


สารบัญ 
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 
วันอาทิตยที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
----------------- 

                               หนา 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  ไมมี    

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

            - รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสรจ็แลว      

(เปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่แลว)  ๑ 

                       ผูอภิปราย 

    - ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย แสงวิเชียร  ๒, ๖ 

    - นางสาวอลสิา พันธุศักดิ์    ๔, ๑๙ 

    - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ    ๔, ๔๘, ๘๐, ๘๖ 

    - นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ     ๗, ๑๔, ๑๗ 

    - นายอัชพร จารุจินดา     ๘, ๑๖, ๑๗, ๒๓, 

           ๒๕, ๖๙, ๗๐,  

           ๗๓, ๑๓๕ 

    - ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา    ๙, ๑๐, ๒๒, ๑๑๙, 

           ๑๓๑, ๑๓๕, 

           ๑๓๘, ๑๕๔,  

           ๑๗๐, ๒๓๒ 

    - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร     ๑๐, ๑๙๓, ๒๓๔ 

 



- ๒ - 
 

         หนา 
  - นายสมชัย ฤชุพันธุ    ๑๑, ๑๕, ๑๖, ๖๑, ๑๑๒, ๑๒๗, 

         ๑๓๐, ๑๓๑ 

  - นายไพบูลย วราหะไพฑูรย     ๑๒, ๓๓, ๓๖ 

   - ศาสตราจารยสมคิด เลศิไพฑูรย    ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๒, ๓๘, 

         ๔๓, ๔๗, ๕๔, ๕๗, ๕๙, ๖๑, ๖๓, 

         ๖๕, ๖๖, ๙๒, ๙๓, ๙๕, ๑๐๓, 

         ๑๐๔, ๑๒๙, ๑๓๘, ๑๔๑, ๑๔๒, 

         ๑๔๔, ๑๔๕, ๑๔๘, ๑๕๓, ๑๕๔ 

   - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   ๑๘, ๑๙, ๒๓, ๒๕, ๔๑, ๔๔, ๔๕, 

         ๕๒, ๕๘, ๕๙, ๖๓, ๖๖, ๗๔, ๘๓, 

         ๑๓๗, ๑๓๘, ๑๗๑, ๑๗๒, ๑๗๔,  

         ๑๗๕, ๑๙๘, ๒๑๖, ๒๒๒, ๒๒๗, 

         ๒๒๙, ๒๓๒, ๒๓๓, ๒๓๔, ๒๓๗ 

   - นายวิทยา คชเขื่อน    ๒๐, ๗๒, ๗๔, ๙๗, ๑๕๔, ๑๕๕ 

   - นายวิทยา งานทว ี    ๒๐ 

   - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย    ๒๐, ๒๑, ๒๐๑ 

   - นายการุณ ใสงาม     ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๓๓, ๓๔, ๓๗, ๓๙,  

         ๔๒, ๔๓, ๔๖, ๔๗, ๔๙, ๕๑, ๕๒,  

         ๕๔, ๕๕, ๕๘, ๖๑, ๖๒, ๖๕, ๖๖, 

         ๗๒, ๗๓, ๗๖, ๘๙, ๙๒, ๙๔, ๙๕, 

         ๙๖, ๙๗, ๙๙, ๑๐๐, ๑๘๒, 

         ๑๘๘, ๑๙๕ 

   - นายชาลี กางอิ่ม     ๔๐, ๔๑, ๑๘๗ 

   - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ    ๔๖, ๑๑๘, ๑๖๑, ๑๖๔, ๑๖๕ 

 
 



- ๓ - 
 

         หนา 
   - นายสุนทร จันทรรังสี    ๕๐, ๙๘, ๙๙, ๑๘๕, ๑๘๖,  

         ๒๐๔, ๒๐๕, ๒๐๖ 

   - นายชนินทร บัวประเสรฐิ    ๕๑ 

  - พลตํารวจเอก มีชัย นุกลูกิจ    ๕๒ 

       - นายไพโรจน พรหมสาสน   ๕๒, ๖๔ 

   - รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  ๕๙, ๑๔๘, ๑๑๕, ๒๑๕, ๒๑๗, 

         ๒๒๙ 

   - นายวัชรา หงสประภัศร    ๖๘, ๗๐, ๗๑, ๒๒๔ 

   - นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน   ๗๕ 

   - นายปกรณ ปรียากร     ๗๕, ๑๖๑ 

   - นายกลานรงค จันทิก   ๘๘ 

   - นายวีนัส มานมุงศิลป   ๙๒, ๙๓, ๒๐๙, ๒๑๔, ๒๑๕ 

   - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์    ๙๖, ๑๗๒ 

   - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ   ๙๙, ๑๐๘, ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๒๖, 

         ๑๒๗, ๑๓๐, ๑๕๑, ๑๕๒, ๒๓๔, 

         ๒๓๕, ๒๓๗ 

   - รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  ๑๐๐, ๑๐๒, ๑๐๔, ๑๘๔, ๒๒๐ 

   - นายประพนัธ นัยโกวิท   ๑๐๐, ๑๐๖, ๑๐๘, ๒๑๙, ๒๒๖, 

         ๒๒๗, ๒๓๕, ๒๓๗ 

   - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   ๑๐๕, ๑๐๗, ๑๔๓, ๑๔๕, ๑๕๕, 

         ๑๕๖, ๑๖๖, ๒๒๓ 

   - นายพิสิฐ ลี้อาธรรม    ๑๑๑, ๑๑๖, ๑๒๘, ๑๓๐, ๑๓๑,  

         ๑๓๓, ๑๔๙, ๑๕๓, ๑๕๕ 

   - นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร   ๑๑๓, ๑๓๗, ๑๙๑, ๒๒๔, ๒๒๕ 

   - นายอรัญ ธรรมโน    ๑๑๔, ๑๓๐, ๑๓๑, ๑๓๗ 
 



- ๔ - 
 

         หนา 
   - รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส  ๑๓๙, ๑๔๑, ๑๔๒ 

   - นายปริญญา ศิริสารการ   ๑๔๕ 

   - รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช  ๑๕๗, ๑๖๓ 

  - นายสวิง ตนัอุด    ๑๖๘ 

   - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย  ๑๗๒ 

   - นายมนตรี เพชรขุม    ๑๗๘, ๑๙๘ 

   - นายเศวต ทินกูล    ๑๘๐ 

   - นายสมยศ สมวิวัฒนชัย   ๑๘๒, ๑๘๓, ๒๒๑ 

   - นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกลุ   ๑๘๔, ๑๘๖, ๑๘๙, ๒๒๕, ๒๓๕ 

   - นายประดิษฐ เหลืองอราม   ๑๘๖ 

   - นายชาติชาย เจียมศรพีงษ    ๑๘๖, ๑๙๖, ๒๓๘ 

   - นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล   ๑๘๗ 

   - นางสดศรี สัตยธรรม    ๑๘๘ 

   - นายคมสัน โพธิ์คง    ๑๙๒, ๑๙๓ 

   - นายศิวะ แสงมณี    ๒๐๑, ๒๐๓, ๒๐๖, ๒๐๙, ๒๓๔ 

   - นายประวิทย อัครชิโนเรศ   ๒๐๓ 

   - รองศาสตราจารยนครินทร เมฆไตรรัตน  ๒๑๐ 

   - นางอังคณา นีละไพจิตร    ๒๑๓ 

   - นายโอรส วงษสิทธิ ์    ๑๙๒, ๑๙๓ 

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











   รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๒ /๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 

วันอาทิตยที ่๒๔ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

_______________ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม ๙๔ คน 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขณะนี้สมาชิกลงชื่อ    

มาประชุมครบองคประชุมแลวนะครับ  ผมขอเปดการประชุม  เพื่อดําเนินการประชุม            

ตามระเบียบวาระ  

   ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมีนะครับ 

   ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ไมมีครับ 

   ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว                             

     รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการ   

ยกรางไดยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว 

                   

                                                                                                                             - ๒/๑ 

 



 ๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                            สุพิชชาย ๒/๑ 

 

   ผมขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่ครับ 

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วันนี้เราจะพยายาม   

ถาเสร็จไปไดมากเราก็อาจจะเลิกไดเร็ว เพราะวาทานไมไดพักกันมาทั้งอาทิตยนะครับ            

แตก็ขึ้นอยูกับสถานการณของการพิจารณานะครับทานครับ หลักก็คือพยายามใหทานพูด      

ในเรื่องที่ทานสงวนไว แตจะขอความกรุณาใหกระชับ แลวก็จําเปนตกลงไมได เราก็ตองอาจใช

การลงคะแนนตัดสินนะครับทาน ผมดูไปลวงหนานี่เรามีเร่ืองใหญ ๆ ยังพอเหลืออยู เขาใจวา

มาตราสัก ๑๕๐ กวาก็มีเร่ืองเกี่ยวกับการคลัง เกี่ยวกับอะไร ซึ่งเปนเรื่องที่หลายประเด็น     

แมแตมาตรา ๑๘๖ จะเกี่ยวกับการทําสัญญาอะไรตออะไรนะครับ แมแตเร่ืองคณะรัฐมนตรี

อะไรอยางนี้ ก็ขอความกรุณา ทางยกรางพรอมแลวใชไหมครับ ในวันนี้เปนการพิจารณาตอ   

จากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ ในวันเสารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐        

ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณามาจนถึงมาตรา ๑๔๘ ซึ่งในมาตราดังกลาวมีประเด็นสําคัญที่ตอง

พิจารณา ดังนั้นประธานที่ประชุมจึงไดใหเลื่อนการพิจารณามาพิจารณาตอในวันนี้ ดังนั้น     

เพื่อสงวนเวลานะครับ ผมจะเริ่มดําเนินการตอไปเลยนะครับ เชิญทานเลขา มาตราไหน       

อานไปหรือยัง เชิญทานเลขา อานไปแลว มาตรา ๔๘ นะครับ ๑๔๘ นะครับ ขอประทานโทษ 

เพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงสมาชิกที่สงวนใชไหม  ทานสมาชิกที่สงวนคําแปรมาตรา  ๑๔๘              

นะครับทาน ทานพิเชียรนี่คงไมมีอะไรแลวนะครับ ใชไหมครับ เพราะวาเปนเกี่ยวกับรัฐสภามีมติ

ไปเรียบรอยแลวนะครับ ผมไปเรียงไป ถาอยางนั้นนี่จะมีของกลุมทานอาจารยวิชัย รูปขําดี      

ซึ่งแปรไว โดยใครจะเปนผูแทน เชิญครับ เชิญครับทานอาจารยพรรณรายครับ เชิญเลยครับ 

   ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย แสงวิเชียร  :  กราบเรียนทานประธาน            

สภาที่ เ คารพ  ดิฉัน  พรรณราย  แสงวิ เ ชี ยร  สสร .  นะคะ  เปนผู แทนการแปรญัตติ                  

กลุมของอาจารยวิชัย รูปขําดี สําหรับมาตรา ๑๔๘ นี้ ขอแปรญัตติแกขอความเปนดังนี้นะคะ             

กา รพิจ า รณา ร า งพ ร ะ ร า ชบัญญัต ิ เ กี ่ย ว ก ับ เ ด ็ก  สต ร ี  และคนช ร า  หรือผู พ ิก า ร            

หรือทุพพลภาพ หากสภาผูแทนราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาผูแทนราษฎร 

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น  ประกอบดวย  ผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น 



 ๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                     สุพิชชาย ๒/๒ 

 

มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้โดยมีสัดสวนหญิงและ 

ชายที่ใกล เคียงกันนะคะ  ดวยเหตุผลของทางกลุมที่ ได รับฟงความคิดเห็นจากองคกร           

ตามรัฐธรรมนูญนั้น เห็นวาควรตัด ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวามีสาระสําคัญ ออก  

ดวยไมมีความจําเปนใด ๆ ที่จะตองใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูวินิจฉัยและเปดชองใหมี

การละเลยตอการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรานี้ หากเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็ก สตรี คนชรา 

คนพิการ หรือ ทุพพลภาพ  ก็ควรใหผูแทนองคกรเอกชนที่ เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณา            

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยมีสัดสวนหญิงและชายที่ใกลเคียงกันนะคะ ตรงนี้นั้น             

ก็เนื่องจากวา ในองคประกอบที่มีสัดสวนหญิง ชายใกลเคียงกันนั้น เรามองวาเพื่อเปนการ

พัฒนาสตรีดวย และเปนการใหสตรีมีโอกาสไดมีสวนรวมนะคะ และก็อีกประการหนึ่งก็คือ 

ความละเอียดรอบคอบ มุมมองของสตรีก็จะชวยเสริมในสวนนี้ไดคะ ก็เปนความเห็นของ      

ทางกลุม ขอบพระคุณคะ     

           

                                                                                                                              - ๓/๑ 

 

 



 ๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                              สายชล ๓/๑ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบพระคุณครับ 

กระชับมาก ขอเปนของกลุมทานอาจารยสมชัย ฤชุพันธุ นะครับ ใครจะเปนผูอภิปราย        

เพราะคอนขางจะใกลเคียงกันกับกลุมที่แลวนะครับ มีแตกตางกันนิดเดียว กลุมนี้ใคร           

คุณอลิสาใชไหมครับ เชิญเลยครับ  

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน อลิสา         

พันธุศักดิ์  สสร .  คะ  ในเรื่องของมาตรา  ๑๔๘  นะคะ  ทางกลุมอาจารยสมชัย  ฤชุพันธุ              

เห็นวา การพิจารณารางพระราชบัญญัติ แลวก็ขอใหตัดคําวา ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัย

วามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา หรือคนพิการ หรือทุพพลภาพ ออกทั้งหมดนะคะ 

แลวก็ตอดวย หากสภาผูแทนราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาผูแทนราษฎร

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น ประกอบดวยบุคคลภายนอกผูมีความรูและประสบการณ        

ทั้งหญิงและชายในสัดสวนใกลเคียงกัน ซึ่งจะใกลกับทางทานอาจารยพรรณรายนะคะ           

แตวาทางกลุมเห็นวา จริง ๆ คําวา ในสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา คนพิการ     

หรือผูสูงอายุนี่ จริง ๆ ไมจําเปนคะ เพราะถึงอยางไรในการพิจารณากฎหมายใด ๆ ก็ตามนี่   

ควรจะมีองคประกอบหญิงและชายเทานั้นเองคะ ขอบพระคุณมากคะ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมฝากไวนิดหนึ่ง      

นะครับ ทั้ง ๒ กลุม เดี๋ยวคิดดูวาจะรวมกันไดอยางไร เดี๋ยวจะใหทางยกรางตอบกอน           

แลวเดี๋ยวใหผูที่สนับสนุนไดชี้แจงกลับมา ยกราง เชิญชี้แจงกอนนะครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม  วิ ช า  มหาคุณ  กรรมาธิ กา รยกร า งครั บ  เ กี่ ย วกั บ เ ร่ื อ งของการพิ จา รณา                  

รางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวา มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี       

คนชรา ผูพิการ หรือทุพพลภาพ เปนกระบวนการที่ดําเนินมาตั้งแตรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐         

นะครับ ซึ่งเปดโอกาสใหผูที่มีความรู ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเด็ก       

สตรี  และคนชรา  หรือผูพิการ  หรือทุพพลภาพ  ก็คือบุคคลที่ดอยโอกาส  แลวก็บุคคล                 

ที่จะตองไดรับความคุมครองเปนพิเศษ ไดรับสิ่งที่เขาควรมี ควรเปน แลวก็เขามีผูที่พิทักษและ

คุมครองเขามารวมอยูในคณะกรรมาธิการในสภา เพื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับเขา     

นะครับ ผมขอกราบเรียนวา มันเปนความกาวหนานะครับ ตั้งแตป ๒๕๔๐ นี่ แลวก็ไดมีแนวทาง 



 ๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                              สายชล ๓/๒ 

 

ในการปฏิบัติเ ร่ือยมาของสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งกระผมเองเคยเขามาเปนกรรมาธิการ              

รางกฎหมายที่ เกี่ยวกับเด็ก  สตรี  คนชรา  ผูพิการ  หรือทุพพลภาพนี่ตลอดมานะครับ                

คือมีสวนรวมอยูดวย แลวสวนใหญกระผมก็ขอกราบเรียนวา สุภาพสตรีจะไดรับการคัดเลือก

มากนะครับ ทวมทนนะครับ คือมีบุรุษหลงไปนะครับ อยางกระผมนี่ เหมือนหลงเขาไปนะครับ             

ในกลุมของสุภาพสตรี  ทั้ งผูสู งวัย  และผูอายุนอยนะครับ  ที่ มีความรู  ความชํานาญ                  

มีความเชี่ยวชาญนี่นะครับ ก็เปนความงดงามนะครับของสภาผูแทนราษฎรครับ และเปนความ

หวงใยดวยนะครับ เพราะวากระบวนการนี่ที่ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูวินิจฉัยนี่        

ไมเคยมีปญหาใด ๆ เลยครับ ผมขอกราบเรียนวา ไมมีปญหาเลือกที่รักมักที่ชังเลย เพราะวา 

ทางทานประธานสภาผูแทนราษฎรนี่ก็จะใหเลขาธิการเขาตรวจสอบนะครับ ของสภานี่เปน      

ผูตรวจสอบวากฎหมายใดนี่เกี่ยวของกับเด็ก สตรี คนชรา หรือผูพิการ ทุพพลภาพหรือไมนี่ 

เพราะเขาจะมีลิสต (List) เลยนะครับ มีรายชื่อ มีบัญชีขององคกรภาคเอกชนนะครับเรียงลําดับเลย

นะครับ ใหขึ้นบัญชีไวทุกปครับผม แลวก็ใหองคกรนั้นนี่ตรวจสอบดวย ------------------------------                  

 

                                                                                                                              - ๔/๑ 

 



 ๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       วีรุทัย ๔/๑ 

 

อยางองคกรเอกชนที่กระผมเปนประธาน หรือเปนกรรมการอยูนี่ เราก็ไดมีการนําเสนอตอสภา 

ขึ้นบัญชีไวที่สภา และทุกครั้งนี่นะครับ ทุกปนี่ทางสภาก็จะสอบถามไปวา ยังประสงคที่จะ    

รวมเปนกรรมาธิการยกรางกฎหมายเหลานี้อยูหรือไมนะครับ แลวมีเหตุขัดของอะไรไหม 

ตองการจะเสนอใครเปนตัวแทน ผมวาเขาทําไดเรียบรอยครับ ไมมีขอติดขัดอะไรแตประการใดเลย

นะครับ เพราะฉะนั้นนี่กระผมจึงอยากจะใหคงไววา ใหทานประธานสภาผูแทนราษฎรเปน       

ผูวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ หรือทุพพลภาพ หรือไมนะครับ     

ซึ่งก็เกี่ยวของเกือบทั้งนั้นนะครับ เวลาที่ทานวินิจฉัยมานี่นะครับ แตกระบวนการก็อยางที่       

ไดกราบเรียนนะครับ ทานก็จะแจงมาเลย ดังนั้นนี่ที่คงไว แลวยังคงอยูตอไป กระผมคิดวา      

ไมนาจะมีเหตุขัดของนะครับ แลวก็นาจะคงอยูวา ประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชนนี่นะครับ 

เพราะวาอะไรครับ มันก็เปนความงดงามอยางหนึ่ง ก็คือวา ไมใชเปนผูแทนภาครัฐ ผูแทน

ภาครัฐนี่มีการนําเสนออยูแลวครับในการประชุม แลวก็เสนอเปนชนกลุมนอยดวยนะครับ ผูแทน

ภาครัฐนี่นะครับ ผูแทนขององคกรภาคเอกชนนี่เปนจํานวนที่วาหนึ่งในสามนี่ ที่จริงแลว          

ในจํานวนที่นําเสนอในกระบวนการที่เหลือนี่นะครับ ปรากฏวาก็เปนผูแทนองคกรภาคเอกชน

ผสมโรงอยูดวยเหมือนกัน เพียงแตวาในกรณีนี้เขากําหนดใหเลยนะครับ แนนอนเลยวา ผูแทน

องคกรภาคเอกชนนี่หนึ่งในสาม จริง ๆ แลวนี่จะมากกวาหนึ่งในสามนะครับ เพราะวาในสวน

นอกนั้นนี่ไมไดมีการจํากัดวา จะไมเปนผูแทนองคกรภาคเอกชนหรือไมนะครับ อยางไรก็ดี     

นะครับ ที่ทานวิชัย รูปขําดี และคณะไดขอแปรญัตติเพิ่มเติมวา ทั้งนี้โดยมีสัดสวนหญิงและ  

ชายที่ใกลเคียงกัน กระผมก็เห็นดวยนะครับ แลวกรรมาธิการยกรางก็เห็นดวยวา เติมเขาไปก็จะ

เปนความงามยิ่งขึ้นของสภาแหงนี้ครับ แตอยางไรก็ดีขอตัดคําวา และ หนาผูสูงอายุออกไป   

นะครับ เพื่อใหขอความมันสอดคลองครบถวนครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถามทั้ง ๒ กลุมเลย    

นะครับวา จะยอมที่กรรมาธิการยอมแลวไหมครับ หรืออยางไรนะครับ เชิญคุณอาภา            

กอนนะครับ  

   ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย แสงวิเชียร  :  กราบเรียนทานประธานสภา          

ที่เคารพ ก็เห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอคะ ไมติดใจคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอาภาครับ  



 ๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        วีรุทัย ๔/๒ 

 

   นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ  :  ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพคะ  

ดิฉัน อาภา อรรถบูรณวงศ สสร. นะคะ ตามที่กลุมของอาจารยสมชัย ฤชุพันธุ นะคะ ซึ่งดิฉันเอง

ในฐานะผูรับรองญัตตินะคะ อยากจะเรียนตอทานกรรมาธิการยกรางนะคะวา สาระสําคัญของ

การเสนอในสวนของเราที่เสนอเขามานี่  ไมเพียงแตเฉพาะที่เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับสตรี 

เด็ก หรือคนพิการ คนทุพพลภาพเทานั้นนะคะ ในความหมายของเรานี่ หมายถึงการเสนอขอ    

ในกฎหมายฉบับตาง ๆ นะคะ เพราะวาหลักคิดของเราก็คือวา กฎหมายทุกฉบับที่ออกมานั้น              

ก็ครอบคลุมถึงประชากรเกือบทั้งหมดในประเทศ หรือทั้งหมดในประเทศนั่นเอง ฉะนั้นซึ่งรวมไป

ทั้งผูชาย ผูหญิง ฉะนั้นการที่จะมีกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณานี่ การที่จะมีสัดสวนทั้งหญิง

และชาย หรือวามีสวนผสมของหญิงและชายที่เปนปจจัยที่กลมกลืนตอกันและกันนี่ ก็จะได

มุมมอง แงคิดที่แตกตางกัน จะทําใหกฎหมายเหลานั้นออกมาเปนกฎหมาย ซึ่งสามารถที่จะ

ดูแล ปองกัน ชวยเหลือ และสนับสนุนใหกับคนทุก ๆ กลุมไดอยางแทจริง ไมแตเฉพาะกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับเด็ก สตรี คนพิการ คนชราเทานั้นนะคะ เพราะวาเราถือวา ทั้งหมดลวนแลวแต

เปนประชากรที่อยูภายใตกฎหมายรวมกัน ฉะนั้นการที่จะพิจารณาในสิ่งที่จะนํามาบังคับใช     

จึงควรที่จะไดรับการพิจารณารวมกันเปนอยางดีนั่นเอง ------------------------------------------------ 

 

                           - ๕/๑ 



 ๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                             ปทิตตา ๕/๑ 

 

ฉะนั้นที่ทานอาจารยวิชาไดกรุณาบอกวา จะพิจารณาใหบางสวน แตยังคงไวในขอความ       

บางเรื่องที่เราตัดออกนี่ ก็จะไมตรงกับเจตนารมณที่ขอไวนะคะ ฉะนั้นสิ่งเหลานี้จึงขอความ

อนุเคราะหจากทานกรรมาธิการยกรางดวยคะวา ในความหมายของเรานั่นคือ หมายถึง

กฎหมายทุกฉบับนั่นเองนะคะ ก็คงจะเปนประเด็นที่ดิฉันใครขอความอนุเคราะหนะคะ 

ขอบพระคุณคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เดี๋ยวถามยกราง         

คือถายกราง เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับ ที่แปรไวนี่ หญิง ชาย แลวก็เร่ืองที่ตัดตรง สตรี ทางดาน

กฎหมายเกี่ยวกับสตรี คนชราไปนี้ เพราะฉะนั้นประเด็นนี้อยากฟงยกราง ถาจําเปนก็จะตอง

ออกเสียงนะครับ เชิญครับ ยกรางจะชี้แจง เชิญทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม  อัชพร  จารุจินดา  กรรมาธิการ  ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงอยางนี้นะครับวา           

สําหรับคําแปรญัตติของกลุมทานวิชัยนะครับ ที่เติมไปตอนทาย ทั้งนี้โดยมีสัดสวนหญิงและชาย          

ที่ใกลเคียงนั้น สามารถนําไปปฏิบัติได แตถาแปรตามที่อีกคณะหนึ่งแปรนั้น ซึ่งมุงประสงค       

ใหใชกับทุกกฎหมายที่เขาสูสภานะครับ เกรงวาจะมีปญหาในทางปฏิบัติที่อาจจะปฏิบัติ         

ไดลําบาก เพราะกฎหมายนั้นมีความหลากหลายและขึ้นอยูกับความสนใจของแตละบุคคล     

ถาจําเปนที่จะตองไปแสวงหาบุคคลตาง ๆ เพื่อจะใหทัดเทียมกันในทุกกฎหมายนั้น บางครั้ง  

มันเกิดปญหาแลวทําไมได ทําใหกฎหมายนั้นไมสามารถปฏิบัติตอไปไดนะครับ สิ่งที่ตาม      

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดเรื่องเกี่ยวกับเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ หรือทุพพลภาพนั้น 

เขาใจวา ก็คอนขางจะไปถึงประมาณสักสามสิบ สี่สิบเปอรเซ็นต (Percent) ของกฎหมาย          

ที่เขาสูสภานะครับ ซึ่งเปนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสังคม ถากฎหมายเกี่ยวกับดานสังคม        

เกือบทั้งหมดจะเกี่ยวกับบุคคลเหลานี้อยูแลวนะครับ ที่เหลืออยูก็พวกกฎหมายดานอื่น ๆ       

นะครับ เชน ดานเศรษฐกิจ ดานอะไรพวกนั้น ในการตั้งกรรมาธิการ จําเปนตองดูตัวบุคคลเปน

หลักนะครับวา บุคคลที่จะตั้งเปนกรรมาธิการนั้นเปนคนที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน       

ในเรื่องนั้นจริง ๆ ซึ่งตรงนั้นไมเกี่ยวกับวา การเปนเพศชาย หรือเพศหญิง แตจะเจาะจงดูที่

คุณวุฒิเปนหลักนะครับ  แลวประการสุดทายที ่มีก า ร เสนอขอความวา การแตงตั้ง

คณะกรรมาธิการ ใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น ประกอบดวย 



 ๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                             ปทิตตา ๕/๒ 

 

บุคคลภายนอกผู มีความรู ประสบการณทั้งหญิงและชายที่ใกลเคียงกันนั้น เทากับวา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภานั้น ไมสามารถที่จะเขามาเปนกรรมาธิการไดเลย       

แมแตคนเดียว การตั้งกรรมาธิการจะตองตั้งจากบุคคลภายนอกลวน ๆ ซึ่งอันนั้นคงจะผิดระบบ

ในการดําเนินการดานนิติบัญญัติเปนอยางยิ่งนะครับ ฉะนั้นคณะกรรมาธิการขออนุญาตยืนยัน   

เห็นชอบตามคําแปรญัตติของทานวิชัยในตอนทายที่เพิ่มเติมวา โดยสัดสวนหญิงและชาย                  

ที่ใกลเคียงกันครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ขางลางนี่คือ           

ทานอาจารยจรัส กับทานกรรณิการนี่ อยูกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์ ไมใชประเด็นนี้ใชไหม    

หรือประเด็นนี้ดวย ของอาจารยเจิมศักดิ์ ยังไมพูดนะครับ หรืออาจารยจะพูดเรื่องประเด็นนี้    

ใชไหม แตกลุมอาจารยไมไดแปรไวนะ วาอยางไรครับ สั้น ๆ นะครับ 

   ศาสตราจารยจรัส  สุวรรณมาลา   :   ทานประธานที่ เคารพครับ  กระผม            

จรัส สุวรรณมาลา ครับ คือเผอิญวา ประเด็นที่กําลังอภิปรายกันอยูนี้นะครับ กลุมกระผมไมได

แปรญัตติโดยตรงในตัวสาระสําคัญ แตวาในขอเสนอนี่เมื่อรวมกันแลว คือถาผมไมอภิปรายของ

ผมดวยนี่ เดี๋ยวก็มันจะซ้ําที่เดิมอีก เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอใหทานประธานลองพิจารณาดู     

เพราะวาในทายที่สุดก็เปนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ผมไมขัดของ               

แตหมายความวา จะขออภิปรายในสวนที่กลุมอาจารยแปรไวเลย ใชไหมครับ  

               

                                                                                                                            - ๖/๑ 



 ๑๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    ศิริวรรณ ๖/๑ 

 

   ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ดวยครับ พรอม ๆ กันครับ จะไดทีเดียวครับ        

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  โอ.เค. (O.K.)       

แลวเดี๋ยวจะไดคุณกรรณิการ  เชิญครับ  

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ คือกลุมของ

กระผมขอแปรญัตติในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น เพื่อที่จะพิจารณา

กฎหมาย ซึ่งเสนอตามมาตรา ๑๕๙ คือเสนอโดยการเขาชื่อของประชาชน ก็จะใกลเคียงกันครับ 

คือตองการจะใหเพิ่มวรรคสองเขาไปนะครับวา ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประชาชน

ผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๕๙ หากรัฐสภามิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการ      

เต็มสภา ใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น ประกอบไปดวยตัวแทนประชาชนผูเขาชื่อเสนอ

กฎหมาย มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมาธิการทั้งหมดนะครับ ผมขออนุญาต  

ที่จะไมเลยตอไปในวรรคสามที่จะขอเพิ่ม เพราะวาจะเปนคนละประเด็นนะครับ แตในประเด็นนี้

กระผมคิดวา ก็มีความประสงคคลาย ๆ กับของผูเสนอขอแปรญัตติในกลุมอ่ืนที่ไดพิจารณา     

มาตอนตนนะครับวา เปนการเสนอหลักการวาดวยเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ     

ทีนี้ในรางเดิมที่ทางคณะกรรมาธิการยกรางทานเสนอมานี่ เปนการพิจารณารางกฎหมาย

เฉพาะที่เกี่ยวกับเด็ก สตรี และผูสูงอายุนะครับ หรือผูทุพพลภาพนะครับ ความจริงถาพิจารณา

ไปพรอมกันวา มันจะมีกฎหมายที่เสนอโดยกระบวนการเขาชื่อกันนี่ ก็จะมีหลักการคลาย ๆ กัน 

กระผมไมทราบวาจะใหเปนอีกสวนหนึ่งแยกจากวรรคแรกนี้ หรือจะใหพิจารณาทีหลังครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกรรณิการครับ 

ทานกลุมเดียวกันนี่นะครับ เพราะฉะนั้นทานตองสั้น ๆ เชิญครับ อาจารยครับ  

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  เรียนทานประธานคะ ดิฉัน กรรณิการ บรรเทิงจิตร 

คงเปนประเด็นปรึกษา ขอความรูเพิ่มเติมในเรื่องของการที่รางพระราชบัญญัติที่ประธาน     

สภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยนะคะ ตรงนี้ที่เมื่อกี้ของทางกลุมของทางอาจารยสมชัยที่เสนอนะคะ     

ตรงนี้ขอความรูนิดหนึ่งวา การที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวา มีสาระสําคัญที่     

เกี่ยวกับประเด็นอะไรก็แลวแตนี่นะคะ ที่เกี่ยวกับกลุม หากสภาผูแทนราษฎรมิไดพิจารณา 

 



 ๑๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     ศิริวรรณ ๖/๒ 

 

โดยกรรมาธิการเต็มสภา ตรงนี้เปนไปตามลักษณะของการดําเนินการทั้งหมดใชหรือไม           

ที่ประธานสภาผูแทนราษฎร ตองเปนคนวินิจฉัย ถูกตองหรือเปลาคะ ตรงนี้ขอความรูคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวถามเอาไวนะครับ 

เดี๋ยวจะตอบทีเดียว ทานอาจารยสมชัยครับ เชิญเลยครับ ทานครับ เดี๋ยวทานพูดแลวจะให     

ยกรางตอบ ถาตกลงกันไมได ก็ตองตัดสินบางนะครับ  

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผม สมชัย ฤชุพันธุ      

ในฐานะผูแปรญัตติครับ ประเด็นที่ผมแปรญัตติไวนี่เปนประเด็น ผมคิดวามีความแตกตางกัน

กับรางของกรรมาธิการในเชิงคอนเซปต (Concept) นะครับ ขออนุญาตใชคําวา คอนเซปต 

เพราะถาใชคําวา สังกัป จะมีคนเขาใจนอยกวานะครับ ก็คือวา ผูหญิงมีบทบาทมากนอยแค

ไหน และควรใหผูหญิงทําอะไร คอนเซปตเดิมนี่ก็จะเห็นวา ผูหญิงก็ควรจะทําในเรื่องของเด็ก        

เร่ืองของสตรี เร่ืองของคนชรา เร่ืองของคนพิการ ซึ่งเปนเรื่องที่ละเอียดออนและเกี่ยวกับ

มนุษยธรรม แตวาที่ผมแปรไวนี่ ผมเห็นวาผูหญิงในยุคนี้มีความเจริญกาวหนากวายุคที่เรา    

มอบภารกิจใหผูหญิงทําเรื่องเด็ก เร่ืองสตรี เร่ืองคนชรา ผูหญิงในยุคนี้มีความสามารถทั้งทาง

การเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางการบริหาร ทางกฎหมาย ซึ่งเปนที่ประจักษชัด และประเทศไทย

เปนประเทศที่ผูหญิงมีบทบาทในเรื่องนี้มาก และไดพิสูจนใหโลกเห็นวา ผูหญิงของไทยนี่         

มีความสามารถ ในการประชุมระหวางประเทศที่ประเทศไทยครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับเศรษฐกิจ     

ผูแทนจากตางประเทศมาประชุมดวยนี่ ปรากฏวาผูที่ เขารวมประชุมที่ เปนนักวิชาการ          

ทางเศรษฐศาสตรของไทยนี่ ประกอบดวยผูหญิงจํานวนมาก เขาก็แตกตื่นตกใจวา ทําไมผูหญิง       

พูดเรื่องเศรษฐกิจไดนะครับ ------------------------------------------------------------------------------- 

 

                     - ๗/๑ 

   



 ๑๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                          ประไพพิศ ๗/๑ 

 

ที่อ่ืนไมคอยมีนะครับ แตที่เมืองไทยนี่ผูหญิงเกง ทั้งเปนหมอ เปนนักกฎหมาย เปนผูพิพากษา 

เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นวา ถึงเวลาแลวที่ตองใหผูหญิงนี่มีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องราว    

ตาง ๆ จึงอยากจะเห็นวากรรมาธิการทุกชุดที่ไมใชกรรมาธิการเต็มสภา ที่มีการตั้งกรรมาธิการนี่ 

ไดมีสวนที่มีผูหญิงมีสวนรวมดวย การที่ไปกําหนดวาตองเปนผูหญิงมีสวนรวมดวยนี่ อาจจะดู

ประหนึ่ง เสมือนวา  เปนเรื่องที่ทําไมตองไปจํากัด  ทําไมไม เปดเลือกกวางวา  ใครที่ มี

ความสามารถในเรื่องนั้นจะเปนผูหญิงหรือผูชายก็ไดใหเขามา แตวาเนื่องจากวาความเทาเทียม

กันตรงนี้ มันยังไมไดเปนที่ปฏิบัติโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นในนานาชาติจึงมีการยอมรับในเรื่อง

การกําหนดแตมตอตรงนี้ขึ้น แตถาแตมตอตรงนี้กําหนดไปโดยชัดเจนวา ตองเทากัน หรือตองมี

จํานวนเทานั้น เทานี้เปอรเซ็นตนี่ ผมก็คิดวาจะปฏิบัติไดลําบาก เพราะฉะนั้นผมถึงเสนอวา    

ถาเผื่อจะปรับถอยคําใหเปนไปไดนะครับ โดยรับคอนเซปตนั้น ตอนทายนี้อาจจะบอกวา     

ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายที่เหมาะสมครับ ไมตองบอกวา เทาเทียมกัน    

หรือไมเทาเทียม แตวาเปนเรื่องที่ตองใชกับกรรมาธิการทุกประเภทครับ แลวก็ตามความ

เหมาะสมในแตละประเภท ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานใชคําที่นั่น       

เดี๋ยวกรรมาธิการดูดวย แตวาตัวเดิมนี่ทานยังใหตัด เปนกฎหมายทั่วไปนะครับ ไมเฉพาะ

กฎหมายสตรี และคนชราอะไร เชิญกรรมาธิการตอบครับ เพื่อใหสมาชิกเขาใจประเด็นครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา       

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย กรรมาธิการ 

สําหรับในคําแปรญัตตินะครับ ในมาตรา ๑๔๘ ในสวนที่เกี่ยวของกับทานอาจารยสมชัย                  

ขออนุญาตที่เอยนามนะครับ ในประเด็นนี้ผมขอเรียนหลักการสําคัญ ซึ่งเปนเรื่องหลักการ

สําคัญในการพิจารณารางพระราชบัญญัติของสภา คงตองยึดโยงในมาตรา ๑๓๐ ประกอบดวย 

ที่วา สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา จะมีอํานาจตั้งสมาชิกนี่นะครับ เปนคณะกรรมาธิการสามัญ 

และมีอํานาจตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ ทั้งนี้เพื่ออะไรครับ    

ก็เพื่อพิจารณากระทํากิจการ กิจการของสภามีอะไร ก็คือพิจารณารางพระราชบัญญัติ           

อันนั้นเปนที่ตั้ง ทีนี้ในคําแปรญัตติในมาตรา ๑๔๘ ถาบอกวา ถาสภาไมไดตั้งกรรมาธิการ     

เต็มสภานะครับ อันนั้นเขาใจดีวา เต็มสภาก็คือ ๓ วาระรวดในที่ประชุมแหงนี้นะครับ ตรงจุดนั้น 



 ๑๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                         ประไพพิศ ๗/๒ 

 

ก็เปนมติของสภา แตถาไปล็อก (Lock) วา ใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ   

ในทุกกรณี ถาไมมีเต็มสภา คําถามก็จะเกิดขึ้นวา แลวมาตรา ๑๓๐ กรรมาธิการสามัญทําอะไร 

อยาลืมวา ในคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานะครับ เชน คณะกรรมาธิการสามัญในสวนที่

เกี่ยวของเกษตรและสหกรณ คมนาคม การปกครอง การตางประเทศ ตรงนั้นก็รวมผูเชี่ยวชาญ

อยูในสวนหนึ่ง และในสวนทีม (Team) งานของคณะกรรมาธิการสามัญนะครับ ก็จะมีทีม       

ที่มาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาอยูแลว ในฐานะผูแทนรัฐบาล  ถาสภาประสงคจะตั้ง

คณะกรรมาธิการสามัญ ก็คือสงกฎหมายนั้นนะครับ ถาไมยุงยากนัก ก็ใหคณะกรรมาธิการ

สามัญดําเนินการ ซึ่งมีอยูหลายสิบคณะในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ถาไปเขียนล็อกไว   

นะครับวา ใหสภาผูแทนราษฎร  ถาพิจารณารางกฎหมายใชกรรมาธิการเต็มสภา กับ

กรรมาธิการวิสามัญ ในจุดนี้นะครับ ก็จะเกิดล็อกวา สามัญทําอะไรไมไดในจุดนั้น ที่ผมอยากจะ

กราบเรียนนะครับ คราวนี้ในสวนตอมานะครับที่วา สัดสวนชายหญิงนะครับ ผมก็สํารวจดูใน

รัฐธรรมนูญ สรางสมดุลในสวนนี้ตามสมควร ถาทานพลิกดูในมาตรา ๓๐ วรรคสอง เขียนวา 

ชายและหญิง มีสิทธิเทาเทียมกัน ทานสังเกตไหมครับ มันจะมีถอยคําที่สมดุลตามสมควร    

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน พลิกไปดู ๗๙ นี้ (๑) สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย  

ในมาตรา ๘๖ วรรคทายนะครับ ก็เติมวา การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ ตอง

