉะนั้นดีที่สุดทานครับ ตองตัดวรรคสี่ออกเลย ออกเลยครับ และจะเปนประโยชน

มากกวา อยาไปกําหนดขวางเอาไวเลยครับ ไมเชนนั้นแลวรัฐธรรมนูญกลายเปนขวางการ

ขึ้นสูการวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมันเปนหลักที่ไมชอบครับ 

ขอเสนอ ขอรองเถอะครับ ตัดอันนี้อีกสักอันหนึ่งเถอะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวกรรมาธิการ เดี๋ยวคอยตอบก็ไดครับ คอย ๆ คิดดูกอนนะครับ ทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม      

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ กราบเรียนทานประธาน และทาน 



 ๒๔๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     ศิริวรรณ ๑๐๗/๓ 

 

กรรมาธิการยกรางครับ สําหรับประเด็นเรื่องขอความในมาตรา ๑๓๕ วรรคทายนั้น        

ผมเห็นดวยกับทานการุณนะครับ แตเห็นดวยกับทานไมทั้งหมด เห็นดวยกับทานครึ่งหนึ่ง 

แลวก็เห็นดวยกับกรรมาธิการยกรางครึ่งหนึ่ง ----------------------------------------------------- 

 

                - ๑๐๘/๑ 



 ๒๔๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            ประไพพิศ ๑๐๘/๑ 

 

เ รียนอยางนี้ครับวา  ในเรื่องของขอความตอนทายของมาตรานี้ที่กําหนดใหราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

จะดําเนินการตามมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๒๐๗ อีกไมได ผมเชื่อวาเจตนารมณของ

กรรมาธิการยกรางที่ เ ขียนบทบัญญัติ   ตรงนี้ เข า ไป  ก็ เพื่ อที่ จะไม ให มีการนํา

พระราชบัญญัติที่เคยเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณากอนประกาศใชนั้นตองถูก

นําเสนอใหศาลรัฐธรรมนุญตองตรวจสอบหรือทบทวนอยูเร่ือย ๆ นะครับ เชื่อวานั่นคือ

เหตุผลสําคัญ แตผมเรียนอยางนี้ครับวา ในมาตรา ๒๘๒ เปดชองใหมีโอกาสแกไข

กฎหมายรัฐธรรมนูญได ไมวาจะดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ดี ไมวาจะดวย

จํานวนสมาชิกวุฒิสภาก็ดี หรือแมแตจํานวนของประชาชนจํานวน ๑ แสนคนก็ดี สามารถ

ที่จะขอแกไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได ทานประธานครับ ถามีการแกไขบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญตามกติกาในมาตรา ๒๘๒ แลว บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ถูกแกไขนั้น 

อาจจะมีผลทําใหความชอบของรางพระราชบัญญัติ ที่ครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคย

วินิจฉัยวาชอบแลวทั้งฉบับนั้นนี่ อาจจะกลายเปนไมชอบก็ได เพราะบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญนั้นไดถูกบัญญัติเปลี่ยนแปลงไปแลว ในกรณีอยางนี้นี่จะทําอยางไรครับ     

ถาเรามีกติกาตรงนี้วา หามทบทวนความชอบหรือไมชอบของพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นการที่เขียนเปนขอหามไวอยางนี้นี่อาจจะเปนอุปสรรคตอไปใน

วันขางหนา นี่คือสิ่งที่ผมเห็นดวยกับทานการุณครึ่งหนึ่ง แตที่ผมไมเห็นดวยกับทานการุณ

อีกครึ่งหนึ่งก็คือที่ทานการุณบอกวา ใหตัดออกทั้งหมด ถาตัดออกทั้งหมดแลว แปลวาจะ

ทบทวนอีกครั้งเมื่อไรก็ได โดยไมตองอาศัยเหตุการณหรือเงื่อนไขทางกฎหมาย ก็จะไปขัด

กับบทบัญญัติของศาลรัฐธรรมนูญ ที่บอกวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นตอง

ผูกพันองคกรทุกองคกรของรัฐนะครับ ก็จะไปขัดกับหลักการสําคัญในเรื่องนี้ของศาล

รัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวาควรที่จะเขียนไว แตเขียนแบบมีเงื่อนไขครับวา กรณี

ใดบางที่จะใหสิทธิที่จะสามารถนํารางพระราชบัญญัติ ซึ่งเคยผานการพิจารณาความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญมาแลว เสนอใหมีการทบทวนไดใหม ตองมีเหตุหรือมี

เงื่อนไขทางกฎหมายครับ ขอบคุณครับ 

 



 ๒๔๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            ประไพพิศ ๑๐๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ครับ ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ สสร. นะครับ 

ตองเรียนทานประธานอยางนี้ครับ เพื่อนสมาชิกที่เคารพครับ การนําเรื่องเสนอขึ้นสูศาล

รัฐธรรมนูญนะครับ มีเงื่อนไขของการนําเสนอตามรัฐธรรมนูญมาตรานี้ก็ตามนะครับ   

และตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๐ ก็ตาม ที่ สส. สว. รวมกันทําก็ตามนะครับ แมแต    

ของศาลที่ทานคูความไปเห็นอยูที่ศาลก็ตามนะครับ รวมถึงองคกรผูตรวจการ แลวก็

องคกรกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ตามนะครับ เงื่อนไขในการนําเสนอขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญ 

กระบวนการทั้งหลายยากมาก ยากมากจริง ๆ ทานประธานดูสิครับ ๖ ปที่พวกเราทํามา 

เห็นไหมครับ นํากฎหมายที่เปนเรื่องเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ     

นะครับ ที่จะนําเสนอสูศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมีกี่เร่ืองเองครับ มีอยูสองสามเรื่องเอง 

ไมไดเยอะเลย ๖ ปนี่นะครับ และผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็มีทั้งเห็นดวย      

และมีทั้งไมเห็นดวยกับที่เราเสนอไป นอยมากครับ การทําเรื่องนี้ เสนอเรื่องนี้ตองผาน

กระบวนการพิจารณา โดยสภาของเรานี้อยางหนักครับ ไมใชนึกสงเดช นึกเขียน ขอโทษ 

ไมใชวาจะนึกคิดงาย ๆ ทํางาย ๆ แลวก็พากันรวมกัน รวมกัน แลวก็เซ็นสงขึ้นไป ไมใช

ครับ เพราะแตละทานแตละคนที่จะมารวมลงนาม มีวิจารณญาณในการรวมลงนาม

ทั้งสิ้น และใชเสียงมากเลยครับ ทานลองดูก็แลวกัน พาชวนกันในหมูของพวกเรา สสร. 

แครับรองญัตติ ๑๐ คน ยังเดินแลวเดินอีก ไหวแลวไหวอีก กวาจะครบ ๑๐ คนทาน ไมใช

งายครับ กระบวนการขั้นตอนยากมาก ๆ ครับ แตเขียนขวางเอาไวอยางนี้นี่นะครับ ขัด

เอาไวอยางนี้นี่นะครับ จะกลายเปนผลรายมากกวาผลดี ถาเปดเอาไวตางหาก เปนผลดี

มากกวาผลราย และยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแลว ทานประธานที่เคารพครับ ทานอยานึก

วาศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยตามเรื่องตามราวใหพวกเรางาย ๆ ครับ ถาไมเขาที่เขาทาง   

นะครับ ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง เฟบ กลับมาเลย คว่ํามาเลยครับ งาย ศาลรัฐธรรมนูญ      

ทานก็มีดุลพินิจในการวินิจฉัย ตองเชื่อศาลรัฐธรรมนูญดวยสิครับและเชื่อคนที่จะรวมยื่น 

 

          - ๑๐๙/๑ 



 ๒๕๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             กุลนที ๑๐๙/๑ 

 

เราตองเชื่อคนที่จะรวมยื่นดวยวาเขาไมไดเซ็นรวมยื่นงาย ๆ มีดุลพินิจอยางหนักในการคิด

เร่ืองนี้นะครับ ที่จะบอกวา กฎหมายฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญ โอโฮ ทานประธานครับ ไมใช

ตัดสินใจงาย คิดงายนะครับ ขอรองเถอะครับ ใหเอาออกเปนผลดีมากกวาเก็บไว  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เขาใจแลวครับ ทานกรรมาธิการตกลงกันไดหรือยังครับ ทานอาจารยสมคิดครับ เชิญ

ครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงหารือกันเรื่องวรรคอื่นอยูครับ ไมได

หารือวรรคนี้เทาไรนักนะครับ แตเรียนทานประธานวา ความจริงขอเสนอของทานสุรชัย              

ก็กรรมาธิการเห็นดวยนะครับวาจะมีประเด็นตรงนั้นอยู แตวากําลังหารือกันอยูวา                    

ถาไมใชมาตรา ๑๓๖ วรรคทายเลยนี่ แลวไปใชบทบัญญัติในมาตรา ๒๐๗ ใชไหมครับ 

ทานจรัญ ๒๐๗ นี่นะครับ ซึ่งเปนเรื่องที่ใหศาลมีดุลพินิจ ใหศาลรัฐธรรมนูญมีดุลพินิจเปน

เร่ือง ๆ ไปนะครับ ทานการุณครับวา จะรับหรือไมรับพิจารณาในเรื่องที่มีคนโตแยงวาขัด

หรือแยงรัฐธรรมนูญ กําลังดูเร่ืองนี้อยูครับ ทานประธานครับ ก็ขออนุญาตอยางนี้ไดไหม

ครับ ทานประธาน จะไดไมเสียเวลา ก็ขอรับไปดูกอนไดไหมครับ แลวพรุงนี้กลับมา  อีกที

หนึ่งไดไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :                

ไดครับ ได ผมวาดีครับ แลวก็ฝากดูเสียงขางมากของแตละสภานี่นะครับ ถา ๒ สภา           

ไมตรงกันนี่จะมีเงื่อนไขอะไรตอบอีกหรือเปลาครับ หรือวาถา ๒ สภา ครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ขออนุญาตนะครับ ทานประธานครับ ตอเนื่องกับ

ทานเลขากรรมาธิการนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ ที่บอกวา ใหศาลพิจารณาตาม 

๒๐๗ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไวที่ ๒๐๗ เหมือนกันกับรัฐธรรมนูญฉบับเดิม มาตรา ๒๖๖ 

๒๖๔  ๒๖๔ นั้นคือกรณีขึ้นศาล ศาลยุติธรรมก็ตาม ศาลปกครองก็ตาม แลวปรากฏวา   

คูความเห็นขอโตแยงอันนี้วา การที่ศาลจะวินิจฉัยนั้นบทบัญญัติมันจะขัดรัฐธรรมนูญ 

หรือกรณีที่ศาลเห็นเอง คือศาลที่นั่งพิจารณานะเห็นเอง ไอหยา กฎหมายที่จะทําการเอา

มาวินิจฉัยนี้เปนกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญนี่ ศาลนั้นนะครับ ศาลยุติธรรมก็ตาม                          



 ๒๕๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              กุลนที ๑๐๙/๒ 

 

ศาลปกครองก็ตามนี่ ก็สามารถนําขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญได แตคูความเห็นกันและโตเถียง

กันนั้น คูความก็จะเสนอศาลโดยคํารอง บอกวา ศาลครับ บทบัญญัติที่ตอไปนี้จะ

พิจารณาคดีเปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ และถาศาลไมเห็นดวย ศาลเห็นแยง        

ศาลก็สามารถสั่งวาไมขัดรัฐธรรมนูญก็ทําได เพราะฉะนั้นทานครับ มาดูตรงนี้ สวนนี้ไมได

ครับ ไมพอครับ ทานตองเอาออกจะเปนประโยชนมากกวาเอาไว 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวขอไปดูกอนนะครับ รับมาดู จะไดรอบคอบ 

  นายการุณ ใสงาม  :  จะไดรอบคอบเหรอ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ แตเขาเขาใจแลวทานพูดนะ ผมยังเขาใจเลย ผมเขาใจมานานแลว 

  นายการุณ ใสงาม  :  คือผมไมหวงทานประธานหรอกครับ เพราะทาน

ประธานกับผมนี่นะรูวาเขาใจดวยกัน แตทานกรรมาธิการผมไมแนใจครับ เพราะทานชอบ    

ชักเขาชักออกอยูเร่ือย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานไพบูลยครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน           

สภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ สําหรับประเด็นในเรื่อง

ของการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ของรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ เนื่องจากเรื่องนี้เปนครั้งแรกที่จะดําเนินการ ทางคณะกรรมาธิการก็คิดวา              

ที่รับมาดูนั้นสมควรแลวนะครับ ทีนี้ในประเด็นนะครับ ที่ผมอยากจะกราบเรียน ก็คือ 

คลาย ๆ รางพระราชบัญญัติธรรมดานี่ มันจะมีเร่ืองตรวจสอบในเรื่องของการตรา         

ไมถูกตองนะครับ อันนั้นเปนประเด็นหนึ่ง ก็คือ ถาตราไมถูกตอง ถาศาลวินิจฉัยไปวาการ

ตราไมถูกตองมันจะตกไปเลยครับ สวนขอความถาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มันจะมีอยู 

๒ สวนครับ ถาขัดในสาระสําคัญก็จะทําใหรางนั้นตกนะครับ แตถาขัดขอความนั้นนะครับ 

 

 



 ๒๕๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             กุลนที ๑๐๙/๓ 

 

มันจะตกเฉพาะขอความนั้น ถาไมใชสาระสําคัญนี่ ตรงนี้ก็คงเขียนรองรับครับ สวนที่วาจะ

เขามาตรวจสอบไดอีกหรือไมนะครับ ก็ไดฟงทางทานสมาชิกแลวก็อาจจะมีหนทาง            

เขามาอีกได ก็อยูที่ดุลพินิจของศาลที่จะตรวจสอบกระบวนการนั้นนะครับ ------------------ 

 

          - ๑๑๐/๑ 



 ๒๕๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๑๑๐/๑ 

 

แตกระผมเรียนวาเรื่องนี้มันจะไปพันกับในมาตรา ๒๙๕ (๒) ที่วามิใหนําบทบัญญัติ

มาตรา ๑๓๖ มาใชบังคับกับการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 

๒๘๖ นี้ ๒๘๖ ก็หมายถึง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ ที่คณะกรรมาธิการยก

รางจะจัดทํากฎหมายเลือกตั้งพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสงให สนช. 