คํานึงถึงสัดสวนของชายและหญิงใกลเคียงกัน ------------------------------------------------------- 

 

                         - ๘/๑ 



 ๑๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                               กุลนที ๘/๑ 

 

แลวในมาตราสักครูนี้ครับ ๑๔๘ คณะกรรมาธิการก็รับไวแลวนะครับวา ตองมีสัดสวนหญิงและ

ชายใกลเคียงกันนะครับ ถาดูใน ๔ มาตรา นี่นะครับ สมดุลอยางยิ่งนะครับ ๓๐ เอาผูชายขึ้น

กอนครับ ชายและหญิง ๗๙ (๑) หญิงและชาย ๘๖ ชายและหญิง มาตรานี้ก็หญิงและชาย     

นะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา ในจุดเหลานี้ทางที่ประชุมแหงนี้ไดวางสมดุลดีพอสมควรวา         

เทาเทียมกันจริง ๆ ไมตองแยงกันขึ้นหนา หรือตามหลังครับ กราบขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงเหลือกลุม       

ทานอาจารยสมชัยวาอยางไรครับ จะตองออกเสียงตัดสินไหมครับ รับไดไหมครับ ทานอาจารยครับ 

ไดไหมครับ เชิญครับ ใครจะเปนคนชี้แจงได ไมได จะไดตัดสินใจได เชิญทานอาภาครับ 

  นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ  :  ทานประธานที่เคารพคะ อาภา อรรถบูรณวงศ 

สสร. นะคะ คิดวาเรื่องประเด็นที่อยูในการพิจารณาชวงนี้นี่นะคะ จะเหลืออยูเพียงประการเดียว

นะคะ ก็คือเกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะที่เปนเกี่ยวของกับสตรี เด็ก คนพิการ คนทุพพลภาพ          

หรือกฎหมายทุก  ๆ  ฉบับ  ขอพิจารณาอยูตรงนี้ เทานั้น เองนะคะ  สวนขอความที่ ว า                 

เปนกรรมาธิการสามัญ หรือกรรมาธิการวิสามัญนี่ กลุมของเราลอตามขอความเดิมของ                

ยกรางอยูแลวนะคะ ฉะนั้นตรงนี้ไมใชประเด็นหลักของเรานะคะ ประเด็นหลักของเราคือ

กฎหมายฉบับตาง ๆ คะ ก็ถาหากวาทานกรรมาธิการเห็นวา หญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกัน

ตามมาตรา ๓๐ ตามที่ทานกรรมาธิการไดชี้แจงไปนี่ การที่มีสวนรวมในการพิจารณากฎหมาย          

ถามีการเชิญคนนอกเขามา ก็ถือวาก็เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายชวงมาตราตน ๆ      

อยูแลว ก็คงจะขอใหทานกรรมาธิการไดโปรดรับไวดวยเถอะคะ เพื่อใหเปนประชาธิปไตย      

เต็มรูปจริง ๆ แลวก็จะเปนมิติใหม หรือนวัตกรรมใหมของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ ดวยคะ      

นี่จะเปนครั้งแรกที่จะปรากฏอยูนะคะ ฉะนั้นเปนการสรางประวัติศาสตรอีกหนาหนึ่งของการ  

รางรัฐธรรมนูญของเราดวย ฉะนั้นขอพิจารณาอยูแคนี้เองคะ คือใหบางฉบับ หรือใหทุกฉบับ      

ไดตามคําขอเทานั้นเอง ดิฉันอยากจะขอความกรุณาเถอะคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : แสดงวาไมยอม            

ใชไหมครับ กรรมาธิการยกรางวาอยางไรครับ ขอใหลงมตินะครับ ทานอาจารยสมชัยครับ      

คืออยางไรเราตองตัดสินครับ เพราะวาถาเราใชเวลามาก ๆ มันจะแยอยูแลวครับทาน 

 



 ๑๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                             กุลนที ๘/๒ 

 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ : ขออนุญาตทานประธานครับ ผมไมใชเปนคนที่              

พูดยาวครับ แลวผมขอนิดเดียวครับ คือผมจะเสนอมาตรการที่ประนีประนอมนะครับ             

คือผมคิดวา  เวลานี้ เราไมได เอาแพเอาชนะกัน  แลวก็ เปนเรื่องที่ เรากําลังจะมาสราง

ประวัติศาสตรรวมกันนะครับ ผมคิดวาขอติงของกรรมาธิการที่วา ไปใชคําวา กรรมาธิการ

วิสามัญ นี่มีประเด็นจริง ๆ ซึ่งถาไปล็อกตรงนั้นไวก็จะเปนปญหา แตในคอนเซปตที่ผมเสนอวา 

ใหผูหญิงมีสวนรวมในทุกกรรมาธิการนี่นาจะเปนคอนเซปตที่รับได แลวคําขางหลังที่ผมแกไป

แลววา ไมใชวามีสัดสวนเทากันนะครับ มีสัดสวนที่เหมาะสมตามความสามารถของผูหญิง      

ในเรื่องนั้น ๆ นะครับ แลวก็ไปใชคําวา โดยคํานึงถึง นะครับ เพื่อเปนการสงสัญญาณใหโลกรูวา 

เรายอมรับถึงความสามารถของผูหญิงไทย แลวก็ใหโอกาสผูหญิงไทยไดมีสวนรวมในกิจการ

ตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง เร่ืองเศรษฐกิจ หรือเร่ืองของเด็กและสตรี แลวก็ในสัดสวนที่

เหมาะสม แตวาผมเสนออันนี้ ผมแกญัตติของผมเองไมได ผมเสนอใหกรรมาธิการพิจารณา         

เพื่อวาจะไดรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม ที่ดีขึ้น และเปนประโยชน แลวก็ยังปฏิบัติได ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการครับ          

วาอยางไรครับ แลวเดี๋ยวตองไปอีกวรรคหนึ่งของทานอาจารยเจิมศักดิ์ดวยครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 

ตามที่ทานอาจารยสมชัยไดขอแกไขรายละเอียดของญัตติของทานอาจารยสมชัยนั้น             

กรรมาธิการไมขัดของนะครับ -------------------------------------------------------------------------------                   

 

                                                                                                                               - ๙/๑ 

 



 ๑๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                          นงลักษณ ๙/๑ 

 

แตวากรรมาธิการยังเห็นวา นาจะเอาตามรางกรรมาธิการ ซึ่งไดเติมคําวา ทั้งนี้ โดยมีสัดสวน

หญิงและชายที่ใกลเคียงกัน และเปนการเขียนครั้งแรกในประเทศไทย ตามที่ทานวิชัย รูปขําดี 

ไดขอแปรครับ กรรมาธิการขอใหลงมติครับ ทานประธานครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ลงมตินะครับวา         

ในสวนนี้นะครับ ในสวนวรรคนี้ เห็นดวยกับกรรมาธิการ หรือเห็นดวยกับทานอาจารย             

ขอแปรญัตติของทานอาจารยสมชัยนะครับ เชิญครับ ทานอาจารยสมชัยครับ 

   นายสมชัย ฤชุพันธุ : ลงมติ ก็ตองลงมติตามที่ผมแกแลว ที่กรรมาธิการยอมให  

ผมแกนะครับ ทีนี้ถาแกนี้ก็คือวา คําวา กรรมาธิการวิสามัญนี่ จะตองเปลี่ยนเปน ใหสภาตั้ง

กรรมาธิการขึ้น ไมมีคําวา วิสามัญ ครับ ประกอบดวย ผูแทนบุคคล   

    นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานกรรมาธิการชี้แจง

ใหตรงกันนิดหนึ่งครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) : ขออนุญาตทานประธาน    

ทานอาจารยสมชัยครับ ขออนุญาตหารือ กรรมาธิการสามัญนี่คือ คนในลวนครับ กรรมาธิการ

วิสามัญคือ มีคนนอก ทานจะตั้งคนนอกมาเปนกรรมาธิการสามัญนี่ ไมไดครับ ตามหลักตอง

เปนกรรมาธิการวิสามัญเทานั้นครับ ทานสมชัยครับ 

   นายสมชัย ฤชุพันธุ : ที่ผมเรียนนี่คือ กรรมาธิการครับ ไมใช สามัญ หรือวิสามัญ 

แปลวา อาจจะตั้งสามัญ หรือวิสามัญก็ไดครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อัชพรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ถึงแมจะแกคําวา คณะกรรมาธิการ มันก็อาจจะยัง  

ไมเพียงพอนะครับ เพราะขอความที่เสนอนั้นมันอานแลวมันจะเขาใจวา การตั้งกรรมาธิการ  

จากนี้ตอไปสภาผูแทนราษฎร หรือตัวสมาชิกสภานั้น จะเขามาเปนกรรมาธิการไมไดเลย     

จะตองตั้งบุคคลภายนอกตลอด  ตรงนี้จะเปนปญหาในทางปฏิบัติของสายนิติบัญญัติ         

อยางยิ่งครับ ถาแกอาจจะตองเติมขอความอื่น ๆ อีกพอสมควรครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอาภาครับ 

 



 ๑๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                         นงลักษณ ๙/๒ 

 

   นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ  :  ทานประธานคะ ดิฉัน อาภา อรรถบูรณวงศ      

นะคะ  ขอขอบพระคุณที่ทานประธานไดใหโอกาสที่จะพูดชี้แจงอีกครั้ งหนึ่งนะคะวา         

ประเด็นกรรมาธิการ หรือกรรมาธิการวิสามัญนี่ อันนี้ดิฉันลอตามยกรางนะคะ ดิฉันขอไมแปร      

ในสวนนั้นแลวกันนะคะ ในเรื่องเวิรดดิง (Wording) ตรงนั้นนะคะ แตวาถาหากวาจะมีการลงมติ 

การลงมติสาระสําคัญที่เรามุงประสงคนี่ก็คือ เฉพาะสวนที่เปนสาระสําคัญของวา เปนกฎหมาย

ฉบับตาง ๆ นะคะ หรือหมายถึงทุกฉบับนั่นเอง ถาจะโหวต (Vote) กันเปนประเด็นนั้นมากกวา

นะคะ ไมไดหมายเพียงเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับสตรี เด็ก คนพิการ หรือคนทุพพลภาพเทานั้น 

ประเด็นการโหวตขอใหเปนเชนนั้นคะ ขอขอบพระคุณคะ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญยกรางครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศ ไพฑู รย  (กรรมาธิการ )   :  เข า ใจว าคํ าของ                

ทานอาจารยสมชัยนี่  กลุมทานอาจารยสมชัยยั ง ไมคอยถูกตองนักนะครับ  แตผม                  

ขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับ ก็ขออนุญาตใหทานสมาชิก ทานประธานไดลงมติไปกอน      

สวนหลักการก็จะเปนไปตามที่กลุมทานสมชัยวานะครับ ถาของกลุมของทานสมชัยชนะ           

ก็อาจจะมาปรับแกถอยคําอีกทีหนึ่ง ขออนุญาตอยางนั้นนะครับ แตวาหลักการนั้นจะตรงกันวา

ทานสมชัยตองการวา กรรมาธิการทุกชุด ไมวาสามัญ หรือวิสามัญนี่ ตองมีสัดสวนหญิง ชาย        

ที่เหมาะสมนะครับ เอาหลักนี้ไดไหมครับ แลวก็เดี๋ยวพอถาชนะแลว กรรมาธิการยกรางจะดู   

คําใหอีกทีหนึ่ง รวมกับทานสมชัยอีกทีก็ไดครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงออกเสียงนะครับ        

   (นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณใหสมาชิก

ที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ถาเห็นดวยนะครับ 

เฉพาะสวนนี้นะครับ ยังไมถึงของทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ใครเห็นดวยกับกรรมาธิการใหกด 

เห็นดวย  ใครไมเห็นดวย คือ เทากับเห็นดวยกับทาง 

   นายอัชพร  จา รุจินดา  (กรรมาธิการ )   :  ของกรรมาธิการ  คือตัวของ

คณะกรรมาธิการนั้นคือ ขอแกไขครับ โดยแกไขเปน ใหเติมคําวา ทั้งนี้ โดยมีสัดสวนหญิงและ

ชายที่ใกลเคียงกัน ตามคําแปรของทานวิชัยตอนทายครับ  



 ๑๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                         นงลักษณ ๙/๓ 

 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลง ถาเห็นดวยนี่ 

เทากับเห็นดวยกับกรรมาธิการที่แกไขแลวนะครับ ตามที่ไดตกลงกับกลุมของทานอาจารยวิชัย    

นะครับ แลวถาไมเห็นดวย เทากับเห็นดวยกับกลุมของทานอาจารยสมชัยนะครับ ขอให       

ออกเสียงครับ 

   (นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณใหสมาชิก

ที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : มีใครยังไมไดออกเสียง

ไหมครับ จะไดนับ ไมมีนะครบั รวมคะแนน 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ตรงนี้ยังเถียงกันอยูวา 

อันไหนใกลเคียง อันไหนเหมาะสม แบบไหนครับ ชวยกรุณาอานอีกทีเดียวนะครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ    

รางกรรมาธิการนั้น  ตรงกับรางของทานวิชัย  คือใชคําวา  โดยมีสัดสวนหญิงและชาย                 

ที่ใกลเคียงกัน ใกลเคียงกันนี้เปนรางของกรรมาธิการใหมครับ คําวา เหมาะสม นั้นเปนรางของ

ทานอาจารยสมชัยครับ 

                                                                                                

                                                                                                                           - ๑๐/๑ 

 



 ๑๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ดรุณี ๑๐/๑ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอใหโหวตแลวนะครับ 

ใครยังไมไดโหวต ยกมือครับ เชิญครับ 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  ทานประธานที่เคารพคะ คือจริง ๆ แลวประเด็นของ

ที่ยกราง ก็คือเรื่องของใหเฉพาะในการรางกฎหมายสตรี เด็ก และคนพิการ แลวก็คนสูงอายุคะ          

แตวาที่กลุมอาจารยสมชัย ก็คือวา ขอใหคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะแตงตั้งในเรื่องกฎหมาย        

ทุกคณะ ทุกเรื่องคะ ตัดคําวา สตรี เด็ก คนพิการ และผูสูงอายุ ออกคะ เพราะเราเห็นวา ความที่

สําคัญก็คือวา เราควรจะมีความคิดทั้งผูหญิงและผูชายอยูในทุกคณะกรรมาธิการวิสามัญคะ 

อันนี้คือที่เราอยากจะใหแกไขคะ ขอบพระคุณคะ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ครับ ตกลงนะครับ โหวต        

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ      

ตกลงมันซับซอนนะครับ อันที่ ๑ จะทุกพระราชบัญญัติหรือเปลา และอันที่ ๒ คําวา ใกลเคียง

หรือเหมาะสม  เทาที่ฟงดูนะครับ  ทางนี้บอกประเด็นก็คือ  ตองการใหไมใชแต เฉพาะ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเด็ก สตรี คนชรา แตจะเปนพระราชบัญญัติทั้งหลาย ผมฟงมาตลอด 

ก็ฟงวาอยางนั้น แตขณะเดียวกันเมื่อกี้ที่ผมฟงชี้แจงบอกวา ความแตกตางระหวางกลุมนี้       

กับกลุมอาจารยวิชัย แลวก็กรรมาธิการ ซึ่งกรรมาธิการ กับอาจารยวิชัยตรงกัน คือสัดสวนที่

ใกลเคียงกัน อีกอันหนึ่งบอกเหมาะสม ถาบอกใกลเคียงกันนี่ ผมชอบเลย ผมก็โหวตตาม     

ตามกรรมาธิการ แตถาบอกวา กินความดวยวา พระราชบัญญัติเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา หรือ

ทั่วไป มัน ๒ ประเด็น นะครับ ตกลงทานตองโหวต ๒ ครั้ง นะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เดี๋ยวถามยกรางเขาครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ สมคิด      

เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงถาทานติดตามตั้งแตตนก็จะทราบวา เขาใจตรงกัน    

หมดครับวา รางของกรรมาธิการนั้นเปนไปตามมาตรา ๑๔๘ ตามรางในหนังสือเลยนะครับ       

ก็คือ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวา มีสาระสําคัญ

เกี่ยวกับ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการ หรือทุพพลภาพนี่ หากสภาผูแทนราษฎรมิไดพิจารณา

โดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น ประกอบดวย 

ผูแทนองคการเอกชน  ที่เกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น  มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน 



 ๒๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      ดรุณี ๑๐/๒ 

 

กรรมาธิการทั้ งหมด  อันนี้คือรางของกรรมาธิการครับ  แตวามีของทานวิชัย  รูปขําดี                  

ไดขอแปรญัตติเพิ่มเติมวา ทั้งนี้โดยมีสัดสวนหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน กรรมาธิการ          

เห็นดวยครับ เพราะฉะนั้นรางกรรมาธิการนี่ ก็จะมีตามรางของกรรมาธิการเดิม และเติมคําวา 

ทั้ งนี้ โดยมีสัดสวนหญิงและชายที่ ใกล เคียงกัน  สวนรางของทานอาจารยสมชัยนั้น                 

ทานขอแกไขครับ และแกไขมาก ยังไมไดมีคําที่ชัดเจนนะครับ แตวาโดยหลักการก็คือทานขอวา           

เร่ืองกรรมาธิการทุกชุด  ๑. ทุกชุดนะครับ ใหมีสัดสวนหญิงและชายที่เหมาะสม เพราะฉะนั้น

รางของทานอาจารยสมชัยมี ๒ ประเด็น นะครับ ๑. ทุกชุด  ๒. ใชคําวา เหมาะสม ไมไดใชคําวา 

ใกลเคียงกัน ประเด็นนาจะชัดเจนแลวนะครับ ผมคิดวานาจะลงมติไดครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอใหลงมตินะครับ     

ใครที่ยังไมไดลง จะไดนับคะแนนนะครับ ไมมีแลวนะครับ นับคะแนนครับ รวมคะแนนครับ     

ขอประทานโทษ  คุณวิทยาอีกคนยังไมไดลงหรือครับ ตกลงทานลงใหใคร ทานบอกไดไหม   

เดี๋ยวรวม เพราะมันออกมาแลว แลวเดี๋ยวจะไปเช็ควา ถาทานยังไมไดกดก็จะเติม เห็นดวย   

ทานวิทยาอีกทานหนึ่งนะครับ 

  นายวิทยา  คชเขื่อน  :  ไมเห็นดวยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมเห็นดวยนะครับ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปดูนะครับ ขอประทานโทษครับ บอกชื่อครับ ทานแรก วิทยาอะไร ทานแรก

ตองบอกทีละคนครับ  

  นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ)  :  ผม วิทยา งานทวี นะครับ เห็นดวยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อีกวิทยาหนึ่งครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ผม เกียรติชัย พงษพาณิชย ไมเห็นดวยครับ 

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  ผม วิทยา คชเขื่อน ไมเหน็ดวยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ลงคะแนนไป

เรียบรอยแลวนะครับ เปนดังนี้นะครับ แลวเดี๋ยวไปเช็คดู คือ จาก ๖๘ บวก ๒ เห็นดวย ๔๙      

ก็ถาเปนไปอยางนั้นก็บวก ๑ ไมเห็นดวย ๑๕ บวก ๑ เดี๋ยวไปดู ใครอีกคนครับ ทานเกียรติชัย

ดวยหรือ ทานพูดในไมโครโฟน (Microphone) นิดหนึ่ง พูดแลวใชไหมครับ 

                                                                                                                               - ๑๑/๑ 



 ๒๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            สมร ๑๑/๑ 

 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ผมไมเห็นดวยครับ แลวผมคิดวา มีความ       

เขาใจผิดตรงสาระสําคัญมาก ของทานกรรมาธิการนี่พูดวา ในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเด็ก        

กับสตรี ในขณะที่ผูแปรนี่บอกวา ทุกฉบับละ ตองมีสวนประกอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

อยางนี้ ถาหากวาเราโหวตอยางนี้ ผมคิดวาก็ตองโหวตตามทาน อยางนี้ มันไมไดครับ               

ผมไมเห็นดวยครับ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สมร ๑๑/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ผานนะครับ               

ไปวรรคที่กลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์แปรเพิ่มวรรคสอง และวรรคสาม เมื่อกี้วรรคสองนี่           

ทานอาจารยจรัสพูดไปแลว เชิญกรรมาธิการครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ                 

วรรคสอง กับวรรคสามที่กลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์ ไดแปรไปนั้น  ไดตกลงกันไปตั้งแต              

เมื่อวานแลว เรียบรอยแลวนะครับวา วรรคสอง วรรคสามของทานอาจารยเจิมศักดิ์นั้น          

ฝายกรรมาธิการไดนําไปเติมไวในมาตรา ๑๕๙ นะครับ ขออนุญาตอานครับวา ใน ๑๕๙          

ไดเขียนวา ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

ตองใหผูแทนประชาชนผูสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น ชี้แจงหลักการ      

ของรางพระราชบัญญัติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ดังกลาว  จะตองประกอบดวยผูแทนของประชาชนผู มีสิทธิ เลือกตั้งที่ เขาชื่อเสนอราง

พระราชบัญญัตินั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดดวย          

และเมื่อวานนั้นไดตกลงกันไปนะครับวา ทานอาจารยเจิมศักดิ์ขอใหทางกรรมธิการไปเติม       

ในมาตรา ๑๓๘ นะครับวา ในกรณีที่ประชาชนเสนอราง พรบ. เขาไปแลว รัฐบาลหรือ          

สภาผูแทนราษฎรนั้น เสนอรางเขามาประกบนั้น ขอใหใชมาตรา ๑๕๙ วรรคนี้นะครับ วรรคสี่     

นี่ดวยนะครับ กับการที่มีรางรัฐบาล หรือรางของสภาผูแทนราษฎร ฝายกรรมาธิการไดเขียนขึ้น

เสร็จเรียบรอยแลวนะครับ แตวากําลังขอปรับแกคําเล็กนอย แตวานาจะตรงกันครับวา เขียน    

ใหทั้ง ๒ ที่นะครับ ในมาตรา ๑๓๘ และในมาตรา ๑๕๙ วรรคสี่ดวยครับ  

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานอาจารยจรัส

ครับ ทานเปนผูแทนของกลุม เชิญ วาอยางไรครับ  

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  เรียนทานประธานครับ กระผม จรัส      

สุวรรณมาลา ครับ ที่ทานกรรมาธิการชี้แจงนั้น ถูกตองแลวครับ ไดมีการเพิ่มขอความนั้น 

เพราะฉะนั้นในวรรคสองที่ขอเพิ่มเขามานี้ ก็ไมติดใจแลวนะครับ แตทานประธานครับ             

ยังมีวรรคสามที่ขอเพิ่มเขามาดวยนะครับ ขอความในวรรคสามนี้จะเปนเรื่องของการ              

ใหตัวแทนของประชาชนที่เขาชื่อเสนอกฎหมาย เปนผูนําเสนอรางพระราชบัญญัติในวาระที่ ๑ 

ซึ่งเรื่องนี้จะขออนุญาตนําไปพิจารณาเมื่อถึงในวาระพิจารณามาตรา ๑๕๙ นะครับ 



 ๒๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สมร ๑๑/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ๑๕๙ นะครับ สวนนี้   

ขอแขวนไวไปพูดในมาตรา ๑๕๙  เชิญ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : ชี้แจงแลวอาจจะเขาใจดีขึ้นครับ             

กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ สําหรับขอความ

ในวรรคสามที่มีการเสนอเขามาพรอมกันดวยวา ในการเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว     

ตามวรรคสองตอสภาผูแทนราษฎร ใหตัวแทนประชาชนผูเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น 

เปนผูนําเสนอรางพระราชบัญญัติในวาระที่ ๑ นั้น ตองกราบเรียนอยางนี้ครับวา ในรัฐธรรมนูญ

นั้นในสวนที่เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัตินั้น จะไมมีการเขียนเรื่องวาระที่ ๑ วาระที่ ๒      

วาระที่ ๓ อยูในตัวรัฐธรรมนูญ แตจะไปอยูในขอบังคับ เพราะฉะนั้นถาเขียนตรงนี้วา วาระที่ ๑    

นี่ พอไปพลิกหาในรัฐธรรมนูญจะไมปรากฏวา คือขั้นตอนไหน คณะกรรมาธิการจึงไดปรับ

ถอยคําลงไปอยูในมาตรา ๑๕๙ ตอนตนนะครับวา ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตาม

วรรคหนึ่ง สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตองใหผูแทนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ที่เขาชื่อเสนอ

รางพระราชบัญญัตินั้น ชี้แจงหลักการของรางพระราชบัญญัติ ตรงนี้ก็หมายถึง การชี้แจงใน

วาระที่ ๑ คือ ขั้นรับหลักการอยูแลวในตัวนะครับ เพื่อจะใหสอดคลองกับในรัฐธรรมนูญทั้งหมด

นะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ไดไหมครับ         

อาจารยจรัสครับ รับไดไหมครับ อาจารยจรัสรับได อาจารยเจิมศักดิ์ 

       รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ผมก็รับไดครับทานประธาน                  

แตวาอยางนี้ ทานประธานครับ ตรงนี้นี่เคยตีความกัน แลวบางคนก็ไปตีความเพียงแคชี้แจง 

เขาใจวาอยูในกรรมาธิการ ไมไดเปนผูนําเสนอตรงนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะแกไข

สักนิดหนึ่งไหม หรือวาทานคิดวา มันแกไมได ชวยบอกนิดเดียว  ตรงนี้แคนั้นเองครับ           

ถอยคําตรงนี้ เห็นดวยครับที่ยายไปรวมกันตรงนี้นะครับ ทานชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม  อัชพร  จารุจินดา  กรรมาธิการครับ  สิ่ งที่พยายามเขียนอยู ในมาตรา  ๑๕๙                  

คือใหประชาชนนั้นเขาชี้แจงหลักการของรางพระราชบัญญัติ คําวา ชี้แจงหลักการของ           

 



 ๒๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สมร ๑๑/๔ 

 

รางพระราชบัญญัตินั้น ก็คือการแถลงวา รางพระราชบัญญัติที่เสนอเขามานั้น มีหลักการ

อยางไร มีขอความ มีเนื้อหาสาระอยางไร กระผมเขาใจวานาจะเขาใจ แลวก็นาจะปฏิบัติไดวา         

เขาใจตรงกัน 

   

            - ๑๒/๑ 

   

  



 ๒๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัตนา ๑๒/๑ 

 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภาร างรั ฐธรรมนูญ )  :   ไดนะครับ                

ทานอาจารยเจิมศักดิ์  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  :  ทานประธานครับ ถาเจตนารมณ         

เปนเชนนี้ ตรงกันในสภานี่ ผมรับได  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เพราะฉะนั้นตรงนี้ละครับ ที่จะบันทึก      

ในเจตนารมณ อยางนี้ละ  แตไมใชผูหนึ่งผู ใดขึ้นมาแลวกรรมาธิการบอก  ไม เห็นดวย               

คนอื่นไมเห็นดวย เราประนีประนอม เอา ไปบันทึกในเจตนารมณ ตรงนั้นไมใชเจตนารมณ    

ของมตินะครับ  แตอยางนี้ เปนเจตนารมณ  กรรมาธิการเห็นดวยกับผมใช ไหมครับ                

ชวยพูด เพื่อบันทึกครับวา ตรงนี้คือเจตนารมณ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการเห็นดวยครับวา การบันทึก

เจตนารมณนั้น หมายถึงการบันทึกถึงขอความที่ตกลงกันแลว และก็อยูในรัฐธรรมนูญนั้นวา

ขอความนั้นมีความหมายขอบเขตแคไหน แลวก็ในการแปรกฎหมายตาง ๆ จะไดเอาไปใช 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงมาตรา ๑๔๘       

ใหแนใจวา วรรคสองไปอยูที่ อ่ืน วรรคสามก็ไปอยูที่ อ่ืน ตามที่ตกลงแลว เพราะฉะนั้นมติ         

ขอมติจากทานสมาชิกที่เคารพนะครับวา เห็นดวยตามที่กรรมาธิการไปแลว เพราะฉะนั้น        

ขอผานมาตรา ๑๔๘ นะครับ โดยมีมติตามที่ไดลงไปแลว เชิญตอไป ทานเลขาครับ 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๔๙        

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มาตรานี้นะครับ     

มาตรา ๑๔๙ ไมมีการแกไขนะครับ มีผูแปรญัตติสงวนคําแปรไวคือ ทานพิเชียร เขาใจวา   

เกี่ยวกับเ ร่ืองรัฐสภา  เ ร่ือง  ๒ สภานะครับ ทานพิเชียรไมอยู  ผานไป  ขอมตินะครับวา              

เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ที่เสนอโดยไมมีการแกไขนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 



 ๒๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัตนา ๑๒/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ไมมีความเห็น           

เปนอยางอื่นนะครับ ผานมาตรา ๑๔๙  ทานเลขาครับ 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : สวนที่ ๘             

การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๕๐            

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผูสงวนมีทานเดียว       

คือทานพิเชียร ทีนี้ดูในนี้เกี่ยวกับ ๒ สภานะครับ มีความเห็นเปนอยางอื่นไหมในกลุมนี้ 

   นายการุณ ใสงาม  :  การุณ ใสงาม สสร. นะครับ อันนี้วาดวยเรื่องสภาเดียว     

นะครับ ถาทานจะอนุญาตใหอภิปรายสภาเดียวก็ยินดีนะครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมอนุญาต ผานไปแลว     

   นายการุณ ใสงาม  :  คือทานประธานครับ เมื่อวานนี้สภาเดียวชนะไปตลอดวัน    

เลยครับ เมื่อวานนี้ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ก็เมื่อวานชนะไปมาก

แลว วันนี้ไมตองนะครับ ทานการุณ เวลาจะไมมีแลว ขอมตินะครับ กลุมที่ผูแปรไมติดใจนะครับ    

แลวก็มาตรา ๑๕๐ นะครับ ทานสมาชิกครับ ไมมีการแกไข เพราะฉะนั้นขอมติเปนไปตามที่   

ทานกรรมาธิการนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตอไปครับทานเลขาครับ  

    นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๕๑        

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา  ๑๕๑               

ไมมีการแกไข กลุมผูสงวนคําแปรญัตติ คือทานพิเชียร กลุมนี้ก็เกี่ยวกับสภาเหมือนกันใชไหม      

 

 



 ๒๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                      รัตนา ๑๒/๓ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :   ขออนุญาตทานประธานครับ เอาทีเดียวเลยนะครับ     

เพื่อไมใหเสียเวลานะครับ ตั้งแตมาตรา ๑๕๑  ๑๕๒  ๑๕๓ เปนเรื่องของสภาเดียวทั้งสิ้นครับ 

และก็มีเพียงผูเดียวครับที่แปร คือคณะพวกผมครับ เพราะฉะนั้นก็ผานไดทุกอันเลยครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอบคุณมากนะครับ 

เพราะฉะนั้นทางผูแปรถอนหมดแลวนะครับ ขอมีมติมาตรา ๑๕๑ นะครับ ไมมีการแกไข          

ไมมีใครขัดของตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เปนมตินะครับ มาตรา 

๑๕๑ เชิญครับ  

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : สวนที่ ๙             

การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๕๒ ไมมีการแกไข  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มีผูสงวนคําแปร         

แตผูสงวนคําแปรถอนแลวนะครับ เพราะฉะนั้นขอมตินะครับ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมาธิการ

ยกรางเสนอนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ผาน  

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๕๓        

ไมมีการแกไข  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ )  :  มีผู ขอสงวน              

และถอนคําสงวนไปแลวนะครับ ขอมตินะครับที่ประชุมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไมมีความเห็น            

เปนอยางอื่น ผานมาตรา ๑๕๓ ครับ  

 



 ๒๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      รัตนา ๑๒/๔ 

 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มาตรา ๑๕๔        

ไมมีการแกไข  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เดี๋ยวกอนครับ      

มาตรานี้มีผูแปร เชิญคุณการุณครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. นะครับ 

มาตรา ๑๕๔ นี้นะครับ -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๓/๑ 

 



 ๒๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               เกศราภรณ ๑๓/๑ 

 

แมจะแปรญัตติไวในเชิงของ ในเชิงนะครับ ของสภาเดียวก็ตาม แตสามารถมาใชในเงื่อนไข                  

ของ  ๒  สภานี้ ไดดวยเชนกัน  โดยเอาหลักการที่แปรไวมาใชนะครับ  คือทานประธาน                  

ที่ เคารพครับ ผมแปรญัตติในมาตรานี้ดวยเหตุที่ ทานประธานคงเห็นปญหานะครับวา                  

ที่ผ านมา  ๖  ป  ที่ผ านมานั้น  การอภิปรายตามมาตรา  ๑๕๔  เ รียกวา  การอภิปราย                  

ไม ไว วางใจนายกรัฐมนตรี  เพื่ อนสมาชิกที่ เคารพครับ  อันนี้ เปนปญหาที่ มีอยู จ ริ ง                  

และ เกิ ดขึ้ นจ ริ งตลอด เวลา  ๖  ป  ที่ ผ านมา  ถ าหากใหมาตรานี้ ยั งคง เหมื อน เดิ ม                  

ตามรัฐธรรมนูญป  ๒๕๔๐  แลวนี่นะครับ  จะทําให เกิดปญหาตอไปอีกในวันขางหนา                  

อยางแนนอนนะครับ คอนขางจะทายไดวา ในวันขางหนานี้จะมีปญหาอุปสรรคคลาย ๆ กัน

อยางนี้อีกอยางแนนอน เพราะในบทบัญญัติมาตรา ๑๕๔ นี้ ยังคงไวเหมือนเดิม ก็คือวา       

การจะอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีของผูแทนราษฎรนี่นะครับ  บัญญัติไวที่นี่                  

ก็คือไมนอยกวาหนึ่ งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้ งหมด  ๔๘๐  ครับ  หนึ่ งในสี่นี้นะครับ               

๔๒๐ คน (๔๘๐ คน) นะทานครับ ๑๒๐ คน นะครับทานครับ หนึ่งในสี่นี่นะครับ ไมนอยกวา

หนึ่งในสี่ คือตอง ๑๒๐ คน ขึ้นไปนะครับ จึงจะอภิปรายนายกรัฐมนตรีได เพราะฉะนั้นเปนเรื่อง

ที่ลําบากนะครับ ทานประธานครับ การที่จะเขาชื่อไดโดยฝายคานนะครับ ฝงฝายคาน        

๑๒๐ เสียง นี่ โอกาสเปนไปไดยาก มีครับ เพราะวาการเลือกตั้งนี่นะครับ โดยเฉพาะลักษณะ

ของการจัดตั้งรัฐบาลเปนแบบหลายพรรค สําคัญนะตรงนี้นะครับ แบบหลายพรรค เพราะฉะนั้น

เมื่อหลายพรรค สมมุติวา ๕ พรรค สมมุติเฉย ๆ นะครับ  ๕ พรรคมา ชนะเลือกตั้งมา มีในสภานี้ 

๕ พรรค รวมกันปรากฏวา สมมุติวารวม ๒ พรรค ก็ตาม หรือ ๓ พรรค ก็ตาม บังเอิญมันรวม 

ตองรวมทั้งพรรค สําคัญนะครับ รวมครึ่งพรรค รวมเศษหนึ่งสวนสองพรรคไมได เวลามารวม  

จะรวมทั้งพรรค  ตรงนี้แหละครับ และรวมแลวจะตองไดคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง หรือมากกวาครึ่ง  

จึงจะเปนเสียงขางมากที่จะตั้งรัฐบาลได ตรงนี้แหละครับ ที่เมื่อรวมตองรวมใหเกินครึ่ง          

พอเกินครึ่งแลวมันตองรวม รวมทั้งพรรค พอรวมทั้งพรรคมันตองเฮโลมาทั้งพรรค นี่แบบที่ ๑ 

ปรากฏวาอะไร พอมาอยางนี้จะทําใหเสียงของฝงฝายคานนี่อาจเหลือไมถึง ๑๐๐ คน            

ทั้ง ๆ ที่แทที่จริงนี่นะครับ ๔๘๐ นี่เกินกึ่ง คือ ๒๔๐ ขึ้นไปนี่ก็ตั้งรัฐบาลไดแลว แตเวลารวม      

มันดึงมาทั้งหมด ทั้งพรรคนี่แตละพรรคมันอาจจะมีตัวเลขที่ไมแนนอน พอดึงมาฟบนะครับ    

ฝงฝายคานเหลือวูบเลยครับ ตรงนี้ทานจะเปนปญหาเกี่ยวกับเร่ืองการยื่นญัตติไมไววางใจ 



 ๓๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               เกศราภรณ ๑๓/๒ 

 

นายกทันทีเลย ทุกแบบจะเกิดเหตุการณนี้ทันทีเลยครับทาน นี่คือขอเท็จจริงนะครับ ถาทาน

ปฏิเสธขอเท็จจริงที่มีอยูนี้       ไมไดแลวละครับ เอาละ ทีนี้การอภิปรายนายกรัฐมนตรีนี่เปน

เร่ืองสําคัญ ถาเทียบกัน ๒ มาตรานี้นะครับ ๑๕๔ อภิปรายไมไววางใจนายก ๑๕๕ อภิปราย   

ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล เงื่อนไขของ ๒ มาตรานี้ตองแตกตางกันบางพอสมควร     

คือการจะอภิปรายไมไววางใจนายก อาจจะตองเขมงวดมากขึ้น แตอภิปรายไมไววางใจ

รัฐมนตรีรายบุคคล ลดความเขมงวดลงหนอยในเรื่องของจํานวน แตอยาลืมครับ ทานประธาน 

ที่เคารพครับ หลักการครับ เราตอง   ไมทิ้งหลักการใหญ หลักการใหญที่เปนหลักการเบื้องตน 

นั่นคือ มีเหตุผลเหมาะสม เพียงพอ และการกระทําของรัฐบาลเหมาะสม เพียงพอที่เปน

ความผิด ความบกพรอง ความเสียหายนั้น เพียงพอตอการที่จะอภิปรายไมไววางใจนายก

หรือไม นี่คือหลักการตางหาก ------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                       - ๑๔/๑ 

 



 ๓๑ 
 สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)            รัศมี ๑๔/๑ 

 

ถาหลักการนี้เปนหลักแลวนะครับ ตัวคน ตัวบุคคลนี้เปนระดับรองที่ ๒ นะ เหมือนผมอภิปราย

เมื่อวานที่การเสนอกฎหมาย ถากฎหมายดี หรือไมดีตางหากนะครับ ถากฎหมายไมดีลงชื่อสัก 

๒๐๐ ลานคน มันก็ไมมีประโยชน แตกฎหมายดี ลงชื่อแคคนเดียวตองรีบรับมาทันที พระธรรม

ของพระพุทธเจา ทานประธานครับ พระองคเดียวตรัสรู แตของดีทันทีครับ คนเดียว องคเดียว     

นะครับ ดึงมาเลยครับ มาใชสอยทั้งโลกเลย เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นหลักการใหญนี้ตอง      

ไมละทิ้งครับ นั่นคือหลักการแหงเหตุผลของการอภิปรายไมไววางใจนายก ถาเหมาะ ถามีแลว       

นี่นะครับ คนเดียวก็ตองทําได แตเอาละในระบบของการถวงดุลนะครับ ทําอยางนั้นไมเหมาะ

หรอกครับ ใหคนเดียวมายื่นอภิปรายไมไววางใจนายก เงื่อนไขนี้แกตรงนี้ครับทานประธาน 

วิธีการแก ผมแกโดยวิธีการ อีกอันหนึ่งครับเหตุผลในการแกตัวนี้ บางทีฝายคานที่รวมกันอยู     

๒ พรรค ทานประธาน ฝายคานที่รวมกันอยู ๒ พรรค พอรวมแลว บางทีมีเสียงพอที่จะอภิปราย  

ไมไววางใจนายกได คือ ๑๔๐ เสียง ขึ้นไป หนึ่งในสี่เหมือนของทานเขียนเอาไวนี่นะครับ เหมือน

ของกรรมาธิการเขียนไว แตบังเอิญอีกพรรคหนึ่งนั้น ไมเห็นดวยกับการอภิปรายไมไววางใจ

นายก ดวยเหตุรอยแปดพันประการ ใชไหมครับ ที่ผานมามี ใชไหมครับ ๑๒๕ เสียง เปะ ๆ เลย

งวดที่แลว โดยมี ๓ เสียง จากพรรคมหาชน ถารวมทั้งหมดฝายคานที่ไมไดอยูรวมรัฐบาลนะครับ 

๑๒๕ ถวน ๆ ซึ่ง ๑๒๕ เทากับอภิปรายนายกพอจะได แตที่ไหนไดครับ ๓ เสียง มีฤทธิ์เดช

กําหนดแผนดินเลย ๓ เสียง มีฤทธิ์เดชกําหนดชาติเลย โดย ๓ เสียง ไมรวมยื่นญัตติอภิปราย    