ตรงนั้นไมตองมาตรวจสอบ นะครับ ทีนี้ถาถามวา ถากฎหมายนั้นนะครับ ๓ ฉบับ ถามัน

เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ในอนาคตก็สามารถที่จะเขามาได เพราะยัง

ไมผานการตรวจสอบนะครับ ก็เรียนทําความเขาใจในสวนนี้กอน และคณะกรรมาธิการก็

จะรับไปครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ครับ รับไปพิจารณาตออีกทีนะครับ มาตรา ๑๓๖ ขอแขวนไวกอนนะครับ ทานเลขาตอ

ครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  สวนที่ ๗

การตราพระราชบัญญัติ ไมมีการแกไข  มาตรา  ๑๓๗ คณะกรรมาธิการ ตัดออก        

มาตรา ๑๓๘ ไมมีการแกไข มีสมาชิกผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวครับ มาตรา ๑๓๗ กรรมาธิการตัดออกนี่ มีทานสมาชิกเห็นอยางอื่นไหมครับ       

ทานการุณครับ หรือใหกรรมาธิการเขาชี้แจงกอนดีไหมครับ ดีกวานะครับ อาจารยสมคิด

ครบั 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงมาตรา ๑๓๗ ที่กรรมาธิการตัดออกนั้น       

ก็เปนความเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญหลายองคกรนะครับ ที่เราไปรับฟงความ

คิดเห็นมานะครับ  วาในมาตรา  ๑๓๗  เนื้อหาเดิมคือราง  พรบ .  จะตราขึ้นเปน

พระราชบัญญัติ ประทานโทษครับ จะตราขึ้นเปนกฎหมายรางพระราชบัญญัติจะตราขึ้น

เปนกฎหมายได ก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา กรรมาธิการไดเอามาตรานี้มา

อยูในมาตรา ๑๓๗ อยูในสวนที่ ๗ นะครับ วาดวยการตราพระราชบัญญัติ มีผูโตแยงวา  



 ๒๕๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลกัษณ ๑๑๐/๒ 

 

มาตรานี้เปนหลักการสําคัญของเรื่องของการนิติบัญญัติ อยากใหอยูในมาตราตน ๆ 

เหมือนอยางรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ หนานี้นะครับ เราก็เลยไดยายมาตรานี้ไปอยูใน

มาตรา ๘๘/๑ ครับ เปนมาตราที่ ๓ ของหมวดวาดวยรัฐสภา เพราะฉะนั้นมาตรา ๑๓๗    

ที่ตัดทิ้ง ไมไดตัดทิ้งไปนะครับ ความจริงไปอยูใน  มาตรา ๘๘/๑ ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ สาระคงอยูนะครับ ไมไดไปไหนครับ ขออนุญาตผานนะครับ ครับ มาตรา ๑๓๘ ไมมี

การแกไขนะครับ มีทานสมาชิก ทานใดติดใจไหมครับ ๑๓๘ นี่มีของทานการุณมังครับ ออ 

อาจารยเจิมศักดิ์ก็มีอยูวรรคหกนะครับ เดี๋ยวนะครับ ๑๓๘ นี่มีหลายวรรค หลายอนุ      

นะครับ เอาของทานการุณกอนแลวกันครับ เดี๋ยวนะครับ โทษที ของทานการุณอยูในกลุม

ทานพิเชียรตั้งแต (๒) ครับ ทานการุณหรือทานพิเชียรครับ เห็นยกมือ อาว ถาทานการุณ

ยกแลว ก็ใหทานการุณเลยครับ  เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ใสงาม นะครับ 

สสร. ครับมาตรา ๑๓๘ นี้ วาดวยเรื่องการเสนอรางพระราชบัญญัตินะครับ อันนี้ติดใจอยู

ที่ (๔) นะครับ ที่ (๔) ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานการุณครับ ของทานการุณ (๔) เดี๋ยวขอเอาเปนวงเล็บไลดีกวานะครับ จะได     

ไมสลับไปสลับมา  

  นายการุณ ใสงาม  :  ไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีของทานอื่นกอน กอน (๔) นะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ของผมมี (๓) ครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ของทาน ไมใชของทานการุณหรือครับ   

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  พอดีมาตรานี้ ผมก็แปรดวยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไม  แปรแลวเปนของใครครับ ของคนตัวจริงนะครับ 



 ๒๕๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลกัษณ ๑๑๐/๓ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขออนุญาตเรียนทานประธานครับ       

คือในมาตรานี้ของกระผมเอง ผมแปรไวใน (๓) ผมใหตัดออกทั้งวงเล็บครับ แลวก็ของ 

ทานการุณแปรลดจาก ๒๐,๐๐๐ คน เหลือ ๕,๐๐๐ คนครับ ผมขออนุญาตอภิปราย

เหตุผลที่จะใหตัด (๓) ออก สั้น ๆ ครับทานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ๆ เชิญครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็ขออนุญาตนะครับ วาที่กระผม         

ไดแปรญัตตินะครับ ในมาตรา ๑๓๘ นี่นะครับ ขอความคือวา ภายใตบังคับของ      

มาตรา ๑๓๔ ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                - ๑๑๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

  



 ๒๕๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    ดรุณี ๑๑๑/๑ 

 

รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยนะครับ คือ (๑) นี่ ครม. (๒) สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรไมนอยกวา ๒๐ คนนะครับ แลวก็ (๓) นี่ก็คือศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

นะครับ เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกร และกฎหมายที่องคกรนั้นเปนผูรักษาการ

นะครับ คือกระผมเห็นวาการเสนอรางพระราชบัญญัตินี้นาจะที่จะเปนอํานาจหนาที่ของ

ฝายนิติบัญญัตินะครับ สวนศาลนี่หรือองคกรอิสระนี่ถาหากวาจะตรากฎหมายหรือจะ

ออกกฎหมายใดมานี่ ก็นาจะเสนอผานทางสภานิติบัญญัติครับ ทานประธาน ไมควรที่จะ

เปนผูริเร่ิมเสนอเองนะครับ อันนี้ก็เปนเหตุผลหลักครับ ที่กระผมเสนอใหตัดออกนะครับ 

แลวก็เกรงวาทางศาลแลวก็ทางองคกรอิสระตาง ๆ อาจจะมีการออกกฎหมายตาง ๆ ซึ่ง

ทางฝายนิติบัญญัติเองนี้อาจจะไมทราบหรือวาไมเขาใจ ไมรับรูมากอนนี่นะครับ ตรงนี้ก็

ผมก็คิดวานาที่จะตัดออกครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ๆ เดี๋ยวกรรมาธิการตอบนะครับ ของกลุมทานอาจารยวิชัยนี่ยังติดใจไหมครับ เชิญ

ทานอาจารยพรรณรายครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย  แสงวิเชียร  :  เรียนทานประธานสภาที่

เคารพ ดิฉัน พรรณราย แสงวิเชียร สสร. นะคะ ในเหตุผลของการขอแปรญัตติในมาตรานี้

ก็เปนเหตุผลเดียวกับมาตรา ๑๓๔ ซึ่งคณะกรรมาธิการไดชี้แจงชัดเจนดีแลวไมติดใจคะ 

ขอถอนคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สวนขอความเดิมของทานตอนทายก็ยายมาจาก (๔) ขึ้นมาเฉย ๆ นะครับ ครับ ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ อยู (๖) ครับ เพิ่มวรรคหกเดี๋ยวกอนนะครับอาจารยครับ ใหกรรมาธิการ

ตอบในสวน (๓) กอนนะครับ จะไดจบตรงนี้ไปเลยครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด  เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงก็เปนเหตุผลที่กลุมทานวิชัย ขอ

อนุญาตเอยนาม ทานพรรณรายไดพูดไปแลวนะครับวา (๓) นี่ก็เปนเรื่องกฎหมายธรรมดา

โดยทั่วไปนะครับ ใน ๑๓๘ (๓) นี่ความจริงก็ลอกับมาตรา ๑๓๔ (๒) ซึ่งเปนเรื่องของ 

 



 ๒๕๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    ดรุณี ๑๑๑/๒ 

 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เมื่อเราผานมาตรา ๑๓๔ (๒) มาแลวนะครับ วาใหองคกร

ตามรัฐธรรมนูญและศาลสามารถริเร่ิมเสนอกฎหมายไดเทานั้น ไมใชอํานาจอนุมัติ

กฎหมาย แลวก็เรามีประสบการณเร่ืองการแทรกแซงองคกรอิสระและศาลทั้งหลาย      

นะครับ ก็จะขออนุญาตยืนยันครับวา มาตรา ๑๓๘ (๓) นั้นนาจะถูกตองแลวครับทาน

ประธานครับ แตวาเนื่องจากเมื่อกรรมาธิการมาดู ๑๓๘ (๓) เทียบกับ มาตรา ๑๓๔ (๒) 

แลวนะครับ คํายังไมคอยไปดวยกันครับทานประธานครับ คําในมาตรา ๑๓๘ (๓) ใชคํา

วา ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ในมาตรา ๑๓๔ (๒) นี่ใชคําวา ประธาน 

ประธานนะครับ และประธานทั้งหลาย ก็จะขออนุญาตตัดคําวา ประธาน ใน มาตรา ๑๓๔ 

(๒) ดวยครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๑๓๘ นะครับ ไดไหมครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ขอตัดใน มาตรา ๑๓๔ 

(๒) ครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือก็กับ กับคือรางเดิมของกรรมาธิการนะครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ครับ   

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีทานสมาชิกไมเห็นดวยมีไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ถือวาเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ อันนี้ทานพิเชียรกรรมาธิการ

ตอบชัดแลวครับ ก็แคเสนออยางเดียวครับ พิจารณาก็คงอยูในสภาอยางเกาครับ  

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  แตวารูสึกใน อันนี้ผมขออนุญาตเรียน

ถามนะครับวา ในรางรัฐธรรมนูญฉบับ ป ๒๕๔๐ เปดโอกาสใหริเร่ิมอยางนี้ไดหรือเปลา

ครับ รูสึกไมมีนะครับ อันนี้ทานริเร่ิมขึ้นมาใหมใชไหมครับ เพราะผมดูลอจากรัฐธรรมนูญ 

 



 ๒๕๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    ดรุณี ๑๑๑/๓ 

 

ป   ๒๕๔๐  นี่  ศาลกับองคกรอิสระไม มีสิทธิ เสนอพระราชบัญญัติใดเลยนะครับ            

ทานประธาน เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เปนสาระสําคัญที่อยากจะใหพิจารณานะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขออนุญาตชวยก็แลวกันนะครับ คือเดิมทีนี่ศาลนี่อยูกระทรวงยุติธรรม ตอนหลังศาลนี่เขา

แยกออกนะครับ ก็เลยมีปญหาเกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้พอศาลเขาแยกจากกระทรวงแลวไม

มีเจาภาพครับ เขาแคเสนอเทานั้นเองครับ กรรมาธิการตอบชัด ๆ อีกทีครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ก็จะเปนอยางที่ทานประธานวานะครับก็คือวา ศาลและองคกรอิสระนั้นไมไดมีฝาย

บริหารเปนเจาภาพใหโดยตรง นี่ประการที่ ๑ 

  ประการที่ ๒ ในอดีตที่ผานมาถายอมใหฝายบริหารแกไขกฎหมายของศาล

และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญได โดยฝายนั้น ๆ ไมสามารถแกไขไดเลย ปญหาจะ

เกิดขึ้นครับ --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                            - ๑๑๒/๑  
 
 
 
 
 



 ๒๕๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๑๒/๑ 

 

ฝายบริหารก็อาจจะลิดรอนอํานาจ ขอเสนอแกไขหลายเรื่องนะครับ ซึ่งไมตรงกับความ

ตองการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อันนี้เปนเหตุผลสําคัญครับ ที่เราอยากใหเสนอ 

ใหเขาริเร่ิมได แตผมย้ําอีกทีนะครับ เขาไมไดมีอํานาจนิติบัญญัติในการอนุมัติแตประการ

ใด เปนแตเพียงอํานาจริเร่ิมเทานั้น อํานาจนิติบัญญัตินั้นเปนอํานาจของรัฐสภาอยูดีครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

พอเขาใจไหมครับ ทานพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : คือนิดเดียวเองครับทานประธาน คือตรงนี้

นี่มันจะมีปญหาอยูนิดเดียวในอนาคตนะครับวา ผมหวั่นเกรงวาจะเปนการขยายอํานาจ

หรือวาเพิ่มอํานาจใหกับฝายศาลและองคกรอิสระนะครับ มันจะเขาขายลักษณะโอเวอร 

พาวเวอร (Over power) หรือเปลานะครับ ซึ่งตรงนี้ผมหวั่นเกรงนะครับ เพราะวาเรียน

ตามตรง อยางศาลนี่ ก็มีอํานาจมากอยูแลวนะครับ มีสวน เพราะเปนอํานาจที่ ๓ อยูแลว 

องคกรอิสระนี่มีผูกลาวกันวาขณะนี้เกือบจะเปนอํานาจที่ ๔ อยูแลว แลวก็แตเดิมนี่ไมมี

อํานาจในการที่จะริเร่ิมเสนอรางพระราชบัญญัติเองนะครับ แตวาอันนี้เทากับเปนการเปด

โอกาสใหอํานาจที่ ๔ อํานาจที่ ๓ นี่ ผมหวั่นเกรงนิดเดียววามันจะเปนการเขามา

แทรกแซงอํานาจนิติบัญญัติหรือไม แลวก็จะทําใหอํานาจขององคกรอิสระเหลานี้ ในระยะ

ยาวนี่จะยิ่งขยายตัวแลวก็จะทําใหการตรวจสอบนี่ หรือถวงดุลโดยฝายใดฝายหนึ่งนี่     

จะยากลําบากขึ้นในอนาคตหรือไม เทานั้นแหละครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานพิเชียรครับ มาตรา ๓๓๖ ของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นะครับ ใหองคกรอิสระ            

๓ องคกร สามารถเสนอแกไขกฎหมายไดภายใน ๕ ป เขาก็ยังใหอํานาจอยูนะครับ     

ไมใชวาเพิ่งจะมาเริ่มอันใหมตรงนี้นะครับ ทานจะยืนยันไหมครับ ผมจะถามมติแลวครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ยืนยันครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   

 

 



 ๒๖๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๑๒/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกครับ มาตรา ๑๓๘ (๓) นะครับ กรรมาธิการขอปรับถอย ไมไดปรับ       

นะครับ กรรมาธิการไมไดแกไขนะครับ สมาชิก คือ ทานพิเชียรขอตัดออก ถาทานเห็นดวย

กับกรรมาธิการที่คงรางกรรมาธิการเดิมใน (๓) ดังกลาวใหกด เห็นดวย หากตองการใหตัด

ออก ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานที่ เพิ่งเขามานะครับ มาตรา ๑๓๘ (๓) นะครับ กรรมาธิการไมไดแกไข  หาก          

ทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับทานพิเชียร     

ที่ใหขอตัดออก ใหกด ไมเห็นดวย ครับ ลงคะแนนครบถวนหรือยังครับ มีทานใดยังไมลง         

มีไหมครับ ครับ ทานวิชัยลงไดไหมครับ ทานวิชัยคนเดียวนะครับ ปดการลงคะแนน      

นะครับ เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ ทานวิชัยเห็นดวยไหมครับ หรือไมเห็นดวย       

เห็นดวย ๖๑ ไมเห็นดวย ๔ ไมลงคะแนน ๑ บวกทานวิชัยนะครับ เปน ๖๒ นะครับ เปนไป

ตามกรรมาธิการนะครับ  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๑๒/๓ 

 

  พิจารณา (๓) ไปแลวนะครับ (๔) ไมมีนะครับ ของทานวิชัย (๔) ไมมี       

นะครับ ทานการุณ มี (๔) นะครับ เชิญครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ใสงาม สสร.       

นะครับ (๔) คือผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๕,๐๐๐ คน เขาชื่อเสนอกฎหมาย 

ตามมาตรา ๑๕๙ ของกรรมาธิการคือ ๒๐,๐๐๐ ชื่อ แตเดิมเรื่องนี้ก็คือ ๕๐,๐๐๐ ชื่อครับ 

ประชาชนมีสิทธิ ๕๐,๐๐๐ ชื่อ เขาชื่อกันจึงจะทําเรื่องนี้ได กรรมาธิการก็ลดจํานวน       

ลงมาเหลือ ๒๐,๐๐๐ ชื่อ ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

- ๑๑๓/๑ 



 ๒๖๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รัตนา ๑๑๓/๑ 

 

ผมเองก็ไดดู ไดรู ไดเห็น การที่ประชาชนทําเตรียมเร่ือง รวมเรื่อง รวมชื่อ เพื่อจะเสนอชื่อ 

๕๐,๐๐๐ ชื่อนะครับ เห็นดวยความยากลําบากครับ ๖ ปเขาเสนอรางกฎหมายหรือราง

แกไขเพิ่มเติมกฎหมายอยูฉบับ ๒ ฉบับ และไมไดพิจารณา พิจารณาก็ไมผานอะไรอยางนี้

นะครับ นี่คือ ๖ ปครับ โดยหลักแลวประชาชนนะครับ นาจะมีสิทธิในจํานวน ๖ ป    นี่ได

สักปละ ๒ ฉบับ คือประมาณสัก ๖ ปก็คือประมาณสัก ๑๒ ฉบับ ก็นาจะพอใชไดครับ แต

ที่ทําอยางนี้ไมไดเพราะอะไรครับ ทั้ง ๆ ที่ประชาชนเขาเดือดรอนและก็อยากจะแกไข

กฎหมายหรือรางกฎหมายมากมาย แตประชาชนทําไมได เพราะทําดวยความยากลําบาก

และลงทุนมาก ๕๐,๐๐๐ ชื่อ ทานประธานครับ เปนลานบาทครับกวาจะเรี่ยไรรวบรวมเงิน

กันมาเพื่อจะทําเรื่อง ๕๐,๐๐๐ ชื่อ ทาน ทั้งบัตรประชาชน ทั้งทะเบียนบาน ทั้งอะไรตาง ๆ 

แลวมารวมเซ็นชื่อ มาเซ็นรับรอง คนตาย คนเจ็บ คนปวย เซ็นขาด เซ็นไมครบ เซ็นใหม 

เซ็น กวาจะเขาไปตรวจสอบไปอะไรตาง ๆ หลักเกณฑยากมาก เอาละครับ เปนอันวา 

๕๐,๐๐๐ ชื่อนั้นยากมาก ผมก็ยังเห็นวาแมแตกรรมาธิการลดลงมาเหลือ ๒๐,๐๐๐ ชื่อ     

ก็เปนเรื่องยากมาก ทานประธานครับ ๕,๐๐๐ ชื่อนี่ก็เต็มกลืนแลวละครับที่ผมเสนอนี่     

ทานลองเถอะครับ ทานกรรมาธิการที่ทานคิดวางาย ถาเราคิดวาทําไดนะครับ ๕,๐๐๐ ชื่อ

ทานลองดูสักเรื่องเถอะครับ ผมจะเอารางพระราชบัญญัติสักเรื่องหนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องที่ควร

ทํา ควรแกอยางยิ่ง เชน รางพระราชบัญญัติ ปปช. นี่แหละ ไมตองเอาไกล ผมนี่     ทาน

กลานรงคนั่งใกล ๆ มีบางประเด็นที่ควรแกอยู เห็นชัด ๆ อยูนี่ ทานลองหารายชื่อสัก 

๕,๐๐๐ ชื่อไปชวยสนับสนุนการเสนอรางกฎหมายเอาไวเถอะครับ ยากมากครับ ไมตอง 

ปปช. ครับ เอานั่นอีกครับ เอา กกต. ก็ได มีหลายบทบัญญัติใน กกต. ที่อยากจะแก รอหา

สัก ๕,๐๐๐ ชื่อ มาดูเถอะครับ ผมจะเตรียมรางให และมีรางอยูในมือหลายสิบฉบับแลว

ดวย ไมใชฉบับสองฉบับ หลายสิบฉบับนะครับที่อยูในมือผมขณะนี้ ที่เตรียมไว ๆ ถาเผื่อนี่

นะครับจะใชงาน อยูในคอมพิวเตอร (Computer) ที่ทํายกรางเอาไว ๆ บางเรื่อง บาง

ประเด็นนะครับ ทานครับ ขอความกรุณาทานลดลงมาเถอะครับ ขอสักครั้งหนึ่งเลยครับ 

ถาทานทําเรื่องนี้ไดจะเปนกุศลรวมกันกับพี่นองประชาชน ผมเชื่อประชาชนจะปรบไม

ปรบมือเฮฮามากครับ ก็ขอสั้น ๆ แคนี้แหละครับ เหตุผลเรื่องนี้มันดูงายฟงงายครับ 

 



 ๒๖๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รัตนา ๑๑๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ตอรองสักหมื่นหนึ่งไดไหมครับ คนละครึ่ง เดี๋ยวมันงายไปก็ยุงเหมือนกัน ยากไปก็ยุงครับ 

เชิญทานสมคิดครับ 
   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ผม สมคิด เลิศไพฑูรย 

กรรมาธิการครับ ความจริงตัวเลขเรื่อง ๕๐,๐๐๐ หรือเทาไรนี่นะครับเปนตัวเลขที่คุยกัน

มาตั้งแตป ๒๕๔๐ ป ๒๕๔๐ นี่มีคนคัดคานมากนะครับวา ๕๐,๐๐๐ นี่จํานวนนอยเกินไป

นะครับ แตวาตัวเลขก็มาลงที่ ๕๐,๐๐๐ ทานประธานเอง ผมเองก็อยูในที่ประชุมดวย ก็

คิดวา หลายคนก็บอก ๕๐,๐๐๐ ถาเปนนักการเมืองไปหามานี่หางายมากนะครับ         

แตถาเปนประชาชนก็อาจจะยากหนอย ตัวเลขนี่เปนตัวเลขที่เราพิสูจนแลวครับวา 

๕๐,๐๐๐ มีปญหา แตความจริงตัวเลข ๕๐,๐๐๐ ที่มีปญหา ไมใชตัวเลขของ ๕๐,๐๐๐ 

ดวยตัวเอง แตเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปครับ วาในกฎหมายลูกที่วาดวยการเขาชื่อเสนอนี่

ไปสรางปญหาขึ้นมากกวานั้น ดวยการบอกวา ๕๐,๐๐๐ ชื่อนี่ตองมีสําเนาบัตรประชาชน 

และมีสําเนาทะเบียนบานดวยนะ ปญหาคงอยูที่ตรงนี้มากกวาเรื่อง ๕๐,๐๐๐ หรือ 

๒๐,๐๐๐ หรือ ๕,๐๐๐ ผมจึงคิดวาตัวเลข ๒๐,๐๐๐ ที่กรรมาธิการไปรับฟงความเห็นมา

ทั่วประเทศนี่ประชาชนยอมรับนะครับวาดีมาก ตัวเลขที่ ๒๐,๐๐๐ นี่ ๒๐,๐๐๐ เปนตัว

เลขที่ดีแลว ยังอยากขอหารือวาคืนนี้ทานการุณยังไมไดยอมกรรมาธิการเลยนะครับ ก็ 

๕,๐๐๐ นี่ ผมคิดวานอยเกินไปนะครับ ผมคิดวาตัวเลข ๒๐,๐๐๐ นาจะเปนตัวเลขที่

เหมาะสม เราลดลงมาเกินครึ่งแลวนะครับ ๕๐,๐๐๐ นี่ลดมาครึ่งหนึ่งคือ ๒๕,๐๐๐       

นะครับ นี่ลดลงมาเกินครึ่งอีก ถาเปนสินคานี่ก็ขาดทุนหมดแลวครับ ขออนุญาต ๒๐,๐๐๐ 

นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ อาจารยรุจิราครับ แลวคุณหมอชูชัยครับ 
 