ไมลงชื่อดวย การอภิปรายนายกไมไดตลอดมา นี่ ๓ เสียง ทานประธานจะยอมให ๓ เสียง นี่ มา

เปนคนกําหนดชาติไดอยางไร แกอยางไรทีนี้จากเหตุผลทั้งหมดนี้นะครับ แกอยางไร อันนี้เปน

หลักการ ที่ผมอธิบายนี้นะครับ เปนหลักการที่จะใชแกที่ผมเสนอไวทั้ง ๑๕๔ และ ๑๕๕ และ 

๑๕๗ ดวย เปนหลักการเดียวกันครับ แตทีนี้ ตอนนี้มาพูดเรื่อง ๑๕๔ กอน ทั้งหมดเปนหลักการ

เดียวกันทั้งหมดครับ ๑๕๔  ๑๕๕ และ ๑๕๗  ๑๕๔ ไมไววางใจนายก โดยสภาผูแทนราษฎร  

๑๕๕ ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล โดยสภาผูแทนราษฎร ๑๕๗ เปนการอภิปรายทั่วไป          

ของวุฒิสภา หลักการนี้ใชหลักการเดียวกันที่ผมคิดสูตรตัวนี้นะครับ ตอไปครับทานประธานครับ               

เราตองแกปญหาที่มันเกิดขึ้นอยางนี้ แกอยางไรครับ ของผมเสนอก็คือวา นี่นะครับ ๑๕๔          

ไมไววางใจนายกนี่นะครับ ใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของฝายคาน พูดใชคํางาย ๆ ก็แลวกัน

นะครับ   คือถาสามารถรวมเสียงของฝายคานไดถึงขั้นสองในสามของฝายคานแลวนี่นะครับ         



 ๓๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              รัศมี ๑๔/๒ 

 

ซึ่งตอนนั้นจะเกิดเหตุไมไดเลย อยางกรณีเร่ืองพรรคมหาชน ๓ เสียง ออกไปนะครับ คือเขารวม

เสียงได ๑๒๒ คน  ๑๒๒ คนนั้น มันเกินกวาสองในสามของฝายคานแลว ก็จะเกิดการอภิปราย

ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได ขอรองเถอะครับ ทานที่เคารพครับ ตองชวยกันปลดล็อกตัวนี้     

ปลดวิธีการแกไขปญหาตัวนี้ทานประธานครับ ถาอยางกรณีนี้ก็ เชนกันครับ ถาสมมุติ               

๓ พรรคตั้งรัฐบาล เสียงปาเขาไปตั้งเทาไรครับ สมมุติวา เสียงปาเขาไปตั้ง ๓๕๐ เสียง เหลือ

เพียง ๑๓๐ เสียง ที่เปนฝายคาน ๑๓๐ เสียง เปนฝายคานนั้น พอไหมที่จะอภิปรายนายก พอ              

คือ ๑๒๐ เสียงขึ้นไป นี่ เขามีเหลือตั้ง ๑๓๐ ใชไหมครับ พอ แตอภิปรายไมไดตรงอะไร            

เกิดพรรคอีกพรรคเดียวทานประธานนี่ ๆ พรรคนี้ ซึ่งมีอยู ๑๕ เสียงสมมุตินะ หรือ ๒๐ เสียง

สมมุตินะครับทาน หรือ ๓๐ เสียง สมมุตินะครับ ที่ทําใหลดจํานวนจาก ๑๓๐ ไมพอ ๑๒๐ 

อภิปรายไมไดแลว แตจะอภิปรายได โดยเงื่อนไขที่ผมเสนอ  ทานประธานครับ ไมนอยกวา     

สองในสามจะอภิปรายไดทันทีครับ  

                              

                                                                                                                         - ๑๕/๑ 

 



 ๓๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)            บุศยรินทร ๑๕/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสรุป 

  นายการุณ ใสงาม  : ทานที่เคารพครับ ขออนุญาตเทานี้แหละครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : วาอยางไร                  

ผมวากรรมาธิการฟงแลวจะยอมเขา ไมยอม ผมวาเหตุผลที่ฟง ผมไมอยากใหอภิปรายมาก  

เกิดกรรมาธิการเขายอมไปเรียบรอยแลว เชิญครับ ไมยอมก็บอก จะไดใหเหตุผล 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ผม นายไพบูลย วราหะไพฑูรย กรรมาธิการ ในประเด็นของการ

ควบคุมการบริหารราชการแผนดินนี่ ในทางที่ผานมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็จะผานทาง   

กระทูถามกับควบคุมในการเสนอญัตติ  เพื่อเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี              

หรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ในสิ่งที่รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นะครับ ไดบัญญัติใหแตกตางในการ

อภิปรายนายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรี ก็คือในเรื่องของจํานวนผูเสนอญัตติ เพื่อขอเปดอภิปราย 

ไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ก็จะใชสองในหาที่ผานมา สภาผูแทนราษฎรมี ๕๐๐ ก็ ๒๐๐ ขึ้นไป 

แตในกรณีของรัฐมนตรี ก็จะใชเสียงหนึ่งในหา ก็หมายถึง ๑๐๐ ขึ้นไป แตในรัฐธรรมนูญที่เรา 

ยกรางขึ้นนะครับ ในมาตรา  ๑๕๔ ซึ่งเปนสวนที่ เกี่ยวของกับการอภิปรายไมไววางใจ

นายกรัฐมนตรี ก็จะลดจํานวนคะแนนเสียงลง เพื่อใหการดําเนินการควบคุมการบริหารราชการ

แผนดินมีความเปนไปไดและกระทําไดโดยไมยากนักนะครับ โดยลดจํานวนเหลือหนึ่งในสี่ของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร มาตรการในการควบคุมนะครับ ฝาย

บริหารของฝาย   นิติบัญญัติเปนสิ่งที่มีความสําคัญครับ ที่จะตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกันให

การบริหารราชการแผนดินเปนไปอยูในกรอบ อยูในจริยธรรม  อยูในนโยบายนั้น ๆ นะครับ ทีนี้

ในสิ่งที่การเขาชื่อการที่จะจํากัดเฉพาะพรรคที่ไมไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเขาชื่อตามจํานวน 

ตามสมควรในจุดนั้น ในเรื่องนี้นะครับ ที่ผานมาตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับมันเปนสิทธิของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจะตองดูในหลายมาตราประกอบกัน อยางเชน ผมยกตัวอยางใน

มาตรา ๑๑๗ ที่วาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย โดยไมอยูในความ

ผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ ในจุดนั้นก็จะบงชี้ไดนะครับวา มันเปน

สิทธิในจุดนี้ที่จะเขาชื่อเสนอญัตตินะครับ โดยไมจํากัดฝกฝาย แมแตจะเปนสมาชิกของพรรคที่

รวมรัฐบาลเอง ก็สามารถที่จะเขาชื่อได ถาเห็นวาพฤติกรรมในจุดนั้น ในการบริหารราชการแผนดิน 



 ๓๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        บุ ศ ย ริ น ท ร  ๑๕ /๒ 

 

มันไมเปนไปตามครรลอง หรือแนวทางที่ถูกตองนะครับ ในจุดนี้ทางกรรมาธิการก็เห็นวา    

ความเปนไปได    ในการที่จะเขาชื่อเสนอญัตติ เมื่อลดจํานวนลงมาแลวนะครับ ตรงจุดนั้น      

คงไมเปนอุปสรรค หรือปญหาแตอยางใดนะครับ กรรมาธิการก็ขอยืนยันในประเด็นนี้ครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานการุณครับ 

กรรมาธิการเขายืน เชิญ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. นะครับ 

ตองกราบเรียนทานประธานและทานกรรมาธิการครับ ยกรางที่กรรมาธิการเสนอมานั้น        

ทานวันนี้  ทานอยาไดถือวาเปนของกรรมาธิการเถอะ  ขอใหถือเปนของสวนรวม  ของ

ประเทศชาติ ของประชาชน ขอใหคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นในวันนี้และวันขางหนา 

ขอเสนอของผมก็เปนขอเสนอที่เห็นวา มันเปนประโยชนก็มาคุยกัน ทานประธานครับ ถาเราไม

ติดยึดอยูสวนนี้แลวนี่นะครับ จะทําใหเราพิจารณาโดยที่ไมติดยึดวา นี่เปนของกรรมาธิการ      

นี่เปนขอเสนอของสมาชิก ทานประธานครับ ทานยอมรับความเปนจริงใชไหมครับวา เกิดเรื่อง

อยางนี้จริง แมแตทานจะลดจํานวนอยางที่ทานวาก็ตาม แตเปนการลดจํานวนเพียงนิดเดียว 

โดยทานมานั่งดูในเงื่อนไขอะไรครับ ทานมานั่งดูในเงื่อนไขวา ถาหากหนึ่งในสี่ หนึ่งในหา บัดนี้

ลดจากหนึ่งในสี่ ออกมาเปนหนึ่งในหาแลวของจํานวนสมาชิกที่มีอยูทั้งหมด ----------------------- 

 

                         - ๑๖/๑ 

 

 

 

 

 



 ๓๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                          รสรินทร ๑๖/๑ 

 

ทานครับ ผมถามทานวา คําถามนี้นะครับ ถามทานวา ถาเกิดการรวมพรรคขึ้นมา บังเอิญจริง ๆ 

ครั้งนั้น ที่มีการเลือกตั้งครั้งนั้นนะ มีอยู ๕ พรรค อยางที่วา ถารวมไป ตองรวม ๓ พรรค เผลอ ๆ 

รวม ๓ พรรคอาจจะไมพอ คือรวม ๓ พรรค แลวมันไดพอดี๊พอดีเฉียดฉิว กับเกินกึ่งหนึ่งเล็กนอย 

อาจจําเปนจะตองดึงอีก ๑ พรรค มาเพื่อความมั่นคง ทานพูดแลวพูดอีก ทานพูดนักพูดหนา     

ใชไหมครับ อยากใหการบริหารมั่นคง พูดกันใชไหม เพราะฉะนั้นถาเปนอยางนี้ทานตองทํา

อยางไรครับ ทานจําเปนจะตองดึงพรรคที่ ๔ มา แลวพรรคที่ ๔ นั้น บังเอิญมีเสียงใกลเคียงกัน

พอดึงมาปบเทากันแหละครับ เหลือฝงฝายคานอยูสามสี่สิบคน สมมุติทานประธาน ทาน

กรรมาธิการครับ อยาเพิ่งปรึกษากันฟงของผมกอน เหตุผลตรงนี้อันตรายนะทาน ผมจะตอบ

คําถามวา ถาทานเขียนอยางนี้ทานแกปญหาไมได จําเปนจะตองเพื่อสรางความมั่นคงตามที่

ทานกลาวนั่นแหละ ใหรัฐบาลมั่นคงตองดึงพรรคที่ ๔ มา พอดึงพรรคที่ ๔ มาอาจจะเปน       

๓๐ เสียง หรือ ๕๐ เสียง ฟุบมาอีก ตอนนี้รัฐบาลมั่นคงแลวคือ เสียงปาเขาไป ๔๐๐ เสียง หรือ 

๔๒๐ เสียง ถาไมดึงมาอยางนั้น มันเฉียดฉิวกับคร่ึงหนึ่ง ตองดึงมา เหลือฝายคานเทาไร      

ทานประธาน สี่หาสิบคน แลวเงื่อนไขของทานอภิปรายไดไหม ใหโลกแตกก็อภิปรายไมได ก็เกิด

ปญหาอีก แตของผมแกไดอยางไรทานประธาน แมทานจะเหลือ ๒๐ คน ก็อภิปรายนายกได 

ทําไมครับ ๒๐ คน ของผมเขียนวาอยางไร ของผมเขียนบอกวา ๒๐ คน นั้น ก็คือสองในสามของ

ฝายคาน  สองในสามของ ๒๐ คน มีสิทธินําเสนอความทุจริต ความชั่วราย การบริหารลมเหลว 

ความผิดพลาดของนายกรัฐมนตรี พูดเพื่ออะไรทานประธาน พูดเพื่อบอกให ลงมติแพไหม     

แพ แตบอกใหสาธารณชนรูวา บัดนี้เกิดอะไรขึ้นในสภา เกิดอะไรขึ้นกับการบริหารราชการ

แผนดินที่ลมเหลว มีการทุจริตอะไรบาง แลวประชาชนเขาจะปรบมือเอง เฮย ๓๐ เสียง นี่        

มันใชไดนี่  ๓๐ เสียง นี่มันถูกนี่ แลวคุณจะเอาอยางไรละ รัฐบาลยังจะยืนยันอยูหรือ ๔๒๐  

๔๕๐เสียง ของคุณ ยังยืนยันอยูหรือ เห็นไหมทานประธานครับ มันเปนการคลี่คลาย ถามทาน

ประธาน ถามทานประธานละ ถา สส. ในครั้งที่ผานมานะครับ สามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและไมลมเหลว อภิปรายนายกได อภิปรายรัฐมนตรีได เอาคนผิดเขาคุกได สว. 

พวกผมนี่นะครับ ไมติดขัดมาตรา ๑๘๗ แบบที่ทานประธานเขียนอยูในขณะนี้ ที่มีอยูตาม

มาตรา ๑๕๗ นี่ สว. อภิปรายทั่วไปไมไดนี่ แตเดิมเปนมาตรา ๑๘๗ รัฐธรรมนูญนะ ถาลอง 

 



 ๓๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        รสรินทร ๑๖/๒ 

 

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและไดผล ปานนี้อาจจะไมมีการประทวงเดินขบวนเต็มทองถนน 

เอาคนทุจริต เอาคนเขาคุก เอานายกออกไปไดตั้งนานแลว และมิหนําซ้ําไมตองมีการปฏิวัติยึด

อํานาจ ที่สําคัญไมตองมีพวกเรามาเหนื่อยนั่งอยูที่นี่ กินเงินเดือน เดือนละแสนกวา แกไหมทาน

ประธานครับ ทานจะแกไหม ถาทานไมแก เจอปญหาอีก ผมยืนยันครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ยกรางวาอยางไร

ครับ คือทานอื่นไมไดแปรไวนะทานครับ ถาเกี่ยวกับเร่ืองแปรตอง ยกรางวาอยางไรครับ         

ถาตกลงไมไดก็ตองตัดสิน เชิญ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ขออนุญาตกราบเรียน                

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย กรรมาธิการครับ         

ในประเด็นของการเขาชื่อเสนอญัตตินะครับ กอนที่จะมีการหารือในประเด็นในเรื่องจํานวน    

นะครับ ผมอยากชี้ใหเห็นถึงในเรื่องของความเปนไปได คงไมดูในมาตรานี้ประกอบนะครับ   

เพียงมาตราเดียว เพราะวายังมีในมาตราอื่น ๆ อยูดวย เชน ในมาตรา ๑๕๖ นี่ที่บอกวา ในกรณี   

ที่ สส. ที่มิไดอยูในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีนี่         

ถามีจํานวนไมถึงเกณฑนะครับ ก็คือไมถึงเกณฑหนึ่งในหา ไมถึงเกณฑหนึ่งในสี่นี่ ก็สามารถที่

จะเขาชื่อ เพื่อเปดอภิปรายไมไววางใจคณะรัฐมนตรีได เมื่อบริหารราชการแผนดินมาแลว  ๒ ป 

ความเปนไปไดในจุดนี้นะครับ มันจะจํานวนกี่คนก็แลวแตนะครับ ก็สามารถที่จะเขาชื่อได       

นะครับ ไมตองถึงหนึ่งในหา ไมตองถึงหนึ่งในสี่ ในจุดนั้นก็จะเปนทางแกไดในบางสวน -------- 

 

                              -  ๑๗/๑ 

 

  



 ๓๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                         กมลมาศ ๑๗/๑ 

 

นอกจากนั้นนะครับ ในมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง ก็ไดกําหนดให สส. มีอิสระจากพรรคการเมือง 

ในการตั้งกระทูถาม การอภิปราย การลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ มันเปนมาตรการที่

กระชับขึ้นนะครับ แลวเปนไปไดมากขึ้น แตอยางไรก็ตามครับ ถาจะดูถึงในมาตรา ๑๕๔           

ที่ผมเรียนแตแรกนะครับวา รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มีความแข็งนะครับ ในจุดนั้นก็คือ สองในหา   

นะครับ แตเราก็พยายามลดมาเหลือหนึ่งในสี่นะครับ ซึ่งจํานวนตรงนี้มันลดมาพอสมควร       

แตอยางไรก็ตามครับ เทาที่หารือกับทางทานกรรมาธิการครับ ก็เพื่อใหการควบคุมการบริหาร

ราชการแผนดินมัน เปนไปไดมากขึ้ นนะครับ  ถ าจะหารือตอสภาแห งนี้ นะครับว า 

คณะกรรมาธิการไดหารือในจํานวนนี้นะครับ ใหเปนไปไดมากขึ้น อาจจะเสนอในมาตรา ๑๕๔ 

เปน ไมนอยกวาหนึ่งในหาสําหรับนายกรัฐมนตรี ก็คือ ๙๖ คน ถาเปนรัฐมนตรีนะครับ             

ในมาตรา ๑๕๕ ก็อาจจะเหลือหนึ่งในหก ในจุดนั้นนะครับ ก็คือ ๘๐ คน ตรงจุดนี้ก็ขอหารือ    

ทางทานสมาชิกดวยครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอหารือ ทานการุณ 

วาอยางไรครบั 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ใสงาม สสร. นะครับ    

ขออนุญาตใหทานปลอยวางนะครับ ผมกําลังจะบอกวาของทานก็มีปญหา เอางาย ๆ เลย      

ของทาน ผมยังพูดไมจบในสวนนี้นะครับ ๑๕๔ อภิปรายไมไววางใจนายก ๑๕๕ อภิปราย       

ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ๑๕๗ อภิปรายทั่วไปของวุฒิสภา ๑๕๖ ที่ทานอภิปรายเมื่อกี้ 

ที่กรณีฝายคานมีนอย นอยจนทํา ๑๕๔ ก็ไมได ทํา ๑๕๕ ก็ไมได ใหใชเวลา ๒ ปของทั้งหมด  

ย้ํานะครับ ของทั้งหมดฝายคาน นี่ทานกําลังจะใหคน ๆ เดียว ทานกําลังจะใหเสียงขางนอย      

ที่เรียกวาคน ๆ เดียวก็พอนะครับ น็อก (Knock) ประเทศทั้งประเทศ น็อกสภาทั้งสภา             

ไมสามารถอภิปรายไดเลยแมแตอยางเดียว เชน ถาเปนอยางนี้นะครับ ถาผมเปนเสียง        

พรรคใหญจัดตั้งรัฐบาล ผมจะตองหาพรรคการเมืองสัก ๑ พรรค เปนอะไหล ไมใชไปสอน   

พรรคการเมืองขณะนี้นะครับ เขาคิดเกงกวาผมอีก ถาเปนผมเทานั้นเอง นี่ผมคิดไมเกงเทาเขา

นะ ผมจะทํายังไง ผมจะตั้งรัฐบาลใชไหม ผมจะสรางพรรคการเมืองเล็กสักพรรคหนึ่ง แลวให    

พรรคการเมืองเล็กนั้นชนะเลือกตั้งในเขตที่ผมแนใจ และชัวร (Sure) และผมไมใหสงคนลงเลย   

 



 ๓๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                         กมลมาศ ๑๗/๒ 

 

ในเขตนั้น สนับสนุนใหพรรคการเมืองนี้ที่ผมซื้อนี่นะครับ ใหไดเลือกตั้งมาเพียงคนเดียว          

มาเพียงคนเดียว ตอจากนั้นนะครับ ทานใชมาตรา ๑๕๖ ของทานไมไดจนโลกแตก เพราะผมจะ

ใหคน ๆ เดียวนี้ไปอยูรวมกับฝายคาน ไปอยูรวมกับฝายคาน และคน ๆ เดียวนี้จะไมอภิปราย      

ทั้ง ๑๕๔ นายก ไมอภิปรายทั้ง ๑๕๕ รัฐมนตรีรายบุคคล คน ๆ เดียวนี้ก็จะกําหนดโลกได        

ทั้งโลกอีก ยอมไดอยางไร ของผมนี่แกใหทานหมด แกหมดยังไง ถาแกหลักการของผม        

๑๕๔ แลว ไปแก ๑๕๕ แก ๑๕๕ แลว ๑๕๖ ของทานตัดทิ้งทั้งหมด ไมจําเปนแลว แลวไปใช 

๑๕๗ ของ สว. มันครบกระบวนเลยทาน เรียกวา ครอบคลุมหมด ทําไมแกใหอยางนี้ ทานวาง

เถอะครับ ทานละวางเถอะครับ แกปญหาที่เกิดขึ้นจริงเถอะ นี่คือความจริง นี่คือเหตุการณ    

เกิดแลว จําไดไหมทานประธาน มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งจะขับ สส. ออกไมไดสักคน        

เพราะอะไร เพราะรัฐธรรมนูญก็ตาม ขอบังคับพรรคก็ตาม บอกวาไง บอกวาการประชุมเพื่อ   

ขับไล สส. ออก คือตองมี สส. ไปรวมประชุมดวยอยางนอย ๑ คน กับกรรมการ น็อกเลย มี สส. 

คนเดียว ประชุมคุณก็ประชุมไมครบองค เพราะ สส. คนนี้จะขับไลเขานี่ครับ เขาก็ไมออก        

เขาก็ไมเขาไปรวมประชุม ๑ คน กําหนดโลกเลยทีนี้ โอย ทานยอมหรือ ทําไมทานคิดไมออก  

ของแคนี้ ตัวเลขอยางนี้มันเกิดขึ้นในความจริง ทําไมทานไมจดเอาไวบาง จําเอาไวบาง          

แลวเอาเรื่องที่จดทั้งหมดมานี่มารวม รวมแลวเรียง เรียงแลวก็มาแกสิ่งที่เกิดขึ้น ขอเถอะครับ 

อยายึดถือ อยายึดติด ใหถือวารางของกรรมาธิการเปนของสวนรวมของประชาชน ไมใช       

ของทาน ถาทานคิดไดอยางนี้นะครับ ทานจะปลอยวางได 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ) : ยกรางครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานสภา              

รางรัฐธรรมนูญ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย ครับ ความจริงไมไดยึดติดกับรางนะครับ ๒ อาทิตย       

ที่ผานมาก็แกรางตลอด  เมื่อวานก็ยอมทานการุณตลอดทุกเรื่องนะครับ คงไมมีคําวา              

ยึดติด แตประการใด ของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ถายึดติดนี่ตองขอใหโหวตทุกมาตรา

และไมประนีประนอมเรื่องใดเลยนะครับ ------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                       

                                                                                                                            - ๑๘/๑ 



 ๓๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                      ศันสนีย ๑๘/๑ 

 

ผมคิดวา เร่ืองนี้เปนเรื่องหลักการสําคัญนะครับ รางของทานการุณที่แปรไว กับรางของ

กรรมาธิการตางกันอยูจุดเดียวเทานั้นนะครับ รางของกรรมาธิการนั้น ขอใหสมาชิกสภาไมวา

ฝายคานหรือฝายรัฐบาลสามารถยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจได รางของทานการุณนั้น          

ขอเฉพาะสมาชิกฝายคานเทานั้น ที่เขาชื่อขอเปดอภิปรายได ถามวาทําไมตรงนี้เปนเรื่อง

หลักการ ในระบบรัฐสภานั้นเราพูดกันชัดนะครับวา ตางกับระบบประธานาธิบดี ระบบรัฐสภา

นั้น  คือระบบที่สมาชิกสภาทั้งหมดนี่ มี อํานาจสองสามเรื่องดวยกัน   ๑ .  คือการเสนอ                

รางกฎหมายเขาสูสภา  ๒. ก็คือเร่ืองของการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน สิ่งที่ผม     

อยากเรียนก็คือวา แมในทางปฏิบัตินี่ สมาชิกพรรคฝายคานจะเห็นตรงขาม ประทานโทษ      

นะครบั สมาชิกพรรครัฐบาลจะเห็นตรงขามกับรัฐบาลไมไดนะครับ โดยสวนใหญ แตวาหลักการ

สําคัญของการบริหารราชการในระบบรัฐสภาคือ สมาชิกสภาทั้งหมดตองตรวจสอบรัฐบาลได 

ขอเสนอของทานการุณ จึงขัดกับหลักการเรื่องระบบรัฐสภาที่ยืนยันตลอด ที่กรรมาธิการ

พยายามยืนยันคือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหลายนี่ตองสามารถยื่นญัตติเปดอภิปราย      

ไมไววางใจรัฐบาลได จํานวนจะใหนอยลงไมเปนไรครับ แตวาถาทานตัดอํานาจการยื่นอภิปราย 

ไมไววางใจของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงทั้งหมดนี่ อันนี้ก็ถือวา ขัดกับหลักการในระบอบการ

ปกครองแบบรัฐสภานะครับ  ก็เลยขออนุญาตยืนยันครับทานประธานครับวา  ตัวเลข 

กรรมาธิการขอแกจากหนึ่งในสี่ ในมาตรา ๑๕๔ นี่ เปนหนึ่งในหาครับ เพื่อใหงายขึ้นนะครับ 

แลวก็ในมาตรา ๑๕๕ นั้น ขอแกเปนหนึ่งในหก เพื่อใหงายขึ้น เขาใจวาเจตนารมณคงตรงกัน 

นะครับวา ตองการใหงายขึ้น กรรมาธิการก็บอกงายขึ้นแลวครับ ดวยการวิธีการลดจากหนึ่งในสี่

เหลือหนึ่งในหานะครับ ซึ่งก็นาจะตรงตามเจตนารมณที่พวกเราตองการ แตวาถาปรับไปสูราง

ของทานการุณนี่จะขัดแยงกับระบบการปกครองแบบรัฐสภาทันทีวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี่

ไมสามารถอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลได  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานชาลีครับ เดี๋ยวกอน 

ไมไดแปรไว วาอยางไรทานชาลี 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานครับ ขอตอเนื่องเลย เดี๋ยวไมอยางนั้น       

เ ร่ืองจะไมตอเนื่อง ทานประธานที่ เคารพครับ การุณ สสร. ทานกรรมาธิการ ทานดูให        

ละเอียดหนอย ทานดูดี ๆ เหตุการณในสภามันจะเกิดขึ้น ในกรณีที่ฝายรัฐบาลจะมารวมเซ็นชื่อ 



 ๔๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     ศนัสนยี ๑๘/๒ 

 

กับฝายคาน เพื่ออภิปรายไมไววางใจรัฐบาลของตนเองมีไหม มี เชน รัฐบาล แหมเสียยับเลย     

มีมารวม แตโอกาสเกิดมีไหม นอยมาก แตทานดูคําใหดีของผม สองในสามของจํานวน 

ฝายรัฐบาลมาเซ็นไดไหม ได ไหน มันขัดกับหลักการของทานตรงไหน ที่บังคับวาฝายรัฐบาล

มารวมเซ็นชื่อญัตติไมไววางใจได ไมมี สองในสามของจํานวน สมมุตินะครับ จํานวนสอง        

ในสามของจํานวนที่ สส. ที่ไมมีรัฐมนตรีไปเปนรัฐบาล สมมุติวามีอยู สมมุติวาฝายนี้มีอยู      

๕๐ เอางาย ๆ ดี คือ ๖๐  สมมุติคือ ๖๐ นะครับ สองในสามของ ๖๐ คือ ๔๐ ผมทดลองวา   

ทานฟงผมหรือเปลากรรมาธิการนะ  มัวแตลุกลี้ลุกลนกันเหลือเกิน   คือ  ๔๐   ๖๐  นะ              

ทานประธาน สองในสามคือ ๔๐ นี่คือจํานวนที่จะยื่น แตถา ๔๐ นี้นี่นะครับ ฝายรัฐบาลมาเซ็น

ดวยไดไหม ไหน มีตรงไหนเขียนหามไววา หาม สส. รัฐบาลมาเซ็น ที่ของผมนี่ทานดูสิ              

มีตรงไหนหามวาพวก สส. รัฐบาลอยามาเซ็นนะ ๔๐ คนนี้ ไมมี เปนจํานวนเทานั้นเอง           

เมื่อไดครบจํานวนตามวานี้ ของจํานวนที่เปนฝายคานนี่นะครับ ก็ถือญัตตินั้นสามารถยื่น

อภิปรายได มันไมขัดหรอกอาจารยสมคิด ปดโธเอยไปดูยังไง ดูใหละเอียดหนอย ทานดูให

ละเอียดหนอยครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวกอนครับทานชาล ี

ทานไมอยูในกลุมแปรใชหรือเปลา ยกมือจะพูดวาอยางไรครับ 

  นายชาลี กางอิ่ม  : ครับ กราบเรียนทานประธานครับ ก็เมื่อวานที่คุยกันวา            

ถาเราสนับสนุนฝายไหนก็ไดนะครับ ถึงแมไมไดยื่นไวครับ อันนี้ก็อยากจะขอใชตรงนี้อภิปราย

สนับสนุนทานการุณนะครับ ไดไหมครับทานประธานครับ  

     

                                                                                                                      - ๑๙/๑ 



 ๔๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                              นิวรา ๑๙/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : สั้น ๆ นะทาน          

เพราะวาไมใชตัวจริง เชิญ 

  นายชาลี กางอิ่ม  :  ครับ ผมคิดวาที่ผานมานะครับ ก็ทราบวาปญหามันเกิดขึ้น    

เพราะอะไรนะครับ  ผมคิดวาการที่จะทําใหการตรวจสอบ หรือวาถาไปหวังฝายประชาชน       

นะครับ มาตรวจสอบรัฐบาลนั้นคงจะยากนะครับ เพราะฉะนั้นฝายที่ตรวจสอบรัฐบาลที่ดีที่สุด 

มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับทาน  ก็คือฝายคานนะครับ  ที่ผานมาอยางที่กลาวนะครับ         

รัฐบาลเขมแข็ง ไมสามารถจะตรวจสอบได เพราะฉะนั้นเรื่องหลักการผมเขาใจนะครับ           

แตวาทําอยางไรนะครับใหตรวจสอบฝายบริหารนั้นไดงายนะครับ จะทําใหบานเมืองเรา         

คือการตรวจสอบนั้นเปนการที่วาฝายคาน หรือวาฝายรัฐบาล ซึ่งไมเห็นดวยกับรัฐบาล                

ที่กําลังบริหารอยูนะครับ ไดมาแจงใหประชาชนทราบวา ขณะนี้ในสภา หรือผูบริหารนั้นเกิด

อะไรขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะใหเขียนอยางไรก็ไดนะครับ แตวาใหสามารถตรวจสอบ

อภิปรายนายกรัฐมนตรีไดงายนะครับ ผมขอสนับสนุนทานการุณนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทีนี้มันมีอยู ๒ ทาง      

ทานกรรมาธิการยกรางเขายืนนี่ยืนตามไหน  แลวถายืนตามที่ป รับใหมหรืออยางไร                

และทานการุณก็อธิบายไปแลวนะ จะใหที่ประชุมตัดสินก็แลวกัน ไมอยางนั้นเราไมไปไหน       

เพราะเราก็พูดจนชัดเจนแลว ทานอาจารยเจิมศักดิ์ สั้น ๆ นะ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เรียนทานประธานที่เคารพครับ               

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง  ผมขอถามคําถามทั้งกรรมาธิการยกรางและคุณการุณนิดเดียว             

คือถามกรรมาธิการยกราง ทานพยักหนาก็ไดนะ เพื่อความเขาใจรวดเร็ว การอภิปราย           

ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนั้น จะกระทําไดเพียงแคปละ ๑ ครั้ง ใชหรือไม      

ถูกตองนะครับ นายกก็ ๑ ครั้ง รัฐมนตรีรายใด รายหนึ่งก็เพียงแค ๑ ครั้ง แตถารัฐมนตรี         

คนอื่นที่ไมไดอภิปรายครั้งกอน จะอภิปรายใหมในครั้งใหมได ใชไหมครับ ถูกตองนะครับ          

ผมถามคุณการุณครับ ผมไมอภิปรายหรอกครับ คุณการุณเปลี่ยนหลักการเปนสามในสี่       

ของฝายคาน สองในสามใชไหมครับ ของจํานวนสมาชิกของฝายคาน แตไมจําเปนตอง        

เปนฝายคานมาลงชื่อก็ได มีความหมายเทากับวา  มีการอภิปรายแนนอน  ใชไหมครับ  

 



 ๔๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                            นิวรา ๑๙/๒ 

 

เทากับวา ปหนึ่งจะมีการอภิปราย ๑ ครั้ง แนนอน ตอ ๑ คน มีความหมาย เทากับ ไดเลย          

ในความรูสึกของผม คุณตอบคําถามนี้ผมกอน  พวกผมจะไดพากันโหวตใหกับคุณวา              

ถาไมใช จะโหวตให แตถาในที่สุดแลวมันใช ก็แกเสียงาย ๆ เลยวา ใหมีการอภิปราย                 

ไมไววางใจปละ ๑ ครั้ง เพราะวาในความหมายที่คุณบอกวาสองในสาม หรือสามในสี่             

ก็แลวแต เมื่อกี้นี้ผมฟงยังไมชัด ของจํานวนฝายคาน ฝายคานนี่ เกือบจะทําไดอยูแลว            

แลวก็ เปน เหตุที่ ทํ า ได  มันตางกันนิดหนึ่ ง  คือฝายคานจะทําก็ ได  ไมทํ าก็ ได  แคนั้ น                  

แตเขียนวา กี่สัดสวนเทาไรของจํานวนฝายคานนี่ หรือของจํานวนฝายที่ไมมีรัฐมนตรี              

ในสภา เทากับวา เขียนเงื่อนไขวา กระทําไดอยูแลว ใชหรือไมนะครับ ถาใช หลักการมันจะ

เปลี่ยนไป  นี่ผมตองพูดตรง  ๆ นะครับทานประธาน  ผมไมไดหมายความวา ผมยกมือ                

จะตองเขาขางคุณการุณเสมอ ขอถามใหเคลียร (Clear) แคนั้นละครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ชวยกันเคลียร        

ปญหา แลวก็ถาตัดสินไมได ตองออกเสียงนะ คุณการุณ เชิญครับ 

  นายการุณ  ใสงาม   :   ทานประธานที่ เคารพครับ  การุณ  ใสงาม  ครับ           

คําถามของอาจารยเจิมศักดิ์นั้นนะครับ เปนคําถามที่ถามไดทั้งกรรมาธิการและทุกทาน     

เพราะหลักการในการอภิปรายไม ไว วางใจนายกตาม  ๑๕๔  ไม ไว วางใจรัฐมนตรี                  

ตาม  ๑๕๕  เปนหลักการที่ เหมือนกัน  อยางเดียวกัน  คลายกันทั้งหมด  คือจะอภิปราย              

ไมไววางใจไดเพียงปละ  ๑  ครั้ง  เทานั้น  แตการจะอภิปราย  หรือไมอภิปราย  เงื่อนไข       

เหมาะสม หรือไมเหมาะสมในการอภิปราย มีเหตุแหงการอภิปรายหรือไม เหมือนกับมี   

ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั่นแหละครับ                 

แตไมใชมาใหผมเดินทางไปยื่นฟองศาลตอนายเจิมศักดิ์ เปนจําเลยไดทุกครั้ ง  ไมใช                  

ถามันไมมีเหตุแหงการฟองนายเจิมศักดิ์ ผมก็ฟองไมได แตถามีเหตุ ทุกวันผมก็ฟองได           

เห็นไหมครับ นี่คือเงื่อนไขของเขา การจะมีเหตุหรือไมเทานั้นเองครับ ที่จะอภิปรายไววางใจ    

หรือไมไววางใจนะครับ เพราะฉะนั้นเหตุแหงการอภิปรายนี้เปนหลักครับ -------------------------- 

 

                       - ๒๐/๑ 

 



 ๔๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         เสาวลักษณ ๒๐/๑ 

 

แตของผมที่ปรับตรงนี้ คือปรับจํานวนใหสามารถทํางานไดตอไป ไมวาจะเพิ่ม จะลด    

ประมาณเทาใดก็ตาม ก็ยังพอมีทางที่จะทําได ถาไปบังคับคานจนกระทั่งยากมากนะครับ 

พระพุทธเจาไมมีสิทธิไปตรัสรูนะ เพราะเขียนไวหามทําแบบพระพุทธเจานะ ก็เทานั้นแหละ 

พระพุทธเจาก็ไมเกิด เห็นไหมครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกคง         

เชิญกรรมาธิการ 

ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่ เคารพ     

กระผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ผมลองคํานวณตัวเลขเร็ว ๆ  เพราะเรามี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๔๘๐ คน นี่ ถาเอาตามรางของกรรมาธิการนะครับ คือ หนึ่งในหา      

ของ ๔๘๐ นี่ คือ ๙๖ คน แตถาเอาตามรางของทานการุณ ขออนุญาตเอยนามนะครับ          

ผมสมมุติตัวเลขวา มีฝายรัฐบาล ๓๐๐ คน ฝายคาน ๑๘๐ คน มีหวังรัฐบาลถลมทลาย         

เลยนะครับ ๓๐๐ ตอ ๑๘๐ นี่ ของทานการุณตองใชเสียง ๑๒๐ คนครับ มากกวาของ             

รางกรรมาธิการเสียอีก  หมายความวาที่ทานการุณตองการใหงายกวาเดิมนี่  มันยาก       

กวาเดิมครับ นี่ไมพูดถึงวา ถา สส. ฝายคานมีมากกวา ๑๘๐ นะครับ เปนสัก ๒๐๐ คน      

ตัวเลขยิ่งมากไปอีกครับ เพราะฉะนั้นขอเสนอของทานการุณ พอคํานวณเปนตัวเลขมา     

ตรงกันขามกับที่ทานการุณตองการ คือยากกวาของกรรมาธิการเสียอีกนะครับ ผมยังคิดวา

กรรมาธิการก็ขอยืนยันครับวา หนึ่งในหาที่กรรมาธิการไดเรียนไวนี่นาจะเหมาะสมแลวครับ      

ขออนุญาตเปลี่ยนจากหนึ่งในสี่ เปน หนึ่งในหา นะครับ แลวตัวเลขนาจะงายกวาของ              

ทานการุณครับ ขอบคุณครับ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เรียนอยางนี้นะครับ     

ทานการุณพูดแลว ขอออกเสียงเลยนะครับ สรุปเลย เชิญครับ 

นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานที่เคารพครับ ถาฝายคานคะแนนเสียง         

ยิ่งมาก โอกาสแหงการเปดยิ่งไดอยูแลว และก็เปดไดงายอยูแลว ก็คือวา สามในสี่ของสวนที่

เสียงของฝายคาน  เพราะมันจะเปนเงาตามตัวทาน  เมื่ออันนี้ยิ่ งมาก  มันก็เงาตามตัว                  

ขึ้นไปมาก อันนี้ลดลงมานอย ก็ลดลงมานอย ของผมนี้ ๑๐ คน ยังเปดอภิปรายไดเลย       

สมมุติวา ๑๐ คน เปดอภิปรายไดเลยสามในสี่ของ ๑๐ คน ก็เปดอภิปรายได ไมไววางใจ  



 ๔๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         เสาวลักษณ ๒๐/๒ 

 

สมมุตินะครับ เอาละของผมนี้ เปนเงาตามตัวขึ้น  ๆ ลง ๆ ถาทานเห็นวา สวนนี้ถาเกิด  

ปญหาในกรณีที่ เสียงฝายคานยิ่ งมาก  จะทําใหยาก  เอาไหมละถาอยางนั้น  ถาทาน              

เห็นดวยกับผม ผมเห็นดวยกับทาน เอาหลักของทานมาเขาดวย ถาเสียงของ เอารวมเลย ผมจะ

บอก ถาเสียงของฝายคานนี้นะครับ ยึดหลักที่สามในสี่เสียกอนของฝายคาน ถาสามในสี่ของ        

สองในสาม ใชไหมครับ แหม มันจําตัวเลขสลับไป สลับมา เอาหลักการ เอาหลักการ ทานอยา

มาติดยึดตัวเลขเล็ก ๆ นอย  ๆ นะครับ ไมอยางนั้นยาว มันเยอะเกินนะครับ ตัวเลขมัน             

๓ มาตรารวมกัน ผมตอนนี้กําลังจําตัวเลข ๓ มาตรา ครับ ๑๕๔  ๑๕๕  ๑๕๗ มันสับไป         

สับมา เอาหลักการนะครับทาน  ถาทานบอกวาของทานดี  ผมบอกของผมดี รวมไหม              

ถาอยางนั้น แกปญหาไดหมดเลย ถากรณีที่จํานวนของฝายคานมันไมไดแบบที่ทานวา            

ก็เอาแบบของทาน แตถาจํานวนมันนอยต่ําลงมา แบบของทานไมได ใหเอาแบบของผม โอโฮ    

ทีนี้ครบเลย  ครบเลยทาน  มอบใหทานเปนผู ไปเขียน  อันนี้ยก  ถาทานเห็นดวยอยางนี้              

นะครับ รวมอยางนี้นะครับ ยก อนุญาตใหทานไปเขียนเลย ผมไมตองไปเขียนแลวทีนี้          

เร่ืองงาย ๆ แลว  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ถาเกิด ถาเขา        