 

 

 



 ๒๖๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รัตนา ๑๑๓/๓ 

 
  รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :  มีสิทธิพูดเพราะอยูในชุดนี้ดวยนะคะ 

ขอสนับสนุนกรรมาธิการยกรางในสวนที่ทานการุณขอ ๕,๐๐๐ คนนั้นนะคะ ในความเปน 
จริงบางสถาบันการศึกษาที่มีลูกศิษยเยอะ ๆ นี่คะ ๑๐,๐๐๐ ยังได ๒๐,๐๐๐ ก็ไมยากเลย

นะคะ เพราะฉะนั้น ๒๐,๐๐๐ นี่ก็ถือวาลดลงจาก ๕๐,๐๐๐ นาจะพอแลวคะ  
    

          - ๑๑๔/๑ 



 ๒๖๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๑๔/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ของอาจารยรุจิราแปรตรงนี้ไวเหมือนกันนะครับ คุณหมอชูชัยครับ 

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ) :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม 

นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ครับ ผมคิดวาเราตั้งพรรคการเมือง เรายังใชแค ๕,๐๐๐ คน ซึ่ง

มันตั้งงายมาก แตวาเสนอกฎหมายนี่ กับถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เรากลับ

ใหเทากัน คือ ๒๐,๐๐๐ ถา ๒๐,๐๐๐ ในการถอดถอน ผมเห็นดวย เพราะวาจะไดไมมีการ                          

กลั่นแกลงกัน แตวาเสนอกฎหมายผม แคหมื่นเดียวก็นาจะลําบากแลว ก็ขอเสนอ 

๑๐,๐๐๐ ครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์                  

ปนทอง เดิมผมมีความรูสึกวา ๕๐,๐๐๐ นี่นาจะงายนิดเดียว แตพอเขามาอยูในสภา                          

แลวก็ไดคุยกับคนที่เขาลารายชื่อ ผมถึงรูวามันยากเย็นแสนเข็ญ นอกจากที่ทานพูดวา

บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานแลว กาลเวลากวาเขาจะได ๕๐,๐๐๐      

มันใช เวลายาวนานมาก  ก็ปรากฏวาบางคนเสียชีวิต ปรากฏวาในระหวางนั้นนี่                          

มีการเลือกตั้ง บางคนก็ไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง คนที่ลารายชื่อนี่ไมมีทางทราบเลยครับ                      

วา ผูนั้นไปหมดสิทธิในการเสนอรายชื่อเมื่อไร พอเสนอเขามาก็ถูกตัด ถูก ในที่สุดออกมา     

ไมถึง แลวก็มีปญหามากมาย  คือเวลาปฏิบัติจริงมีปญหา ผมยอมรับวาผมไดฟง            

แตวาผมก็คิดวา ๕,๐๐๐ นี่อาจจะนอยไป ผมคอนขางจะเห็นดวยกับที่ทานประธานลอง       

ตั้งคําถามดูวา ถาสัก ๑๐,๐๐๐ นี่จะเปนอยางไร ผมคิดวา ๒๐,๐๐๐ นี้ก็โหดนะครับ ผม

เองนี่เคยลารายชื่อเพื่อที่จะฟองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

กรณีที่ ปปช. ทุจริต แค ๒๐๐ นี่ ผมเกือบตายเหมือนกันนะครับ ๒๐๐ จากบรรดา สส. 

และ สว. นี่ เพราะฉะนั้นถาใครลองจะรูนะครับ ถาทําตรงนี้นี่ ผมคิดวาลองดูไดไหมครับ 

ลองดีดยี่ตอกกันดูวามันจะเปนไร ไอตัวเลขตรงนี้ระหวาง ๕,๐๐๐ ผมก็คิดวาอาจจะนอย

ไปสักนิดหนึ่ง แตวา ๒๐,๐๐๐ ก็ตึง คอนขางจะตึง สักหมื่นนึงจะเปนอยางไร ก็ลอง

พิจารณาดูนะครับ 



 ๒๖๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๑๔/๒ 

 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการครับ ลองพิจารณาดูครับ สส. ไมกี่คนยังยื่นไดครับ ทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานที่เคารพครับ การุณ สสร. นะครับ                     

อันนี้นะครับ ทานกรรมาธิการที่เคารพครับ ทานสมาชิกที่เคารพครับ ทานไมเห็นของจริง 

ไมเจอของจริง ไมอยูกับความเปนจริงนะครับ ทานอาจจะคิดวางาย ผมมีขอมูลวา ปปช. 

ทุจริต กกต. ทุจริต ศาลรัฐธรรมนูญทุจริต ผูตรวจการแผนดินทุจริต และ ปปช. ศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาพิพากษาแลวเปนบรรทัดฐาน แบบเดียวกันเหมือนกัน ประชาชน                     

ทําทาวามาหา  ทานประธานครับ ทาน พลตํารวจเอก ประทินบอกวา คุณการุณ           

มอบขอมูล เตรียมขอมูล ยกรางใหเลย ผมเปนคนยกรางใหอีกคํารอง รับไป ไปหารายชื่อ 

ทานครับ ๓ ป จนเดี๋ยวนี้ก็ยังไมไดรายชื่อ และถาทานบอกวางาย ขณะนี้มีเร่ืองจะ       

ถอดถอนนะครับ เตรียมไวเลยครับ และมีคาไวอยูนะครับ ปปช. ก็เรียกไตสวนจบ  

ครบถวนแลว และเรียกมาใหการแลว ใหถอยคําแลว ไมวา กกต. ชุดเกาที่ปฏิบัติหนาที่     

มิชอบ ขึ้นเงินเดือนตัวเอง ผูตรวจการแผนดิน ๓ คน ตุลาการรัฐธรรมนูญอีก ๑๓ คน 

ปปช. ก็ชี้แลว ตอนนี้ใหเรียกมาใหการแลว ทานตองการถอดถอนไหมครับ กกต. นั้น    

หลุดไปแลว ไมตองถอด ตุลาการและศาลรัฐธรรมนูญก็หลุดไปหมดแลว ๑๓ คน            

ไมตองถอด เหลืออยูคาอยูตอนนี้ หลบ ๆ ซอน ๆ อยู คือ ผูตรวจการแผนดินรัฐสภานี่       

ทานผู ใดยินดีครับ  ลงชื่อหาใหผมหนอย  เอาลองดู  หมื่นชื่อพอทาน  หมื่นคนพอ            

ทานประธาน เวลาเขาจะหานะครับ ถาสองหมื่นนี่นะครับ ตองหาเผื่อ เผื่อเปนหมื่น 

ขอเท็จจริงตองเปนอยางนั้นครับ -------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                    - ๑๑๕/๑ 

 



 ๒๖๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัศมี ๑๑๕/๑ 

 

ที่หาเผื่อเพราะอะไร เพราะกรณีไปลงคะแนน ไมลงคะแนน บัตรเลือกตั้งอะไรตาง ๆ มี

สิทธิ ตัดสิทธิแลวถูกถอนสิทธิ ถูกเพิกถอนสิทธิ ตายแลว อะไรแลว ยายทะเบียนไป ตอง

หาเผื่อเปนหมื่น ๕,๐๐๐ เหมือนกัน ทานประธานครับ ๕,๐๐๐ นี่ตองหาเผื่อไมต่ํากวา       

สามสี่พันนะครับ ปองกันเหตุราย ทานประธานครับ พาไปใหเขาเซ็นชื่อ มายื่นเรื่องนะครับ 

ชาวบานแมแตทานเอง ใครเองก็ตามนะ เอะ เซ็นไปนี่กูเงินหรือเปลา เอะ เซ็นไปนี่ไป        

ค้ําประกันใครหรือเปลา คนไมกลาเซ็นชื่อใหกับใครงาย ๆ หรอกทาน ยากมาก ที่สําคัญ

นิสัยลักษณะพี่นองเราครับ ไมใชพี่นองเราอยางเดียว แมแตที่นี่ก็ตามครับ จะมีลักษณะ

เหมือนกันครับ คืออะไรครับ สวนใหญก็คือคอยคนอื่นทํากอน จั๊กแลว ถามวา ทําอยางนี้ 

อะไรอยางนี้มีแต จั๊กแลว ถาอยางนั้นเอาอยางไร ก็แลวแต แตพอทําไปผิด ปรากฏ นั่น    

กูวาแลว คือคอยใหมึงทํากอน มึงทําเสร็จ กูเดินตาม ทานประธานดูสิครับ เกษตรกรที่เปน

หนี้ ทั้งประเทศ ๓๐ ลานครอบครัว ๓๐ ลานคนโดยประมาณนะครับ ๑๑ ลานครอบครัว

โดยประมาณทาน มาเรียกรองขอใหแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร มากี่คนรูไหม ๓๐๐ คน 

เพราะอะไร จั๊กแลว ก็แลวแต กู นั่น กูวาแลว คอยใหเขาทํากอน พอทําเสร็จวิ่งกอนเพื่อน

เลย ผลประโยชนดวย ทั้ง ๆ ที่เปนความทุกขยากของเกษตรกรแท ๆ ทาน แตไมมารวม 

คอยใหทํากอน อยูบานเฉย ๆ มันเปนลักษณะอยางนี้ ทานครับ ๕,๐๐๐ นี่ก็เต็มกลืน         

โอย ใครบอกวาหมื่น ผมมีรางกฎหมายไวคอย ๑๐ กวาฉบับ  นี่ทานชวยไปรับรองหนอย

เถอะ เดี๋ยวเตรียมเสนอเปดสภาปบ เลือกตั้งปบ ยื่นฟุบเลยกอนเพื่อน ทานที่เคารพครับ 

ไมใชจํานวนนะครับ ทานอยาลืมหลักการ ทานที่เคารพครับ ทานอยาลืมหลักการครับ 

จํานวนหมื่น จํานวนแสน จํานวนลาน ถามันผิด เราก็ไมอยากใหเสนอ ถามันไมดี          

ไมเปนประโยชนและเสียหาย เราก็ไมอยากใหเสนอ นี่หลักการใชหรือเปลา แตถามันดี     

สิครับ ถามันเปนประโยชนกับบานเมืองสิครับ คนเดียวพูด เราก็ตองยอมรับครับ           

ถาไมงั้นคนบอกวา โลกกลม มันไมถูกกระทืบหรอกครับ แลวตอนนี้ไปกราบไหวคน     

บอกวา โลกกลมหรือยัง ยังไมมีใครกราบไหวสักคนเดียว เหมือนกันครับ คนที่คิดวา      

รางกฎหมายฉบับนี้จะเปนประโยชนนะครับ กอการเบื้องตนนะครับ ไมใชงาย กวาจะรวม

ได ขอเถอะครับ ๕,๐๐๐ ทาน ๕,๐๐๐ คนมันยากแสนเข็ญ ทานเชื่อผมเถอะ แลวทาน

รับประกันไดเลยครับ มา ๔ ป รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชแลว ๔ ป ๒๕๔๑ สมัยประชุมของ 



 ๒๖๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            รัศมี ๑๑๕/๒ 

 

ผูแทน ผมรับประกันเลยวา ประชาชนเสนอไมถึง ๕ ฉบับ ไมถึง ๑๐ ฉบับ แค ๕ ฉบับ     

หรือ ๑๐ ฉบับนี่ มันนอยมากสําหรับการเสนอกฎหมายโดยประชาชน ทาน แลวทาน      

ใหโอกาสอยางนี้ เพื่ออะไรครับ เพื่อใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมทางการเมือง              

มีความรูสึกวา ตนเองมีสวนรวมในการที่จะมีอํานาจเสนอนิติบัญญัติโดยตรงได              

มีสวนรวมที่จะรูสึกวา ตนเองเปนเจาของกฎหมาย การสรางใหคนประชาชนของประเทศ

เกิดความรูสึกอยางนี้ ที่ดีอยางนี้ เรียนรูอยางนี้ เปนประโยชนอยางนี้ ทานทําไมปลอยปละ

ละเลย ผมไมเขาใจจริง ๆ ทาน ทําไมไมใหประชาชนเรียนรูเร่ืองอยางนี้ดวยบาง ทําไม   

ทานรังเกียจประชาชนจังเลย ผมไมเขาใจทานจริง ๆ นะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     
ก็ มีสมาชิกยกมือหลายทานนะครับ กรรมาธิการลองพิจารณาดูนะครับ เพื่อเปนการ

ประหยัดเวลา เพราะวา ๒๐,๐๐๐ ก็คนละเกณฑกับถอดถอนก็ไดครับ  
  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ

ครับ ความจริงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเราก็เปดโอกาสใหเสนอรางกฎหมายไดอยูแลว   

นะครับ และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็เปนผูแทนประชาชน ความจริงการเสนอรางของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ไมใชเร่ืองยาก แลวก็ถาเปนเรื่องความเดือดรอนตองการของ

ประชาชน ผมก็เชื่อวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็พรอมที่จะเสนอรางกฎหมายเขาสูสภา 

แลวก็เสนอไดงายพอสมควรครับ เราไปลดจํานวนลงมาดวยซ้ําไปวา เหลือ ๒๐ คนก็พอ 

ถามวาเราคํานึงถึงประชาชนหรือยังรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผมก็คิดวาเราคํานึงถึงมาก ลดจาก 

๕๐,๐๐๐ เหลือ ๒๐,๐๐๐ ฟงจากทานการุณคนอาจจะนึกวาเราไมไดลดอะไรเลยนะครับ 

เราจะยืนที่ ๒๐,๐๐๐ แตวาจริง ๆ แลวลดจาก ๕๐,๐๐๐ เหลือ ๒๐,๐๐๐ คนแลว          

ถางายไปนี่จะมีปญหาความวุนวาย ทานการุณเขาไปในสภาก็จะมีกฎหมายเยอะครับ    

ในสภา เมื่อกี้เห็นทานการุณพูดวา ผมพรอมจะทําแลวนี่ ผมยังคิดวาตัวเลข ๒๐,๐๐๐ 

นาจะเปนตัวเลขที่เหมาะสมครับ ถาเทียบกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คนนี่ตองเปน

ผูแทนของประชาชน ๑๕๐,๐๐๐ คนนะครับ ------------------------------------------------------ 

 

           - ๑๑๖/๑ 



 ๒๖๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         บุศยรินทร ๑๑๖/๑ 

 

๑๕๐,๐๐๐ คนนี้ยังเสนอกฎหมายไมไดเลยนะครับ ตองประกอบดวย ๒๐ คนทั้งหมด 

อยากเรียนวาตัวเลข ๕,๐๐๐ ของทานการุณนี่ผมคิดวานอยเกินไป แลวก็ไมไดคิดวาจะ

อะไรมากหรอกครับ ก็คิดวาจะเปนปญหาแกสภาผูแทนราษฎร ความจริงเรื่องการ

สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมมีหลายลูทางอยูแลว และในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็

เขียนเยอะพอสมควรนะครับ การเสนอรางกฎหมาย จํานวน ๒๐,๐๐๐ นี่ ผมคิดวานาจะ

เปนตัวเลขที่เหมาะสม สิ่งที่ควรแกไขคือสิ่งที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดพูดนะครับวา ทํา

อยางไรใหลดกระบวนการขั้นตอนทั้งหลาย ทั้งหมดนะครับ ที่ใหประชาชนสามารถเสนอ

กฎหมายไดงายกวาเดิม จําเปนหรือไม ที่ตองมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อาจจะ

จําเปนตองมี แตวาสําเนาทะเบียนบานจําเปนตองมีไหม กระบวนการเหลานี้จะตองมีการ

ทบทวนนะครับในกฎหมายลูกวา สิ่งใดก็แลวแตที่สรางเงื่อนไขจนเปนภาระใหแก

ประชาชนมากเกินไป จนประชาชนไมสามารถใชสิทธิเสรีภาพไดในเร่ืองของการเสนอราง

กฎหมายนี่ ผมคิดวาจําเปนตองแกไข แตวาตัวเลข ๒๐,๐๐๐ กรรมาธิการคิดวานาจะเปน

ตัวเลขที่เหมาะสมแลวครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ผมหารือทานสมาชิกอยางนี้ครับ ผมวาทานการุณนี่อภิปรายชัดเจน ผมวาเราพูดไปก็คือ

ขอมูลเกาครับ ผมวาในเมื่อกรรมาธิการยืน ทานการุณก็ยืนนะครับ มันก็มีอยู ๒ ญัตติ     

นะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ พี่เกียรติชัยยกมือนานแลว 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานขอสั้นนิดเดียว         

คือผมคิดวาเราประเมินลําบากวา ๑๐,๐๐๐ นี่มันเยอะแคไหน ผมฝากทานคิดนิดเดียว    

นะครับ คนที่เขาหาม็อบ (Mob) ไปสนามหลวง ๑๐,๐๐๐ นี่ ดวยเงินจางดวยซ้ํานี่         

ยากนะครับ เมื่อกี้นี้อยู ที่มาเดินขบวนนี่ ๓,๐๐๐ เทานั้นแหละครับในที่สุด พอฝนตกนิด

เดียวกลับหมดแลว นั่นไดเงินดวยนะครับ อันนี้นี่ทานจะตองไปเอาบัตรประจําตัว

ประชาชนไปถายเอกสารมารับรอง แลวก็เวลาเจอคนนี่นะครับ ไปเอาบัตรสําเนาทะเบียน

บาน โอย เก็บไวกอนเถอะ เมื่อไรเซ็นไมรู ขณะนี้ผมใหทานเซ็นเอาไหม ขอสําเนาทะเบียน

บานดวยนี่ ใครเดินใหผมหนอยไดไหมครับ สําเนาทะเบียนบานนี่มันหางายไหม คราวนี้

ผมคิดวาไมงายนะครับ แคหมื่นหนึ่งนี่ก็ไมงาย ลองคิดดูนะครับ ผมคิดวาไมงายเลย 



 ๒๗๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         บุศยรินทร ๑๑๖/๒ 

 

แลวอีกอยางหนึ่งดวยครับ ทานทราบหรือเปลาครับ เขาไมไดเขียนเสนอกฎหมายงาย ๆ 

ดวย บังคับวาจะตองเสนอในรูปแบบฟอรม (Form) ของกฎหมายใหเรียบรอย ประชาชนนี่

ตองเขียนมาตรา ๑ หมวดนี้ ๆ มาตรา ๒ แลวก็ตองเขียนรับกัน โอโฮ ไมงายครับ ผมถาม

พวกเราดวยครับ ถาพวกยกรางนี่ผมยกใหทานมีฝมือ แตถาใหผมเขียนเองนี่นะครับ ผม

พูดไดเลยวาผมไมกลา ผมวิจารณทานงายกวา แตวาเวลาใหผมเขียนนี่ผมไมกลา อันนี้ก็

ตองเรียนดวยความสัตยจริง เพราะฉะนั้นประชาชนไมงายหรอกครับ ชวยกันคิดประเด็นนี้

ดวยนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ  อาจารย ครั บ  อาจารย ขอ  แล วก็ ต อ ง ใหพี่ เ กี ย รติ ชั ย  ท านอาจารย สวิ ง              

อาจารยกรรณิการเห็นไหมครับ พี่เกียรติชัยครับ เชิญครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวาไหน ๆ 

คืนนี้ทุกอยางสวยงาม เปนมาดวยดีประนีประนอม ยอมกันบาง ยอมกันได ตกลงกันได  

คืนนี้ก็ยอมกัน จนกระทั่งแขวนกันจนเต็มตูไปหมดแลว มาถึงจุดนี้แลวนี่ หลักคิดงาย ๆ   

ไมตองไปอะไรมากมายใหมันซับซอนวุนวายหรอกครับ อยาใหมันงายจนเกินไป แลวก็

อยาใหมันยากจนเกินไป แลวผมคิดวา ที่จริงผมฟงแลวผมก็วิ่งเขามา เพราะผมคิดวา   

เอามันหมื่นหนึ่งนี่แหละ ไมงายเกินไปแลวก็ไมยากเกินไป แลวก็เปนความ มันนาจะลงตัว

เหมาะสมได ทานกรรมาธิการก็ถอยไปสัก ๕๐ เปอรเซ็นตจาก ๒๐,๐๐๐ ก็เหลือสัก     

๑๐,๐๐๐  ทานการุณก็เพิ่มสัก ๕๐ เปอรเซ็นต จาก ๕,๐๐๐ เปน ๑๐,๐๐๐ ผมวามันก็

นาจะไปได  มันก็ไมยากจนเกินไป แลวมันก็ไมงายจนเกินไป อะไรที่พูดกันมาวุนวาย

มากมาย นี่ถาทานกรรมาธิการไดเห็นดวยกับผม ยอมกับผมบาง เอาลงมาเหลือสัก    

๑๐,๐๐๐ เดี๋ยวทานการุณยอมผมเอง ผมวาเราก็ไปได เราจะไดไปเร็ว ๆ ไมตองมา    

แขวนกันใหเต็มตูหรอกครับ เอาละ ผมวา ๑๐,๐๐๐ นะ ตกลงเสียเถอะ อยาเสียเวลา    

อยามายืดเยื้อ อยามาอางโนนอางนี่เลย ๑๐,๐๐๐ ดีแลว 

 

- ๑๑๗/๑ 

 



 ๒๗๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            รสรินทร ๑๑๗/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

โอโฮ เหมือนนายหางเลย  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ก็ยังไมไดใหทานเกียรติชัยเลยนะครับ คืนนี้ให

ทานการุณไปหลายเรื่องแลว ความจริงลดจาก ๒๐,๐๐๐ เหลือ ๑๐,๐๐๐ ลดไป ๑๐,๐๐๐

นะครับ  ของทานการุณ  ๕ ,๐๐๐  ขึ้นมา  ๑๐ ,๐๐๐  นี่  ๕ ,๐๐๐  แคนั้นเองนะครับ                

แตกรรมาธิการก็ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

๕๐ เปอรเซ็นตเหมือนกันครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ๕๐ เปอรเซ็นต

เหมือนกันเหรอครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

รอยเปอรเซ็นต รอยเปอรเซ็นตเหมือนกัน  

ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการหารือกัน

แลวนะครับ แตขออนุญาตหารือทานการุณ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดไหมครับวา รวมทาน

เกียรติชัยดวยวา เดิมนี่เราใชหลัก ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ นะครับ คือ ๒๐,๐๐๐ เขาชื่อเสนอ

รางกฎหมาย และ ๒๐,๐๐๐ ถอดถอนนี่ กรรมาธิการคิดวา ตัวเลข ๒๐,๐๐๐ ถอดถอนนี่

ยังนาจะยืนไว ถาเห็นดวยหลักการกันนี้นะครับ กรรมาธิการก็จะถอยเรื่องเสนอราง

กฎหมายนะครับ วาอยากจะยืนที่หมื่นหนึ่งตามที่ทานเกียรติชัยกับทานอาจารย              

เจิมศักดิ์เสนอ แตผมคิดวาถอดถอนนี่ไมควรงายนะครับ เพราะวามีปญหาทั้ง ๒ ดาน 

ทานการุณพอรับไดไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  โอ ยอดเยี่ยมมากครับ ทานประธานที่เคารพครับ คือ

อยางนี้ การุณ นะครับ สสร. กฎหมายตางหากครับที่ไมคอยมีปญหา ถอดถอนนะครับ 

เปนการกลาวหานะครับ และถอดถอนจะตองยื่นให ปปช. ปปช. ทําหนาที่ในฐานะเปน     



 ๒๗๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            รสรินทร ๑๑๗/๒ 

 

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และการกลาวหาไปนั้นเพื่อ

ทําการถอดถอน เปนความผิดทางอาญานะครับ ปฏิบัติหนาที่มิชอบ รํ่ารวยผิดปกติ ทุจริต

คอรรัปชันเยอะแยะเลย คนจะเซ็นมือสั่นเลยนะทาน คนจะเซ็นชื่อนี่มือสั่นนะ เพราะอะไร 

อาจถูกแจงความวาเปนผูไปแจงขอกลาวหาอันเปนเท็จ เขาคุกเองนะครับ เพราะฉะนั้นยิ่ง

ถอดถอนนี่คนเซ็นชื่อมือสั่นเลย มีความผิดทางอาญาดวยนะครับ คนเซ็นชื่อนะ คือ       

การกลาวหาคนนะครับ อยางนอย ๆ ถาไมจริงครับ ความผิดฐานหมิ่นประมาทเกิดขึ้นเลย 

ถอดถอนนะครับ ๒๐,๐๐๐ แตกอน ๕๐,๐๐๐ ใชไหม ทานมาเหลือ ๒๐,๐๐๐ นะครับ   

ผมยังอยากใหเหลือแค ๕๐ คนนะทาน มันยากจริง ๆ คนจะกลากลาวหาคนนะครับ ผมนี่

ชื่นชมทานจรัญ ชื่นชมทานจรัญเมื่อสี่หาวันที่แลว สุดยอดจริง ๆ ทานกลามาก กลาเรื่อง

ใหญดวย เร่ืองระดับรองวามีการวิ่งเตนอะไรตาง ๆ นี้ ดีนะวา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ตุลาการรัฐธรรมนูญทานเขมแข็งมาก ดีนะ อยางนี้เปนตนครับ ทานกลาหาญมาก นี่ใหผม