ไมยอมตองโหวตดวยนะคุณการุณ เดี๋ยวถามเขากอน  เดี๋ยวถามเขากอน  ใหเวลาเขา           

กอนครับ  

รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ทานประธานครับ ผมขอ

เคลียรประเด็นนี้นิดเดียวนะครับ ผมคิดวาคุณการุณ ขอเสนอสุดทายนี้คอนขางดีมาก                  

คือที่กรรมาธิการเมื่อกี้หยิบตัวเลขขึ้นมานะครับ  ถาตัวเลขสูงนี่  ก็จะเห็นวา  พอของ                 

คุณการุณนี่จะอภิปรายยากกวา ที่จะเปดอภิปรายไมไววางใจยากกวา แตของคุณการุณนี่      

จะดีเมื่อฝายคานมีจํานวนนอยในสภา นอยมาก ๆ ยกตัวอยางวา ถาสมมุติฝายคานมีแค        

หาสิบ สามในสี่นี่ มันก็ สามสิบกวาคน ก็เปดได  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สองในสาม 

 

 

 



 ๔๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         เสาวลักษณ ๒๐/๓ 

 

รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   :   สองในสาม  ก็คํานวณไปนะครับ               

ก็สามารถจะ เปด ได  ใช ไหมครับ  แตถ าฝ ายค านมี จํ านวนน อยนี่  ไปทํ าตามแบบ          

กรรมาธิการนี่ เปดไมไดเลย เพราะวาฝายคานมีนอยอยูแลว ไมมีโอกาสตรวจสอบในสภาเลย -- 

 

                                         - ๒๑/๑ 

  



 ๔๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                      พรเทพ ๒๑/๑ 

 

เพราะทานไปเขียนไววา  ตองหนึ่งในหา  ซึ่งเทากับเมื่อกี้ เทาไรนะครับ เกาสิบกวาคน                  

ใชไหมครับ  ก็จะตองล็อกอยูที่ เกาสิบกวาคน  พอฝายคานมีแค เกาสิบ  หรือนอยกวา              

ฝายคานไม มี โอกาสเลย  แตถาบวกกัน  ๒  อยาง  ของทานดวย  ของคุณการุณดวย                  

ในเงื่อนไขที่ฝายคานนอย  ก็ไปใชหลักเกณฑของคุณการุณคือ  สามในสี่ของจํานวน              

ฝายคาน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อาจารยสรุปเลยนะครับ 

คุณการุณนิดหนึ่ง เดี๋ยวยกรางเขาจะตอบคุณแลว  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ตอเนื่องนิดเดียวเองครับ 

ไมอยางนั้นการอภิปรายของผมจะขาดตกบกพรองและไมสมบูรณ สั้น ๆ อันนี้เปนรูปธรรม 

ตัวอยางจริงเลยเกิดขึ้น รัฐธรรมนูญกัมพูชา (ราชอาณาจักรกัมพูชา) บอกวา การจัดตั้งรัฐบาล

ไมใชเสียงขางมาก ตองสองในสาม ทานประธานครับ ๓ พรรค พรรคประชาชน พรรคซีพีพี 

(CPP – The Cambodian People’s Party) นะครับ พรรคฟุนซินเปก (Funcinpec) และสม รังสี 

ตั้งกันไมได จนตองเกิดปญหาตั้งนายกรัฐมนตรี ๒ คน เพราะอะไร เพราะตองรวม ๒ พรรคใหญ 

เหลือพรรคสม รังสี อยูสี่หาแตม สิบแตม ๑๒ คะแนน ตองมีนายก ๒ คน คนที่ ๑  คนที่ ๒ 

ตอจากนั้นมาเลือกตั้งรอบที่ ๒ เปนอยางไรครับ สองในสามของรัฐธรรมนูญแบบนี้แหละครับ     

ที่มีปญหาที่จํานวนมากแบบนี้ จนกระทั่งทําไมไดนี่แหละครับ เกิดปญหาอีกเหมือนกัน ปรากฏ

เกี่ยงงอนกันจนสองป สามป กวาจะตั้งรัฐบาลได สุดทายก็ตองรวมแบบนี้อีก นี่เขาเรียกวา     

ทําใหเกิดปญหา และทําใหปญหานั้นทําไมไดในวันขางหนา แตถาแกอยางที่ผมเสนอ          

ทานประธานครับ มากก็ทําได ถานอยก็ทําได ทําไมทานไมชอบของที่มันทําไดทุกอยางละทาน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมเกียรติวาไง    

ไมไดแปรอยูในนี้ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ไมไดแปรครับทานประธานครับ ก็นาจะมองเห็น

ชัดเจนแลวนะครับวา มันมีสวนดี สวนไมดีดวยกัน หรือวาดีทั้งหมดนะครับ ทานประธานครับ 

กราบเรียนครับ ผม สมเกียรติ รอดเจริญ สสร. ครับ ขออนุญาตหาขอยุติครับ ใชสวนผสม

ผสานครับ จะไดมีขอยุตินะครับ ใชหลักการของขอความของทานกรรมาธิการแหละครับ 

 



 ๔๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                   พรเทพ ๒๑/๒ 

 

เปนหลัก เพราะวาดีอยูแลว มองเห็นวาดีนะครับ แลวก็ตอดวย ใชคําวา หรือ ขอความของ

คุณการุณที่แปรครับ มันจะมาดวยกันไดทั้งคูครับ ทั้ง ๒ ชอง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวตองถามวา         

ยกรางเขายอมไหม ถายกรางเขาไมยอม ตองตัดสินแลวครับ ยกรางวาอยางไรครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ                 

ขออนุญาตสั้น ๆ นิดเดียว ประเด็นที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ยกขึ้นมาวา ถาต่ํากวา ๙๖ นี่จะ      

ทําอยางไร  จะมีปญหาใชไหม  ขออนุญาตกราบเรียนวา  จริง  ๆ  กรรมาธิการคิดแลว                

นะครับ ก็จะมีมาตรา ๑๕๖ วา ถาไมถึง ๙๖ นี่ ก็สามารถทําไดตามมาตรา ๑๕๖ ขออนุญาต

ยืนยันรางครับ แลวก็นาจะลงมติไดครับ  

  นายการุณ ใสงาม : ทานประธานครับ ขออนุญาตอีก ถา ๑๕๖ ผมบอกแลว

อยางไรครับวา มีเพียงคนเดียวก็ขวางโลกได ทานประธานครับ ถาใช ๑๕๖ นะครับ มีเพียง    

คน เดี ย วที่ ไ ม ยอม  ผมยกตั วอย า ง เ กิ ดขึ้ น จ ริ ง แล วนะครั บ  กรณี  เ อ า เ อ ยชื่ อ ก็ ไ ด                  

พรรคพลั งธรรม  กรณีคุณสุดารัตน เปนผู แทนคนเดียวนั่ นน ะ  ทานจํ า ไดหรื อ เปล า                  

ไมเขาประชุม กรรมการบริหารพรรคก็ขับ องคคณะของการประชุมขับออกจากพรรค ก็ไม

เกิดขึ้น ก็ขับออกไมได มันเกิดเหตุใหเห็นตําตา ทําไมทานจะปฏิเสธเรื่องนี้ ผมเศราใจ           

จริง ๆ เลยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ออกเสียงนะครับ      

ทานครับ เพราะวาเราเถียงกันมานานแลว ขออนุญาตออกเสียงตามกรรมาธิการ แลวก็ถาไม

เปนไปตามนี้ก็มีผูแปร คือของทานการุณนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ขอเสนอใหกรรมาธิการรับอยางนี้        

ไดไหม  ถาอยางนั้นขอเสนอขอปรับปรุง  ของกรรมาธิการยืนนะครับ  ผมขออนุญาต    

กรรมาธิการครับ ทานประธานครับ ขอเสนอขอปรับปรุงคือ เอาของคณะกรรมาธิการ              

กับของผมรวมกัน หากอยางใดอยางหนึ่ง ใหเอาอยางใดอยางหนึ่ง เอาของคณะกรรมาธิการ      

กับของผมรวมกัน หากเปนอยางใดอยางหนึ่ง ใหใชอยางใดอยางหนึ่ง  

  นายนรนิ ติ  เ ศ รษฐบุ ต ร  (ประธ านสภา ร า ง รั ฐ ธ ร รมนูญ )  :  ฟ ง เ ข า                  

เขายอมไหม จะไดตกลงเสียที 



 ๔๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     พรเทพ ๒๑/๓ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภา               

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ ความจริงผมไมอยากพูดเลยนะครับ แตจําเปนตอง         

พูด  เพื่อหลักการนะครับ  ทานประธานสภาที่ เคารพครับ  การยื่นญัตติ ไม ไววางใจนี่    

รัฐธรรมนูญทั่วโลกไดกําหนดไววา เปนอํานาจของรัฐสภา เปนอํานาจของสภานะครับ        

ไมใชเปนเรื่องฝายแคน  ไมใชเปนเรื่องฝายตรงกันขามครับ ไมมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ                

ที่ไหนทั่วโลกครับ ที่กําหนดไววาจํานวนของฝายตรงขามกับรัฐบาล ที่จะยื่นญัตติไมไววางใจ           

มันจะทําใหรัฐสภากลายเปนที่สัประยุทธในทางการเมืองขนานใหญครับ แลวก็ตั้งปอมกัน         

โดยตลอดครับ ทานบอกวาใหคณะกรรมาธิการถอยหลัง ---------------------------------------------- 

 

                     - ๒๒/๑ 



 ๔๙ 
 สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                    อุทัยวรรณ  ๒๒/๑ 

 

แลวก็ใหดูของทานครับ ผมเคารพในความคิดเห็นของทานการุณ ขออนุญาตเอยนามนะ       

ทานมีความรู มีความเชี่ยวชาญ และทานมีความฝงใจ มีจิตเจตจํานงที่จะแกปญหาอะไร       

ตออะไร แตในเรื่องหลักการนี่นะครับ เราจะทําใหเสียหายไมไดครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งนี่เรา

เขียนรางรัฐธรรมนูญ เขียนไปเพราะวา เรามีความแคน ทําไมไดครับ ทานจะเห็นไดเลยวา ผมนี่

มีจุดยืนอยูตลอดเวลาวา เราจะทําการเมืองใหดี ทําการเมืองใหสะอาด ทําการเมืองใหปลอด

จากการตอสูกันดวยวิถีทางที่ไมชอบ เราพยายามสกัดนะครับ เราพยายามปองกัน เราพยายาม

แกไขในทุกวิถีทาง ในทุกจุด โอกาสที่จะมีการดําเนินการ เพื่อที่จะตรวจสอบฝายรัฐบาล             

มีอยูตลอดเวลา แลวเราก็มีการตรวจสอบแบบเขมงวดนะครับ ทานที่เคารพครับ จิตเจตจํานง

ของเรานี่ เราพึงรางรัฐธรรมนูญเพื่อสวนรวมครับ เพื่อใหเห็นวาเราไมไดมีจิตเจตจํานงที่จะไลลา

พิฆาตผู ใดคนใดคนหนึ่ ง โดยเฉพาะ  ตรงนี้ ต อง เปนหลักการครับ  เซนเชอร  โมชัน              

(Censure motion) ทุกรัฐธรรมนูญของทุกประเทศนี่ กระผมขอเรียนวา เปนเรื่องของ เนชันแนล       

แอสเซมบลี (National Assembly) คือเปนเรื่องของรัฐสภาลวน ๆ จริง ๆ ครับ ขอใหยึดถือ

หลักการนี้ไวนะ อยากใหจารึกไวในประวัติศาสตรนะครับวา การเขียนรางรัฐธรรมนูญของเรานี่

เปนไป เพราะวาเราตองการที่จะทําอะไรกับจุดใด จุดหนึ่งโดยเฉพาะนะครับ ขออนุญาตครับผม 

ขอใหออกเสียงครับ  

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานครับ ขอตอเนื่องของทานวิชา ไมอยางนั้น     

พี่นองประชาชนจะเขาใจวา สภานี้กําลังรางรัฐธรรมนูญเพื่อไลลา หรือเพื่อแกแคน ผมเขียน

รัฐธรรมนูญ ขอเสนอของผมเปนการยกรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริงในประเทศนี้ ใหทานเถียงวา

รูปธรรมของผมผิดสิครับ รูปธรรมของผมไปจนถึงกัมพูชาที่เกิดขึ้น ทานบอกสิวา ไมใช แตถา

การอภิปรายนั้นไมยกรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเทียบเคียงกับการแกไขปญหา มันเปนไปได        

อยางไรครับ ทานครับ ทานเขียนคําพิพากษา เขียนคําพิพากษาโดยไมมีฐานแหงความเปนจริง

จากขอเท็จจริงในการยื่นฟอง นั่ง ๆ เทียน ทานเขียนคําพิพากษาเลยไดหรือเปลา ไมมีโลก      

แหงความเปนจริง ไมมีที่ไหนเขาเขียนคําพิพากษาโดยไมมีคําฟอง โดยไมมีขอเท็จจริงแหง     

การสืบพยาน โดยไมมีพยานโจทก  พยานจําเลย มันเปนไปไมได ผมนําพยานเขามาสืบ         

เทานั้นเองครับ มาเบิกความเทานั้นเองวา ขอเท็จจริงดังตอไปนี้มันเกิดขึ้นอยูจริงในประเทศไทย 

 



 ๕๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                   อุทัยวรรณ  ๒๒/๒ 

 

และสังคมไทย ถาเปนอยางนี้ ถาจะแกปญหากันตองแกอยางที่วานี้ ถาเห็นวาของผม              

ไมเหมาะสม ก็เชิญครับทานครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถาอยางนั้น            

ออกเสียงนะครับ ออกเสียง ทานสมาชิกครับ 

  (นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  มีสัญญานใหสมาชิก

ที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมจะถามนะครับ    

ในมาตรา ๑๕๔ นี่ครับ ไมมีการแกไข ถากด เห็นดวย เทากับเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ            

เห็นดวยกับกรรมาธิการที่แกไขแลวนะครับ เปนหนึ่งในหานะครับ ตรงกันนะครับ สวนถา         

ไมเห็นดวย ก็เทากับเห็นดวยที่กลุมทานพิเชียรที่ทานการุณอธิบาย เร่ืองสองในสามของรัฐสภา   

ที่มิไดมีสมาชิกรัฐสภาในสังกัดพรรคของตนดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ตามที่วานี่นะครับ           

เขาใจตรงกันแลวนะครับ ออกเสียงครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีทานผูใดออกเสียง

ไมไดใหยกมือขึ้นนะครับ ทานวิทยานะครับ เจาหนาที่ไปชวยหนอยครับ อยาเพิ่ง ยังไมไดรวม   

นะครับ ผมถามใหม ใครเห็นดวยกับกรรมาธิการนี่นะครับ ซึ่งแกเปนหนึ่งในหาแลวนี่ ใหกด          

เห็นดวย  ใครไมเห็นดวยกับกรรมาธิการคือ เห็นดวยกับกลุมคุณพิเชียร ซึ่งทานการุณ            

เปนคนอภิปรายนั่นแหละ เชิญครับ ใครที่กดยังไมไดยกมือขึ้นครับ เหลือทานวิทยาทานเดียว   

นะครับ ออ ทานสุนทรครับ เจาหนาที่ชวยประสานใหทานออกเสียงไดดวยครับ ออกเสียงดีกวา

ครับ ยังไมไดรวม ออกเสียงลงคะแนนนะครับทาน 

  นายสุนทร จันทรรังสี    :   ครับ ผมไมเห็นดวยครับ 

   

                      - ๒๓/๑ 



 ๕๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      นัชชา ๒๓/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมใชบัตรละทาน      

ขอความกรุณาใชบัตรดีกวา เพราะยังไมไดใหเขารวมคะแนน ทานอื่นมีไหมครับ เชิญครับทาน 

   นายชนินทร บัวประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ผมขอถามใหชัดเจนอีกทีครับ    

ของคุณการุณนี่ คือของกรรมาธิการ และบวกดวย 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมใชครับ ไมใชครับ ของ

คุณการุณนี่ อยางเดียวนะครับ ตามที่ทานแกไขครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  คือกรรมาธิการเขาใจราย ไมยอมใหรวมครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  แลวไมยอมมอง

กรรมาธิการเลย ตกลงนะครับ ไมมีใครแลวนะครับ ขออนุญาตรวมคะแนนครับ เดี๋ยวมาตรา 

๗๓ นะครับ เขาประชุม เห็นดวย ๓๘  ไมเห็นดวย ๓๑  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      นัชชา ๒๓/๒ 

 

   เชิญครับ ทานครับ  

   พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม            

พลตํารวจเอก มีชัย ครับ ตามขอบังคับ คะแนนเสียงไมเกิน ๑๐ คะแนนนะครับ ขออนุญาต  

โหวตใหมครับ ตามขอบังคับครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ออ ทานขอโหวตใหม  

ใชไหมครับ 

   พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ  :  ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญนะครับทาน       

ไมมีใครขัดของนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานครับพรอมแลว   

นะครับ ขอใหลงเสียงใหมนะครับ เห็นดวย คือเห็นดวยกับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ตามขอบังคับ            

ตองใชบัตรครับ ผมพูดแบบนี้ตามขอบังคับเฉย ๆ นะครับ ไมไดคิดวาเขาขางไหน อะไรทั้งสิ้น  

นะครับ ไปดูไดวา เมื่อกี้ผมโหวตอะไร ขอบพระคุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ผม การุณ นะครับ ทานประธานจะเห็น

คะแนนเสียงนะครับ เฉียดฉิวมาก อันที่ ๑ นะครับ ทานกรรมาธิการครับ เร่ืองนี้สมาชิกทั้งหมด

สวนหนึ่งลังเลนะครับ ขอเสนอของผมที่ดีที่สุดทําไมทานไมรับ กรุณาเถอะครับ รวมนะครับ 

ขอเสนอของผมนะ รวม แลวถาเกิดลงไป ลงมานี่นะครับ เกิดตัดสินใจใหม สมาชิกมาทางผมปบ

นี่นะไดมาฝงผมอยางเดียว แตถารวมมันจะเกิดประโยชนกวา ทานทําไมไมเอาครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เราจะตองใชบัตร

ลงคะแนนไหมครับ 

   นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ) : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม    

ไพโรจน พรหมสาสน สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ ไมใชในฐานะกรรมาธิการ ขออนุญาต        

ขอใหยกเวนขอบังคับ เพื่อความรวดเร็วในการประชุม เนื่องจากเวลาเราจํากัด หรือขอใหโหวต

เหมือนอยางเมื่อคืนกอน ที่เราทําครบั ขอบคุณครับ 



 ๕๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     นัชชา ๒๓/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกวาอยางไร

ครับ ทานไพโรจนเสนอใหยกเวนขอบังคับ ทานผูใดเห็นดวยไหมครับ ขอคํารับรองครับ  

   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพราะฉะนั้นเห็นดวย

นะครับ แลวก็จะโหวต โดยกดปุมตามเดิมนะครับ ไมมีผูใดขัดของนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เพราะฉะนั้นออกเสียง

อีกทีหนึ่งนะครับ เชิญครับ 

   (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณใหสมาชิก

ที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีทานผูใดยังไมได   

ออกเสียงไหมครับ มีไหมครับ เชิญครับ มีอีกไหมครับ นอกจากทานกฤษฎาครับ มีอีกไหมครับ 

ทานที่อยูขางนอกมีไหมครับ ทานครับกําลังออกเสียงนะครับ ไมมีแลวนะครับ รวมคะแนนครับ 

มีผูเขาประชุม ๗๕  เห็นดวย ๓๘  ไมเห็นดวย ๓๒  งดออกเสียง ๕ ครับ ทานครับมีมติตามนี้  

นะครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ  

  

                        - ๒๔/๑ 

 

 

 

 



 ๕๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        สุพิชชาย ๒๔/๑ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเลขาครับ 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๕๕     

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญตัติ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกรางครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 

มาตรา ๑๕๕ เมื่อกี้เราไดพูดมาตรา ๑๕๔ ไปนะครับ กรรมาธิการขออนุญาตแกจาก หนึ่งในหา 

เปน หนึ่งในหก ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ขอแก เชิญทานการุณ          

วาอยางไรครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ไมชัดครับ กรรมาธิการครับ ทานแกอยางไรนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขาใหนอยลงไป       

จากนายกหนอย  

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานลองคํานวณสิครับ หนึ่งในหก เทาไรครับ ๘๐ คน       

ใชไหมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : มันตองนอยกวา    

นายกครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  คือถาผมอภิปรายไป เร่ืองเกี่ยวกับกึ่งหนึ่งของจํานวน    

ของฝายคานนะครับ  ของจํานวนฝายคาน  ก็จะแพอีกเหมือนเดิม  ก็จะอยางเดียวกัน                 

คําอภิปรายก็เปนอยางเดียวกัน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใช 

   นายการุณ ใสงาม  :  เพราะฉะนั้นขอเอาคําอภิปราย ที่อภิปรายผานมาแลว      

มาแปรญัตติในคําอภิปราย ๑๕๕ ทั้งหมด 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  แลวขอใหออกเสียง 

นายการุณ ใสงาม  :  เมื่อไดอภิปรายครบถวนแลว ก็ขอใหออกเสียง 

 



 ๕๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        สุพิชชาย ๒๔/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพราะฉะนั้นออกเสียง

เลยใชไหม เพราะอภิปรายไปหมดแลวนะ ขอออกเสียงนะครับ ถาใครเห็นดวยกับกรรมาธิการ

นะครับ ซึ่งเปลี่ยนเปนหนึ่งในหกแลวนะครับ จํานวน สวนไมเห็นดวย คือเห็นดวยตามที่        

ทานการุณแปรไวในมาตรา ๑๕๔ ไมใชแลวสิ ๑๕๖ ครับ ใชไหม ๑๕๔ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ผมตอนนี้พิจารณา ๑๕๕ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ๑๕๕ ครับ                 

ขอประทานโทษ   

   นายการุณ ใสงาม  :  ผมก็แปรอยูใน ๑๕๕ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ๑๕๕   

   นายการุณ ใสงาม  :  คือเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคาน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานสมาชิก                

ดูมาตรา ๑๕๕ ที่บอกวา เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกรัฐสภาที่ มิไดมีสมาชิกรัฐสภา              

ในสังกัดของพรรคตนดํารงตําแหนงรัฐมนตรี คือเนื้อสําคัญอยูที่เปลี่ยนจํานวน 

   นายการุณ ใสงาม  : แตวาคําวา รัฐสภา เนื่องจากแปรตอนนั้นเปนสภาเดียว      

ก็เปลี่ยนเปนสภาผูแทนราษฎรครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ก็เปลี่ยนเปน    

สภาผูแทนราษฎรครับ  ตรงกันนะครับ  ขอใหออกเสียงนะครับทานครับ  ถาเห็นดวย                  

ก็เห็นดวยกับกรรมาธิการที่ขอแกจํานวนแลวนะครับ เปนหนึ่งในหก แลวถาไมเห็น ก็เทากับ     

เห็นดวยกับคุณการุณนะครับ 

   (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณใหสมาชิก

ที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีทานผูใดยังไมได   

ออกเสียงไหมครับ ทานผูใดยังไมออกเสียง ยกมือหนอยนะครับ ใครนะครับ ทานวิทยาครับ 

สงสัยทานวิทยาตองยายที่แลว บัตรตรงนั้น ที่นั่งตรงนั้น ออกไดไหม ไดหรือยังครับทาน ไดแลว 

มีทานอื่นไหมครับ ไมมีนะครับ  ผมจะไดรวมคะแนนครับ รวมคะแนนครับ มีผูเขาประชุม ๗๔  



 ๕๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        สุพิชชาย ๒๔/๓ 

 

เห็นดวย ๔๓ ไมเห็นดวย ๒๗ งดออกเสียง ๔ นะครับ ผานนะครับทาน เปนอันวา เห็นดวยกับ

กรรมาธิการในมาตรา ๑๕๕   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        สุพิชชาย ๒๔/๔ 

 

  เลขาครับ 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   มาตรา ๑๕๖     

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนญู)  :  ครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ     

ในมาตรา ๑๕๖ ที่กรรมาธิการไดเขียนไวนี่นะครับ มีขอบกพรองจริงอยางที่ทานการุณไดกลาว

ไวนะครับ รางของกรรมาธิการนั้นบอกวา ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนทั้งหมดเทาที่มีอยู

นะครับ คือพรรคฝายคานนี่นะครับ มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ      

ไมไววางใจนายกได หากคะแนนไมครบตามมาตรา ๑๕๔  ๑๕๕  คําวา ทั้งหมดเทาที่มีอยู    

ของกรรมาธิการนั้น มีปญหาจริงอยางที่ทานการุณไดพูด เพราะวาถามีพรรคฝายคานคนใด    

คนหนึ่งนะครับ เพียงคนเดียวก็สามารถขัดขวางไมใหมีการอภิปรายไดตามมาตรา ๑๕๖ ได                

ซึ่งเปนเจตนารมณของกรรมาธิการที่บอกวา ถาเขาคะแนนไมถึงหนึ่งในหา หรือหนึ่งในหก    

ตาม ๑๕๔ ๑๕๕ นี่ เขาควรจะอภิปรายไดภายใน ๒ ป กรรมาธิการก็เห็นดวยกับทานการุณครับ 

คงขออนุญาตแกไข ขอหารือวาจะเปนสองในสามของฝายคานทั้งหมดเทาที่มีอยูนะครับ ของ

ฝายคาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  จํานวนหรือเปลา 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ของจํานวนฝายคานนะครับ 

ของที่ไมใชสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายรัฐบาลครับ 

                                  

 

                     - ๒๕/๑ 

          

   

   

  



 ๕๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                           สายชล ๒๕/๑ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานการุณ               

วาอยางไรครับ เชิญ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาต        

ทานประธานนะครับ อยากจะใหทานกรรมาธิการคิดใหดีนะครับ คือไมใชหมายความวา       

พอลดจํานวนจากเมื่อกอนตองรอยเปอรเซ็นต เหลือสองในสามใชไหมครับ ก็ประมาณ          

๖๖เปอรเซ็นต นี่มันจะดี คือ ๖๖ เปอรเซ็นตนี่ ก็ทําใหหนึ่งในสามอีกสวนหนึ่งนี่มีอํานาจในการ  

วีโต (Veto) ตลอด ผมคิดวา ถาเปนเจตนารมณของเราวา จํานวนขนาดลดไปอยางนั้นแลว    

เขาก็ยังเปดอภิปรายไมได ๒ ป แลวก็ยังเปดไมได มันสะทอนใหเห็นวา แลวเขาก็อยากจะเปดนี่ 

แสดงวาบานเมือง ถาตัวหลักการนี่มันมีปญหาจริง มันตองเปด ทําไมไมเอาเกินกึ่งหนึ่งละครับ      

ตรงครึ่งนี่มันนาจะดี ไมใหฝายหนึ่ง ฝายใดบล็อก (Block) อีกฝายหนึ่ง เพราะวามันเกินแลว    

๒ ป มันไมมีทางแลว ใหเขาเถอะครับ ตรงนี้นะครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณการุณกอนนะ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ใสงาม สสร. นะครับ   

ผมขอยืนยันนะครับวา ทั้ง ๑๕๔ ของกรรมาธิการก็จะมีปญหาในอนาคต ๑๕๕  ที่ผานไปเมื่อกี้    

ก็จะมีปญหาตอไปในอนาคต ขอย้ําและบันทึกเอาไว แลวทานคอยดูกันไมนานเกินรอนี้  

   ขอที่ ๒ ที่ผมแปรญัตติไวให เกี่ยวกับเร่ืองนี้นะครับ และผมอภิปรายลวงหนา      

ไปแลววา เสียงขางนอยเพียงคนเดียวจะเปนเสียงชี้ขาดทุกอยาง คือไมใหเกิดการเปดอภิปราย

ไดเลย และถาผมเปนฝายรัฐบาลที่เตรียมการจะตั้งรัฐบาล ผมจะหาชองทางใหคนของผม       

ไปชนะเลือกตั้ง โดยสรางพรรคนอมินี (Nominee) ขึ้นมานี่นะครับ ใหไดสักอยางนอย ๑ คน    

สักที่หนึ่ง แลวใหคนนั้นแหละครับ พรรคนั้นแหละครับ ไปอยูฝายคาน เพราะผมไมใหมันมารวม

รัฐบาล เทานั้นแหละครับ คนนี้จะชี้ขาด ชี้เปน ชี้ตายหมดเลย แตทีนี้ทางกรรมาธิการเห็นดวย

สวนนี้ก็มาปรับใหเหลือสองในสาม สองในสามจะมากไป เพราะบางทีจํานวนพรรคที่อยู       

ฝายคาน ทานดูนิ้ว สองพรรคที่อยูนี้นะครับ บางทีใกลเคียงกันมาก และหลายครั้งมากนะครับ    

ที่จะมี ๒ พรรคเล็ก ๆ ประมาณ ๓๐ คะแนน  ๒๕ คะแนน  หรือ ๔๐ คะแนนนี่นะครับ มาอยูเปน

ฝายคาน สองสามพรรคนี่นะครับ มีบอยครั้งมาก ทานไปเปดดูประวัติศาสตรการเมืองไทย      

ที่สําคัญเพียงพรรคเดียวเทานั้นที่เกิดนอมินีขึ้นมานะครับ  ก็จะทําใหพรรคหนึ่ง  หรือ  ๒  พรรคนี่  



 ๕๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                           สายชล ๒๕/๒ 

 

ไมมีโอกาสทํางานไดอีกเหมือนกัน ๒ ป ๔ ป ๖ ป ๘ ป แก ถาผมจะยอมทานไดนะครับ        

ทานเอาสิ่งที่ผมเสนอในมาตรา ๑๕๕ คือ เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกฝายคานที่มีอยู ก็ถือวา 

๒ ปนะครับ ใหถือวา เปดได ถาอยางนี้นี่ครับ ผมพอจะเห็นดวยครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ยกรางครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการยกรางครับ ตองขอขอบคุณทานการุณ ใสงาม ดวยใจอยางยิ่ง

นะครับ ความจริงทานเจิมศักดิ์ดวยนะครับ แตวาโดยเฉพาะทานการุณ เมื่อวานทานก็ไดติติง 

แลวก็แนะนํากรรมาธิการยกรางหลายเรื่อง แลวก็ชวยดูรางของกรรมาธิการยกรางโดยละเอียด

นะครับ ผมขออนุญาตเรียนวา กรรมาธิการยกรางจํานวนมากเข็นเรื่องนี้ แลวก็ขอบคุณ         

ทานการุณเปนอยางยิ่งที่ชวยตรวจราง แลวก็ดูรายละเอียดทั้งหลาย แลวก็พบวามีขอบกพรอง  

อยูจริงครับ ใน ๑๕๖ ก็มีขอบกพรองอยูจริง อยางที่ทานการุณไดเรียนทานสมาชิกสภาราง      

ไปแลว ก็ขออนุญาตใชคําของทานการุณในมาตรา ๑๕๕ นะครับ ซึ่งตรงกับทานเจิมศักดิ์        

อยูแลวครับ กรรมาธิการเห็นดวยครับ ขออนุญาตใชตามนั้นเลยนะครับ คือเกินกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกอะไรวาไปนะครับ ตามนั้นนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ปรากฏวาในนี้มีกลุม

ของทานวิชัย เพราะฉะนั้นกลุมทานวิชัยยอมตามนี้ใชไหมครับ ทานครับ ขอยืนพูดนิดหนึ่งวา

ถอนใชไหมครับ ใครครับ เพราะวาในเอกสารมีแปรอยู  

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  ขอถอนครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ทานการุณ       

วาอยางไร เขาเปนไปตามนี้แลวนะครับทาน 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ก็ขอขอบคุณนะครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ตกลงทานสมาชิก

เขาใจนะครับ ทานกรรมาธิการยกราง ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ        

ทีนี้ขอเรียนนิดเดียววา อยากใหฝายเลขาธิการของสภานี่ กรุณาชวยเตรียมบัตรไวดวยนะครับ    

คือผมไมคอยสบายใจนักวา ถาเราโหวต เขามีผูนับคะแนนครั้งที่ ๒ แลวนี่ เราก็จะใชโหวต 



 ๖๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                         สายชล ๒๕/๓ 

 

แบบเดิม มันก็คือการนับคะแนนครั้งที่ ๑ นั่นเอง แตเราก็อะลุมอลวยนะครับ ชวยกรุณาทําบัตร

อยางที่เราเคยทํากันในสภานะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ครับอันนั้น หมายความ

วาไมไดขัดของเรื่องนี้นะ อาจารยบอกเรื่องลวงหนาใชไหม ทีนี้เ ร่ืองนี้เปนอันวา มติตาม          

มาตรา ๑๕๖ นี่นะครับ กรรมาธิการแกไขเองนะครับ ------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                         - ๒๖/๑ 

   

 



 ๖๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      วีรุทัย ๒๖/๑ 

 

แลวก็สมาชิกตกลงเห็นดวยตามที่กรรมาธิการแกไขใหมนะครับ ก็จะไดผานมาตรา ๑๕๖     

เชิญตอไปครับ ทานเลขาครับ 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๕๗      

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอาจารยสมชัยครับ 

ไมมีของทานการุณนี่ มาตรา ๑๕๗ มีของทานอาจารยสมชัย เชิญทานสมชัยกอนครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ดวยเหตุเปนหลักการ เดี๋ยวใหทานกอนครับ พอดีมันเปน

หลักการ ถาสภาเดียวมันจะขึ้นไปอยูที่นั่นนะครับ เดี๋ยวผมขออภิปรายตอครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ขอทานสมชัยกอน 

ทานเปนเจาของ 

   นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม สมชัย      

ฤชุพันธุ ครับ ผมไดแปรญัตติไวในมาตรา ๑๕๗ นะครับ ในเรื่องจํานวนของสมาชิกในวุฒิสภาที่

จะเสนอเรื่องขออภิปรายทั่วไปในวุฒิสภานะครับ เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงและ     

ชี้แจง จํานวนที่กรรมาธิการกําหนดไวคือ สามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ซึ่งเทากับ        

๖๐ เปอรเซ็นต นะครับ ผมคิดวาเปนจํานวนที่มากเกินไป การขอเปดอภิปรายเพื่อใหมีการชี้แจง

นี่ เปนเรื่องซึ่งไมหนักหนาอะไร และควรจะทําใหงายขึ้น จึงขอแกเปน กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอถามกรรมาธิการ

กอนนะครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ทานสมาชิกครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการ ขอเสนอแนะของกลุมทานสมชัย  

มีเหตุ มีผลนะครับ กรรมาธิการเห็นดวยนะครับวา การอภิปรายไมไววางใจ ประทานโทษครับ 

การอภิปรายในมาตรานี้เปนการอภิปรายทั่วไป เพื่อรับฟงความเห็นของวุฒิสภา และก็วุฒิสภา

ไมไดมีพรรคการเมืองสังกัดอยูนะครับ การหาไดครึ่งหนึ่งก็ยากพอสมควรแลวนะครับ  

 



 ๖๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      วีรุทัย ๒๖/๒ 

 

กรรมาธิการเห็นดวยกับทานสมชัย ขออนุญาตหารือทานสมชัยนิดเดียวครับวา ในราง

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มันมีหลายอันมากกวากึ่งหนึ่ง มีหลายอันไมนอยกวากึ่งหนึ่ง           

ขออนุญาตรับเปนหลักการไดไหมครับวา ครึ่งหนึ่งนี่ แตคํานี่ขอไปดูหนอยนะครับ จะใช          

ไมนอยกวา หรือมากกวา หรืออะไรตาง ๆ เหลานี้นะครับ ขออนุญาตเห็นดวยกับทานสมชัยครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เห็นดวยครับ             

ทานสมชัยเห็นดวย ทานการุณวาอยางไรครับ ทานสั้น ๆ นะ เพราะทานไมไดแปรไว 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. นะครับ 

ผมนั้นแปรญัตติแบบสภาเดียว จึงไปแปรอยูที่เดียว คือวาดวยเรื่องการไมไววางใจนายก          

กับรัฐมนตรีรายบุคคล ดวยเหตุแปรเรื่องนี้เนื่องจากตัด ไมมีวุฒิสภา ออก ก็เลยไมไดแปรไว 

ทานประธานครับ ขออนุญาตใชหลักการ นําหลักการของมาตรา ๑๕๔ ที่ผมแปรไวนี่มา

พิจารณาเรื่องนี้ดวย เพราะมันเปนหลักการที่ผมเสนอไว แตทีนี้เพื่อประกอบนะครับ ขออนุญาต

ชี้แจงทานนิดเดียวครับ วุฒิสภาชุดที่ผานมาป ๒๕๔๓ นะครับ ๖ ป การใชรัฐธรรมนูญ     

มาตรา ๑๘๗ ในการอภิปรายของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้นนะครับ ผมเปนผูเขียน

ญัตติเปนคนแรก และใชรัฐธรรมนูญเปนคนแรกมาตรานี้ ทานประธานครับ ครั้งนั้นหาคนลงชื่อ

ไดทั้งหมด ๓๖ คน พอปตอมา ปที่ ๓ อันนี้เขียนตอนปที่ ๒ พอปที่ ๓ พี่นองวุฒิสภาไดรับชักชวน              

ใหชวยกันเขียน  ก็มอบหมายใหผมเขียนญัตติอภิปรายทั่ วไปในวุฒิสภาตาม  ๑๘๗                 

อีกเหมือนเดิม ผมก็ยกรางใหอีกปที่ ๒  ปที่ ๒ ไดประมาณยี่สิบหก ยี่สิบเจ็ดคน รวมกันอยูสามสี่

เดือนทาน จนกระทั่งหมดสมัยประชุมก็ทําไมได พอปที่ ๔ รวมกันอยางไรทีนี้ ไดสิบกวาคน     

ผมจะลําดับใหทานเห็น ปที่ ๕  ปที่ ๖ จนกระทั่งเหตุการณรายนั่นแหละครับ รวมกันไดเพียง

ประมาณเจ็ดแปดสิบคน ทานครับ มันการรวมกันทํา ทํายากมาก ทั้ง ๆ ที่การอภิปรายใน

วุฒิสภาเปนกลาง ไมมีพรรคการเมือง ที่สําคัญไมตองลงมติ ไมมีการลงมติไมไววางใจ ไมมี 

เพราะเปนการอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาทาน และการอภิปรายอยางนี้ที่จริงแลวมันไมนาจะ

ยุงยาก ไมนาจะลําบากขนาดนั้น แตเงื่อนไขของ ทานประธานดูสิ กลายเปนเงื่อนไขที่ยากกวา              

การอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีในผูแทนราษฎร มันเกินไปทานประธานครับ หนักเกินไป

ตอการหารายชื่อ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      - ๒๗/๑ 



 ๖๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                          ปทิตตา ๒๗/๑ 

 

ถาผมขอเสนอเงื่อนไข เหมือนกับที่เสนอเงื่อนไขการอภิปรายนายกรัฐมนตรี ทานลองดูนะครับ 

เงื่อนไขเสนออยางนี้ครับ ผมถือวาวุฒิสภานี่นะครับ สมมุติวาฝายคาน ฝายรัฐบาลก็ตาม แตผม

ไมคิดอยางนั้น ใหถือวาครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งของวุฒิสภากอน ผมขอเสนอสองในสามของครึ่งหนึ่ง

ของวุฒิสภา นั่นก็คือเมื่อเอาวุฒิสภาครึ่งหนึ่ง ก็คือ ๑๕๐ เอาครึ่งหนึ่ง ก็คือเทากับ ๗๕  ๗๕ คน 

ถาเปนสองในสามของ ๗๕ ก็จะเทากับ ๕๐ คน  ๕๐ คน ทีนี้ถา ๕๐ คน กับ ๑๕๐ คน ก็จะได

เพียงหนึ่งในสามของจํานวนทั้งหมด เพราะฉะนั้นขอเสนอครับ ที่ทานวากึ่งหนึ่งนะครับ ผมขอ

เพียงหนึ่งในสามของจํานวนวุฒิสภาทั้งหมดที่มีอยู อันนี้เปนการเปดอภิปรายในวุฒิสภาที่      