ไปเซ็นชื่อรวมกับทานจรัญนะ ผมยังมือสั่นเลยนะ ไมแนใจเหมือนกันนะวาจะเปนไปได

อยางไรนี่ จริง ๆ ทาน สั่นเซ็นนะครับ สั่นเซ็น ทานที่กลาหาญที่อยูที่นี่ลองดูเถอะ ผมมีเร่ือง

คํารอง ไมตองไปถอดถอนหรอกครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานการุณครับ เดี๋ยวมนัจะไป ไปแตกประเด็น 

  นายการุณ ใสงาม  :  ขอรองเถอะทานครับ ขอรองครับ กรณีถาทานจะลด

ใหมาจาก ๒๐,๐๐๐ เปน ๑๐,๐๐๐ ขอรอง ถาทานลดก็ลดเถอะ แลวพอไปเรื่องการ                 

ถอดถอนก็คอยมาพิจารณากัน ทานอยาไปพวง แตผมพูดพวงเพราะวานําเสนอพวงให

ทานเห็นวา ภาพพจนของการที่จะ คนที่จะเซ็นยื่นเรื่องถอดถอนนี่นะครับ ไมงายครับ    

ยากมาก อาจถูกกลาวหาทางอาญานะครับวาแจงความเท็จ คนยิ่งไมกลาเซ็นเลยครับ          

ถารูอยางนี้นะครับ ขอหาหมิ่นประมาทกําลังคอยอยู ขอหาอีกเยอะแยะกําลังคอยอยู             

นะครับ แลวยิ่งถา ปปช. เรียกไปเบิกความ ใหการอันเปนเท็จอีก เอา ซวยอีก ๓ ขอหาเลย

ทีนี้ ทานลองดูเถอะนะครับ ขอรองเถอะครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ แยกประเด็นพิจารณาไดไหมครับทาน คืออยาเพิ่งไปพวงกัน ถาถอดถอนจะเทาไร             



 ๒๗๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            รสรินทร ๑๑๗/๓ 

 

ก็อยูที่เหตุที่ผลมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ แตผมก็คิดวา ๒๐,๐๐๐ ถอดถอน นี่มันก็ควร

ตองยันตรงนั้นเหมือนกันทานการุณ มิฉะนั้นแลวการเมืองนี่มาถอนกันทุกวันนะครับ    

ทานเลขาครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

ผม สมคิด เลิศไพฑูรย ครับ ตัวเลข ๑๐,๐๐๐ เร่ืองการเสนอรางกฎหมาย กรรมาธิการ               

ก็เห็นดวยแลวนะครับ ก็คิดวานาจะไปไดดี ผมขออนุญาตใหขอมูลทานสมาชิกสภาราง

เพิ่มเติมนะครับ ในมาตรา ๑๕๙ ซึ่งก็ตองไปแกตัวเลขนะครับ จาก ๒๐,๐๐๐ เปน                    

๑๐,๐๐๐ นี่นะครับ เพื่อรับกันกับมาตราที่เรากําลังพิจารณาอยูนั้น ความจริงกรรมาธิการ

ไมไดเพิ่ม ทานโทษครับ ไมไดลดเฉพาะจํานวนตัวเลข จาก ๕๐,๐๐๐ เปน ๒๐,๐๐๐ 

เทานั้นนะครับ แตวาในวรรคสี่ ถาทานทั้งหลายไดตามผมไปดวยนี่นะครับ ในวรรคสี่นั้นมี

ความกาวหนามากไปกวาเดิมอีกในเรื่องการเสนอรางกฎหมายนะครับ ขออนุญาตพูดไป

ลวงหนานิดหนึ่งนะครับ ทานประธานครับวา ใน ๑๕๙ วรรคสี่ ไดเขียนวา ในการพิจารณา

ราง พรบ. ตามวรรคหนึ่ง ----------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๑๘/๑ 

 

 

 



 ๒๗๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              กมลมาศ ๑๑๘/๑ 

 

หมายถึง ราง พรบ. ที่เสนอโดยประชาชนนี่นะครับ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตองให

ผูแทนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอราง พรบ. นั้นชี้แจงหลักการของราง

พระราชบัญญัติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว 

จะตองประกอบดวยผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอราง พรบ. นั้น 

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด นี่เปนความกาวหนาที่

กรรมาธิการไดดําเนินการไปพอสมควรนะครับ คิดวาเปนเรื่องใหมที่ทานสมาชิกสภาราง

อาจจะยังไมไดดูตัวราง มาตรา ๑๕๙ โดยตรง อยางไรก็แลวแตนะครับ เมื่อกี้ผมเห็นทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ ทานเกียรติชัยนะครับก็จะขอยืนยัน อาจจะรวมทั้งทานสวิงดวย          

ขออนุญาตเอยนามวากรรมาธิการยังคิดวาตัวเลขของการถอดถอนยังนาจะอยูที่ 

๒๐,๐๐๐ นะครับ แตวาถาไมไดโยง ๒ มาตรา เขาดวยกัน ก็ไมเปนไรครับ แตขออนุญาต 

ขอความกรุณาทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ไดตกลงกันดวยนะครับวา เราถอนเรื่อง 

๒๐,๐๐๐ จากการเสนอรางกฎหมาย แตวาขออนุญาตยืนยันครับวา เร่ืองการถอดถอนนี่

คงตองที่ ๒๐,๐๐๐ ผมคิดวา นาจะเปนตัวเลขที่เหมาะสมแลวนะครับ แตวาการเสนอราง

กฎหมาย ๑๐,๐๐๐ นั้น รับไดครับทานประธานครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับเดี๋ยว ถอดถอนเดี๋ยวคอยวากันอีกทีนะครับ ในเมื่อกรรมาธิการเขายอมแลวนะครับ 

ทานสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  เห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ           

ทานอาจารยรุจิราครับ เพราะอาจารยเสนอ ๒๐,๐๐๐ ไว ยอมกันไดนะครับ ครับ ไดครับ 

อาจารยรุจิรายอมแลวครับ  

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทางกรรมาธิการ เฉพาะตัวนี้ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  

  นายการุณ  ใสงาม  :  เหลือ ๑๐,๐๐๐ แลวใชไหมครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ของผม ๕,๐๐๐ ใชไหมครับ 



 ๒๗๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              กมลมาศ ๑๑๘/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของทาน ๕,๐๐๐ ทานจะคงถอนออกไปนะครับ ก็ตกลงก็คือของทานก็ถอนนะครับ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  คือทานประธานที่เคารพครับ ที่จริงกรรมาธิการก็มี

น้ําใจกับผมทั้งวันวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็มีน้ําใจตอบแทนนี่นะครับ ใหไป             

ที่ ๑๐,๐๐๐ เทากันก็ใชไดครับ ขอบคุณนะครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบคุณนะครับ ผานนะครับอาจารยครับ ไมผาน (๔) นะครับ ก็จะมีสวนที่คางอยู 

อีกเล็กนอยนะครับ ในวรรคที่ ๒ ของอาจารยวิชัยคงไมมีอะไร เพราะแกถอยคํา ก็มีของ

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ที่ขอเพิ่มเปนวรรคหกครับ เชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  เรียนทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ 

ครับ กอนอื่นตองขอบพระคุณกรรมาธิการนะครับ วันนี้บรรยากาศดีทั้งวัน และที่        

ทานอาจารยสมคิดบอกวาในมาตรา ๑๕๙ ในวรรคสุดทายของมาตรา ๑๕๙ ที่ไดเติมมานี่ 

ผมก็ตองขอบพระคุณนะครับ เพราะวาเรื่องนี้นี่เปนเรื่องที่ประชาชนแลวพวกผมเจ็บปวด   

มามาก แลวก็ไดเคยขอแปรญัตติ และทานก็ยายมาใสอยูในมาตรา ๑๕๙ ขอความ

เหมือนกันนี่ ผมขอบพระคุณอยางสูง แลวก็อันนี้ตองขอบคุณแทนชาวบานจริง ๆ        

ทานประธานครับ ขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งกอน มันจะไดบันทึกไว เมื่อครั้งที่รัฐธรรมนูญ         

ป ๒๕๔๐ บัญญัติใหประชาชน ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ เขาชื่อกันเสนอกฎหมายได ตอนนั้น   

ผมเปนสมาชิกวุฒิสภา มีโอกาสไดพบปะกับประธานรัฐสภาของแคนาดาไดรับประทาน

อาหารเย็นที่ริมแมน้ําเจาพระยา เขานั่งอยูขางผม เขาก็คุยเรื่องรัฐธรรมนูญ ผมก็คุยใหเขา

ฟง เขาตื่นเตนมากวารัฐธรรมนูญของไทยนี่ใหประชาชนเขาชื่อกันเพื่อเสนอกฎหมายได 

เขาบอกวานับวาเปนความกาวหนาและเขาเห็นดวยอยางยิ่ง แตเขาถามผม คําถามแรก

ผมตอบเขาไมได เขาถามวาแลวใครจะเปนคนดีเฟนด (Defend) รัฐธรรมนูญใครเปน    

คนดีเฟนด ขอโทษ ใชภาษาอังกฤษ ใครจะเปนคนชี้แจง ปกปอง ตอบโต หรืออธิบาย         

รางพระราชบัญญัติของเขา ผมงงทันทีเลย ผมบอกวาเออ เปนคําถามที่ดีมาก ๆ แลวก็   

ไม รู จ ะทํ า ไ ง  พอผมกลับ เข ามาในสภา  ปรากฏว าพระราชบัญญัติ ฉบับแรก                          

ที่ประชาชนเสนอ ชื่อพระราชบัญญัติปาชุมชน ทานประธานจําไดใชไหมครับ ผมนี่เปน 



 ๒๗๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             กมลมาศ ๑๑๘/๓ 

 

กรรมาธิการที่ดูแลเรื่องพระราชบัญญัติปาชุมชน ทานประธานครับ ปรากฏวาพอเขาสภา

ผูแทนราษฎรกอน มันจะตองมีคนอานใชไหมครับวา พระราชบัญญัติอันนี้นี่มีเจตนารมณ

อะไร หลักการ เหตุผลอยางไร ปรากฏวาไมรูวาจะหาใครเปนคนอาน ในสภาผูแทนราษฎร

วุนมากเลย --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                              - ๑๑๙/๑ 

 

 

 



 ๒๗๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ศันสนีย ๑๑๙/๑ 

 

จนกระทั่งเลขาธิการของสภาผูแทนราษฎรตัดสินใจอางขออะไรไมรูอันหนึ่ง บอกดิฉันอาน

เอง อานเลย ตอนนั้นเปนผูหญิง แลวก็เดินไป ปรากฏวาสภาผูแทนราษฎรก็แกไขเสียจน

ไมเห็นภาพของเกาอยู มีอยูของเกาอยูบาง แตทานรูไหมครับ พอไปเขาวุฒิสภา ผมนี่เปน

กรรมาธิการพยายามผลักดันใหเอาผูที่รางกฎหมายเขาไปเปนกรรมาธิการ ผมไดเขาไป   

๓ คน ตองขอเปนที่ปรึกษาอีก ๒ คน เพราะวาจะไดคอยอธิบายเราวาทําไมเขารางอยางนี้ 

และชาวบานจริง ๆ เลยนะครับ ชาวบานที่ทําปาชุมชนจริง ๆ ปรากฏวา ทานประธานครับ 

พอเขาสภาจริง ๆ เขา พวกเรานี่แปรญัตติเหมือนอยางนี้ครับ ทานกรรมาธิการนั่งอยางนั้น 

ผมขึ้นไปนั่งอยูตรงนั้น วันนั้นครูเตือนใจ ดีเทศ รองไหเลย เพราะขางลางแปรญัตติแกเสีย

บิดเบือนหมดเลย ไมเหลือเลยปาชุมชน ชาวบานที่เปนกรรมาธิการอยูสองสามคนนั่งอยู 

เดินลงไปรองไหกันใหญ นี่เปนเรื่องจริง เพราะฉะนั้นอยากจะใหดูนะครับวา มาตรานี้นี่  

ผมคิดวา วันนี้เสียงไมมีแลวนะครับ มันสักสิบกวาวันแลวมังครับ ติดตอกันเชาถึงกลางคืน 

มาตรา ๑๕๙ นี่ ผมคิดวาทานทําประโยชนอยางยิ่งตรงนี้ ตองขอบคุณไวกอนตรงนี้     

คราวนี้ทานฝากดูอีกนิดเดียวครับ กลับมาดูมาตราที่เกี่ยวของคือมาตราที่เรากําลัง      

แปรญัตติ ทานประธานครับ ผมนี่นั่งเสียวอยูตลอดเวลา เพราะมีประชาชนเขาชื่อกัน    

ตอนนั้นหาหมื่นเสนอเขามาแลว แตพอเขาไปถึงสภา เอย เขาไปถึง รัฐบาลรูเขา รัฐบาลชิง

เสนอกอนเลย ทานประธานครับ รัฐบาลนี่เขามีเครื่องไมเครื่องมือเยอะแยะ มีกฤษฎีกา

ชวย มีทุกอยาง มี สส. เสนอเขาสภากอนเลยครับ ตกลงประชาชนกลายเปนหนึ่งในราง

กฎหมาย แลวสภาก็ลงมติหยิบยกรางรัฐบาลเปนหลักในการพิจารณา จบไปเลยครบั ทาน

ประธานครับ ผมจึงไดเสนอตรงนี้ครับ โดยขอความก็คืออยากใหเพิ่มเติมในวรรคหกวา ถา

รางพระราชบัญญัตินั้นเสนอโดยผูเสนอตาม (๔) คือประชาชน หามไมใหผูเสนอตาม (๑) 

(๒) (๓) ก็คือขางบน ที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร           พวกนี้นะ

ครับ เสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันตอสภาผูแทนราษฎร

เขามาอีก มันหมดกําลังใจครับ คือมันทําใหชาวบานที่ทําแทบตาย กวาจะรางออกมาเปน

มาตราได กวาจะปรึกษานักกฎหมาย ถาไมเปนรูปราง กฎหมายไมรับ กวาจะทํางานไดสําเร็จ 

ลารายชื่อไดสําเร็จ พอสงเขามา มีคนสงประกบแลวแซงไปเลย ใชรางนั้น ชาวบานบอกแลว

ผมรางมาทําไมครับ อันนี้นะครับ ผมคิดวา  ถาลองพิจารณาดูนะครับ ถามันเขา 



 ๒๗๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ศันสนีย ๑๑๙/๒ 

 

แลวอยาใหคนอื่น จะแกไขเพิ่มเติมอะไรก็ทํากันในสภา แตอยาเอารางอื่นเขาประกบเลย

ครับ แลวพอประกบแลวเอารางของคนอื่นเปนหลักในการพิจารณา ใชคําวา เปนหลัก  

จริง ๆ ก็คือทิ้งรางประชาชนนั่นเองนะครับ เอาแตรางของรัฐบาล ขโมยไอเดีย (Idea) ของ

ประชาชนไป ผมคิดวาถาเราเติมตรงนี้เสีย ไมมีอะไรเสียหายเลยครับ มีแตไดประโยชน ให

ประชาชนมีกําลังใจ แลวทานคิดวามันไมเหมาะสมก็แกไขเพิ่มเติมในรางเกาได อยาทําให

เขารูสึกไมดี ขอบพระคุณครับทานประธานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ ผมเพื่อชวยอาจารยดวยนะครับ ขออนุญาต คือตองมองดวย

นะครับวา ถารางพระราชบัญญัตินี้มันตกไป ชวงไหน อาจารยครับ ถารางนี้มันตกไปชวง

ไหนก็ตามนี่นะครับ ทานอาจารยเขียนอยางนี้ หาใครเสนอไมไดเลยนะครับ คือไมรูวามัน

จะตกชวงไหนไปไดนะครับ พอเขียนบอกถารางเสนอนี้แลวหามใครเสนออีกนะครับ 

ชาวบานก็ตองไปเสนอมาใหมนะครับ มันจะเปนปญหาชาวบานนะครับ ขอฝากประเด็นนี้

ดวยนะครับ เชิญอาจารยจรัญครับ 

  

                                                                                           - ๑๒๐/๑ 

 



สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นิวรา ๑๒๐/๑ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผมก็เห็น

ปญหาที่ทานผูแปรญัตตินําเสนอนะครับ แตวาขออนุญาตใหผมเรียนถึงปญหาหรือ

เหตุผลทางอีกดานหนึ่งนะครับ คือเวลาเราจะทํากฎหมายใหประเทศนี่ หลักการที่ถูกตอง

นี่ ก็คือตองใหโอกาสกับทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น ถาเราจํากัดแคบจนเกินไปนี่ 

แงมุม ขอมูล    หรือวาความคิดความเห็น สิทธิประโยชน ขอจํากัดของฝายอื่น ๆ นี่ก็จะถูก

มองขามไป แนนอน เราเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและดําเนินการทางดาน

การเมือง โดยเฉพาะการเสนอรางกฎหมายไดงายขึ้น เราเปดโอกาสใหทานเขามาชี้แจง 

เขามาเปนกรรมาธิการรวมดวยอยางเต็มที่ แตวาอยาถึงขนาดไปตัดสิทธิ ตัดโอกาสของ

คนที่เขาดูแลรับผิดชอบบานเมืองเหมือนกัน ดูแลประชาชนอีกจํานวนหลายสิบลานคน

เหมือนกันนี่    ไมใหเขามีโอกาสเสนอแงมุมหรือวาขอมูลความจําเปน ขอขัดของของเขา

เลยครับ ประชาชนที่เสนอรางกฎหมายของกลุมของตนนี่ จะ ๑๐,๐๐๐ คน  ๒๐,๐๐๐ คน

ก็แลวแตนี่ ทานมีเหตุผลของทาน แตทานไมสามารถจะมองความเดือดรอน ความจําเปน

ของประชาชนกลุมอ่ืน ๆ หนวยงานอื่น ๆ ขอมูลอะไรที่จําเปนอื่น ๆ ไดครบครับ เทาที่ผาน

มานี้เราไมเคยตัดโอกาสการเสนอรางกฎหมายขององคกรไหนที่มีสิทธิเสนอไดตาม

รัฐธรรมนูญเลยนะครับ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมาก ๆ เสนอรางกฎหมายเขามา 

ก็ไมตัดสิทธิคณะรัฐมนตรีที่ทานจะเสนอรางของทานเขามาประกบ แลวก็พิจารณา

ประกอบกัน ความหลากหลาย ความรอบคอบก็จะดีกวาครับ ถาเราตัดโอกาสคนอื่น     

ในความเปนจริ ง  จริงอยูละครับ  คณะรัฐมนตรีก็ มี โอกาสเขามามีสวนรวมได 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็มีสวนรวมได แตทางองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของนี้เขาก็ไมมีโอกาส 

โดยเฉพาะถาสมมุติวาราษฎร ๑๐,๐๐๐ คน เสนอรางกฎหมายที่กระทบถึงการทํางาน

ขององคกรอิสระหรือทางศาล เขาไมมีโอกาสเสนอแงมุมของเขาเขามาเลย เขาไมมีโอกาส

พิจารณารางกฎหมายนี้ เลย  ขอมูล  ความคิดเห็น  ความจําเปน  มันก็ขาดหายไป            

ผมพยายามที่จะปรับขอเสนอของทานผูแปรญัตตินี่ ผมวาอันนี้ผมขอเรียนหารือไปยังกับ

ทางเพื่อนคณะกรรมาธิการดวยนะครับวา อยางมากที่สุดนี่ก็อาจจะเขียนไดวา อยางมาก 

 



 ๒๘๐ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นิวรา ๑๒๐/๒ 

 

นะครับวา ใหใชรางของประชาชนนั่นละเปนหลัก ที่ทานผูแปรญัตติทานหวงวาเดี๋ยวจะ

เอาของคนอื่นมาเปนหลัก  แลวก็ปดใหรางของประชาชนกลายเปนรองไป  หมด

ความหมายไป แตถาทําเพียงแควาใหรางของประชาชนเปนหลัก แตอยาตัดสิทธิรางของ

คนอื่นเขาที่ เขามีสิทธิจะตองดูแลสิทธิประโยชนของคนสวนอื่น ๆ อยูดวยนะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ อาจารยเจิมศักดิ์ยังพอรับไดไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือทานประธานครับ เร่ืองภาษา

กฎหมายนี้ผมอาจจะสื่อไมดีที่เขียน แตเจตนานี่อยากจะปรึกษากรรมาธิการเลย ถอยคํานี่

ผมเชื่อทาน แลวทานชวยผมปรับได คือเจตนามาจากปญหาที่เกิดขึ้นจริง ก็คือวา           

พอวาประชาชนลาชื่อกันแทบตาย ๕๐,๐๐๐ พอเสนอเขามา ---------------------------------- 

 

               - ๑๒๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๘๑ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 เสาวลักษณ ๑๒๑/๑ 

 

รัฐบาลก็เสนอตาม แลวเสนอมานี่ ถอยคําเกือบจะเหมือนกันรอยเปอรเซ็นต โดยที่ไมไดมี

อะไรแตกตาง ไมไดมีมุมมองอะไรตางเลย เสร็จแลวก็ชิง สภาเองก็ประชาชนไมมีทาง

โหวตนี่ครับ สส .  ของรัฐบาลก็โหวตวาจะรับรางไหนเปนหลัก  ก็หยิบรางรัฐบาล             

เปนหลักเลย ก็เทากับรางของประชาชนทิ้ง ทานประธานครับ เปนไปไดไหม วาถาเราเอา

รางของประชาชนอยางวานั้นนะครับ ที่ผมพูดนี่ ไมไดรังเกียจเลยวาจะไดมุมมองของฝาย

ตาง ๆ แลวก็รัฐบาลเองก็มี สส. ในสภา มันหนีไมพน เขาเสนอเฉย ๆ คนอื่นนี่ก็จะตอง     

แปรญัตติเหมือนพวกเราแปรญัตติอยางนี้ละครับ แกไข เพิ่มเติม ทําอะไรตออะไรไดรอย

แปด แลวก็จะไปรับฟงความเห็นไปรางที่เกี่ยวของกับใคร ก็ฟง แลวก็แปรญัตติ ประชาชน      

แปรเองก็ไมได อยูในสภานี้ แปรไมได แกไขก็ไมได คนอื่นนั่นแปร แกไขรางของเขาหมด

เลย เขาไมมีสิทธิเลย มีแต สส. กับ สว. แกไขเพิ่มเติม อยางพวกเรานี่แกไขเพิ่มเติม

จนกระทั่งจะไมเหลือ ซึ่งคนอื่นนี่มีโอกาสในการที่จะมีตัวแทนเขามาแกไขเพิ่มเติม

มากมาย เพราะฉะนั้นผมไมมีเจตนาที่บอกวา คนอื่นก็หามเลยนะครับ นี่เรียน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :   เพราะฉะนั้นจะเขียนอยางไรนี่     

ขออยาใหประชาชนรูสึกวา พอสงเขามาเหมือนเคยเกิดขึ้นแลว แลวผมไดรับการบอกเลา

มากเลย  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :   แลวเขาก็บอกวา เอาของคนอื่น

หยิบขึ้น แลวของเขาก็ทิ้งน้ํา เขา ๕๐,๐๐๐ นี่นะครับ ๕๐,๐๐๐ กวาชื่อ นี่นะครับ 

คาใชจายเปนลานกวาบาท แลวเขาก็ไมมีสตางค  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ผมวาตรงกันแลวนะครับ ระหวางกรรมาธิการกับอาจารยเจิมศักดิ์นี่นะครับ อาว     

ยังไมตรงหรือครับ 

 



 ๒๘๒ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                เสาวลักษณ ๑๒๑/๒ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

สมคิด  เลิศไพฑูรย  กรรมาธิการครับ  เมื่อกี้ทานอาจารยจรัญหารือกรรมาธิการ            

ผานไมโครโฟน (Microphone) นะครับ กรรมาธิการก็หารือกันแลวนะครับ คิดวาการใหใช

รางประชาชนเปนหลัก ก็อาจจะมีปญหาได แตวามีวิธีแกครับ ความจริงเรามองภาพ     

รางประชาชนดีกวารางรัฐบาล หรือราง สส. นี่ อาจจะเปนไปได ในทางตรงกันขาม 

ก็อาจจะเปนไปไมไดดวยนะครับ วารางของประชาชนจะดีกวา สส. หรือรัฐบาลก็แลวแต 

ความจริงเราพูดบนพื้นฐานเรื่องการมีสวนรวมโดยตรงของประชาชนในการเสนอ 

รางกฎหมาย แตเราคงตองไมลืมดวยนะครับ วาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นก็มาจาก

ประชาชน การเสนอรางกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ก็อาจจะเปนไปตาม 