ไมตองลงมติไมไววางใจ นายกไมมีสิทธิหลุด รัฐบาลไมมีสิทธิหลุดครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ เปนหนึ่งในสาม  

นะครับ ทีนี้ยกรางจะวาอยางไรเทานั้นแหละ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 

กรรมาธิการเห็นดวยกับกลุมทานสมชัย ลดจากสามในหา เปนครึ่งหนึ่ง คิดวานาจะเปนตัวเลข  

ที่พอไปไดครับ ก็ยังอยากขออนุญาตยืนยันตามกลุมทานอาจารยสมชัยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เนื่องจากทานการุณ

ไมไดแปรไวนะครับ ขอเขาแลวเขายืนยันนะทานการุณ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็ไมไดแปร ใชไหม

อาจารย สั้น ๆ ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ  ผม เจิมศักดิ์ ครับ      

คือผมคิดวาที่ทานอาจายสมชัยขอนี่ ก็ดูมีเหตุผลนะครับ และที่กรรมาธิการใหก็ดูมีเหตุผล             

ก็คือ ๑๕๐ เหลือ ๗๕ คน แตตองกราบเรียนจริง ๆ นะครับ ไมงายครับ เพราะวาคนที่เปนวุฒิมา 

เราออกแบบใหมารอยพอพันแม แลวก็ไมไดเปนพรรคการเมือง เวลาเขามานี่นะครับ เขาเปน

หวงตัวเขาเองกันทั้งสิ้น เขามีนองนุงรับราชการ เขามีพี่นองที่เขาหวังที่จะใหเจริญเติบโต        

และการเปดอภิปรายนี่ไมงายครับ เขามีเครือญาติ ระบบสังคมไทยมันเปนอยางนั้นจริง ๆ         

ผมคิดวาขอความกรุณาเถอะครับ ๗๕ จาก ๑๕๐ นี่นะครับ ไมงายครับ  ถาทานดูตัวเลขนะครับ 

หนึ่งในสามนี่คือ ๕๐ คน จาก ๑๕๐  พวกเรานี่ ๖๐ คน ทานลองคิดดูสิครับ งายไหมนี่ พวกเรานี่    

รอยพอพันแมเหมือนกันนี่แหละ เวลาขอ ๖๐ คน  มันงายไหมครับ แลวก็ผมคํานวณตัวเลข    

นะครับ ถาหนึ่งในสี่ก็ ๓๘ คน จริง ๆ ใจจริงทีแรกนี่ ถาผมไดคุยกับทานอาจารยสมชัยเสียกอนนี่ 



 ๖๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๒๗/๒ 

 

ผมจะไดขอวา หนึ่งในสี่ นี่ผมพูดจริง ๆ ครับ หนึ่งในสี่นี่ เกือบ ๔๐ คน แลวก็ไมงายครับ คนไทย

นี่นะครับ เขาเกรงใจตัวรัฐบาลอยางที่สุด เกรงใจรัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอยางที่สุด 

เพราะวาเขาก็หวังอะไรขางหนา นี่เราก็รูกันในระบบอุปถัมภ ไมมีใครจะเขาชื่อกันขออภิปราย

นายกรัฐมนตรีงาย ๆ หรอกครับ ผมคิดวารัฐธรรมนูญคราวที่แลวนี่ผิดพลาดอยางยิ่งเลย           

ผมพูดไดเลยวา ผมพูดกับคุณการุณตลอดเวลาวา มาตรานี้เหมือนไมมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

เดินกันใหตายก็ไมมีทาง เขยาสื่อชวยกันอยางไรก็ไมมีทาง เขาไมยอมเซ็นลูกเดียวครับ          

เขาจะผัดผอนอยางนี้ครับทานประธาน เก็บไวกอนไดไหม ผมพิจารณากอน เลื่อนมันไป           

ทีละเดือน ทีละเดือน จนกระทั่งเรื่องมันจบแลว เขาก็บอกจบแลว แหม แหมนาเซ็นไปกอน เลย

ไมไดเซ็น มันมีลูกเลนรอยแปดของคนไทยนะครับ จนในที่สุดหมดเวลาเรื่องนั้นผานไป ผานไป

เร่ือย ๆ แลวบานเมืองก็เกิดวิกฤติอยางนี้ เพราะขางนอยในวุฒิทํางานไมได  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ครับ  ยกราง                

วาอยางไรครับ  

  นายไพโรจน   พรหมสาส น  (กรรมาธิการ)  :   ทานประธานสภาที่ เคารพ         

กระผม ไพโรจน พรหมสาสน กรรมาธิการนะครับ คือในระบอบประชาธิปไตยนี่ เราเคารพ          

เราคิดวาเสียงขางมากนะครับ เปนเสียงที่จะนํา แตขณะเดียวกันเราก็เคารพเสียงขางนอย 

ฉะนั้นจะทําอะไรก็แลวแตในระบอบประชาธิปไตยนี่ มีคนอยู ๑๐ คนนะครับ ถา ๖ คน เห็นวา

มันควรจะเดินไปขางหนาก็นาจะเปนเชนนั้น ในโครงสรางของวุฒิสมาชิกเรากําหนดใหมาจาก

การเลือกตั้ง ๗๖ นะครับ แลวมาจากการสรรหา ๗๔  -------------------------------------------------- 

           

                                                                                                                             - ๒๘/๑ 



 ๖๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   ศิริวรรณ ๒๘/๑ 

 

เพราะฉะนั้นถาคนเกินกวาครึ่งหนึ่ง ๗๕ ๗๕ ก็คือ เกินกวาครึ่งหนึ่งก็ ๗๕ ถูกไหมครับ ๑๕๐   

๗๖ คน นะครับ เห็นวา นาจะตองอภิปรายรัฐบาล ถึงแมจะไมมีลงมติก็นาที่จะทําได แตถามัน

นอยกวานั้น มันก็ไมมีหลักเหมือนกันนะครับ มันก็ไมมีหลักเหมือนกัน เวนแตเราจะไปเอาแบบ

สภาวาครบ ๒ ปแลว สองในสาม ก็สามารถอภิปรายไดก็สุดแลวแต แตคิดวากรรมาธิการจะยืน

ในหลักที่วา เกินกวากึ่งหนึ่งครับ เพื่อใหยึดหลักของประชาธิปไตยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานกรรมาธิการ        

อีกที วาอยางไรครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ   

เมื่อกี้กรรมาธิการหารืออีกรอบหนึ่ง ตองขอโทษทานไพโรจนดวยที่บอกไปครึ่งหนึ่ง กรรมาธิการ

เห็นดวยนะครับกับทานอาจารยเจิมศักดิ์ ทานการุณวานาจะลดต่ํากวาหนึ่งในสองไดนะครับ     

ก็ขออนุญาตหารือวาจะเปนหนึ่งในสาม หรือหนึ่งในสี่นะครับ เพราะวาเมื่อกี้พิจารณาแลว      

นะครับวา แมแต สส. ฝายคานนี่นะครับ ยังใชหนึ่งในหาของทั้งหมดเองนะครับ ไมถึงครึ่งหนึ่ง 

เพราะฉะนั้นถาครึ่งหนึ่งของวุฒิสภาก็อาจจะมีปญหาในการเปดอภิปรายทั่วไป โดยไมมีการ    

ลงมติได ผมเห็นดวยครับ ขออนุญาตหารือทานเจิมศักดิ์วา ลดไปเหลือสักหนึ่งในสาม             

เอาตามทานการุณไดไหมครับ ทานสมชัย โอ.เค. ไหมครับ ขอหนึ่งในสาม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานการุณ ก็เมื่อกี้   

ทานเสนอเองไมใชเหรอ หนึ่งในสาม อุบไวเลยสิครับ  

  นายการุณ ใสงาม   :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. นะครับ 

ผมเสนอเองดวยจากการคิด  คิดคํานวณจากวิธีการคํานวณแบบที่ผมแปรญัตติไวใน ๑๕๔ คือ

กรณีนายกรัฐมนตรี ซึ่งสูงแลวละครับ แตคิดโดยที่เอาวาครึ่งหนึ่งของวุฒินี่นะครับ เปนฐานแหง

การคานรัฐบาล แตที่จริงไมใช เพราะเขาเปนกลาง แตเอาฐานคิด วิธีใชฐานคิดเทานั้นเอง ก็มา

ไดที่ตกลง ที่ประมาณหนึ่งในสามของ ๑๕๐ ผมคิดวา ถายื่นขนาดนี้ได และมันเปนการอภิปราย

เทานั้น ไมใชเสียงมติที่จะคว่ํากัน ไมคว่ํากัน ชนะ แพกันอะไรตาง ๆ เปนการยื่น เพื่อใหยื่นได

ทํางานเทานั้นเองครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเห็นดวยกับเขา    

สิครับ เขาไดเสนอ 



 ๖๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ศิริวรรณ ๒๘/๒ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  ถากรรมาธิการยอมอยางนี้ก็ยินดีครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  นะครับ ทานอาจารย

เจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ก็ตองขอบคุณทานกรรมาธิการนะครับวา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารยตองสั้น ๆ 

เหมือนกันนะครับ เพราะอาจารยไมไดแปร 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ก็เขาใจครับ เราก็ชวยกันในเรื่อง

รัฐธรรมนูญใหดีที่สุดนะครับ ฝากเรียนคิดนิดเดียว วุฒิเที่ยวนี้นี่มาจากการสรรหาครึ่งหนึ่ง       

ทานที่มาจากการสรรหาจะมีพฤติกรรมในเรื่องของการลงเซ็นตรงนี้มากนอยแคไหน             

ฝากกรุณาคิดดวยนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแตเพียง ๗๖ คน เพราะฉะนั้นอันนี้ตองคิด    

นะครับ มีสวนนะครับ ไมใชวาสรรหาแลวพวกนี้เด็ดเดี่ยว เพราะฉะนั้นถาทานกรุณานะครับ    

ถาไดหนึ่งในสามนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ เขาใหหนึ่งในสาม    

แลวครับ ฉะนั้นกรรมาธิการเสนอ ตกลงเปนไปตาม 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ผมพูดผิด นึกวาหนึ่งในสี่นะครับ          

วันนี้คอผมแยมากเลย นี่ผมพูดตรง ๆ ผมเปนหวัดอยางแรง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมถามกรรมาธิการ   

อีกทีวาอยางไรครับ เอาใหแน 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็ขออนุญาตยืนที่หนึ่งในสาม

ครับ เอาตามทานการุณนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ หนึ่งในสาม       

นะครับ ไมขัดของนะครับ กรรมาธิการก็คงยอม ทานการุณก็ยอม ทานอาจารยเจิมศักดิ์ยอม 

ทานสมชัยยอม  ผมเขาใจวาหิวขาวดวยกันทุกคน ขออนุญาตผานมาตรานี้นะครับ   

 

 

 



 ๖๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ศิริวรรณ ๒๘/๓ 

 

หนึ่งในสามนะครับ ผมหิวขาวเหมือนกัน หามาตราไมเจอ มาตรา ๑๕๗ นะครับ เพราะฉะนั้น

ผานนะครับ ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอพักการประชุมครับ 

หลังจากผานแลว 

 

 

พักประชุมเวลา ๑๒.๐๙ นาฬิกา 

 

              - ๒๙/๑ 

 



 ๖๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๒๙/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเดโช สวนานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :               

ทานสมาชิกครับ  เราขอดําเนินการประชุมตอในภาคบายนะครับ  ในภาคเชาเราพิจารณามาถึง

มาตรา ๑๕๗ เสร็จแลวนะครับ เราจะเริ่มตนกันในมาตรา ๑๕๘ นะครับ เรียนเชิญทานเลขาครับ 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภาราง

รัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๕๘ ไมมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                  

มีผูสงวนคําแปรญัตติไว แตเร่ิมของคุณพิเชียรก็คงไมมีปญหาใชไหมครับ เพราะไมอยูนี่        

ของอาจารยวัชราหรือครับ ผูแปรญัตติ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ใชครับ   

เชิญครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม            

วัชรา หงสประภัศร  สสร. ครับ กระผมไดขอแปรญัตติในมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง เกี่ยวกับการ 

ลงมติของผูแทนราษฎร ซึ่งบัญญัติไววา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมือง       

ในการตั้งกระทูถาม การอภิปรายและการลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ ทานประธานสภา   

ที่เคารพครับ ในเรื่องพรรคการเมืองนี้ ไดมีบัญญัติไวในรางมาตรา ๖๔ วา สมาชิกพรรค

การเมืองมีมติ หรือขอบังคับในเรื่องใด ซึ่งตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการ      

ปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการ

พื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมิได          

นี่นะครับ ทําใหกระผมเกิดขอสงสัยวา การที่มาตรา ๑๕๘ บัญญัติวา สมาชิกมีอิสระจากมติของ        

พรรคการเมืองในการตั้งกระทูถาม อันนี้ไมมีปญหา แตการอภิปรายและการลงมติในการ 



 ๖๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       ประไพพิศ ๒๙/๒ 

 

อภิปรายไมไววางใจนั้น  ถาในลักษณะที่ลงมติไม เปนไปตามมติของพรรค  คือมีอิสระ                  

คือเขาขอยกเวนวา ไมเปนไปตามมติของพรรคการเมืองนั้น จะถือไดหรือไมวา เปนการขัดหรือ

แยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับ ทั้งนี้กระผมมิไดไมเห็นดวย

แลวก็ใหตัดออก แตกระผมตองการความเขาใจ เพราะทราบวาในเรื่องนี้นั้น เปนเรื่องใหม                

ที่คณะกรรมาธิการยกรางไดนํามาบัญญัติลงไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กลาวคือแตกอนมานั้น

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคใดก็ตองลงมติตามมติของพรรคนั้นในการอภิปราย และ          

การอภิปรายไมไววางใจครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                

ครับ ทางกรรมาธิการ เชิญทานอัชพรครับ 

 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ กราบเรียนวาในมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง ไดบัญญัติ

ขึ้นเพื่อใหการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร --------------------------------------------------- 

            

                                - ๓๐/๑ 



 ๗๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     กุลนที ๓๐/๑ 

 

ในฐานะที่ใชอํานาจในทางนิติบัญญัติ ในการตรวจสอบการดําเนินการของฝายบริหารนั้น         

ไดดําเนินการดวยความอิสระนะครับ ของตัวเอง โดยไมตองถูกอยูภายใตอาณัติของบุคคลใด

หรือกลุมบุคคลใด แมกระทั่งพรรคการเมือง เพราะการตั้งกระทูถามก็ดี การอภิปรายในที่ประชุม

ก็ดี ในการอภิปรายไมไววางใจก็ดีนั้น จําเปนตองใชความอิสระในการตัดสินใจวา สิ่งที่เกิดขึ้น

หรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากฝายบริหาร แมกระทั่งเกิดจากการกระทําของพรรคการเมือง      

เดียวกันเองนั้นก็ตองถูกตรวจสอบได การบัญญัติไวเชนนี้นั้นก็จะทําใหเปนหลักประกัน         

การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีความเปนอิสระในฐานะที่เปนองคกร            

ใชอํานาจทางนิติบัญญัติ ก็คิดวาการบัญญัติเชนนี้นั้น ความจริงแลวก็คงจะสอดคลองอยูกับ

หลักการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยูวา สภานั้นตองมีหนาที่

ควบคุมดูแลการดําเนินการของฝายบริหารในฐานะเปนองคกรที่คานและถวงดุลอํานาจกัน      

จึงขออนุญาตใหมีในหลักประกันในเรื่องเหลานี้ใหครบถวนเกี่ยวกับเร่ืองการตรวจสอบการใช

อํานาจของฝายบริหารครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :               

ทานอาจารยวัชราครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม วัชรา 

หงสประภัศร ครับ ที่ทานกรุณา ทานกรรมาธิการยกรางไดกรุณาใหคําอธิบายนั้นนะครับ 

กระผมขอ ๒ ขอนะครับ ที่จะเรียนถามเพื่อความชัดเจนวา การที่ลงมติเปนอยางอื่น ไมเปนไป

ตามมติของพรรคนี้ จะมิทําใหความเปนรัฐบาล ถาเปนฝายรัฐบาลนะครับ จะไมทําใหความเปน

รัฐบาลขาดความเขมแข็งหรือนะครับ และอีกประการหนึ่ง คือการที่มีอิสระในการลงมติ คือไม

ตองทําตามมติพรรคนั้นนะครับ จะขัดกันไหมครับ กับหลักการที่วาเปนพรรคการเมือง คือเปน

พรรคการเมืองนี่ เมื่อลงมติเปนอยางใดแลวก็นาที่จะตองทําตามมตินั้นครับ ๒ ประการครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :                 

ขออีกครั้งครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา  กรรมาธิการครับ  ขออนุญาตกราบเรียนวา ในปญหา  ๒ ประการ           



 ๗๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     กุลนที ๓๐/๒ 

 

ที่ไดสอบถามมานะครับ การลงมติเปนอยางอื่นของสมาชิกจะทําใหรัฐบาลขาดความเขมแข็ง

หรือไม กระผมเขาใจวาความเขมแข็งของรัฐบาลนั้นขึ้นอยูกับการกระทําของรัฐบาลนั้นเอง      

ถาการกระทําของรัฐบาลเปนไปตามหลักนิติธรรม ซึ่งเราไดวางไวอยูในรัฐธรรมนูญฉบับนี้วา   

เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของรัฐบาลแลว ถาเปนอยางนั้นกระผมเขาใจวา สมาชิกอาจจะ

ไมเฉพาะแคฝายรัฐบาล สมาชิกของฝายคานก็คงจะสนับสนุน แตเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาล      

ปฏิบัติหนาที่โดยขาดหลักนิติธรรมขึ้นมานั้น เขาใจวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมวาจะอยู       

ในฝายไหนก็จําเปนที่จะตองตรวจสอบ แมกระทั่งอาจจะมีผลกระทบตอตัวรัฐบาลนั้นเอง       

ตรงนี้ผมเขาใจวา นาจะเปนหลักการสําคัญของการมีองคกรรัฐสภา ที่จะปฏิบัติหนาที่ในฝาย    

นิติบัญญัติที่จะตรวจสอบของรัฐบาลนะครับ  

  ในประการที่ ๒ ตรงนี้นั้นเองที่เรียกวา การลงมติ หรือการดําเนินการเชนนี้           

ก็จะทําใหไมเปนไปตามมติพรรค ตรงนี้ ในวรรคสองนี้เองนะครับ ที่จะเปนหลักประกัน         

การปฏิบัติหนาที่ใหกับตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวา ถึงแมวาพรรคจะบังคับใหลงมติ หรือ      

ใหอภิปรายไปในทางใด ก็ไมสามารถกระทบความเปนอิสระของตัวตนบุคคลของผูเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น และถาบุคคลนั้นกระทําดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยความเที่ยงธรรม

จริง ๆ แลวนั้น พรรคการเมืองจะถือเหตุที่ใชความเปนอิสระตรงมาตรา ๑๕๘ วรรคสองนี้        

จะมาเปนเหตุที่จะขับออกจากพรรค หรือทํารายบุคคลนั้นไมได อันนี้คือสิ่งที่มีความประสงค    

ที่จะใหวรรคนี้เปนหลักประกันครับผม 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :             

ยังคงไมเห็นดวยใชไหมครับ เชิญครับ ทานครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม     

วัชรา หงสประภัศร ก็เปนอันวา ตกลงการรางเชนนี้นี่เปนนวัตกรรมใหม ซึ่งเปนอุดมคติก็วาได   

นะครับ ใหม เมื่อผมไดรับคําอธิบายอยางนั้นแลว กระผมก็ไมติดใจครับ  

 

                        - ๓๑/๑ 



 ๗๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       นงลักษณ ๓๑/๑ 

 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :  

ขอบพระคุณมากนะครับ ตกลงวามาตรานี้ก็คงผานไปไดนะครับ ทุกคนเห็นดวยกับกรรมาธิการ

นะครับ เพราะไมมีการแกไขอยูแลว  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ยืนยัน      

นะครับ เชิญตอไปมาตรา ๑๕๙ ครับ หมวด ๗ ขอประทานโทษ 

   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภาราง

รัฐธรรมนูญ)  : หมวด ๗ การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน ไมมีการแกไข 

มาตรา ๑๕๙ มีการแกไข  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผูสงวนคําแปรญัตติ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :            

มาตรานี้มีผูสงวนคําแปรญัตติอยูหลายทานนะครับ ทานใดจะเอากอน คุณพิเชียรเร่ิมตน         

อยูไหมครับ ไมอยู เชิญทานวิทยาครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทางนี้ครับ อยูที่การุณทางนี้ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ออ โทษ 

โทษ คุณวิทยาครับ ใครจะเริ่มกอน ทานวิทยากอนก็ไดครับ เชิญครับ กลุมไหนชวยกรุณาบอก

ดวยนะครับ 

   นายวิทยา คชเขื่อน : ทานประธานที่เคารพครับ ผม วิทยา คชเขื่อน ขออนุญาต

ในสวนของมาตรานี้ เนื่องจากกรรมาธิการมีการแกไขนะครับ มาตรา ๑๕๙ ประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภา เพื่อใหรัฐสภาพิจารณา  

ในสวนนี้นะครับ คําวา กฎหมายและรางพระราชบัญญัตินะครับ กรรมาธิการตัด กฎหมาย ออก 

แลวก็เพิ่มเปน รางพระราชบัญญัติ ตามที่กําหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แหงรัฐธรรมนูญนี้ 

และวรรคสองครับ มันเกี่ยวกันนะครับ คํารองของตามวรรคหนึ่งนะครับ คํารองตามวรรคหนึ่ง

ตองจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวยนะครับ ลําพัง ๒๐,๐๐๐ ชื่อ นี่ก็ลําบากอยูแลว      

นะครับ แลวก็ตองมาใหทําพระราชบัญญัติประกอบมาดวยในการพิจารณานี่ มันจะมากไปหรือ

เปลาครับ ขอใหกรรมาธิการทบทวนอีกทีหนึ่งครับ ขอบคุณทานประธานครับ 

 



 ๗๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        นงลักษณ ๓๑/๒ 

 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                 

ครับ จด ๆ ไวกอนนะครับ ประเดี๋ยวไดชี้แจงตอบกันหลาย ๆ ขอไปเลย ทานการุณนะครับ    

เชิญครับ  

   นายการุณ  ใสงาม : ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ใสงาม สสร. นะครับ     

อันนี้ผมไดแปรญัตติไวก็คือวา ใหลดจํานวนลงจาก ๒๐,๐๐๐ ในการเขาชื่อ  มาเปน ๕,๐๐๐  

นะครับ ดวยเหตุที่การเสนอรางพระราชบัญญัตินะครับ เปนการเสนอรางพระราชบัญญัติ     

ตามหมวด ๓ หมวด ๓ ก็คือ หมวดวาดวยเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน แลวก็หมวด ๕        

วาดวยเรื่องแนวนโยบายแหงรัฐ ซึ่งรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับ ๒ หมวดนี้ ไดบัญญัติ      

ไวแลวครับ ที่อยูในมาตราผานมาที่เราพิจารณา คือมาตรา ๑๓๘ (๔) เพราะฉะนั้นทาง

กรรมาธิการไดปรับปรุงแกไข และเจรจากันเมื่อวานยอมตามขอเสนอของเราลดลงมาเหลือ   

๑๐,๐๐๐  และเราเองก็ตกลงอยางนั้น  เพราะฉะนั้นมาตรานี้ก็คงลดจํานวนลงมาตาม        

มาตรา ๑๓๘ (๔) ที่ผานมา คือลดจาก ๒๐,๐๐๐ เปน ๑๐,๐๐๐ ตามขอตกลงที่พวกเรา          

ไดรวมกันพิจารณามาแลวครับ ขอขอบคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :     

กรรมาธิการยืนยันอีกทีครับ ใชไหมครับ เชิญครับ 

 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ คือเมื่อวานนั้น เมื่อวานพิจารณามาตรา ๑๓๘ นั้น        

ไดพิจารณา ความจริงดูคูกับ ๑๕๙ ไปดวยในตัวนะครับ ก็ขอความตอนตน ประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งไมนอยกวาสองหมื่นคน นั้น ขอแกเปน ประชาชนผู มีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา            

หนึ่งหมื่นคน ครับ สวนประเด็นที่ ๒ ในเรื่องของที่มีการสอบถามเกี่ยวกับวรรคสองวา คํารองขอ

ตามวรรคหนึ่ง ตองจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวยนั้น ขออนุญาตกราบเรียนวา มาตรานี้

เปนการที่ประชาชนเขาชื่อเพื่อเสนอกฎหมายตอสภา ทีนี้ในการเสนอกฎหมายตอสภานั้นมัน

จําเปนตองมีตัวบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อใหสภานั้นใชเปนสิ่งที่จะตองเอาไปพิจารณากัน         

ตอไปนะครับ ทีนี้ในที่ผานมานั้นประชาชนคอนขางลําบาก ทั้งการรวมชื่อ ทั้งการจัดทําราง

พระราชบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น ---------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                             - ๓๒/๑ 



 ๗๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      ดรุณี ๓๒/๑ 

 

ไดกําหนดขึ้นในมาตรา ๒๙๓ (๒) นะครับวา ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย    

ซึ่งคณะกรรมการนี้จะดูแลกฎหมายที่จะตองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด แลวก็มี           

อีกหนาที่หนึ่งก็คือ ที่กําหนดไววา คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเปนองคกรอิสระนี้

จะตองมีหนาที่สนับสนุนการดําเนินการรางกฎหมายของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย         

นั่นหมายความวา คณะกรรมการนั้นจะทําหนาที่ในการยกรางกฎหมายใหกับประชาชน ในกรณี

ที่ประชาชนประสงคที่จะเสนอกฎหมายใด แลวประสงคที่จะรวบรวมรายชื่อ ก็เขามาหา

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อขอรับบริการตรงนี้ไดครับ ก็นาจะเปนสิ่งที่จะทําใหประชาชน

ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้นในการใชสิทธิในเรื่องนี้ครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :               

ทานวิทยาก็ได ๒ ขอ ไดขอหนึ่งใชไหมครับ พอใจไหมครับ  

  นายวิทยา  คชเขื่อน  :  ผมไมติดใจครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :          

ขอบคุณครับ ไมติดใจ มีทานผูใด เชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ผมมีคําถามสั้น ๆ นิดเดียววา ทานกรรมาธิการไดบอกวาจะไปเพิ่มเติมให เพราะวาเรื่องนี้         

ไดพูดกันเมื่อคราวที่ แลว  เ ร่ืองกรณีที่ เมื่ อประชาชนยื่น เขามา  แลวก็ มีคนเสนอราง

พระราชบัญญัติเขามาทับซอน หรือวาเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับ แลวทานก็บอกวาจะตอง  

ใหประชาชนมี วันนี้ผมสมองไมคอยดี มีอํานาจ หรือวาไดรับการทําตามมาตรานี้ดวยนี่นะครับ 

ขอถอยคําตรงนั้นนะครับ แลวขอถามตอไปเลยไดตอบทีเดียว ก็คือวาตอนผมไปรับฟง   

ความเห็นนี่ ผมทราบจากกรรมาธิการวา จะมีกองทุนพัฒนาการเมือง เพื่อที่จะชวยใชไหมครับ 

เพราะวาประชาชนเวลาไปลารายชื่อมานี่มันมีตนทุน มีคาใชจาย อะไรตออะไรมากมาย       

ทานจะมีกองทุน หรือมีเงินสําหรับชวยเหลือไปอยูที่มาตราใดนี่ ขอใหอภิปรายตอบตรงนี้           

ใหชัดเจน เพราะวามันจะไดบันทึก อยางนี้คือเจตนารมณเลยละครับวา มันพันกันอยางไร 

มาตราไหน ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :              

ทานวุฒิสาร หรืออยางไรเมื่อกี้ ขอเชิญทานครับ 



 ๗๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       ดรุณี ๓๒/๒ 

 

   นางกาญจนารัตน  ลีวิโรจน  (กรรมาธิการ)   :  กราบเรียนทานประธาน                

ที่เคารพนะคะ ดิฉัน กาญจนารัตน ลีวิโรจน กรรมาธิการคะ สําหรับประเด็นแรกที่ทานอาจารย    

เจิมศักดิ์ ไดกรุณาทวงถามมานี่นะคะ  ฝายเลขานุการไดยกรางเพิ่มเปนอีกวรรคหนึ่ง                

ในมาตรา ๑๓๘ นะคะ มีขอความวา ในกรณีที่ประชาชนไดเสนอรางพระราชบัญญัติใดตาม   

(๔) แลว หากบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ไดเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับ         

รางพระราชบัญญัตินั้นอีก ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๙ วรรคสี่ มาใชบังคับกับการพิจารณา

รางพระราชบัญญัตินั้นดวย  ขอความนี้ก็หมายความวา หากประชาชนไดใชสิทธิตาม        

มาตรา ๑๓๘ (๔) นี้ เสนอรางพระราชบัญญัติใดขึ้นมาแลว หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรี           

หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ตาม เสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกันประกบมา  

ในภายหลัง ซึ่งตามหลักการเดิมจะตองใชรางของคณะรัฐมนตรีเปนหลักนั้น ในวรรคใหมที่เรา

เพิ่มขึ้นมานี้ เราไดนําเอาความในมาตรา ๑๕๙ วรรคสี่ มาใชบังคับ คือใหประชาชนซึ่งเปน        

ผูเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นมากอน มีสิทธิที่จะเปนผูชี้แจงหลักการ แลวก็รวมเขาเปน

คณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นดวยนะคะ เปนประเด็นที่ ๑ 

  ประเด็นที่ ๒  เกี่ยวกับเร่ืองกองทุนนั้น เราไดมีบทบัญญัติในมาตรา ๘๖ (๕)     

อยูในหนา  ๓๖  เ ร่ืองกองทุนเพื่อพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  เพื่อชวยเหลือ อันนี้อยู                

ในบทบัญญัติ เร่ืองแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยูแลวนะคะ ทานก็สามารถไปดําเนินการ      

ตามบทบัญญัติดังกลาวนี้ได ขอบพระคุณคะ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :          

อาจารยเจิมศักดิ์พอใจใชไหมครับ พยักหนา ทานปกรณ เชิญครับ 

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ ปรียากร 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  กระผมขอเรียนตอทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผาน              

ทานประธานนะครับวา ในหมวดที่ ๗ การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนนี่                  

จะมีความสัมพันธกับในสวนที่  ๑๐  ในหมวดที่ ว าดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหง รัฐ                  

ซึ่งในสวนนั้นจะเปนสวนที่ เกี่ยวของกับแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

เพราะฉะนั้นเราจะเห็นวา ความคาบเกี่ยวกันของ ๒ สวนนี้ เปนผลทําใหการดําเนินภารกิจ    

ของรัฐตามเจตจํานงของรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี่นะครับ -----------------------------------    - ๓๓/๑                   



 ๗๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สมร ๓๓/๑ 

 

เปนการดําเนินภารกิจที่จําเปนตองคํานึงถึงผลประโยชน และการมีสวนรวมของประชาชน     

เปนสําคัญ ขอขอบคุณทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ขออภัยที่เอยนามนะครับ ที่ทานไดกรุณา

ยกถึงเรื่องนั้น เพราะวาในตอนที่เราไปรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนนี่ เร่ืองนี้เปน     

จุดขายหลักที่สําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และเมื่อมาเสริมกับที่คุณกาญจนารัตนไดนําเสนอ

เมื่อสักครูนี้ เราก็จะเห็นวาแรงผลักดันของการที่เราเปดหมวดนี้ขึ้นมาเปนหมวดใหมนะครับ       

ก็คือการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนนี่ ก็จะยิ่งทําใหการตรวจสอบก็ดี         

การมีสวนรวมในการดําเนินงานของประชาชนก็ตาม และความระมัดระวังของบุคลากร           

ในภาครัฐ ในเรื่องที่จะทําใหการดําเนินการทางการเมืองเปนไปตามนั้นนี่นะครับ ก็จะยิ่งเห็นวา

มันมีความสอดคลองตองกันมากยิ่งขึ้น ผมคิดวาในมาตราเหลานี้ที่เราไดจัดวางไวนี่นะครับ      

มีความเหมาะสมโดยตัวของมันเองอยูแลวครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :  

ขอบพระคุณครับ ทานสมาชิกครับ มาตรานี้มีการแกไขนะครับ เพราะฉะนั้นก็ตองถามเปน

เบื้องตนกอนวา มีทานสมาชิกทานใดไมเห็นดวย กับการแกไขของกรรมาธิการบางไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :                

ไมมีนะครับ ถาไมมี  ก็ทานผูแปรญัตติก็พอใจกันหมด  มาตรานี้ผานนะครับ  ผานครับ             

เชิญครับ ตอครับ  

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภาราง

รัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๖๐ ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูสงวน         

คําแปรญัตติ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :           

มาตรานี้ ทานการุณครับ เชิญครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ สสร. 

มาตรา ๑๖๐ นี้นะครับ เปนกรณีเร่ืองประชาชนใชสิทธิทางตรงในระบอบประชาธิปไตย         

เพื่อเขาชื่อกันนะครับ บัญญัติในยกรางนะครับบอกวา ใชจํานวน ๒๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาชื่อ  

รองขอตอประธานวุฒิสภา  เพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๖๕ ใหถอดถอนบุคคล             



 ๗๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      สมร ๓๓/๒    

 

ตามมาตรา ๒๖๑ ออกจากตําแหนงได ก็คือ ๒๖๕ ก็คือมาตราเดิมของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐      

ก็คือมาตรา ๓๐๓ เรียงลําดับวาดวยเรื่องการถอดถอนในรัฐธรรมนูญฉบับเดิมนะครับ         

๓๐๓  ๓๐๔  ๓๐๕  ๓๐๖ และ ๓๐๗  ๓๐๗  ก็คือการใชมติของวุฒิสภาถอดถอนบุคคล       

ออกจากตําแหนง การกระทําความผิดนั้น ก็เปนความผิดของนักการเมือง ของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองระดับสูงอะไรตาง ๆ วาไป ฐานความผิด ก็เปนฐานความผิดของการปฏิบัติหนาที่    

มิชอบ ทุจริต รํ่ารวยผิดปกติ ก็วากันไป ทานประธานครับ การที่ประชาชนเขาชื่อ เพื่อกลาวหา

บุคคลระดับสูงของประเทศนี้ ซึ่งมีตําแหนง มีอํานาจ มีหนาที่มาก มีผูคนที่ เปนลูกนอง           

เปนเจาหนาที่ของรัฐจํานวนมาก เชน จะถอดถอนนายกรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีสี่สิบกวาคน           

ที่เปนกระทรวงตาง ๆ มีปลัดกระทรวงเปนเจาหนาที่ของตน เครือขาย มีตํารวจ มีทหาร มีปน     

มีรถเกราะ รถถัง การจะยื่นขอถอดถอนนายกรัฐมนตรีนี่นะครับ ไมใชเร่ืองงาย รัฐมนตรีก็เชนกัน 

ปลัดกระทรวงก็เชนกัน อัยการก็เชนกัน ตุลาการรัฐธรรมนูญก็เชนกัน ถอดถอน ปปช. กกต. 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาก็เชนกัน ลวนเปนบุคคลที่ มีตําแหนงระดับสูง  มีอํานาจ            

และมีหนาที่ ที่สําคัญทานประธานครับ ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ตาม และฉบับที่ผานมาก็ตาม 

การจะยื่นถอดถอนนั้นจะตองกลาวหาอยางชัดเจนวา บุคคลนั้นกระทําความผิด คือปฏิบัติ

หนาที่มิชอบ ทุจริต รํ่ารวยผิดปกติ ผิดตอการยุติธรรม ถาจะถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วาทานมีความผิดทางการยุติธรรม โอโฮ ตองชัดทานประธานครับ พยานหลักฐานตองชัดมาก     

ถาไมเชนนั้นแลวนะครับ ผูที่เขาชื่อ ผูที่รวมกันเขาชื่อ ทานประธานครับ กลายเปนอะไรครับ 

กลายเปนการเขาชื่อกลาวหาอันเปนเท็จ  และขอกลาวหาทั้งหมดเทาที่ เปดดูเลยครับ              

ตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว ที่จะไปกลาวหาเพื่อถอดถอนนะ ----------------------------------------- 

    

              - ๓๔/๑ 

 



 ๗๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                            รัตนา ๓๔/๑ 

 

เปนขอกลาวหาที่ เปนความผิดทางอาญา  และมีอัตราโทษสูง  อันเปนความผิดทาง             

อาญาแผนดินดวย ทานครับ หาคนเซ็นชื่อยากมาก  เพราะทานตองรับผิดชอบตอการ         

เซ็นชื่อในการกลาวหา  และการกลาวหานั้นตอง  เบื้องตนมายื่นตอประธานวุฒิสภา                

เอาละ  พอทํา เนาประธานวุฒิสภา  มายื่น เอกสารอันเปนเท็จ  กลาวหาอันเปนเท็จ                  

ตอประธานวุฒิสภา  ยังพอทําเนานะทาน  ประธานวุฒิสภาสงเรื่องไปใหใครครับทีนี้                  

ตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแตเดิมมาตรา ๓๐๕ คือ ๓๐๔ วาดวยเรื่องการเขาชื่อ อันนี้    

ก็ลําดับเหมือนกัน ทานประธาน  ๒๖๕  ก็คือบุคคลที่ควรจะถูกถอดถอน และฐานความผิด 

๒๖๖  ก็วาดวยเรื่องการเขาชื่อของผูแทนราษฎร  และประชาชน  ๒๖๗  ตอนนี้  ๒๖๗              

ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมยกรางนี้ ก็คือประธานวุฒิสภา เมื่อรับเรื่องแลวตองสงไปให ปปช. 

ประธานไปเปดดูสิครับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยเรื่อง ปปช.  ปปช. เปนพนักงาน

เปนเจาหนาที่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เอาละสิครับทีนี้ การกลาวหา   

ถาเปนความเท็จนะทานนะ ถาเปนความเท็จ กลาวรายอันเปนเท็จ เพื่อใหบุคคลอื่นตองโทษ 

ทางอาญาและเปนอาญาแผนดิน อันเปนความผิดที่ยอมความไมได บุคคลผูนั้นเปนตําแหนง

ระดับสูง ทานประธานจะเจออะไร เจอคุกสิครับ ผูที่ถูกกลาวหาก็ฟบทันทีเลย ตื่นเชาขึ้นมา     

ไปแจงความทันทีเลย นายแดง นายเหลือง นายเขียว นายชมพู  อาจารยที่จะรวมลงชื่อไปรวม

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง หรือรวมนักศึกษาที่ใดก็ตามมาชวยเซ็นชื่อ พานักศึกษา 

เขาคุกหมดเลย พาเขาคุกหมดเลยเพราะอะไร เพราะกลาวหาอันเปนเท็จ เพื่อใหนายกรัฐมนตรี

ตองโทษทางอาญา แสบเลยทานประธานทีนี้ ตองไปสูคดีอีกกี่ศาล ๓ ศาล เพราะฉะนั้น

ประชาชนเขาชื่อแตเดิม ตามมาตรา  ๓๐๔ มาบัดนี้กลายมาเปนมาตรา  ๒๖๖  เขาชื่อ             

ทานประธานครับ มือสั่นนะครับ มันจึงเขาชื่อกันยากไง รัฐธรรมนูญฉบับเกาป ๒๕๔๐           

มาฉีกทิ้งป ๒๕๔๙  ๙ ปทานประธาน ไมเคยมีทําเรื่องนี้ได แมแตเร่ืองเดียว ไปปรากฏเปน

อยางไร ไปเขาชื่อ ถูกตรวจสอบ ถูกสอบสวน ปรากฏจากหกหมื่นกวาชื่อ ยื่นไปหกหมื่นกวาชื่อ

ไปให กกต. ตรวจ ตายก็มี เท็จก็มี ปลอมก็มี สุดทายเหลืออยูสี่หมื่นกวาคน ไมครบหาหมื่น       

จําไดหรือเปลาทานประธาน นั่นทานประธานบอกวาจําได ทานประธานครับ มันเปนเรื่อง    

ยากมาก ไมเหมือนเขาชื่อเสนอกฎหมายนะ เขาชื่อเสนอกฎหมาย กฎหมายรางไปผิดบาง       

ถูกบาง ดีบาง ไมดีบาง ยังไมเปนไร ไมเขาคุก ไมเจอโทษอาญา แตเสนอเรื่องถอดถอนนี้ 



 ๗๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                            รัตนา ๓๔/๒ 

 

อาจตองเจอโทษทางอาญา เพราะฉะนั้นคนที่จะเขาชื่อจะตองรูวากลาวโทษนี้ มีพยาน              

มีหลักฐาน มีการกระทําความผิดจริง และหลักฐานตองมั่นคงชัดเจน สามารถปองกันตัวไดวา 

ถาหากคนที่ถูกกลาวโทษนั้นนะ มาฟองวาตนเองกลาวเท็จ  ฟองเท็จ ดูหมิ่นอะไรตางๆ เหลานี้

นะ ก็สามารถจะไปสูคดีไดวา ตนเองทําความจริง  นําความจริงใหปรากฏ ทานประธานครับ     

แตละเร่ืองหาคนแคสี่หาสิบคนยังไมกลาเซ็นเลย นี่ผมจะลองชวนดูใหทานที่รอยคนที่นั่งอยูในนี้ 

อวดเกงก็ตาม ไมอวดเกงก็ตาม กลาก็ตาม  ไมกลาก็ตาม ขี้ขลาดก็ตาม กลาหาญก็ตาม ทดลอง

ดูไหมนี่ เตรียมรางไวเลยเพื่อใชมาตรานี้ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ๓ คน ยังอยูนี่ ทุจริต 

ปฏิบัติหนาที่มิชอบ ที่สําคัญ ปปช. ทําอยางเดียวกัน ศาลฎีกามีบรรทัดฐาน พิพากษาไวแลววา

คุก รอลงอาญา กลาเซ็นกันกี่คนนี่ ทานเห็นไหมวายาก ทานเห็นหรือยังวายาก ทุกเรื่องจะยาก

อยางนี้ ยิ่ง ทานประธานครับ ยิ่ง นี่กรณีฝายนักการเมืองนะที่เปนนายก หรือรัฐมนตรี ถาไปรอง

กลาวโทษวา ผูพิพากษาศาลฎีกากระทําความผิดดานการยุติธรรม โอย ๆ ทานประธานมือสั่น

เลยทีนี้ กลาเซ็นสักคนไหม ไมกลา เอาไหมเรื่องของทานจรัญนี่ ผมจะยก ที่ทานจรัญไปกลาวที่ 

ปปช. กลาวโทษ ที่ ปปช. นี่ --------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                              - ๓๕/๑ 



 ๘๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              เกศราภรณ ๓๕/๑ 

 

ผมจะเอาเรื่องนั้นมาเขียนคํารองไวคอย เตรียมถอดถอนบุคคล ดังตอไปนี้ ตามคํารองที่   

ทานจรัญไปนี่ มา หาเซ็นสัก ๑๐ คน ตรงนี้อาจจะมีกี่คนกลาเซ็น มือสั่นครับ เพราะคุณอาจจะ

ตองขึ้นศาลเองนะครับ คุณอาจจะตองถูกกลาวหาโทษเสียเอง ผมฟงทานกรรมาธิการเมื่อวาน    

และฟงมานานแลว แบบอยางนี้ก็จะทําใหไมอยูสุขแลว ทําไมได  คนบริหารประเทศก็โกลาหล 

วันนี้ก็ถูกถอดถอน พรุงนี้ก็ไปแกตัว วันมะรืนก็ถูกถอดถอน วันมะเรื่องก็ไปแกตัว ทําไมคิดงาย

อยางนั้น ไมมีมูลเหตุความเปนจริง ไมมีพยาน ไมมีหลักฐาน ไมมีขอเท็จจริงที่ชัดเจน จนกระทั่ง

มัดจนรัดนี่นะครับ  หาลายเซ็นแค  ๕ ,๐๐๐  ชื่อ  ตามที่ผมเสนอนี่  ลองหาดูหนอยเถอะ               

หาใหขาดใจตาย ก็ไมมีเซ็นกับคุณหรอก แลวถาเปนเรื่องที่ปลอม ๆ เท็จ ๆ โกหกตอแหลกัน   

เปนเรื่องที่สรางเรื่อง สรางราว ปนน้ําเปนตัวขึ้นนะครับ รับประกันหาคนเซ็นดวยไมไดสักคน 

บอกใหเมียเซ็นดวย เมียยังไมเซ็นเลย อยาวาแตคนอื่นเลยทาน ไมงายเลย ยากที่สุด นี่คือ     

เร่ืองทํายากที่สุด เสนอกฎหมายยังงายกวานี้ นี่ทานพอจะเขาใจสิ่งเหลานี้ไหมนี่ ชวยผมหนอย

เถอะครับ ลดลงมาเหลือ ๕,๐๐๐ คน นี่ก็เต็มกลืนแลว ทานบอกรางกฎหมายทานให ๑๐,๐๐๐ 

เฉพาะกรณีถอดถอนเปนเรื่องคอขาดบาดตาย ไมทุจริต ไมมีพยานหลักฐาน ไมกลาทํา          

คอขาดบาดตายขนาดนี้ ทานลดลงมาเถอะครับ เหลือ ๕,๐๐๐ แลวจะทําใหประชาชน    

สามารถที่จะตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของผูบริหารและผูกระทําความผิด ทุจริตได 

ขอบพระคุณทานประธานครับ 

   นายเดโช   สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :                  

ไมยอมใชเวลาเกินเลยครับ มีทานกรรมาธิการครับ ทานอาจารยวิชาครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยพิ เศษวิชา  มหาคุณ  (กรรมาธิการ)   :   ทานประธานสภา                  

ที่ เคารพ  กระผม  วิชา  มหาคุณ  ครับ  ถาฟงทานอาจารยการุณ  ขออนุญาตเอยนาม                  

ทานสมาชิก สสร. คงจะเคลิบเคลิ้มนะครับ อาจจะลุมหลงอยูในกระบวนการที่ทานพยายาม

ชักชวน ชักจูงใหเกิดความเขาใจที่หลงคิดไปวา การตรวจสอบนักการเมืองตามรางรัฐธรรมนูญ 

ฉบับป ๒๕๕๐ ของเรานี่นะครับ แทบไมมีอะไรเลย เหลืออยูอยางเดียว ใหประชาชน ๒๐,๐๐๐ 

ไลลา คงจะไมเปนเชนนั้นนะครับ ทานที่เคารพครับ เรารูครับวา กระบวนการในการตรวจสอบ

นักการเมืองนี่ตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไดวางไวคอนขางจะแข็ง คอนขางจะตีกรอบ          

เพราะอะไรครับ เพราะตองการใหฝายการเมือง หรือทางคณะรัฐมนตรีนี่มีความเขมแข็ง  



 ๘๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              เกศราภรณ ๓๕/๒ 

 

เพราะฉะนั้นจึงเอาออกยาก  ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ เราก็รูอยูแลวครับวา เราก็รูครับ ไมใชวาเรากิน

อยางอื่น ไมไดกินขาว กินปลานะครับ เราทราบดีครับวา ๕๐,๐๐๐ รายชื่อนะเปนเรื่องยาก   

ครับผม ดวยเหตุนี้เองนะครับ กระผมขอกราบเรียนอยางนี้นะครับวา ลักษณะของรัฐธรรมนูญ  

ที่เขียนเรื่องอิมพีชเมนต (Impeachment) หรือโมชัน อิมพีชเมนต (Motion Impeachment) หรือ

กระบวนการในการถอดถอนนี่ มันทั่วโลกเกือบจะตรงกันวา เปนอํานาจของรัฐสภา เปนอํานาจ 

โดยเฉพาะเปนอํานาจของสภาผูแทนราษฎรเสนอญัตติ เราจะเห็นไดเลยวา ในกระบวนการนี่ 

มันตองริเร่ิมอยางนั้นนะครับ แตรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ก็เปดชองใหนะครับ เปนครั้งแรกนะครับ                  

ที่ใหประชาชนมีโอกาสใชกระบวนการของรัฐธรรมนูญอันนี้ไดนะครับ คือ การอิมพีชเมนต    

หรือการถอดถอนนี่นะครับ แตวาไปวางไวมันสูงมากครับ ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ แลวเราจะเห็นไดวา 

ที่เขียนไวนี่นะครับ ก็คอนขางจะคลุมเครือ กํากวมเหมือนกันวา --------------------------------------      

            

 

                                                                                                                               - ๓๖/๑ 

 



 ๘๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                     รัศมี ๓๖/๑ 

 

ผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอนะครับวา กระทําผิดตอ

ตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจ

หนาที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายนี่ กระบวนการเหลานี้นี่ เนื่องจากวามันยังไมแนชัด แตวา

ตองการใหมีการตรวจสอบใหแนชัดเสียกอน เพราะฉะนั้นจึงตองผานกระบวนการของ ปปช.   

ไงครับ ของทางคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนองคกรอิสระ คือคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการประพฤติ มิชอบนะครับ  ทุจริตและประพฤติ มิชอบ  ทานที่ เคารพครับ 

กระบวนการที่แนชัด แลวสามารถที่จะเอาผิด เอาโทษ เอาคุกไดโดยไมใชสอ สอ สอ แลวก็     

ถอดถอนนี่ ก็คือกระบวนการที่ให เร่ิมตนให ปปช. ไตสวนในเรื่องของทุจริตนี่ ซึ่งอยูใน

บทบัญญัติของ ปปช. ชัดเจน แลวขณะนี้กฎหมาย ปปช. ก็แกไขแลว ปปช. สามารถจะหยิบ

ยกขึ้นไดเลยนะครับ ไมจําเปนเลยวา จะตองมีใครมารองเรียนเลยดวยซ้ําไปครับผม ขณะนี้   

งายที่สุดที่จะเอาคนชั่วที่อยูในตําแหนงนี่ ประพฤติมิชอบออกนี่ งายเหมือนลัดนิ้วมือเดียวครับผม 

แลวกระผมก็เร่ิมทํามาแลว แลวก็ปรากฏไมใชสอ สอ สอดวย มันชัดดวย แลวสงางามดวย     

เอาออกอยางสงางามครับผม คนออกก็สงางาม เพราะอะไรครับ เพราะเขาคุกอยางสงางามครับผม 

ไมตองมีสอ  สอ  สอ  สอแบบนี้หรอกครับ  ไอนี้ มัน เปนชองสุดทายครับกระผม  มิใช     

กระบวนการแรกครับ กระบวนการแรกเขาบอกไวแลวใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบนี่ ดําเนินการกับนักการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง       

หรือผูดํารงตําแหนงที่ เขียนไวในกฎหมายนี่ครับ คนใดก็ตามที่ มีความประพฤติทุจริต      

ประพฤติมิชอบ กระทําการใด ๆ นะครับ ที่ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญนี่นะครับ นอกจาก

คณะกรรมการ ปปช. แลว ขณะนี้เราติดดาบใหคณะผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่จะ   

จัดการไดดวย แลวยังมีเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมดวย ทานที่เคารพ เราปดลอมเขาไวนี่ทุกดาน

นะครับ ไมมีทางดิ้นหลุดไปทางไหนไดเลยครับผม ผมอยากจะใหเราเริ่มตนวิถีชีวิตใหม          

มุงหนาไปขางหนา อยายอนหลัง อยาเอาความรูสึกที่ติดคางอยูกับรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐       

เราบอกพอแมพี่นองที่เคารพสิครับวา รัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ นี่ มันดีกวาอยางไร ดีกวาอยางชนิด

ที่เรียกไดวา ไมมีทางเทียบเทาไดเลยครับ ทานที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นคง ๒๐,๐๐๐ ไว   

ขอรับกระผม ขอบคุณครับ 

 



 ๘๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                      รัศมี ๓๖/๒ 

 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                  

คง ๒๐,๐๐๐ หรือลดไวแลวเหลือ ๑๐,๐๐๐ ไมลดนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ โทษครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง   :  กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ             

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ผมคิดวาสิ่งที่จะตองพิจารณานะครับ หลายทานนี่ เมื่อกอนนี้พอบอกวา                 

มีการถอดถอน โดย ๕๐,๐๐๐ ชื่อ ประชาชนเขาชื่อ ๕๐,๐๐๐ ชื่อ ไดนี่ คนดีใจ แลวก็มองวา

เที่ยวนี้ประชาชนคงไดถอดถอนคน เที่ยวนี้ทานก็กรุณาลดลงเหลือ ๒๐,๐๐๐ ผมก็คิดวา          

ก็เปนสิ่งที่ไปในทิศทางที่ดี แลวก็เห็นดวย ทิศทางนี่ ผมวาเหมาะสมดีแลว เรากําลังดูแค     

จํานวนเทานั้นเอง ซึ่งพวกเราตรงกัน แตอยากจะกราบเรียนทานประธานในฐานะที่ผมนี่คุน       

กับเร่ืองนี้ เพราะวาอยูวุฒิสภาในชุดแรก ๖ ป แลวก็ไดใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผมอยากจะ     

กราบเรียนทานประธานและเพื่อนสมาชิก ก็คือวา ๒๐,๐๐๐ คน คือคนยื่นฟอง ๒๐,๐๐๐ คน

ไมไดเปนคนทําอะไรเลยครับเรื่องการถอดถอน เปนคนที่ยื่นฟองเมื่อพบประจักษพยาน --------- 

 

                                                                                                                              - ๓๗/๑ 



 ๘๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                บุศยรินทร ๓๗/๑ 

 

หรือพบหลักฐานพอสมควรที่สอวาอยางที่ทานกรรมาธิการพูด เขาไมไดตัดสินอะไรเลย          

เปนแต เพียงแคผูยื่นฟองเทานั้น  ทานลองชั่งดูนะครับวา  คนยื่นฟองนี่ตอง  ๒๐ ,๐๐๐      

เหมาะสมไหม ฝากทานคิดชั่งไวในหัวใจกอน กระบวนการในยื่นฟองนี่ทําอะไร ยื่นฟองไปสงให

ประธานวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาตองตรวจสอบวา ๒๐,๐๐๐ หรือกี่หมื่นก็ตามนี่ มีคุณสมบัติ

ครบถวนไหม คุณสมบัติก็คือวา ไปเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แลวหรือเปลา แลวก็มีอยางที่เราพูดกันมา

เมื่อวาน ตกลงผูที่ไปรวบรวมรายชื่อไปทั้งหลาย พอกินเวลานานอยางที่คุณการุณพูด บางคน    

ก็ตาย บางคนก็ไมไดไปเลือกตั้งครั้งสุดทาย ตัดออก ตัดออก จนกระทั่งเหลือไมครบ แลวก็เลิก  

กันไป หมดแรง  การยื่นฟองก็ไมสําเร็จ เมื่อประธานวุฒิสภารับเขามาก็สงไปให กกต .            

ชวยตรวจสอบแลวก็กลับมาตรวจสอบเอง จนกระทั่งผานไปอีกเดือนสองเดือน แลวก็สงไป      

ให ปปช. ครับ  ถอดถอนนั้นไมไดถอดถอนเองเลยนะครับ วุฒิก็ไมไดถอดถอนเองอีก สงไปให 

ปปช.  ปปช. ก็ไปตรวจสํารวจหลักฐานเหมือนกับเปนอัยการ ตรวจทั้งหมด เรียกคนมาสอบสวน         

ดูทั้งหลาย แลวจาก ปปช. นี่นะครับ ไมเคยสงกลับมาใหวุฒิสภาถอดถอนเลย แมแตกรณี    

เดียวครับทานประธาน ในอดีตที่ผานมามีกระบวนการคลาย ๆ อยางนี้ แตวามาจากบรรดา สส. 

ที่สงมายังวุฒิสภา จากประชาชนมีบาง แต ปปช. ไมเคยสงกลับมาวุฒิสภา เพื่อถอดถอนเลย

แมแตกรณีเดียว ทานประธานครับ นั่นนะครับ ผมกําลังจะบอกวา เราเปนผูยื่นฟองเทานั้นเอง 

เปนคนยื่น ไมไดเปนคนทําอะไรครับ ไอถอดถอนนี่ ที่บอกวาประชาชนมีสิทธิถอดถอน ตอง  

ตีความใหถูก ผมนี่ไมไดบอกวา ๒๐,๐๐๐ เหมาะ หรือไมเหมาะ ทานชั่งน้ําหนัก ถามวาทําไม 

ปปช. ไมเคยสงมาวุฒิเลย เพราะ ปปช. ไปตั้งกฎเกณฑไววา จะตองไดคะแนนสองในสามของ 

ปปช. ปปช. มี ๙ คน จะตองมีคะแนน ๖ คะแนน จาก ๙ ที่บอกวามีความผิดจึงสงมาใหวุฒิ 

แลวคดีทั้งหลาย รัฐมนตรีเมื่อสมัยที่แลว ผมไมตองเอยชื่อ ถูกถอดถอน ๙ ราย ปปช. ลงมติกัน     

๕ ๔  ๕ ๔ เปนแถวหมด  ผิด ๕ ไมผิด ๔  แตไมตองสง เพราะวากฎเกณฑเขียนไววา ๖ จาก ๙ 

ทานประธานครับ ผมนี่นั่งรออยู ลับมีดรออยูที่สภาแหงนี้ ผมไมเคยไดทําเลย เพราะฉะนั้นที่ผม

เลาใหฟงตรงนี้นี่มีอยู ๒ ประเด็น 

  ประเด็นที่ ๑  ก็คือ ผูยื่นคําฟองนี่ ๒๐,๐๐๐ นี่เหมาะสมไหม ทานกรรมาธิการ

กรุณาพิจารณานิดหนึ่งดวยนะครับ ผมกราบละครับ  

 



 ๘๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               บุศยรนิทร ๓๗/๒ 

 

  ประการที่ ๒  ปปช. ที่ไปถอดถอนนี่นะครับ เขาทําเหมาะสมไหมวา ตอง             

๖ จาก ๙ เขาไปตั้งกฎเกณฑตามที่เขาตองสงไปเอาผิดทางอาญา เพราะเขานี่ ถาพบมูล

ความผิดเขาตองสงใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เอาผิดทางอาญา 

เพราะวาเปนการทุจริต เสร็จแลว ปปช. เองนี่ ก็ไปนั่งคิดวา เมื่อมีคดีขึ้น มือหนึ่งสงใหวุฒิสภา   

อีกดานหนึ่งสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง แนนอนครับ 

กรรมาธิการทานเปนศาล ทานรูดีวา สิ่งที่เขาจะสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญา เอาผิดทาง

อาญามันตองพิสูจนจนสิ้นสงสัย มติตองเปน ๖ จาก ๙ ผมไมกังขา ---------------------------------- 

 

                         - ๓๘/๑ 

 

 



 ๘๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                          รสรินทร ๓๘/๑ 

 

แตสวนที่จะสงไปยังวุฒิสภา นี่คือศาลการเมือง นี่คือคดีการเมืองที่จะถอดถอนทางการเมือง     

ที่จะดูวา บุคคลพวกนี้สอวา การเมืองทําอะไรครับ พวกผมทําอะไรครับ ถามาในวุฒิสภา        

ไมไดเอาไปตัดหัวคั่วแหง ไมไดมีความผิดทางอาญาเลย ถอดถอนแปลวาอะไรครับ แปลวา    

คุณนี่หยุดบทบาทชั่วคราวไดไหม เขามีคนจํานวนหนึ่งสงรายชื่อมา แลว ปปช. เขาก็ดูแลววา       

มีมูล แลวเวลาลงมติทานประธานครับ พวกผมตองลงมติสามในหา รัฐธรรมนูญนี้ก็ยังเขียน     

สามในหาอีก สามในหา แปลวาอีกสองในหาบล็อกไดตลอด ทานไปดูสิครับ มันงายไหม       

เร่ืองถอดถอนนะ คําวา ถอดถอนไมไดเอาผิดอะไรเลย เพียงแคบอกวา คุณนี่หยุดชั่วคราว      

ไดไหม ตอนนี้คุณดํารงตําแหนงอยู คุณเปนรัฐมนตรี หรือคุณเปน สส. คุณประพฤติจนกระทั่ง   

มีคนเขาเขาชื่อมา โดยเปนการรองเบื้องตน ผูรอง ผูฟองเขาตรวจสอบ ปปช. ก็ตรวจแลว ดูแลว      

แลวเราก็ลงมติวา คุณหยุดงานกอนเถอะเทานั้นเอง เราเรียกวาถอดถอน ดูแลวนี่เราไมได          

เอาผิดทางอาญานะครับ กรุณาชั่งใหดี เราไมไดเอาผิดทางอาญา เรากําลังใหประชาชนเปน                

ผูยื่นฟองเทานั้น เพราะฉะนั้นทานจะเอา ๒๐,๐๐๐ หรือทานจะเอาเทาไร ทานพิจารณาครับ   

ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :          

ขอบคุณมากครบั ทานกรรมาธิการครับ อีกครั้งครับ ตอบชัดเลยครับวา เอา หรือไมเอาครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  : ทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ ครับ กระผมไมอยากใหทานที่เคารพของกระผม ทานอาจารยเจิมศักดิ์  

เปนที่เคารพยิ่งนะครับ ก็ตองขอเอยนาม เดี๋ยวจะเปนโรคคิดวนเวียนซ้ําซากอยูกับความหลัง

ครับผม คือผมยอมรับนะครับวา เทาที่แลวมามันเปนอยางนั้น มันยากนะครับ แตวาในปจจุบัน

นี้นี่นะครับ ในกระบวนการในการเอาเรื่องของนักการเมืองก็ดี ของเจาหนาที่ระดับสูงก็ดี            

ในคณะกรรมการ ปปช. นี่นะครับ เราไดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมติแลวนะครับ ทานอาจารย

กลานรงคนะครับ ขออนุญาตเอยนาม ทานนั่งอยูที่นี่ทานเปนคนที่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้อยาง   

แข็งขันที่จะใหเปลี่ยนแปลงนะครับ เร่ืองของมติ เร่ืองของอะไรนะครับ เร่ืองกึ่งหนึ่งนะครับ      

ซึ่งเราตองการอยางมากในกระบวนการ เพราะฉะนั้นเราปรับปรุงครับ กฎหมายเราไดมีการ

ปรับปรุงแลวครับผม กฎหมาย ปปช. นะครับ เพื่อใหดําเนินการดวยความรวดเร็ว แลวก็ทํา  

ดวยความสะดวกยิ่งขึ้น ขณะนี้เราประชุมกันเอาคนออกทั้งในดานของเจาหนาที่ทุจริต 



 ๘๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รสรินทร ๓๘/๒ 

 

หรือทางดานฝายผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ๆ นะครับ ดําเนินการกันทุกวันอังคาร        

และวันพฤหัส  ดําเนินการแบบฉับพลันทันที  ดําเนินการแบบไมได มีการหยุดยั้ ง เลย                

ลุยทุกอาทิตยครับ ทุกสัปดาหครับ ทานที่ เคารพครับ แตในขณะเดียวกันทานที่ เคารพ            

ทานก็อาจจะไมทราบวา มีผูยื่นหนังสือมานะครับ เพื่อที่จะเอาผิดบุคคลนี่ที่แบบเลื่อนลอยนี่   

เปนอันมาก กลั่นแกลงคนเปนอันมาก ขนาดเจาหนาที่ที่เขาขึ้นมาดํารงตําแหนงในระดับสูง     

นะครับ มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง ไดรับความเชื่อถือ เชื่อม่ัน  ศรัทธาจากผูคน แตวาพอถึงครั้งที่    

จะเขาสูการดํารงตําแหนงที่มีผลประโยชน หรือมีคนที่เกี่ยวของเปนจํานวนมากที่มีการแยงชิง

กันในเรื่องของตําแหนง บัตรสนเทหปลิววอน หรือมิฉะนั้นก็อางตัววา เปนบุคคลนั้น บุคคลนี้     

นะครับ เพื่อที่จะกลั่นแกลงกัน เราไดตรวจสอบ เปนภาระของเราเหมือนกันที่มีการตรวจสอบ 

ตรวจสอบแลวนี่เมื่อไมไดความจริง กวาจะไมไดความจริงนี่ทานที่เคารพครับ คนคนนั้นตอง      

หยุดปฏิบัติหนาที่ หรือวาถูกตราหนาแลวนี่นะครับ ทานตองมองสองดานนะครับ อยามองโลก        

ในซีกเดียวครับ ตองมองใหครอบคลุมทุกดานครับผม จริงอยูนี่เราไมตองการคนชั่วใหอยู         

ในวงการ แตในขณะเดียวกันเราตองพิทักษคนดีเอาไวดวยเหมือนกันครับ --------------------------     

           

                                                                                                                               - ๓๙/๑ 

 



 ๘๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    กมลมาศ ๓๙/๑ 

 

ในกฎหมาย ปปช. เองนะครับ ที่บอกวา ๒๐,๐๐๐ เดิมนี่ ๕๐,๐๐๐ นะครับ เรา ๒๐,๐๐๐ นี่            

คนเพียง ๑๐๐ คน ริเร่ิมได แลวกอการไดครับ เสนอไปนี่นะครับ แลวถาเราตรวจสอบแลวพบวา

เขาทุจริตนี่ เราจัดการไดแลวครับ ไมจําเปนตองรอถอดถอนเลยครับ เขาสูกระบวนการ          

ตั้งอนุกรรมการไตสวนไดเลยนะครับ ทานที่เคารพครับ ไมตองรอสอ สอ สอ สอ อะไรอยางที่วา

นะครับ แลวเติมคําวา เสียด เขาไปดวยนี่ ทานที่เคารพตองเขาใจนะครับวา เรานี่ไดดําเนิน

กระบวนการรับลูกได ก็คือหมายความวา ถาเผื่อมีกรณีทุจริตเกิดขึ้นเราก็มีชองทางที่จะ

ดําเนินการได โดยฉับพลันทันที แตวากระบวนการในการถอดถอน กระผมไดกราบเรียนแลววา 

มันเปนกระบวนการทางรัฐสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งทางวุฒิสภานะครับ ซึ่งอาจจะริเร่ิมขึ้น      

นะครับ จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือในกรณีของวุฒิสภาก็ตามนี่นะครับ ในกรณีของการ

ที่จะผานกระบวนการนี้ เราเพิ่มเติมใหวาเปนกรณีของราษฎรที่จะเพิ่มเขามาดวย ซึ่งไมใช        

เปนกรณีฟองครับ ทานที่เคารพครับ ตางกันครับ ไมใชเลย ไมใชกรณีฟองรองเลยนะครับ        

ถาเราพูดกันวา ๒๐,๐๐๐ นี่ ทําไมนะแค ๒๐,๐๐๐ ทําไมตั้ง ๒๐,๐๐๐ นะครับ โทษนะครับ            

ตั้ง ๒๐,๐๐๐ ทําไมแคนี้นะครับ ไมใหเขาฟองนะครับ ลดลงไมไดหรือ ตอรองไมไดหรือ             

ผมคิดวาในกระบวนการนี่เราตองรักษาไววา ในกระบวนการทางการถอดถอนนี่นะครับ       

อยางนอยก็ตองมีจํานวนประชาชนพอสมควรนะครับ ซึ่งเราก็ไมรูวาจํานวนเทาไรพอสมควร   

แตวาในกระบวนการเดิมมัน ๕๐,๐๐๐ เราก็ลดลงกวาครึ่งนะครับ ใหเหลือ ๒๐,๐๐๐ รายชื่อ       

ทั้งนี้ก็สุดแลวแตทางสภา  ทาง  สสร.  ทั้งหลายนะครับ  ทานที่ เคารพ  ทานจะพิจารณา 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  : ขอทาน

กลานรงคครับ เชิญครับ 

  นายกลานรงค  จันทิก  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม กลานรงค จันทิก    

สสร. ครับ กระผมขออนุญาตทานประธานนิดเดียวครับ ที่จะทําความเขาใจ แลวก็จะกราบเรียน

ถึงปญหาขอกฎหมาย เพื่อจะไดบันทึกการประชุมนี้ไดถูกตองนะครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เมื่อสักครูขออนุญาตเอยนาม ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ไดพูดในประเด็นวา การลงมติที่จะ

พิจารณาวา มีมูลที่จะถอดถอนนักการเมืองหรือไม ทานไดกลาววา คณะกรรมการ ปปช. 



 ๘๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๓๙/๒ 

 

ไดไปวางกฎเกณฑที่จะตองใชคะแนนเสียงสองในสาม ทั้ง ๆ ที่กฎเกณฑนี้ใชกับการดําเนินคดี

อาญา กระผมขอกราบเรียนเพื่อความเขาใจครับวา กฎเกณฑนี้คณะกรรมการ ปปช. ไมได     

วางเอง แตเปนกฎเกณฑตามกฎหมาย คือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย   

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น บัญญัติไวชัดเจนครับวา กรณีของ

คณะกรรมการ ปปช. ในการที่จะใหความเห็นชอบ หรือวินิจฉัย จะตองไดคะแนนเสียง         

สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ฉะนั้นกรณีที่จะพิจารณาวาจะมีมูลที่จะสงเรื่องให

ประธานวุฒิสภาดําเนินการถอดถอนหรือไมนั้น เปนการวินิจฉัย เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยก็ตอง

ใชคะแนนเสียงสองในสาม ซึ่งเปนตามกฎหมาย แตปจจุบันนี้ไดมีการแกไขแลวครับ โดย

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ ๓๑ ใหเราใชคะแนนเสียงขางมากครับ กราบเรียนเพื่อ

ความเขาใจครับผม ขอบคุณครับ  

  นายเดโช   สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :  

ขอบพระคุณครับ ทานการุณสั้น ๆ นะครับ ขอรองครับ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ใสงาม สสร. นะครับ 

การที่ไปรอง ปปช. รองนะครับ ไมใช ฟอง เพราะ  ปปช. มันไมใชที่ฟอง ไปรอง ไปกลาวหา      

ไปกลาวโทษนี่ คนเดียวก็ทําได บัตรสนเทหเอาไปวางไวที่ ปปช. ก็ทําได เอาละ นั่นเปนการ

กลาวหาเพื่อจะใหดําเนินคดีทางอาญา  แตกรณีนี้ เปนกรณีประชาชนใชสิทธิทางตรง               

ในการชวยกันควบคุมการบริหารราชการแผนดินวาดวยเรื่องการถอดถอน กรณีมันเปนไปไดอยู

สวนหนึ่งก็คือ ปองกันเหตุรายที่จะเกิดขึ้นกับบานเมือง ------------------------------------------------- 

                                                                                                                       

                                                                                                                           - ๔๐/๑ 



 ๙๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                      ศันสนีย ๔๐/๑ 

 

นั่นคือ ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรบังเอิญเสียงขางมากไมทําหนาที่ ที่สําคัญเสียงขางนอย        

ก็ไมเพียงพอตอการเขาชื่อตามมาตรา ๒๖๒ ในรัฐธรรมนูญรางฉบับนี้ และไมพากันทําหนาที่

ทุจริตคอรรัปชัน (Corruption) ปฏิบัติหนาที่มิชอบ ขายชาติ ทรราช ทักษิณออกไป ทักษิณ

ออกไป กลางถนนลั่น ถาผูแทนราษฎรมันทําหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๔ คือ การ

เขาชื่อของผูแทนราษฎร ในฉบับป ๒๕๔๐ แลวทําหนาที่ของเขาสงให ปปช. แลว ปปช. ถามกีาร

แกไขกฎหมายที่วา ไมตองใชสองในสามของเสียง คือใชเกินกึ่งหนึ่งที่แก อันนี้เพิ่งแกครับ              

ทานอาจารยเจิมศักดิ์พูดตอนกอนแก และตอนทํางานในตอนนั้น ซึ่งถูก แตตอนนี้แกแลว       

เปนเกินกึ่ง เอาละ ถาปญหากระบวนการนี้มันมีสวนในการทําได ประชาชนก็เห็นวา ผูแทน       

ไมทําหนาที่ เสียงขางนอยก็ทําหนาที่ไมได เพราะลายเซ็นไมพอ อยากระนั้นเลย ถาประชาชน

ทําไดพอสมควร ทํางาย ก็ลาลายเซ็นกันหมื่นชื่อ หมื่นชื่อ หาพันชื่อ หาพันชื่อ สมมุตินะครับ    

ถามันพอสมควรที่ทําไดงาย ก็ยื่นคํารองให ปปช. ทานนั่นแหละครับ ไดทําการไตสวนมูล      

ตามมาตรา ๓๐๕ ซึ่งบัดนี้ก็มาเปน ๒๖๓ ไตสวนมูลซะ เหตุการณปรากฏการณทักษิณออกไป 

ทรราช ขายชาติ มันอาจจะไมเกิดขึ้น มันปองกันสวนนี้ เขาเรียกวาประชาธิปไตยทางตรง ในการ

เขาควบคุมบริหารราชการแผนดิน ทําไมทานไปโกรธอะไรกับประชาชน ไปเกลียดอะไรกับ

ประชาชนในการที่เขาจะเขาชื่อสัก ๕,๐๐๐ ชื่อนี่ รังเกียจจังเลย และมันแนอะไรนักหนากับ

องคกรตาง ๆ หรือบุคคลตาง ๆ ที่เรียกวา สภาผูแทนราษฎรก็ตาม อะไรก็ตามที่ทานเชื่อถือ

นั่นนะ ก็ใหโอกาสเขาบางเปนไร และบอกแลวอยางไรครับวา คํารอง คํารอง ไมใชคําฟองนะ

ทานนะ รูอยูวาที่นั่นไมใชที่ฟอง ที่ยื่นที่วุฒิสภาก็ตาม ที่ผูแทนนี่ก็ตาม ไมใชที่ฟอง ที่ฟองมันอยูที่

ศาล เปนคํารองเหลานี้ คํารองเหลานี้ทานครับ เปนคํารองกลาวโทษ กลาวโทษวาเขามีสอไป

ในทางที่ปฏิบัติหนาที่มิชอบและผิดดังตอไปนี้ กลาวเทานั้นเอง และกลาวตรงนี้ทานประธาน ถา

ไมจริงนะครับ อยางที่เรียนไปแลว เตรียมเขาคุกเอง ทีนี้ครับ กลาวไปแลวนี่นะครับ ผาน

กระบวนการไป กระบวนการอะไร ก็กระบวนการไปให ปปช. ทานนั่นแหละไตมูล ไตสวนมูล 

ทานก็ทําหนาที่ของทานใหละเอียดสิ แลวก็คอยชี้มูล พอชี้มูลวามีมูลเทานั้นแหละครับ ผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองนั้นก็พักงาน ประชาชนไมไดบอกใหเขาพักงานนะครับ ยื่นคํารองมาไมได

บอกพักงาน วุฒิสภารับแลว ประธานวุฒิสภารับแลวก็ไมใชตองพักงาน ไมใช ประธานวุฒิสภา

สงไปแลวก็ยังไมได พักงาน  ตอนเอาสงไปดูรายชื่อ  กกต. สงไปดูรายชื่อตรวจอีก  ปปช. 



 ๙๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     ศนัสนยี ๔๐/๒ 

 

วาครบถวนไหม ปปช. ถึงไต ไต ไต ไตสวนมูล กระบวนการมันยากนักหรอกครับ อันนี้นะครับ   

รูนี่แหละจึงลดจํานวนลงเถอะ ทานครับ แมแตเร่ืองบางเรื่องที่เราไปสงให ปปช. นี่นะครับ    

ทานไปดูเอา สว. สงไปดวย กรรมาธิการนี่ ทานกลานรงคก็เปนกรรมาธิการวิสามัญปราบทุจริต

ใน สว. มาดวยกันนี่ สงไปให ปปช. ตอนนี้ทานกลานรงค ก็เปน ปปช. ดวย เอาลงไปทาน       

ตั้งกี่ เ ร่ือง บางเรื่องสามปกวาแลว   สี่ปกวาแลวก็มี จนเดี๋ยวนี้ยังไม รู เ ร่ิมตนไปถึงไหน              

อยูที่ไหนละทานครับ เพิ่งมีใชไหม ออ เพิ่งมี ปปช. แตกอนไปเขาคุกกัน ทานประธานครับ  

แมแตมี ปปช. มา ๘ เดือน  ๙ เดือนแลว ตอนนี้เปนไง ยังอีก ผมถามวาเปนอยางไร ผูตรวจการ

แผนดินรัฐสภา เมื่อไรจะเอาเขาคุกเสียที เมื่อไรจะเอาเขาคุกเสียที หลบซอนตัวอยูในตึก        

นั่นแหละ จนเดี๋ยวนี้ตอบไมออกสักที นั่งใกลทาน  กลานรงคก็ถามเกือบทุกครั้ง แอบกระซิบถาม 

แตทานก็ไมตอบผมสักที ยืนยันไมตอบ เอา ผมจะรูไดอยางไรทีนี้ เพราะผมยื่นเองครับ        

ทานดูสิครับวา กระบวนการมันยุงยากขนาดไหนทาน ขอนิดเดียวเถอะ ขอรองเถอะครับ       

การเขาชื่อเพื่อเอาคนกลาวหาคนอยางนี้หนักมากครับ  ------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                               - ๔๑/๑ 



 ๙๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                              นิวรา ๔๑/๑  

 

นี่ขณะนี้กรณี ทีไอทีวี (TITV) นี่ผมไปยื่นคํารอง คตส. จนเดี๋ยวนี้ยังไมรูเร่ืองเลยสี่หาเดือนแลว 

ของเห็นตําตาอยูนี่ หรือมีใครไมดูทีไอทีวีบาง ตอบ ยกมือขึ้นสิ ไมมี ที่นายก ทานพลเอก สุรยุทธ 

ใหเจาหนาที่ ทีไอทีวี บริหารตอ ทําตอนั่น ผิดกฎหมายตั้งเยอะแยะหลายมาตรา ยังมีใครไมรู

บาง ทาน ปปช. ก็นั่งอยูที่นี่ ยังมีใครไมรูเร่ืองนี้บาง ประธานยังไมรูหรือเร่ืองนี้ เห็นไหม แตทาํเฉย

กันอยูอยางนี้ นี่แหละคือความทุกขยากของประชาชน เมื่อไรทานจะใหโอกาสประชาชนทํางาน

อยางนี้บางละ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                

ผมวาตองกระชับ สรุปไดแลวนะครับ เลยเวลาแลวนะครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :   โอย ทานประธานครับ ผมนี่เสียใจกับประชาชนจริง ๆ     

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :              

กอนถึงทานกรรมาธิการสมคิดนะครับ ทานวีนัสใชสิทธิ ไมไดแปรญัตติมาตรานี้นะครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ผมมีขอเสนอครับทานครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                  

แตวาเอาละขอใหสั้น ๆ ก็แลวกัน 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ครับทานประธานครับ ผม วีนัส ครับผม ไดฟงทางฝาย

ผูแปรญัตติ กับทานกรรมาธิการยกราง ก็มีเหตุผลทั้ง ๒ ฝายนะครับ เพื่อเปนการกระชับ         

เวลาครับ ผมเสนอใหมีการปดการอภิปราย และก็โหวตเสียงครับ ขอสมาชิกชวยรับรองดวยครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                  

มีผูรับรองครบถวนนะครับ มีผูเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ถาเปดโอกาสใหกรรมาธิการชี้แจงก็ไมเปนธรรมนะครับ

ทานครับ ผมขอเสนอปด แลวก็โหวตเสียงครับผม 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :               

เชิญทานสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพครับ 

สมคิด เลิศไพฑูรย ผมใชเวลาไมยาวนะครับ ทานวีนัส ขออนุญาตสั้น ๆ แคนั้นเองวาฝายสมาชิก              



 ๙๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                              นิวรา ๔๑/๒ 

 

ไดพูดไป ๓ ครั้ง นะครับ ฝายกรรมาธิการชี้แจงไปแค ๒ ครั้ง เอง ฝายสมาชิกพูดไป ๒ คน       

นะครับ ฝายกรรมาธิการพูดไป ๑ คน ความจริงความไมเปนธรรมอยูที่กรรมาธิการนะครับ       

ที่ไมไดรับความเปนธรรม ถาทานวีนัสจะพูดในประเด็นนั้น ผมใชเวลาสั้นครับ ไมเคยใชเวลา 

ยาวเลย แตพูดสั้น ๆ เพียงแตวาที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :               

ทานวีนัสยอมใชไหมครับ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ครับผม 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                 

โอ.เค. ครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กับทานการุณ ใสงาม พูดนี่

มันพูดกัน ๒ เร่ืองครับ เร่ืองที่ ๑ คือกระบวนการถอดถอนทั้งหมดของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง และตําแหนงอื่น ๆ ซึ่งมีความยุงยากซับซอนในอดีตที่ผานมา ประเด็นเรื่องสองในสาม 

ประเด็นเรื่องไมเคยถอดถอนใครไดเลยนี่ เปนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ไมใชประเด็นของ

มาตรานี้ที่เรากําลังพูดอยู มาตรานี้มีประเด็นเดียวเทานั้นนะครับ ก็คือผูที่จะยื่นถอดถอนนี่ควร

จะเปนจํานวนเทาไร เดิมทีรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ กําหนดไวแค ๕๐,๐๐๐ กรรมาธิการลดลง

เหลือ ๒๐,๐๐๐ นะครับ ทานสมาชิกไมเห็นดวย ขอเปน ๕,๐๐๐ ความจริงเมื่อเชานี้ ทาน 

เกียรติชัยกับทานเจิมศักดิ์นะครับ ขออนุญาตเอยนาม ตอนที่เราพูดถึงเรื่องการยื่นของ

ประชาชนนะครับ เพื่อเสนอรางกฎหมายนั้น เขาใจวาทานก็เห็นดวยวาหมื่นหนึ่งนาจะเหมาะสม 

ที่ทางกรรมาธิการเห็นดวยกับทานการุณ แตก็ไดพูดกันตั้งแตเมื่อเชานะครับวา การถอดถอน    

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้น ควรจะใชคะแนนเสียงมากกวาการยื่นกฎหมายเขาสูสภา ถาม

วาทําไม คําตอบคือ เพราะวาการยื่นกฎหมายเขาสูสภานั้นอาจจะไมไดกระทบกระเทือนใคร

โดยเฉพาะ เปนเรื่องผลประโยชนโดยรวมของประชาชน แตวาการยื่นถอดถอนนั้น กระทบ     

ตอผลประโยชนของคน หรือของบุคคลโดยเฉพาะ ความจริงเราพูดถึงเรื่องการถอดถอน           

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนะครับ ความจริงไมใชนะครับ มาตรา ๒๖๑ นั้นพูดถึงตําแหนง    

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทั้งหลาย รวมทั้งประธานศาลฎีกา รวมทั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 



 ๙๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                              นิวรา ๔๑/๓  

 

รวมทั้งประธานศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งอัยการสูงสุดนะครับ รวมทั้งผูพิพากษา ตุลาการ

ทั้งหลาย กรรมการการเลือกตั้ง และองคกรอิสระทั้งหลาย อยูภายใตระบบการถอดถอนทั้งสิ้น 

การยื่นเรื่องเพื่อขอถอดถอนนั้น ถามวาเมื่อยื่นเรื่องแลวนี่ ผูถูกยื่นเรื่องนี้ สบายใจใชไหมครับ    

ที่ถูกยื่นเรื่อง ไมมีปญหาอะไรเลยใชไหมครับ เปลาครับ แมเร่ืองยังไมถึงวุฒิสภานี่ ผมเขาใจวา 

ผูถูกถอดถอนก็รูสึกแลวครับ ถามีคน ๒๐,๐๐๐ คน ยื่นเขามา ประเด็นคงไมใชอยูที่สองในสาม 

หรือยื่นยาก ยื่นงายอะไรตาง ๆ ทั้งหลายนะครับที่เราพูดกัน ประเด็นอยูที่วาทั้ง ๒ ฝายเห็น

ตรงกันครับ ฝายหนึ่ง เห็นวาควรจะลด ฝายที่ ๒ ก็เห็นวาควรจะลด ตัวเลขตางกันเล็กนอย     

แคนั้นเองครับ ๒๐,๐๐๐ กับ ๕,๐๐๐ ฝายกรรมาธิการเห็นวา ๒๐,๐๐๐ ครับ ฝายผูเสนอเห็นวา 

๕,๐๐๐ ผมขออนุญาตทานประธาน เห็นดวยกับทานวีนัสวา ใหลงมติไดครับ ขอบคุณครับ 

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) มีสัญญาณ

ใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                

ทานสมาชิกครับ มาตรา ๑๖๐ ไมมีการแกไขนะครับ ก็เหลือแตประเด็น 

  นายการุณ ใสงาม  :   ทานประธานครับ ขออนุญาตเจรจานิดหนึ่งครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับผม 

   

                       - ๔๒/๑ 

  

 



 ๙๕ 
 สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              เสาวลักษณ ๔๒/๑ 

 

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานที่ เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร.            