ความตองการประชาชนนั่นเอง ขอหารือทานอาจารยเจิมศักดิ์ไว ๆ ครับวา ถายอนกลับไป

ดูมาตราที่ผมพูด มาตรา ๑๕๙ วรรคสี่นี่นะครับ ที่บอกใหประชาชนนี่ที่เขาชื่อกันนี่ 

สามารถเขาไปชี้แจงในหลักการของราง พรบ. แลวใหรวมเปนกรรมาธิการวิสามัญไดดวย

นี่นะครับ ในมาตรา ๑๕๙ นี่ เสนอเฉพาะรางของประชาชนเทานั้นนะครับ หมายความวา 

ถารางประชาชนเปนหลักนี่ ก็เขาไปได แตถารางประชาชนไมไดเปนหลัก เขาไปไมได 

หารือทานเร็ว  ๆ  ไดไหมครับวา  ก็จะเขียนวาใน  ๑๕๙  วรรคสี่นี่  ใชไดกับทั้งราง 

ของประชาชนเปนหลักและใชกับรางที่ประชาชนไมเปนหลักดวย ไดไหมครับขอหารือ

อยางนี้นะครับ วานี่นาจะเปนลูทางที่ดีแลวนะครับ วาไมวารางของประชาชนจะเปนหลัก

หรือไมเปนหลักนี่ ประชาชนสามารถไปชี้แจงได ประชาชนสามารถเปนกรรมาธิการได เขา

ก็ไป ดีเฟนดเขาก็ไปตอสูเพื่อรางของเขาเองไดอยูแลว เปนไปตามเจตนารมณที่ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ตองการ ขอหารืออยางนี้นะครับ วานาจะไปไดครับ ถาเจตนารมณ

ตองการใหประชาชนไปเสนอ ไปแสดงงานที่ตัวเองไดผานมา ไดทํามานั้นนะครับ ผม 

คิดวา ๑๕๙ กรรมาธิการไปปรับนะครับ วาใหรวมถึงกรณีอ่ืน ๆ ดวย ไมใชเฉพาะกรณ ี

รางที่ประชาชนเสนอเทานั้น 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือพอดี อาจารยสวิงครับ อยาเพิ่งนะครับ พอดีทั้ง ๒ ฝาย เขาเขาหากันแลวนะครับ คือ   

 



 ๒๘๓ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                เสาวลักษณ ๑๒๑/๓ 

 

ถาพูดไป เดี๋ยวจะแตกเปนประเด็นอื่นหรือเปลา ตอนนี้ก็ใกลเขามาแลวนะครับ พอรับได

ไหมครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ พอรับไดไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมกําลังปรึกษา

กรรมาธิการอยูตรงนี้นะครับ ก็คือวาสิ่งที่ผมมีความเปนหวง ก็คือวาพอเปนรางรัฐบาล   

เปนหลัก มาตรา ๑๕๙ วรรคที่เราเห็นความสําคัญนี่ มันจะหลุด ตกลงทานจะแก แกเพื่อ

ไมใหหลุด ใชไหมครับ คือถามีรางประชาชนเสนอเขามา แลวเอารางของรัฐบาล แลวจะ 

หยิบรัฐบาลเปนหลักก็ตาม แตของประชาชนนี่มาตรา ๑๕๙ ตองไมหลุด วรรคสี่นี่นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เดี๋ยว ผมขอปรึกษากับคุณสวิง      

นิดเดียว โอ.เค. ครับ ขอบพระคุณครับ 

 

               - ๑๒๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๘๔ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                พรเทพ ๑๒๒/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เห็นดวยตรงกันแลวนะครับ อยางนั้นนั่นหมายความวาของอาจารยเจิมศักดิ์นี่         

ไมติดใจในวรรคหก แตเนื้อหาที่อาจารยเจิมศักดิ์อภิปรายนั้นจะตองไปอยูใน ๑๕๙          

ที่กรรมาธิการเพิ่มขึ้น แลวเดี๋ยวมาดู ๑๕๙ อีกทีหนึ่ง อันนี้บันทึกไวชัดเจนแลว  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ฝากกรรมาธิการวาอาจจะอยู         

ที่มาตราเมื่อกี้ไดไหม เพื่อโยงใหเห็นวาเห็นประเด็นความหวงใยตรงนี้ แตวาทานเขียนได

วาถามีกรณีอยางไร อะไรตออะไรนี่นะครบั ใหไปดู ๑๕๙  แลวใหใช ๑๕๙ วรรคอะไรวาไป 

ขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ๑๕๙ วรรคสี่ นะครับ ในรางของกรรมาธิการนะครับ มีการแกไข ถือวามีการแกไข

ตามที่ไดอภิปรายรวมกับทานการุณนะครับ ทานสมาชิกทานใดยังคงเห็นดวยกับรางเดิม          

มีไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมีนะครับ ดังนั้นสวนที่กรรมาธิการแกไข ทานสมาชิกเห็นชอบดวยนะครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีทานใดคัดคานนะครับ ถือวาผาน มาตรา ๑๓๘ นะครับ ทานสมาชิกครับ วันนี้เราได

พิจารณารางกฎหมาย เดี๋ยวนะครับฟงกรรมาธิการนิดหนึ่งนะครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด   เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน             

ขออนุญาตครับ เราจะไดมีตัวเลขไปวาเราไปไกลหนอย ตั้งแต ๑๓๙ ถึง ๑๔๘ ไมมีใคร   

ขอแกไขเลยนะครับ นอกจากชุดของทานพิเชียร ซึ่งแกเร่ืองสภาเดียว แตวาเมื่อสภาเดียว

ตกแลว ญัตติก็ตกไปดวยนะครับ ๑๓๙ ถึง ๑๔๘ นี่นะครับ  ๑๓๙ ถึง ๑๔๗ ใชไหมครับ 

ประทานโทษครับ เราไปอีกสักหนอยไดไหมครับ ถึง ๑๔๗ 

 

 



 ๒๘๕ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                พรเทพ ๑๒๒/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอหารือทานสมาชิกนะครับ คงใชเวลาไมนานนะครับ แลวเราก็จะไปอยางรวดเร็ว         

ขอดําเนินการตอนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ  

   นายวิจักขณ  นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  

มาตรา  ๑๓๙  ไม มีการแกไข  มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ   มาตรา  ๑๔๐                 

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ   

    นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ผานทั้ง ๒ มาตรานะครับ เชิญครับ 

     นายวิจักขณ  นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  

มาตรา ๑๔๑ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

    นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ผานครับ  

    นายวิจักขณ  นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  

มาตรา ๑๔๒ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

    นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ผานครับ  

    นายวิจักขณ  นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  

มาตรา ๑๔๒/๑  

    นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ครับ มีทานสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  

 



 ๒๘๖ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                พรเทพ ๑๒๒/๓ 

 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมี ผานนะครับ เชิญครับ 

  นายวิจักขณ  นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๑๔๓ ไมมีการแกไข  มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผานนะครับ  

    นายวิจักขณ  นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  

มาตรา ๑๔๔ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๔๕ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๔๖ ไมมีการแกไข  

มาตรา ๑๔๗ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ   

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมมีทานสมาชิกทานใดติดใจนะครับ   

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ  

    นายวิจักขณ  นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  

มาตรา ๑๔๘ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยว ๑๔๘ สมาชิกคอย ๆ ดูนะครับ มีการแกไข  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)   :  ทานประธานครับ 

    นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ 

 

 



 ๒๘๗ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                พรเทพ ๑๒๒/๔ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ      

ขออนุญาตเรียน เขาใจวามาตรา ๑๔๘ มีผูแปรหลายมาตรา หลายเรื่องไวนะครับ          

ถาทานจะประธานจะหยุดแคนี้กอนก็ไดครับ ไดไหมครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มีสมาชิกติดใจไหมครับ ๑๔๘  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   

                                                                                                   - ๑๒๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๘๘ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   อุทัยวรรณ ๑๒๓/๑ 

 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยเจิมศักดิ์ไมครับ ถาติดใจก็จะไดเลื่อน ถาไมติดใจก็จะไดผาน รอสักครูครับ       

นิดเดียวครับ อาจารยหมอครับ ติดใจไหมครับ ถาติดใจก็ไมตองอภิปราย ผมเลื่อน ใหครับ 

นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ไมครับ ผมขอสงวนความเห็นไวแลว 

แตวาไดปรับแกแลวก็ไมติดใจครับ ขอบคุณครับ 

นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ก็มี ๑๔๘ นี่ของทานพิเชียรเปนสภาเดียว ถูกแกไปแลวนะครับ ของอาจารยวิชัย 

๑๔๘ ทานอาจารยวิชัยนี่ยังติดใจไหมครับ อาจารยพรรณรายครับ ติดใจอยูไหมครับ      

ติดใจอยูนะครับ  ๑๔๘  ของอาจารยสมชัยนะครับ  ก็ใกล เคียงกันนะครับ  ของ         

อาจารยเจิมศักดิ์ ผมวาก็ใกลเคียงกับที่ ทานอลิสาเสนอไวเหมือนกันใชไหมครับ นี่ครับ

เวลาไมผานมันติดคางอยูในสมองนะครับนี่ ก็ไปพิจารณารวมกันก็แลวกันนะครับ วันนี้ก็

คงพิจารณาถึงมาตรา ๑๔๘ นะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครบั เจิมศักดิ์ ครับ คือ 

๑๔๘ นี่ที่ผมแปรญัตติไวเขาใจวากรรมาธิการเอาไปใสใน ๑๔๙ ถูกตองใชไหมครับ 

บังเอิญทานยังใสไมหมด เหลืออยู ๒ บรรทัด ชวยดูนิดหนึ่งเถอะครับ คือในวรรคแรกนี่

ขอความตรงกัน แตในวรรคที่ ๒ ของผมเขียนวา ในการเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว

ตามวรรคสองตอสภาผูแทนราษฎร ใหตัวแทนประชาชนผูเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ

นั้นเปนผูนําเสนอรางพระราชบัญญัติในวาระที่ ๑ ดวยเหตุที่วามีปญหาอยางที่ผมกราบ

เรียนมาแลว จากประสบการณจริง ตอนนั้นนี่เขาไมไดรูวาใครจะเปนเสนอในวาระที่ ๑ 

หลักการ เหตุผล อะไรตอมิอะไรนะครับ เพราะวาเจาของไมมีในสภา ชวยกรุณาพิจารณา

นิดเถอะครับ 

นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยววาตอกันพรุงนี้นะครับ พรุงนี้ฝายเลขา เดี๋ยวผมฝากกอนครับ ฝายเลขาชวยตรวจดู

มาตราที่แขวนไวดวยนะครับ แลวกรุณาแจงใหทราบดวยนะครับ วามาตราไหนแขวน     

ไวบาง ครับ ทานศิวะครับ 

 



 ๒๘๙ 
สสร ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   อุทัยวรรณ ๑๒๓/๒ 

 

นายศิวะ  แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศิวะ แสงมณี   

นะครับ สสร. ผมคิดวาเพื่อเปนประวัติของสภาเรานะครับ ควรจะพิจารณาตอไปนะครับ

ทานประธานครับ เพราะวาอะไรไหมครับ เพราะวาจะเปนการพิสูจนวาเราไมไดทําลาชา

เลย จนบัดนี้เราทํามาถึงครึ่งฉบับแลว คือ ๑๕๐ มาตราเลย ถาทานทําแค ๑๔๘ หรือ 

๑๔๙  นี่ มันคลาย ๆ ครึ่ง ๆ กลาง ๆ นะครับ อยากใหมันเลยครึ่งไปนี่ครับ มันจะรูสึกวา

สภาเราไดทําหนาที่อยางดีครับ ที่จริงวันนี้เราควรจะสักเที่ยงคืนเพื่อเปนเกียรติประวัติ   

นะครับทานประธานครับ 

นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมเห็นดวยกับทานศิวะนะครับที่จะพิจารณาตอไปนะครับ แตขอตอไปในวันพรุงนี้ครับ 

วันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแลว ขอบคุณทานสมาชิกทุกทานนะครับ ขอปดประชุม

ครับ 

 

                  เลิกประชุมเวลา  ๒๒.๓๓  นาฬิกา 

 

 
 

 

 
 
 
 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 

วันเสารที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      

   นางนัยนา เปรมประพันธ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

   นางบังอร วิบูลโกศล    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางนนทสภรณ ขุนทองจันทร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสาวฐานวีร เกิดโสดศรี   เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

  นางสาวสุวรรณา จันทรแดง  เจาพนักงานธุรการ ๕ 

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๓)    

   นางสาวรัศมี บานเยน็   นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย  

  นางสาวรสรนิทร กนกอุดม  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ 

   นางศันสนีย ฤทธิ์ประเสริฐศรี  นางนิวรา คํางาม 

   นางเสาวลักษณ เพชรา  นายพรเทพ ไชยสงวนสุข 

   นางสาวอุทัยวรรณ จํานงคศาสตร      นางสาวนัชชา โนไธสง   

   นางสาวสุพชิชาย เนื่องพิมพ   นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร   

  นางสาววีรุทยั ผาสขุเวชพร  นางสาวปทติตา ธีรนนท    

   นางศิริวรรณ สากลวาร ี  นางสาวประไพพิศ ดีสุน  

 

 

 



- ๒ - 
 

   นางสาวกุลนที หวังประเสริฐ  นางนงลักษณ อู     

   นางดรุณี จันทพันธ    นางสาวสมร เกตุศรี    

  นางสาวรัตนา ภูระหงษ  นางสาวเกศราภรณ จันทรบํารุง 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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