ในฐานะผูแปรญัตตินะครับ ขอ ๕,๐๐๐ ใชไหมครับ ขอเจรจากับทานกรรมาธิการยกรางปรับ        

ใหเทากันกับการยื่นเรื่องขอเสนอรางพระราชบัญญัติ คือ ๑๐,๐๐๐ เทากัน ขอ ๑๐,๐๐๐ เทากัน 

ผมวาแตกอนเราก็ทั้งกฎหมายก็ ๕๐,๐๐๐ ทั้งถอดถอนก็ ๕๐,๐๐๐ คน ตอนนี้เมื่อทานลงเรื่อง   

รางกฎหมายแลวเหลือ ๑๐,๐๐๐ ก็ไหน ๆ ลงอยางนี้แลวก็ใหเปนเกณฑเดียวกัน คือ ๑๐,๐๐๐ 

เหมือนกันกับหลักการเดิมที่เคยลดกันวันนั้น ตอนทานลดในยกราง ทานลดจาก ๕๐,๐๐๐ มา

เปนรางกฎหมายก็ ๒๐,๐๐๐ ลดจาก ๕๐,๐๐๐ ถอดถอน ก็มาเปน ๒๐,๐๐๐  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :                 

คําขอชัดแลวครับ คําขอชัด คําขอชัด              

นายการุณ ใสงาม  :  ขอลดลงมาใหเหมือนกันกับที่ทานเคยเสนอกฎหมายครับ 

และยอมกันตรงนั้นครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :               

ลองดู ลองดูครับ ลองดูวา เอาเชิญครับ 

ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงเมื่อเชาก็ฝายกรรมาธิการ    

ไดเรียนไปชัดพอสมควรวา รางกฎหมายนั้นหมื่นหนึ่ง กรรมาธิการเห็นดวย แตไดขอความกรุณา

ที่ประชุมไปแลวนะครับวา ในการถอดถอนขอมากกวานั้นหมื่นหนึ่งเทากัน คงมีปญหาครับ     

ผมขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับทานการุณวา ถาทานจะเปลี่ยนเปน ๑๐,๐๐๐ นี่กรรมาธิการ     

ไมขัดของ ก็ใหลงมติระหวาง ๒๐,๐๐๐ กับ ๑๐,๐๐๐ ดีไหมครับ ขอหารืออยางนี้เลยนะครับวา   

ขอลงมติ ๒๐,๐๐๐ กับ ๑๐,๐๐๐ ไดไหมครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :            

เปลี่ยนและทานตกลงไหมครับ  

นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร.           

นะครับ ในฐานะผูแปรญัตติ 

  (นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ ไดยืนและยกมือขึ้น) 

 



 ๙๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            เสาวลักษณ ๔๒/๒ 

 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :              

ทานการุณครับ มีคนประทวงครับ คุณวิชัย เชิญครับ  

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม วิชัย                

เรืองเริงกุลฤทธิ์ เมื่อกี้มีคนเสนอวา ลงมติไดแลวนะครับ แลวก็มาตอไปอีก กระผมขอเสนอ     

ครับวา ขอใหยุติในเรื่องการอภิปรายลงมติครับ มันอยูในระหวางตอรอง 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :                  

ก็กรรมาธิการเขาเกิดมายอมรับ ก็ถากรรมาธิการไมยอมรับ ยืนยันก็ลงมติไปแลวครับ 

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  : ใชครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :                  

ทีนี้พอเปดฉากการเจรจาก็คืออยางนี้ครับ ผลก็เกิดก็เปนอยางนี้ครับ แลวผมก็ไมรูจะพูดอยางไร 

นอกจากกรรมาธิการก็ไมยอมยืนนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :              

ทานจะไปเปลี่ยนใหมไหมครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  เมื่อทางกรรมาธิการยอมรับที่จะใหผมเสนอ ๑๐,๐๐๐ ได 

ผมก็ยินดีที่จะเสนอ ๑๐,๐๐๐ เพื่อจะใหโหวตกันวาระหวาง ๑๐,๐๐๐ ของกรรมาธิการ กับของ

ผมที่ขอปรับปรุงจาก ๕,๐๐๐ เปน ๑๐,๐๐๐ นี้วา ๒๐,๐๐๐ หรือ ๑๐,๐๐๐ นะครับ ใหที่ประชุม

ลงมติได ผมยนิดีครับ ที่จะขอปรับเปน ๑๐,๐๐๐ ครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :                

ขณะนี้ ตกลงโหวต กรรมาธิการยืนใชไหมครับ ยืน โหวตอีกที ขอกดอีกทีหนึ่งนะครับ 

(นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) มีสัญญาณ

ใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :              

ทานสมาชิกครับ เนื่องจากมาตรา ๑๖๐ ไมมีการแกไข เพราะฉะนั้นประเด็นก็อยูตรงที่วา       

เห็นดวยกับกรรมาธิการ หรือไมเห็นดวยกับกรรมาธิการเทานั้นนะครับ ทานผูใดเห็นดวยกับ 

 



 ๙๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              เสาวลักษณ ๔๒/๓ 

 

กรรมาธิการ โปรดกด เห็นดวย ถาทานไมเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ เห็นดวยกับ              

ผูแปรญัตตินะครับ ก็โปรดกด ไมเห็นดวย ครับ เชิญลงคะแนนครับ  

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานครับ ชวยถามใหชัดครับ คือเห็นดวยกับ

กรรมาธิการ ๒๐,๐๐๐ เห็นดวยกับผูแปรญัตติ คือ ๑๐,๐๐๐  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :                 

ใชครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๒๐,๐๐๐ นะครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๒๐,๐๐๐                  

ถาทานเห็นดวยกับกรรมาธิการวา ๒๐,๐๐๐ นั้น โปรดกด เห็นดวย ถาไมเห็นดวย ก็โปรดกด       

ไมเห็นดวย เชิญครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :       

ลงคะแนนกันหมดแลวนะครับ  ขอปดการลงคะแนนครับ  มีใครมีชื่อ  ไม มีใครยกมือ                  

ออ ทานวิทยาครับ ไดไหมครับ ที่นั่งตรงนั้นมีปญหานะ เดี๋ยวก็ประกาศชื่อเอาเองก็แลวกัน     

นะครับ เพิ่มอีก ๑ ราย ขอปดการลงคะแนน และรวมคะแนนมาดวยครับ ออกมาแลวนะครับ        

จํานวนผูเขาประชุม ๗๗  เห็นดวย ๔๖  ไมเห็นดวย ๓๐ งดออกเสียง ๑ ตองเพิ่มของทานวิทยา 

เชิญกรุณาออกเสียงครับ 

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  กระผม วิทยา คชเขื่อน ครับ ไมเห็นดวยครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :                 

ไมเห็นดวย เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับ มาตรานี้ผานแลวนะครับ  

    

 

  

 

 

 

 

 



 ๙๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เสาวลักษณ ๔๒/๔ 

 

  ครับ ทานสุนทร  

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ       

เชิญครับ  

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ผมเคารพทานประธานนะครับ ดวยความอาวุโส    

กระผมวา ทานผิดพลาดอยูเร่ือยนะครับ อยางเมื่อกี้ ถาเผื่อสมมุติผมถามวา ถาคะแนนเทากัน 

แลวมาถามคุณวิทยาคนสุดทายนี่ มันผิดนะครับ -------------------------------------------------------- 

                

                                                                                                                            - ๔๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 ๙๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    พรเทพ ๔๓/๑ 

 

ตองถามกอนถึงจะประกาศผล ใชไหมครับสมาชิก ไมใชวาประกาศผลแลวมาถามกอน          

ผมถึงถามวา ถาคะแนนมันออกมาเทากัน คุณวิทยาก็จะไปทางไหน การลงคะแนนจะไมบริสุทธิ์

นะครับ ขอเรียนเสนอนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ

ขอบพระคุณครับ  

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  เมื่อวานทําใหผมเสียความรูสึกไปเยอะแลวนะครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                 

ครับ ขอเชิญทานเลขาตอครับ ๑๖๑ ครับ 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภาราง

รัฐธรรมนูญ)  : มาตรา ๑๖๑ ไมมีการแกไข  มีผูสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :            

มาตรานี้มีผูแปรญัตติ ทานพิเชียรใชไหมครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพนะครับ 

กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ ผูสงวนคําแปรญัตตินะครับ ในมาตรา ๑๖๑ นี้        

นะครับ ทางกลุม ๑ ของกระผมไดขออนุญาตแปรญัตติใน (๑) นะครับทานประธานครับ        

โดยไดแกไขนะครับ รูสึกจะเปนคําขอแปรญัตติของทานการุณ ใสงาม นะครับ ทานกรุณา        

ไดชี้แจงนะครับ มาตรา ๑๖๑ ครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. นะครับ 

เปนมาตราที่เกี่ยวของกับสภาเดียวนะครับ ผมขออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องสภาเดียวนะครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                 

คงผานไปแลวใชไหม เร่ืองสภาเดียวครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  หรือครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับผม 

  นายการุณ ใสงาม  :  ผานไปแลวนะครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :               

ผานไปแลวครับ  



 ๑๐๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   พรเทพ ๔๓/๒ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  ถาอยางนั้นก็ไมอภิปรายก็ไดครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :               

ขอบพระคุณครับ ทานวิชัย รูปขําดี ครับ เชิญครับ ทานรุจิราครับ อาจารยรุจิราแทนครับ 

ขอบพระคุณครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :   กราบเรียนทานประธานคะ รุจิรา เตชางกูร 

ผูแทนกลุมอาจารยวิชัย รูปขําดี นะคะ ขอแปรญัตติมาตรา ๑๖๑ (๒) วาดวยเรื่องการออกเสียง

แสดงประชามติของรางทานกรรมาธิการยกรางนั้นนะคะ การออกเสียงแสดงประชามติ         

เปนเพียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี แตในการขอแปรญัตตินั้นนะคะ ตองการให      

วรรคสองนี้นะคะ มีผลบังคับใชนะคะ เหตุผลก็คือ ถาเปนเรื่องของประชามติแลว เปนเพียง        

ที่ปรึกษา มันเหมือนกับขัดหลักตรรกวิทยาที่ใหประชาชนออกเสียงแสดงประชามติ แตวาเรา   

ไมทํา ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะเหมือนรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นะคะ ซึ่งไดเขียนใหประชาชนออกเสียง  

แสดงประชามติได เปนเพียงเพื่อรับฟงความคิดเห็น ในกลุมนี้ตองการใหตัดถอยคํานะคะ      

แลวก็เปลี่ยนถอยคําใหม เขียนเปนในลักษณะที่วา ตองการใหมีผลผูกพันบังคับใชนะคะ       

ทั้งนี้ เพื่อใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งสงางาม ทั้งมีจุดขาย แลวก็เปนนวัตกรรมใหมตามปรัชญา   

ของกรรมาธิการดวยคะ ขอบคุณคะ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :               

ทางกรรมาธิการ ทานอาจารยประพันธครับ  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญที่ เคารพครับ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ ในราง         

มาตรา ๑๖๑ นี้ เปนบทบัญญัติที่วาดวยเรื่องประชามตินะครับ เปนเรื่องการใชอํานาจอธิปไตย

ของประชาชน เปนการใชอํานาจประชาธิปไตยทางตรงนะครับ รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ 

เราเชิดชูในเรื่องนี้นะครับ เราคงไมกลาไปพูดวาเปนนวัตกรรม แตเรามีความภาคภูมิใจครับ 

อยากจะใหประชาชนมามีสวนรวมใชประชาธิปไตยทางตรงนะครับ นอกจากในบทบัญญัติของ

มาตรา ๑๖๑ แลวนี่นะครับ เรายังมีวาดวยเรื่องการลงประชามตินะครับ ในบทบัญญัติวาดวย 

การแกไขในรัฐธรรมนูญนะครับ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่นะครับ นอกจากจะใหคณะรัฐมนตรี    

นะครับ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในหา เสนอแกไขรางรัฐธรรมนูญไดแลว     



 ๑๐๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    พรเทพ ๔๓/๓ 

 

นี่นะครับ เรายังใหใชวิธีการลงประชามติเขามามีสวนชวยในการแกไขรัฐธรรมนูญ โดยให

ประชาชนนะครับ เขาชื่อเพื่อริเร่ิมขอแกไขรัฐธรรมนูญไดนะครับ ฉะนั้นพี่นองประชาชนนะครับ 

ถาไดติดตามรับฟงการยกรางรัฐธรรมนูญคราวนี้นี่นะครับ ประเด็นมีมาตรามากมายนะครับ 

บางมาตรานี่นะครับ แมกระทั่งกรรมาธิการเองนี่ก็ไมใชวามีความพอใจนะครับ -------------------- 

 

                         - ๔๔/๑ 



 ๑๐๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               อุทัยวรรณ ๔๔/๑ 

 

เพราะโหวตไปก็แพ  แตไมเปนไร ทุกสิ่งทุกอยางทั้งหมด  พี่นองประชาชนก็เหมือนกัน             

บางประเด็นทานอาจจะยังไมชอบนะครับ แตถึงอยางไรก็ตามมีโอกาสครับ รัฐธรรมนูญนี้     

ผานไปแลวมีโอกาสแกไขโดยประชาธิปไตยทางตรง ก็คือพี่นองประชาชนโดยการออกเสียง

ประชามติริเร่ิมกฎหมายนะครับ ในรางมาตรา ๑๖๑ นี้ กลไกที่กรรมาธิการยกรางไดยกรางขึ้น 

ประชามติจะมี ๒ แบบดวยกันครับ ประชามติแบบแรกเปนประชามติที่เปนแบบปรึกษานะครับ 

ประชามติที่เปนแบบปรึกษาเปนหลักการเดิม ในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ คือไมมีสภาพบังคับ 

ประชาชนที่มาลงประชามติใชเสียงเพียงหนึ่งในหา แตในรางฉบับที่เรายกรางกันอยูนี้เรามีเพิ่ม

มาอีกมาตรการหนึ่งนะครับ คือมาตรการที่ เปนการออกเสียงประชามติเพื่อใหมีขอยุติ 

เพราะฉะนั้นเราเปดชองไวทั้ง  ๒ ทาง  ถาหากวาเราจะไปตัดทิ้งเรื่องคําปรึกษาไปเลย                 

มันก็นาเสียดาย เราเปดชองทางเอาไวจะดีกวา แตอยางไรก็ตามขอเสนอที่ทานรุจิราเสนอนี่           

มีเหตุผลนะครับ ฉะนั้นในขั้นตอนการออกกฎหมายลูก ซึ่งจะตองไปออกกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ เราก็จะรับขอสังเกตของทานไปวาจะตองมี

รายละเอียดครับ  ถาหากวาเปนการขอประชามติในลักษณะที่ เปนคําปรึกษานะครับ          

จํานวนประชาชนนี่อาจจะหนึ่งในหาเหมือนเดิม แตถาจะใหมีสภาพบังคับอยางที่ทานตองการ

อาจจะเพิ่ม ตองเพิ่มมากขึ้นนะครับ เพื่อใหมันมีผลแตกตาง อันนี้รายละเอียดจะอยูใน    

กฎหมายลูก ถาเปนหลักการอันนี้นี่นะครับ เราก็จะไดครบทั้ง ๒ ทางเลยครับ จึงกราบเรียนมา

เพื่อโปรดพิจารณาครับ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :              

ครับ อาจารยรุจิราครับ 

   รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :  ขออนุญาตถามทานยกรางนิดหนึ่งนะคะ

มาตรา ๑๖๑ ทานใชคําวา ประชามติ ภาษาอังกฤษ คือเรฟเฟอเรนดัม (Referendum)           

ใชไหมคะ ถาทานเปนเชนนั้น ทําไมทานไมใชคําวา การรับฟงความคิดเห็น ซึ่งมันเปนพับลิก 

เฮียริง (Public hearing) ทําไมถึงใชคําวา ประชามติ ประชามติ นี่ไมไดหมายความวา จะตอง

รับหรือไมรับ เทานั้นหรือคะ เพียงแคแสดงความคิดเห็นอยางเดียวก็เรียกประชามติหรือคะ 

ขอบพระคุณคะ 

  



 ๑๐๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          อุทัยวรรณ ๔๔/๒ 

 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :          

อาจารยสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพครับ 

ความจริงเรื่องการประชามติมี ๒ ประเภทใหญ ประเภทแรกเรียกวา เรเฟอเรนดัม เปนการลงมติ

เปนเรื่อง ๆ ไป เปนเคส ๆ (Case) เปนเรื่อง ๆ อีกอันหนึ่งเรียกวาเพล็บบิสซิต (Plebisit)         

เปนเรื่องของการลงมติ เปนเรื่องของคน เรานั้นคงไมใชระบบเพล็บบิสซิต แตใชระบบ           

เรฟเฟอเรนดัม  เรฟเฟอเรนดัมในโลกมี ๒ ประเภทครับ เรฟเฟอเรนดัมที่เรียกวา ปรึกษาหารือ 

หมายความวาเมื่อถามความเห็นประชาชนแลว ประชาชนเห็นวาอยางไรในทิศทางใดแลว   

ฝายบริหารหรือฝายที่มีอํานาจตัดสินใจก็นําความเห็นประชาชนมาคํานึง มาดูวาจะทําอยางไร 

จะตัดสินอยางไรบาง เรฟเฟอเรนดัมชนิดที่เปนการตัดสินใจเด็ดขาด หมายความวาผลของการ

เรฟเฟอเรนดัมเปนอยางไรแลวจะเปนไปตามนั้น  ทั้ ง  ๒  ระบบมีในโลกทั้ ง  ๒  อยาง                

ตอนรางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ทานสมาชิกสภารางเราก็มีความเห็นวา ถาใชเรฟเฟอเรนดัม

แบบตัดสินใจเลย ประชามติแบบตัดสินใจเลย  อาจจะกอใหเกิดปญหาในบางเรื่องได             

ในสังคมไทย โดยไมตองยกตัวอยางวามีเร่ืองใดบาง ป ๒๕๔๐ ก็เลยขอวาเปนประชามติชนิด

ปรึกษาหารือเทานั้น ซึ่งในทางวิชาการก็เปนประชามติได ไมไดมีปญหาแตประการใดนะครับ 

ผมเรียนเพิ่มเติมดวยนะครับวา ความจริงประชามติแบบปรึกษาหารือนี่ เราก็พูดไปอยางนั้น   

นะครับวา  ปรึกษาหารือ  แตทานลองนึกภาพนะครับ  ถาคนไทยสามสิบกวาลานคน                

มาลงประชามติ ๒๐ ลาน บอกวา เอาอยางนี้ อีกสิบกวาลานบอก ไมเอา แมจะเปนประชามติ

แบบปรึกษาหารือนี่ แตคงไมมีรัฐบาลไหนในโลกหรอกครับ รวมทั้งรัฐบาลไทยดวยที่จะตัดสินใจ

ตรงขามกับคนเสียงสวนใหญทั้งประเทศที่ลงประชามตินะครับ ก็ขออนุญาตวา รัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ก็กาวหนาไปกวาป ๒๕๔๐ คือขอเปนประชามติ ๒ ประเภท มีทั้งเรื่องที่หารือโดยทั่วไป 

กับมีเร่ืองที่ตองตัดสินใจดวยนะครับ ก็คิดวาเปนแนวทางที่นาจะรับไดครับ ในตางประเทศก็มี

แนวทางเชนนี้อยูครับ ขอบคุณครับ  -----------------------------------------------------------------------  

 

                                                                                                                          - ๔๕/๑ 

 



 ๑๐๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        นัชชา ๔๕/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ทานอาจารย 

เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร : ขออนุญาตอีกนิดหนึ่ง เลยไมทราบวาตัวเอง

ถูกหรือผิด หรือทานอาจารยสมคิดถูก หรือผิดนะคะ เพราะเคยอานความหมายของเรฟเฟอเรนดัม 

กับเพล็บบิสซิต หรือเพล็บบิสไซต (Plebiscite) วา ๒ อยางนี้ คือออกเสียงประชามติวา   

รับหรือไมรับ แตเรฟเฟอเรนดัมนั้น คือออกเสียงประชามติวา รับหรือไมรับเกี่ยวกับกฎหมาย 

แตเพล็บบิสซิต หรือเพล็บบิสไซตนั้น ออกเสียงประชามติวา รับหรือไมรับเกี่ยวกับบุคคล  

หรือตัวบุคคล ไมทราบวาตัวเองถูก หรือทานอาจารยสมคิดถูกคะ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                 

ถูกทั้งคูละครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  :  ความจริงเรื่องเพล็บบิสไซตนี่ตรงกันแลวนะ

ครับ หรือเพล็บบิสซิตนี่ตรงกันแลว เร่ืองที่ตางกันคงเพียงแตเรฟเฟอเรนดัม  เรฟเฟอเรนดัมนี่คง

ไมใชเร่ืองกฎหมายอยางเดียว อาจจะเปนเรื่องการตัดสินใจเรื่องใหญ ๆ ของประเทศดวย 

ยกตัวอยางเชน เราจะขุดคอคอดกระไหม อาจจะไมใชเร่ืองกฎหมายโดยตรงนะครับ แตวา

ตองการการตัดสินใจที่ใหญมากนะครับ อยางนี้เปนตน หรือเราจะพัฒนาสนามบินหนองงูเหา

ใหมีลักษณะที่เปนเมืองพิเศษไหม อยางนี้เปนตนนะครับ เปนเรื่อง ๆ หรือจะยกเลิกภาษีไหม  

ยังไมจําเปนตองออกกฎหมาย หรือจะเรฟเฟอเรนดัมในเรื่องกฎหมายก็ไดครับ เปนไดทั้งสอง

อยาง แตวาโดยสวนใหญคือเปนเรื่อง ๆ ไป เพล็บบิสไซตนี่เปนเรื่องคนนะครับ ยกตัวอยางเชน 

อยากใหนายกบริหารราชการแผนดินตอไปไหมนะครับ อยางนี้เปนตนครับ ก็คงไมตางกันครับ 

ทานอาจารยครับ ตรงกันครับ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :               

พยักหนา เปนอันวารับไดเลยใชไหมครับที่พยักหนา หรือยัง เพราะวาก็มีทานเดียวนะครับ       

ขอยืนยัน 

   รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :  คือจริง ๆ ก็ยอมอยูแลวนะคะ แตเพียงแตวา

เนื่องจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ที่ผานมา แลวมีมาตรานี้ ก็ไดเคยมีการอภิปรายกันวา ถาให     

ออกเสียงแสดงประชามติทําไมไมรับ  หรือไมรับ  ทําไมเปนเพียงแครับฟงความคิดเห็นเพื่อเปน 



 ๑๐๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๔๕/๒ 

 

ที่ปรึกษาเทานั้น ก็เลยเอาเรื่องที่เคยมีการสัมมนากันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ในมาตรานี้

ขึ้นมาถาม แตในทายที่สุดก็รับอยูแลวคะ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :  

ขอบพระคุณครับ คือมี ๒ ประเภทอยางวา มีไบนดิง (Binding) ผูกพัน หรือไมผูกพันนี่              

อีกทีหนึ่งนะครับ ก็ถาเปนอยางนั้นมาตรา  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ทานประธานครับ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :               

ครับผม เชิญครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย       

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ มีขอหารือครับ ในมาตรา ๑๖๑ ซึ่งพูดถึงเรื่องของการออกเสียง

ประชามติครับ ผมอานแลวเขาใจวามีอยู ๒ กรณี  กรณีแรก ก็คือเปนการทําประชามติ เพื่อขอม

ติจากประชานะครับ กรณีที่ ๒ ก็คือเปนการทําประชามติ เพื่อขอคําปรึกษาหารือจากประชาชน 

ซึ่งก็ มีลักษณะเปนเพียงการทําประชาพิจารณนะครับ  ทีนี้ตอนทายวรรคทายสุดของ          

มาตรา ๑๖๑ เขียนทิ้งทายไวอยางนี้ครับทานประธานครับวา หลักเกณฑวิธีการออกเสียง

ประชามติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับ ผมมีความเขาใจอยางนี้

ทานประธานวา ถาเราเขียนอยางนี้ แปลวาเราตองไปออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ครับทานประธาน ออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติ แตไมไดบอกวาแลวผลของการ        

หยั่งเสียงประชามตินั้นมีผลอยางไร มีผลผูกพันรัฐที่จะตองปฏิบัติตามมากนอยแคไหน           

ถาเปนกรณีที่ ๑ คือ กรณีที่เปนการออกเสียงประชามติ เพื่อขอมติจากประชาชน ก็นาจะเปนที่

ยุติและเขาใจไดวา ประชามตินั้นตองผูกพันรัฐ เพราะเปนการออกเสียงประชามติในกรณีที่ ๑         

ก็คือขอมติจากประชาชน แตถาเปนกรณีที่ ๒ ครับทานประธาน คือกรณีที่เปนการเพียงรับฟง

ความคิดเห็นจากประชาชนในลักษณะของประชาพิจารณ ตรงนั้นมีผลผูกพันรัฐแคไหน            

ที่จะตองเอาเสียงที่ไดจากพี่นองประชาชนไปประกอบการรับฟง นั่นคือประเด็นที่ผมขออนุญาต

ถามทานกรรมาธิการนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่เขียนไววา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งอยางนอยตองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติ ระยะเวลาในการ 



 ๑๐๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       นัชชา ๔๕/๓ 

 

ดําเนินการ และจํานวนเสียงประชามติเพื่อมีขอยุติ คําวา จํานวนเสียงประชามติเพื่อมีขอยุตินั้น 

หมายถึงจํานวนเสียงขั้นต่ําของประชาชนที่มาออกเสียงทั้งที่เห็นชอบ และไมเห็นชอบ ใชหรือไม 

หรือ คือจํานวนคะแนนเสียงที่จะถือวาเปนมติ คือเห็นชอบตองมากกวาไมเห็นชอบเทาไร        

หรือทั้ง  ๒  กรณีนี้ ใช เสียงขางมากตามที่ เขียนอยู ในวรรคที่  ๓  ของมาตรา  ๑๖๑  ครับ         

ทั้งหมดผมมี ๒ คําถามที่ขอหารือครับ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                  

มี ๒ คําถาม ทานอาจารยประพันธครับ เชิญครับ 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิก    

ผูทรงเกียรติครับ ผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ เมื่อมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ              

ถาเปนมาตรา ๑๖๑ นี้แลวนี่นะครับ จะตองมีการออกกฎหมายนะครับ พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติตามมาอีกฉบับหนึ่งครับ เปนทํานอง

เดียวกับรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นะครับ ---------------------------------------------------------------  

 

                                                                                                                            - ๔๖/๑ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     สุพิชชาย ๔๖/๑ 

 

ซึ่งจะมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๔๑ นะครับ       

ในวรรคทายนี่จะกําหนดนะครับวา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง

ประชามตินี่จะตองมีหลักเกณฑอะไรบางนะครับ ซึ่งอยางนอยจะตองมีเกี่ยวกับวิธีการออกเสียง

ประชามติ อยางเชนวาใครจะมีสิทธิออกเสียง ไปออกเสียงอยางไรนะครับ ระยะเวลาในการ

ดําเนินการนะครับ ซึ่งปกตินี่ในการออกเสียงประชามตินี่จะกําหนดระยะเวลา อยางเชน     

อาจจะเปดไววา ๑๘๐ วัน ใหไปดําเนินการนะครับ ถาดําเนินการไมเสร็จใน ๑๘๐ วัน ขอเสนอ

นั้นอาจจะตกไป ลักษณะอะไรอยางนี้เปนตนนะครับ จํานวนเสียงประชามติ อันนี้ก็จะระบุไววา 

เพื่อมีขอยุติ คือจะกําหนดในกฎหมายลูกครับวา กรณีซึ่งมติที่เปนประชามติ ซึ่งเปนมติใหยุตินี่

จะตองใชเสียงเทาไรนะครับ อยางที่ผมไดกราบเรียนไวแลววา  ถาเปนประชามติกรณีที่ขอ

คําปรึกษานี่นะครับ ซึ่งเปนหลักการเดิมในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นี่นะครับ ใชเสียงประชาชนมา

หนึ่งในหา ฉะนั้นถาหากวาเปนประชามติในลักษณะที่เปนมติใหมีผลบังคับนี่นะครับ จะมี

รายละเอียดอยางไร จะตองใชจํานวนเทาไร ก็จะไปอยูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การออกเสียงประชามติครับ  

  นายเดโช   สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :             

เชิญทานสุรชัยอีกทีครับ 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย      

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ขอบคุณทานกรรมาธิการสําหรับคําชี้แจง แตทานยังไมไดชี้แจงผมเลยวา   

ที่วรรคทายเราเขียนไวอยางนั้น คือเขียนคําวา หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติ        

ใหออกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งนั้นนี่ หมายความรวมถึงผลของการ

หยั่งเสียงประชามติดวยหรือเปลา ที่มีสิทธิที่จะออกเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

เพราะวาในวรรคทายใชคําวา หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติเทานั้น ไมไดพูด       

ไปถึงผลของการ ผลภายหลังที่ไดจากการทําประชามติแลวจะมีผลผูกพันรัฐแคไหน ถาเขียน   

แคนี้ ทานกรรมาธิการยืนยันไดนะครับวา สามารถออกเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ไดในเรื่องของผลที่ผูกพันรัฐ  

 

 



 ๑๐๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    สุพิชชาย ๔๖/๒ 

 

  นายประพันธ  นัยโกวิท (กรรมาธิการ)   :  กราบเรียนทานประธานครับ            

ผม ประพันธ นัยโกวิท  กรรมาธิการครับ ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ            

ออกเสียงประชามตินี่นะครับ ก็จะกําหนดดวยนะครับวา จํานวนเสียงประชามติ เพื่อมีขอยุตินี่   

เปนอยางไร แลวจะมีผลอยางไรนะครับ ก็อยางที่ทานสอบถามครับ จะอยูในกฎหมาย          

ฉบับนี้ครับ 

  นายเดโช   สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :          

ชัดเจนนะครับ ถาชัดเจนมาตรานี้เราไมมีการแกไขนะครับ แลวผูแปรญัตติก็ไมติดใจอะไร        

ก็ผานไดใชไหมครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเดโช   สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :           

ยืนยันนะครับ ขอตอไปครับทานเลขาครับ 

  นายพิทูร  พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภา

รางรัฐธรรมนูญ)  :  หมวด ๘ การเงิน การคลังและงบประมาณ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๖๒    

ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๖๓ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเดโช   สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :                 

มีผูสงวนคําแปรญัตติหลายรายครับ ขอเริ่มทานอุทิศใชไหมครับ ทานพิเชียร เชิญครับ             

ไดครับ เชิญครับ 

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพนะครับ 

กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ ในมาตรา ๑๖๓ นี้นะครับ เปนในหมวดของ

การเงิน การคลังและงบประมาณนะครับ ซึ่งกระผมไดขอแปรญัตติแกขอความในวรรคที่ ๒     

นะครับ โดยใหเติมเขาไป ๑ คําเทานั้นเองครับ คือในประเด็นที่กระผมไดขอแกนี้นะครับ       

เปนเรื่องเกี่ยวกับงบกลางของรัฐบาลครับทานประธาน ปรากฏวาขอความในวรรคสองนะครับ 

เขียนไวดังนี้นะครับวา ถารายจายใดที่ไมสามารถจัดสรรเปนรายจายในรายการใดได              

ใหจัดสรรไวในรายการรายจายงบกลาง โดยตองแสดงเหตุผลนะครับ ผมไดขอเพิ่มขอความ    

เขาไปวา รวมทั้งรายละเอียดตามสมควรครับทานประธานนะครับ แทรกเขาไป แลวก็ตอทาย  

นี่ก็เปนความที่ทานยกรางทานไดเขียนไวแลวนะครับวา และความจําเปนในการกําหนด 



 ๑๐๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                สุพิชชาย ๔๖/๓ 

 

งบประมาณรายจายงบกลางนั้นดวย คือเหตุผลที่กระผมไดเติมลงไปแควรรคเดียวครับ         

ทานประธานก็คือ คําวา รวมทั้งรายละเอียดตามสมควรนี่ ทั้งนี้เนื่องจากวา ในอดีตที่ผานมา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง ๔ ถึง ๕ ป ที่ผานมานี้นี่ งบกลางซึ่งเปนงบรายจายของรัฐบาลนะครับ 

ที่มิไดอยูในกระทรวง ทบวง กรมใด ไดเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ ครับทานประธาน -------------------- 

                                             

                                                                                                                             - ๔๗/๑ 

 

 



 ๑๑๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                        สายชล ๔๗/๑ 

 

โดยในครั้งแรกนี่ประมาณเมื่อปพุทธศักราช ๒๕๔๔ นี่ รายจายของงบกลางนี้มีอยูเพียงแค     

สองหมื่นกวาลานบาทเทานั้นเองครับทานประธาน แตวาตอมาไดเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว  

นะครับ แลวก็จํานวนนั้นไดเพิ่มขึ้นมาจากสองหมื่น เปนหกหมื่นกวาลาน เปนหนึ่งแสนลาน     

แลวก็ในปทาย ๆ นะครับ ชวงประมาณป ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๔๙ นี่งบกลางไดเพิ่มขึ้นมาถึง        

แสนหกหมื่นกวาลาน เกือบจะถึงสองแสนลานแลวครับทานประธาน นะครับ แลวก็ผมไดไปดู  

ในรายละเอียดของการทํารายละเอียดนะครับ งบประมาณรายจายของรัฐบาลประจําปนี่          

ที่ไดเสนอตอสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ปรากฏวารายจายในหมวดของงบกลางนี้นะครับ 

ทานประธาน ทานเชื่อหรือไมครับ อาจจะตองเอาไปลงในกินเนสส บุค (Guinness Book) 

(Guinness World Records) นะครับวา มีกระดาษ รายละเอียดที่บอก รายละเอียดของ        

งบกลางนี้ เพียงแค ๒ หนากระดาษเทานั้นเองครับทานประธาน ๒ หนากระดาษนะครับ แตวา

เปดโอกาสและเปดเปนรูโหวชองใหญใหรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี สามารถ

นํางบประมาณที่เปนรายจายจากภาษีอากรของพี่นองประชาชนคนไทยทั้งชาตินี่ไปใชจายได 

นะครับ โดยไมมีรายละเอียดครับทานประธาน ไมมีรายละเอียดนี่ คือไมมีรายละเอียด           

ทั้งรายละเอียดที่เปนหมวดใหญก็ไมมี รายละเอียดยอยที่เปนรายละเอียดปลีกยอยลงไปของ

วัตถุประสงคที่จะนํางบไปใชก็ไมมีครับทานประธาน เปนเรื่องที่เหลือเชื่ออยางยิ่งนะครับ อันนี้

แหละครับที่กระผมคิดวา ควรที่จะบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนะครับ โดยเติมเขาไปวรรคสั้น ๆ 

เพียงวรรคเดียวเทานั้นครับทานประธาน ก็คือโดยตองแสดงเหตุผลแลวก็รวมทั้งรายละเอียด

ตามสมควร คําวา รวมทั้งรายละเอียดตามสมควรนี้แหละ ก็เพื่อที่จะทําให ถารัฐบาลจะกําหนด

งบกลางนี่  ก็ควรจะมีรายละเอียดพอสมควรที่จะใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาได     

พิจารณาครับ เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชัน แลวก็เปนการปดรูโหวชองใหญ แลวก็เพื่อรักษา

วินัยทางการคลังของรัฐบาลไวนะครับ อันนี้ก็คือเหตุผลทั้งหมดที่กระผมไดกราบเรียนมา      

และอยากจะใหทางกรรมาธิการยกรางไดกรุณาพิจารณาเติมความนี้ลงไป เพื่อไมใหเปน      

ชองโหวใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันครับ ขอขอบพระคุณมากครับทานประธานครับ 

  นายเดโช   สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :              

ทานสมาชิกครับ อยาเพิ่งนั่นเลย เขาขอใหกรรมาธิการชวยชี้แจง เพราะมีการแกไขดวยนะครับ    

เชิญครับ อาจารยพิสิฐครับ 



 ๑๑๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       สายชล ๔๗/๒ 

 

  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ ประเด็นที่ทานสมาชิก ขออภัยที่เอยนาม คุณพิเชียรไดยกขึ้นมา         

นะครับ ก็เปนขอหวงใยของพวกเราทุกคน โดยเฉพาะในกรรมาธิการ จึงไดมีการนําเสนอใหมี  

การเขียนหมวด ๘ ขึ้นมาเปนการเฉพาะนะครับ ซึ่งเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญของเรา          

ตั้งแต ๒๔๗๕ นะครับ ที่มีการยกเอาหมวดนี้ขึ้นมาเปนการเฉพาะ เพราะวาในอดีตนี่เร่ืองเหลานี้

เขามักจะซอนอยูในรัฐธรรมนูญในแตละฉบับนะครับ ในสวนของความสัมพันธของรัฐบาล      

กับรัฐสภา แตวาคราวนี้เนื่องจากความจําเปน แลวก็เหตุผลตามที่ทานพิเชียรไดกลาวแลว        

นี่นะครับ จึงไดยกขึ้นมา และโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นที่ทานไดยกขึ้นมาเกี่ยวกับงบกลางนี่    

ก็เปนขอหวงใยที่ในกรรมาธิการเองก็ไดมีการพูดประเด็นนี้ ซึ่งก็มีมากดวยกันนะครับวา          

ในอดีตนี่งบกลาง โดยเฉพาะสวนที่เปนตัวปญหานี่ครับ ก็คือเงินสํารองเพื่อกรณีฉุกเฉิน         

หรือจําเปนนะครับ ซึ่งปกติปหนึ่ง ปหนึ่งก็จะตั้งไวประมาณ ๑ เปอรเซ็นตของวงเงินงบประมาณ 

ก็คือประมาณ ๙ พันลานนะครับ แตวาในระยะสองสามปที่ผานมานี่ ตัวเลขนี้ก็ไดกระโดดขึ้นมา

เปนสี่หาหมื่นลานดวยกันนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เปนเหตุผลที่นําไปสูการใหมีการเขียนวรรคสองนี้

ขึ้นมา แตวาประเด็นที่คุณพิเชียรไดนําเสนอ จริง ๆ แลวนี่ไดมีปรากฏอยูในวรรคที่ ๓ นะครับ    

ก็คือวาในวรรคที่  ๓  นี่  เรากําหนดให มีการออกกฎหมายฉบับหนึ่ งขึ้ นมา  เพื่ อดูแล                  

ในรายละเอียดเหลานี้ เพราะวาเราคงไมประสงคที่จะใหรัฐธรรมนูญของเรานี่ครับเต็มไปดวย

รายละเอียดนะครับ เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ การกําหนดวงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน      

นะครับ ตรงนี้ก็จะมีการเขียนหลักเกณฑขึ้นมานะครับ โดยกฎหมายฉบับนั้น ---------------------        

                                                                                                                       

                                                                                                                            - ๔๘/๑ 



 ๑๑๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๔๘/๑ 

 

ซึ่งสุดทายรัฐบาลก็ตองไปปฏิบัตินะครับ เวลาที่มีการนําเสนองบประมาณแผนดินประจําป        

นะครับ ก็ตองมีการแสดงรายละเอียดตามที่ทานเสนอ เพราะฉะนั้นถอยคําที่ลงไปก็อาจจะไม

จําเปน ตองเขียนอยางที่ไดกลาวกันนะครับ ขอบพระคุณครับ 

    นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :              

ครับ ก็ทานสมชัย ฤชุพันธุ เชิญครับ 

   นายสมชัย  ฤชุพันธุ   :  กราบเ รียนทานประธานสภาที่ เคารพครับ  ผม              

นายสมชัย ฤชุพันธุ ในฐานะผูแปรญัตติในมาตรา ๑๖๓ ครับ ในเรื่องการเงิน การคลัง           

และการงบประมาณนี้ ผมไดแปรญัตติไวในมาตรา ๑๖๓ ก็เพื่อใหเกิดวินัยทางการเงิน          

การคลังของประเทศในลักษณะที่ดีขึ้น เพื่อใหสภาไดมีสวนไดรับรูและควบคุมระบบการเงิน   

การคลังของประเทศแทนประชาชนไดดีขึ้น  เพื่อไมให เกิดความเสียหายทางการเงิน               

การคลังโดยสภาไมรู แตอยางไรก็ตามนี่ ผมก็ไมอยากเห็นวาสภาไปลงในรายละเอียดของ

งบประมาณ หรือรายละเอียดของการจัดเก็บภาษีตาง ๆ มากเกินไป ผมคิดวาสภาควรจะ     

สนใจในเรื่ อ งหลัก  ๆ  ใหญ  ๆ  เพื่ อ ใหสามารถควบคุมระบบการ เงิน  การคลั งของ                

ประเทศ กรรมาธิการไดกรุณาแกไขที่ผมไดแปรญัตติไวหลายประการ  ซึ่งขอขอบคุณ              

แตผมยังไมพอใจนะครับ ยังมีประเด็นอีก ๒ ประเด็น ซึ่งผมอยากจะนําเสนอในที่นี้ คือในเรื่อง

เกี่ยวกับรายละเอียด ประเด็นที่เกี่ยวกับรายละเอียดนี่มีอยูในมาตรา ๑๖๓ วรรคแรก ซึ่งใช    

ถอยคําในเอกสารของกรรมาธิการวา ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ ตองมีรายละเอียดเปนเอกสารประกอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ และก็อ่ืน ๆ นะครับ ถอยคํานี้ผมคิดวาจะนําไปสูการที่    

ใหตองนําเสนอรายละเอียดจํานวนมากมาย แลวก็จะทําใหสูญเสียจุดสนใจในภาพรวมไป       

จึงขอเปลี่ยน ขอเสนอแกถอยคําเปนวา ในการเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปนั้น ตองมีเอกสารประกอบ ไมใชรายละเอียด ตองมีเอกสารประกอบ ซึ่งรวมถึง   

ประมาณการรายรับ  และรายการอื่นตามที่เขียนไวแลว นี่เปนประการที่ ๑ นะครับ                   

  สวนประการที่ ๒ ก็คือวา คําวา ในแตละรายการของการใชจายนี่ ผมเกรงวา    

จะนําไปสูการดูการใชจายในแตละรายการของงบประมาณ ซึ่งเปนรายละเอียดมากเกินไป      

 



 ๑๑๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            วีรุทัย ๔๘/๒ 

 

จึงอยากจะขอเปลี่ยนเปนคําวา ในแตละแผนการใชจาย ใหดูที่แผนการใชจายวา แตละแผนการ

ใชจายตองมีวัตถุประสงค มีเปาหมาย มีแผนงาน มีโครงการนะครับ สําหรับเร่ืองงบกลางนี่    

ผมคิดวาเปนเรื่องสําคัญ และเปนเรื่องที่เปนปญหา ตามที่มี สสร. ไดขอแปรญัตติไวแลว แตผม

ยังคิดวา คําแปรญัตตินั้น และขอความซึ่งเขียนไวตามที่กรรมาธิการไดเขียนนี่ยังไมไดนําไปสู

การแกปญหาที่แทจริงของเรื่องงบกลาง ทีนี้ถาดูตามเอกสารของกรรมาธิการนี่ ก็อาจจะดูไปได

วาเปนการเปดชองใหมีการใชงบกลางไดมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากเปน

ขอสังเกตนะครับตรงนี้วา ลองไปพิจารณาดูใหมวา ขอความเกี่ยวกับงบกลางนี่ควรจะเขียน

อยางไรถึงจะใหเปนผลบังคับใหมีการใชงบกลางที่รัดกุมและเปนประโยชนมากขึ้น ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :                  

มีทานวุฒิชาตินะครับ ในกลุมทานอาจารยวัชราครับ เชิญทานวุฒิชาติครับ 

   นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม 

วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ทานประธานครับ ในสวนของมาตรา ๑๖๓ นี่นะครับ ผมขอเพิ่มขอความ

ในวรรคสี่นะครับ เปนดังนี้นะครับ ในการขอตั้งงบประมาณของหนวยงานของรัฐ และในสวน

ราชการทุกระดับประจําป ใหขอตั้งงบประมาณรายจายเทาที่จําเปน และการใชจายใหพึง

ชวยกันประหยัด ซึ่งหากสิ้นสุดปงบประมาณเหลือเทาใด ใหเหลือคืนคลังสมทบเปนกองทุนของ

ประเทศ จริง ๆ ดวยความที่ตัวเองก็เปนหัวหนาหนวยงานในรัฐวิสาหกิจนะครับ บางครั้งนะครับ

เราจะเห็นวา พอปลายปงบประมาณนี่นะครับ------------------------------------------------------------     

 

                       - ๔๙/๑ 



 ๑๑๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                           ปทิตตา ๔๙/๑ 

 

ในเร่ืองของการเบิกจายเงินงบประมาณนี่นะครับ บางครั้งมันมีเงินคงเหลือนี่ ก็ไปตั้งขอเบิกจาย

ในสวนโครงการเรงดวน หรืออะไรตาง ๆ นานานี่นะครับ ซึ่งผมมองวามันเกินความจําเปน       

นะครับ แลวก็ไมไดประโยชนแทจริงจากเม็ดเงินที่ไดเบิกจายลงไป สิ่งเหลานี้นะครับ ผมเชื่อวา  

ถาทุกหนวยงานนี่ชวยกันประหยัด แลวก็ใชจายเงินงบประมาณดวยความละเอียดรอบคอบ   

นะครับ เม็ดเงินทุกบาททุกสตางคนี่ที่ไดใชจายลงไปนี่นะครับ ไปเพื่อประโยชนแทจริงของ

หนวยงานนะครับ เพื่อประโยชนโดยรวมของประเทศชาตินี่ ผมเชื่อวาเราจะไดประโยชนมากกวา

ที่เปนอยูเยอะนะครับ ผมเสียดายครับ ในงวดปลายปงบประมาณนะครับ ถามีการโอนเงิน

งบประมาณนี่ไปใชจายในโครงการ ซึ่งบางครั้งผมวามันไรสาระนะครับ เกินความจําเปน 

อยางไรผมฝากทานกรรมาธิการยกรางในประเด็นนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :      

ขอขอบคุณครับ ขอทานอาจารยอรัญ ธรรมโน ครับ เชิญกอนครับ 

  นายอรัญ ธรรมโน  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายอรัญ 

ธรรมโน สสร. หมายเลข ๐๙๔ นะครับ ทางกลุมกระผม ภายใตการนําของทานอุทิศ ชูชวย       

นะครับ  ไดขอแปรญัตติในวรรคแรกนะครับ  โดยเพิ่มคําวา  ประโยชน  และกอนคําวา              

การขาดรายไดจากการยกเวนภาษีเฉพาะรายนะครับ ซึ่งคณะกรรมาธิการไดแกไขใหแลว       

นะครับ ผมเองอยากจะขออนุญาตกราบเรียนทานประธานเล็กนอยวา การที่คณะกรรมาธิการ

ไดแกไขมาตรา ๑๖๓ ตามที่กระผมไดเสนอคําแปรญัตติ และคําแปรญัตติที่ดีมาก ๆ ของ      

ทานสมชัย ฤชุพันธุ ที่ไดรับการดูแลแลวนั้นนะครับ ผมคิดวามาตรา ๑๖๓ นี่เปนมาตรา            

ที่คอนขางสมบูรณมากแลวนะครับ แตอยางไรก็ตามผมขออนุญาตทานประธานที่จะออก

ความเห็นเล็ก ๆ นอย ๆ นะครับ ผมคิดวาในการออกบทบัญญัติมาตรานี้ ในมาตรา ๑๖๓      

ของกรรมาธิการที่แกไขเสร็จแลวนี่นะ แกไขใหมแลวนี่นะครับ คงมีความประสงคที่จะใหเกิด

ความโปรงใสทางการคลัง คงมีความประสงคที่จะใหเกิดการใชจายของรัฐใหเปนประโยชนตอ

ประชาชนอยางแทจริง ผมตองการใหการเงิน การคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประการ

สุดทายก็คงตองการที่จะปองกันการคอรรัปชันที่เกิดขึ้นอยางแพรหลาย หรืออยางมากมายใน

ระยะที่ผานมานะครับ ผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนทานกรรมาธิการวา สิ่งที่ทานประสงคนั้น  

 



 ๑๑๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                           ปทิตตา ๔๙/๒ 

 

นะครับ ผมเชื่อม่ันวามาตรา ๑๖๓ นี่ คงจะชวยสรางความโปรงใสทางการคลังไดอยางมาก     

นะครับ เพราะในวรรคแรกที่ทานระบุไวนั้นนะครับ ผมเชื่อวาจะทําใหสาธารณชนไดมีโอกาส

ไดรับทราบถึงภาระที่แทจริงทางการคลังมากขึ้น จะสามารถวิพากษวิจารณ หรือวิเคราะห

งบประมาณรายจายของรัฐบาลไดดียิ่งขึ้นกวาเดิม และผมคิดวาการที่ทานแกไขแลว    

โดยเฉพาะอยางยิ่งในวรรคสาม จะทําใหการใชจายของรัฐนี่เปนประโยชนตอการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน และตอการรักษาศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับ แตผมอยากกราบเรียน    

ทานกรรมาธิการวา วัตถุประสงคของทานในตอนแรกที่จะดูแลการคอรรัปชันนั้นนะครับ         

ผมเชื่อวาวัตถุประสงคขอนี้นะครับ คงจะเกิดผลในระยะสั้นมากกวา ระยะที่กฎหมาย

รัฐธรรมนูญนี้ออกในตอนแรก ๆ ผมเชื่อวา คงมีผลกระทบเปนการยับยั้งการคอรัปชั่นได         

ตามสมควร แตผมเชื่อวาดวยเทคนิคทางการเงินใหม ๆ และดวยความสามารถของผูที่มา

บริหารประเทศนั้น คงจะสามารถหาชองทางหลีกเลี่ยงขอจํากัดเหลานี้จนไดนะครับ ผมเรียนวา

ที่ผมไดแปรญัตติในตอนแรกเพราะมาตรา ๑๖๓ ในตอนแรกนั้น เขียนไวคอนขางจํากัดมาก แต

หลังจากที่ทานแกไขเรียบรอยแลวนี่ ผมเชื่อวารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังที่ดีนี่จะสามารถ

ใชบทบัญญัติในขอนี้บริหารงานคลังไดอยางสะดวกใจมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต

อยางที่ผมเรียนทานประธานไวเมื่อกี้วา คงปองกันรัฐมนตรีคลังที่ไมดี หรือบริวารที่จะหาทาง

หลีกเลี่ยงไมได กระผมเชื่อเชนนั้นนะครับ ผมขออนุญาตเนื่องจากวาคณะกรรมาธิการไดแกไข

มาตรา ๑๖๓ ในวรรคสามนะครับ ในตอนทายนี่ คณะกรรมาธิการไดระบุทํานองวา การใช

มาตรการทางการคลังทั้งหลาย อยากใหเกิด ใหดูแลหลักการรักษาเสถียรภาพ และพัฒนาทาง

เศรษฐกิจอยางยั่งยืนนะครับ --------------------------------------------------------------------------- 

 

                   - ๕๐/๑ 



 ๑๑๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                          ศิริวรรณ ๕๐/๑ 

 

ผมอยากขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวา ถาทานกรรมาธิการจะกรุณาเพิ่มคํางาย ๆ        

ไปอีกคําหนึ่งจะทําใหเกิดความสมบูรณมากขึ้นนะครับ ผมอยากใหตอนทายวรรคสาม       

อยากใหเพิ่มคําวา และเปนธรรม หรือจะเพิ่มคําวา และความเปนธรรมในสังคม เขาไปดวย     

นะครับ เราจะไดวัตถุประสงคทั้ง ๓ อยาง คือพัฒนา เสถียรภาพ และความเปนธรรมนะครับ        

แตทั้งนี้ก็สุดแลวแตทานกรรมาธิการครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนแคนี้ครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :  

ขอบพระคุณครับ ทานพิสิฐครับ 

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)   :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ กระผมใครขอขอบพระคุณทาน สสร. ที่ไดใหขอคิดเห็นตาง ๆ          

และก็ขอแนะนําที่ เปนประโยชนนะครับ ซึ่งสวนใหญโดยเฉพาะที่ทานสมชัยไดสงมาให         

พวกเราแกไข เราก็ไดดําเนินการเกือบจะทั้งหมด ยกเวนอาจจะคําสองคําที่ทานไดติติงไวนะครับ 

จริง ๆ ถอยคําที่ทานยังติดคางอยูเราก็ไดดูแลววา ในการดูแลเรื่องนี้หลักใหญก็คือ เร่ือง       

ความโปรงใสนะครับ ก็คือจะตองมีการแสดงหลักเกณฑรายละเอียดตาง ๆ เปนตนนะครับ      

แตวาในการนําเสนองบประมาณนี่นะครับจะตองทําเปนพระราชบัญญัตินะครับ ซึ่งถอยคํา       

ที่ทานไดแปรญัตติเขามานี่จะทําใหสิ่งตาง  ๆ  เหลานี้ มันจะตองอยู ในพระราชบัญญัติ

งบประมาณประจําป ซึ่งจะทําใหตัวพระราชบัญญัติเทานั้นเอง มาตราแตละมาตรานี่ จะเปน

เนื้อหาที่อาจจะมากมายดวยกันนะครับ เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้กรรมาธิการจึงไดปรับปรุง

ถอยคําตรงนี้นะครับวา สิ่งที่ทานไดกลาวเมื่อสักครูนี้ครับ เปนเรื่องของรายละเอียด เปนเอกสาร

ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป แตวาไมใชรายการที่จะไปแสดงอยู                  

ในพระราชบัญญัติมันเอง อันนี้อยากจะขออนุญาตที่จะชี้แจงความแตกตาง ขณะเดียวกันคําวา 

แผนการนี่นะครับ ศัพทที่ใชในงบประมาณนี่เขาใชคําวา แผนงาน เราก็เปนหวงวา ตรงนี้ก็

อาจจะกอใหเกิดความสับสนนะครับ จริง ๆ แลวหลักเกณฑเหลานี้นะครับที่ทานไดกลาวนี่ เรา

จึงมีไปเขียนอีกทีในวรรคสามนะครับของมาตรา ๑๖๓ นะครับ ที่วาใหมีกฎหมายการเงินการ

คลังของรัฐ เพื่อกําหนดกรอบตาง ๆ นะครับ ซึ่งตรงนี้เราจะไปดูแลกันวา ทั้งหมดนี่จะเปนไปตาม

เจตนารมณที่ทานไดเสนอไวนะครับ  

  



 ๑๑๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                          ศิริวรรณ ๕๐/๒ 

 

  สําหรับประการที่ทานวุฒิชาติ ขออภัยที่เอยนามนะครับ ไดเสนอแนะขึ้นมาวา

เมื่อมีการใชจายเงินแลวนี่ ถามีเงินเหลือนะครับ ควรจะนําสงคืนกองทุนของประเทศ อันนี้เปน

หลักที่ถูกตองนะครับ เปนหลักที่ถือปฏิบัติอยูแลว เพียงแตวาเราตองเขาใจดีวา ระบบการใช

จายองคกรของรัฐ หรือระบบราชการนั้น พวกเราอาจจะมองเหมือนกับระบบเอกชนก็คือ มีเงิน

มาแลว แลวก็มาเขาอยูในบัญชี แลวจากนั้นก็ใชไป ใชไป เหลือเทาไรก็จะบังคับใหเอาเงินที่อยู

ในบัญชีนี่คืนกระทรวงการคลัง จริง ๆ หลักไมใชอยางนั้นนะครับ หลักที่สําคัญก็คือวา

ความสามารถในการใชจายของหนวยงานนี่มันเปนอํานาจนะครับ รัฐสภานี่นะครับ ขออํานาจ

จากประชาชนวา ปนี้นี่จะมีการขอตั้งงบไว ๑ ลาน ๕ แสนลานลานบาท ๑ ลาน ๕ แสนลานบาท 

ประทานโทษนะครับ ไมไดหมายถึงวา เรามีเงิน ๑ ลาน ๕ แสนลานบาทอยูแลว หรือจะมีและก็

มากองไวให จริง ๆ แลวเปนการขออํานาจจากประชาชนวา จะไปหาเงินมา ๑ ลาน ๕ แสนลาน 

และอํานาจเหลานี้ก็จะมีการสงผานไปใหหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ กระทรวงตาง ๆ วาจะให

อํานาจกระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรนี่ไปใชจายในวงเงินเทาไรนะครับ 

และวงเงินเหลานั้นนี่ ตามหลักแลวทานตองใชใหถูกตองตามที่ไดตกลงไว เหลือเทาไรนี่นะครับ 

ก็คืออํานาจนั้นก็จะตองหมดไปตอนสิ้นปงบประมาณ มิฉะนั้นทานจะตองมาขอกันเงินไวเบิก

เหลื่อมปนะครับ เพราะฉะนั้นจริง ๆ แลวนี่ที่วา ใหเงินสงคืนนี่ มันเปนเพียงสวนนอยที่มีการเบิก

ไปแลวและก็เหลือคืน จริง ๆ แลวอํานาจที่ใหไปนี่นะครับ จะมีอยูสวนหนึ่งที่ไมไดใช และก็เปน

เงินทับหายไป เพราะอํานาจนั้นจะหมดเมื่อสิ้นปงบประมาณ ถาไมไดมาขอกันเงินไวเบิกเหลื่อม

ป เปนตนนะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็อยากจะขอเรียนนะครับวา ระบบโดยตัวมันเองนี่     

มันจะเปนอยางนี้อยูแลวก็คือวา จะมีการตรวจตราวา เปนไปตามนั้นหรือไม ---------------------- 

         

             - ๕๑/๑ 



 ๑๑๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       ประไพพิศ ๕๑/๑ 

 

โดยเฉพาะอยางยิ่งนะครับ  หากมีการเหลือจายและจะขอโอนไปใชเ ร่ืองอื่นนี่นะครับ                

ในอดีตที่ผานมานี่ก็จะมีการทํากันได โดยอํานาจของสํานักงบก็ดี หรือที่จะใหอนุมัตินะครับ            

ซึ่งในคราวนี้เราก็ไดพยายามที่จะใหเกิดความโปรงใส โดยมีการกําหนดวา หากมีการโอนเงินไว

ไปใชในรายการอื่นนอกเหนือจากที่ไดมีการเห็นชอบจากรัฐสภาแลวนี้นะครับ ในมาตรา ๑๖๕        

วรรคสุดทายนี่ ก็ตองมีการมาบอกกลาวรัฐสภาเพื่อทราบนะครับ อันนี้ก็เปนเหตุผลที่อยากจะ            

ขอเรียนไวนะครับ  

   ประการสุดทายที่ทานอรัญใหเติมนะครับ ผมคิดวาเราเห็นดวยกับทานนะครับ 

เมื่อไดหารือกับทางกรรมาธิการแลวนี่ ก็เห็นวาควรจะเติมคําวา ใหความเปนธรรมในสังคม       

นะครับ ตอทายอยางที่ทานไดนําเสนอครับ ขอบพระคุณมากครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                  

มีทานสมเกียรติครับ กับทานพิเชียร ทานสมเกียรติกอนนะครับ ทานสมเกียรติครับ เชิญครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ สสร. ครับ ก็คงจะตองขอความกรุณาผานทานไปยังทานกรรมาธิการนะครับ และก็

ลําดับที่ ๑ ก็อยากจะทราบใหชัดเจนนะครับวา เกี่ยวกับเร่ืองโครงการพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และก็โครงการในพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถนะครับ เกี่ยวกับเร่ืองงานในโครงการของพระองคทาน  อยากทราบจริง ๆ    

ผมพยายามอานเรื่องงบประมาณในนี้ครับวา มันมีเกี่ยวของอยูบางไหม ก็บังเอิญมีเกี่ยวของ   

อยูนิดหนึ่ง เกี่ยวกับการใชงบกลางอะไรแบบนี้นะครับ สําหรับที่จะใช พอจะสนับสนุนไดนะครับ           

ก็คืออยากจะทราบจริง ๆ วา ขณะนี้มันปรากฏงบในการสนับสนุนหนวยงานดังกลาวที่ผมกลาว

ขางตนนี่ครับ ปรากฏอยูในงบประมาณประเภทใดของรัฐบาลที่จัดไวนะครับ เพราะเทาที่สังเกต

ดูโครงการของพระองคทานกวา ๓,๐๐๐ โครงการนี่ ถาเผื่อใชในแตละปโครงการละลานบาท

เทานั้นนะครับ ใชเงินเกือบสามพันลานเขาไปแลวนะครับ ถาเผื่อเกิดใชสักสองลานก็เขาไป    

หกพันลาน ซึ่งดูแลววาเปนการจัดสรรงบประมาณเทาที่ฟง ๆ มานะครับวา งบประมาณไมคอย

พอเพียงกับการดําเนินการครับ เมื่อเปนอยางนั้นก็คงจะตองไปรบกวนเบื้องยุคลบาทของ

พระองคในดานงบประมาณอยูเสมอไปนะครับ โครงการกวา ๓,๐๐๐ โครงการนี้ก็รูอยูแลววา

สรางงาน สรางเงินใหกับพสกนิกรของพระองคทานอยางมากอยูแลว แตบังเอิญการสรางงาน 



 ๑๑๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๕๑/๒ 

 

สรางเงินของพสกนิกร และก็พสกนิกรของพระองคทานในจํานวนมากนี้ ก็ไดรับอานิสงสอันนี้ 

แตเราคงไประคายเคืองเบื้องยุคลบาททางดานงบประมาณของพระองคขึ้นเรื่อย ๆ นะครับ และ

โครงการนี้คอนขางที่จะเจริญรุงเรืองขึ้นเรื่อย ๆ และขยายจํานวนกวางขึ้นเรื่อยนะครับ เพราะวา

เปนสวนที่สนับสนุนทางดานโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลอยางชัดเจนนะครับ   

ในการที่ปลดเปลื้องความทุกขรอนของพสกนิกรของพระองคทาน ก็อยากจะเห็นนะครับ 

อยากจะเห็นวา ถาเผื่ออนาคตโครงการทางดานนี้เจริญรุงเรืองขึ้นไปเรื่อย ๆ นะครับ แตก็ตองใช

งบประมาณสนับสนุนมากขึ้นเรื่อย ๆ เปนไปไดไหมครับที่จะมีปรากฏอยูเลย ใหเปนตัวหนังสือ

ชัดเจนลงไปเลยวา รัฐควรจะสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณในดานโครงการเหลานี้เปน     

ตัวเลขเทาไร ผมสมมุตินะครับ อยางปนี้ใชงบประมาณของรัฐ ใชงบประมาณประมาณ        

หนึ่งจุดหาลานลานนี่ ถาเผื่อจะครึ่งเปอรเซ็นต ๐.๕ เปอรเซ็นตนี่ ก็คงประมาณสักเจ็ดพันลานนี่ 

โครงการก็คงจะอยูไดอยางสบาย ๆ และก็ไมตองไปรบกวนเบื้องพระยุคลบาทของพระองคทาน

ในดานงบประมาณ เปนไปได ถาเผื่ออยางนี้ขอปรึกษาทางดานทานคณะกรรมาธิการยกราง   

นะครับวา เปนไปไดในกรณีในลักษณะอยางนี้หรือไมนะครับ ถาเผื่อเปนได ก็คงจะเปนอานิสงส

ของประชาชนคนไทยทั่วไปนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท  รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

ครับ  ขอบพระคุณครับ  ตอนนี้ท านอภิปรายรวมกันอยูนะครับ  ทุกวรรคเลยนะครับ                 

ของอาจารยจรัสนี่ รับรองอยูในกลุมอาจารยเจิมศักดิ์ วรรคสามนะครับ เชิญอาจารยจรัสครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  กราบเรียนทานประธานครับ กระผม        

จรัส สุวรรณมาลา ครับ ประเด็นที่ทางกลุมของกระผมขอแปรญัตติ จะเปนเฉพาะที่วรรคสาม

วรรคเดียวนะครับ  ในวรรคสามนี้  หลักสาระสําคัญก็คือ  ตองการที่จะให มีการเพิ่ม 

ขอความลงไปในกฎหมายการเงิน การคลัง ที่เรากําลังจะยกรางขึ้นตามมาตรานี้นะครับ             

มีอยู ๓ ประเด็น ที่ทางกลุมกระผมขอเสนอใหเพิ่มเขาไปนะครับ ------------------------------------        

 

                                 - ๕๒/๑ 



 ๑๒๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            กุลนที ๕๒/๑ 

 

ความจริงขอความมันก็คลาย ๆ กับที่คณะกรรมาธิการไดปรับปรุง แกไขถอยคําแลวนะครับ 

อยางแรกก็คือ เ ร่ืองการใหมีหลักการวาดวยเรื่องการจัดตั้งกองทุนสาธารณะนะครับ              

อันที่ ๒ ก็เปนเรื่องของหลักการวาดวยเรื่องการจัดทําแผนการเงิน การคลัง ระยะปานกลาง    

และเรื่องที่ ๓ ก็เปนเรื่องของการใหมีหลักการวาดวยการบริหารงานคลังในกระบวนการ           

ที่สมบูรณนะครับ ก็คือการบริหารการเงิน การบัญชี การจัดซื้อและการบริหารทรัพยสิน กระผม

ขออภิปรายสนับสนุนขอเสนอดังนี้ครับ ทานประธานครับ คือในประการแรกนี่ กระผมคิดวา

รัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ ของเรานะครับ ไดสรางนวัตกรรมใหมทางการเงิน การคลังขึ้น          

เปนครั้งแรก เพราะวาตั้งแตเรามีรัฐธรรมนูญมาสิบเจ็ด สิบแปดฉบับ ๑๗ ฉบับมาแลวนี่นะครับ         

ไมเคยมีการบัญญัติในหมวดวาดวยเรื่องการเงิน การคลังไวเลย ซึ่งเราทราบดีวา ในชวงหาสิบ

กวาปที่ผานมา รัฐบาลไดเขาไปมีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากขึ้น แลวก็ไดมีนวัตกรรมทาง

การเงิน ที่เราเรียกวา การสรางเครื่องมือทางการเงินใหม ๆ ขึ้นมากวางขวาง เพื่อที่จะดําเนิน

นโยบายตาง ๆ ที่แปลก ๆ มากขึ้น เพราะวาสังคมเปลี่ยนไปนะครับ เปนความจําเปนอยางยิ่ง 

แตวาในการบริหาร ในนวัตกรรมที่เราสรางขึ้นมาใหมในทางการคลังนี่นะครับ ถึงแมจะสมบูรณ

ไปเปนสวนใหญแลวนี่ ก็ยังขาดสาระสําคัญบางสวน ซึ่งสาระสําคัญเหลานี้ ถาใสเขาไปใน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะดูรุงรังนะครับ ผมเห็นดวยกับกรรมาธิการที่จะใหใสสาระสําคัญลงไป   

ในกฎหมายการเงิน การคลัง ที่เราจะบัญญัติขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในมาตรานี้นะครับ ใน

วรรคสามนี่นะครับ เพราะฉะนั้นที่ผมจะพูดตอไปนี้นี่ จะไมอยูในรัฐธรรมนูญในหลักการ 

เพียงแตวาจะมีเฉพาะคําหลัก ๆ ที่จะใสไวในมาตรานี้เทานั้น ในวรรคนี้เทานั้นนะครับ ก็จะไม

รุงรังอะไรมาก เพียงแตเพิ่มคํา ทีนี้ ๓ อยางที่ผมอยากจะขอใหเพิ่มก็คือ อยางแรกก็คือ เร่ืองการ

ตั้งกองทุนสาธารณะ ผมอยากเรียนทานประธานวา กองทุนสาธารณะนี่เปนคําที่คนทั่วไป       

ไมคอยจะเขาใจนะครับ พวกเราที่เปนนักการคลังก็อาจจะเขาใจไมยาก ในภาครัฐเรามีกองทุน

สาธารณะ ๓ ประเภท ทานประธานครับ คือกองทุนเงินแผนดิน ซึ่งเราทาํงบประมาณแผนดินกัน 

อันนั้นคือ กองทุนประเภทที่ ๑ ทุกประเทศมีหมดนะครับ อันที่ ๒ ก็คือ กองทุนสาธารณะ

ประเภทรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเรามีรัฐวิสาหกิจอยูประมาณสี่หาสิบแหง ก็เปนกองทุนสาธารณะ

ประเภทหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลจะตั้งขึ้นเพื่อทําธุรกิจนะครับ ทั้งในรูปตาง ๆ และอันที่ ๓ คือ กองทุน 

 



 ๑๒๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๕๒/๒ 

 

สาธารณะประเภทที่เปนกองทุนหมุนเวียนตาง ๆ อยางเชน กองทุนน้ํามัน กองทุนหมูบาน  

ชุมชนเมือง เปนตนนะครับ กองทุนเหลานี้นี่ โดยปกติหลักการบริหารงานคลังเขา ในระบบ

ประชาธิปไตยนะครับ รัฐบาลจะตั้งกองทุนเหลานี้ไดโดยตองมีกฎหมายบัญญัติไวใหทําได แลว

ก็มีหลักเกณฑไวดวยครับวา ในกองทุนแตละประเภทนี่รัฐบาลจะทําเพื่อวัตถุประสงคอะไร และ

จะบริหารอยางไร ประเทศไทยเราเปนขอยกเวนของประเทศหนึ่งในโลกนะครับ ที่รัฐบาลไมได

บัญญัติหลักการวาดวยเรื่องการตั้งกองทุนสาธารณะ ทานจะพบวารัฐวิสาหกิจของเรานี่ สี่สิบ

กวาแหงนะครับ บางแหงก็ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ บางแหงก็กฤษฎีกา บางแหงก็มติ ครม.            

ทานอาจารยสมคิด  กรรมาธิการ  ไดกลาวเรื่องนี้ ไว ในที่ประชุมเมื่อหลายวันมาแลว                  

ขออภัยที่เอยนามนะครับ ก็ชี้ใหเราเห็นวา ที่วุนวาย แลวก็ไมคอยเปนระบบเหลานี้นะครับ 

เพราะวาเราไมมีกฎ กติกาเขียนเอาไวเลยนะครับ กฎหมายการเงิน การคลังที่เราจะเขียนคราวนี้

ก็เปนกฎหมายฉบับแรกที่เมืองไทยจะมีนะครับ ก็ไมเคยมีมากอน เรามีกฎหมายตาง ๆ เฉพาะ

ทาง เชน กฎหมายงบประมาณ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง อยางนี้เปนตนนะครับ ซึ่งมันจะไป

คนละทิศ คนละทางครับ เพราะฉะนั้นนี่ผมอยากจะเสนอวา ถาเราจะมีหลักการ บัญญัติ

หลักการวาดวยเรื่องการจัดตั้งกองทุนสาธารณะขึ้น บัญญัติใหเปนหลักการวา กองทุน

สาธารณะแตละประเทศนี่จะมีวัตถุประสงคอยางไร และรัฐบาลจะตั้งขึ้น หรือไมควรจะตั้งขึ้น

อยางไรบาง ในชวงหลังสุดเมื่อเรามีนวัตกรรมทางการคลังมากขึ้น รัฐบาลเริ่มตั้งกองทุนแปลก ๆ 

อยางเชน กองทุนวายุภักษ กองทุนน้ํามัน ซึ่งกองทุนน้ํามันนี่ตั้งมานานนะครับ แตวาไมเคยผาน 

เปนพระราชบัญญัตินะครับ เปนแตกฤษฎีกา แลวก็ใชมติ ครม. เอา กองทุนแตละอยางนะครับ 

ทานประธานครับ แตละกองทุนสามารถที่จะกอหนี้ผูกพันไดอยางมหาศาล กองทุนน้ํามัน ซึ่งเรา

ทราบกันดีนะครับ กองทุนนี้กอหนี้ผูกพันอยางเดียวเปนหมื่นลานไดในเวลาสองสามป แลวก็เรา

ควบคุมไมได เพราะวาหลักการบริหารนี่ไมมี พรบ. ควบคุมเอาไวเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือ

อยางแรก อยางที่ ๒ ที่กระผมขอใหเสนอบัญญัติเขาไปในกฎหมายฉบับนี้นะครับ คือการ

วางแผนการเงิน การคลังระยะปานกลาง ความจริงมีแตกฎหมาย พรบ. วิธีการงบประมาณจะ

ไมเพียงพอนะครับ --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๕๓/๑ 



 ๑๒๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        นงลักษณ ๕๓/๑ 

 

เพราะวาในหลายครั้งนี่ แผนการเงิน การคลังระยะปานกลาง อยางของบางประเทศที่เขา

บัญญัติไว อยางเชน ประเทศนิวซีแลนดนี่นะครับ เขาเขียนหลักการเอาไวใหชัดเจนวา รัฐบาล

เมื่อเขามานี่จะตองแสดงใหเห็นชัดวา หลังจาก ๔ ป จากนี้ไปรัฐบาลจะสิ้นสุดวาระนี่ ฐานะ

การเงินการคลังจะเปนอยางไร รัฐบาลจะกอหนี้ผูกพันเพิ่มขึ้นแคไหน รัฐบาลจะมีทรัพยสิน

เพิ่มขึ้นหรือเปลา คลาย ๆ กับบริษัทที่เขามาบริหาร ก็ตองบอกวาในกลุมนี้จะบริหารแลวจะเกิด

อะไรขึ้นในอนาคต คนจะไดเห็นลวงหนาครับ ไมเชนนั้นแลวนี่รัฐบาลจะบริหารโดยไมรับผิดชอบ 

จบไปพรอมกับภาระหนี้ที่ซุกไว ซุกหนี้ไวเปนจํานวนมาก แบบที่เราเจอเมื่อปสองปที่แลวนะครับ  

   ประการที่ ๓ ก็คือ เร่ืองการบริหารการเงินการคลัง ในกระบวนการนะครับ        

ทานประธานครับ ประเทศไทยเรานี่ในเรื่องการบริหารการเงินนี่นะครับ เรามี พรบ. เงินคงคลัง

อยู หลังจากนั้นแลว เร่ืองการบริหารการเงินเราก็มีการปรับปฏิรูปเยอะมากในชวงสามสี่ป          

ที่ผานมา ไมมีกฎหมายรองรับนะครับ ใชระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลังเปนสวนใหญ 

ระเบียบเหลานี้สามารถที่จะปรับปรุงแกไขไดโดย ครม. โดยกระทรวงคลัง ทานอาจจะมองวา    

ดีครับ มีความยืดหยุน รัฐบาลบริหารงานไดดี แตพรอมกันนั้นรัฐบาลก็สามารถที่จะเปลี่ยน

ระเบียบปฏิบัติเหลานี้ เพื่อเอื้อประโยชนกับรัฐบาล แลวก็จะเกิดความไมโปรงใสไดงายมาก      

ถาไมมีหลักการนี้เขียนไวในกฎหมายนะครับ การบัญชีก็เหมือนกันครับ ทานประธานครับ     

การบัญชีภาครัฐวันนี้ยังไมสามารถรับรูสถานะหนี้ของประเทศไดอยางครบถวน พรบ.            

หนี้สาธารณะที่ออกไปเมื่อป ๒๕๔๘ บัญญัติรับรูหนี้เฉพาะหนี้ที่รัฐบาลกูกับที่ค้ําประกันเทานั้น          

หนี้ที่เกิดจากกองทุนอื่น ๆ นี่ไมอยูในนี้นะครับ หนี้รัฐวิสาหกิจอีกจํานวนหนึ่งที่กูโดยตรง               

ก็ไมเห็นนะครับ แลวก็อยางเชน หนี้โรงพยาบาล ที่เกิดจากการบริหารนโยบาย ๓๐ บาท          

ทุกโรค ก็ไมปรากฏอยูในบัญชีของระบบรัฐ ระบบบัญชีของรัฐบาลนะครับ ทําไมเปนอยางนั้น 

สาเหตุก็เพราะวา ปจจุบันนี้หลักการที่กําหนดนโยบายบัญชีที่เราเรียกกันนะครับ นโยบายบัญชี 

หรือหลักการบัญชีเหลานี้นะครับ ไมเปนกฎหมาย ไมมีหลักการกฎหมาย ก็ขึ้นอยูกับรัฐบาล    

จะกําหนดเอาวาจะรับรูรายได รายจาย ทรัพยสิน หนี้สินอยางไร ยอมรับนะครับวาประเทศไทย

เรานี่หลักการบัญชีไมเปนสากลนะครับ เพิ่งจะเปนสากลเอาเมื่อไมนาน ก็ไมถึงกับเปนสากล

จริง ๆ ตอนที่เรากูเงินจากไอเอ็มเอฟ (IMF – International Monetary Fund) นี่ ทานกรรมาธิการ

ทานที่นั่งอยูขางบนทานทราบดี ไอเอ็มเอฟ เขามาดูเร่ืองบัญชีไทย งง ครับ เพราะไมมีหลัก 



 ๑๒๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นงลักษณ ๕๓/๒ 

 

คอนขางจะมั่วพอสมควร ถาพูดกันอยางภาษาไมเปนทางการนะครับ การที่เราเปดโอกาสหรือ

ใหดุลยพินิจกับรัฐบาลในการเขียนหลักการบัญชี ผมหมายถึงกระทรวงการคลังนะครับ โดยไมมี

หลักกฎหมายกําหนดนี่ จะทําใหเกิดการใชดุลยพินิจคอนขางกวาง แลวก็เกิดการไมรับรูหนี้และ

ภาระผูกพันทางการคลังไดอยางครบถวน เร่ืองการจัดซื้อจัดจางนี่ก็อีกอยางนะครับ ที่ผานมาใช

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี แลวก็รัฐบาลหลายครั้งเราคงเห็นนะครับ หลายครั้ง รัฐบาล

สามารถที่จะยกเวนระเบียบเหลานี้ เพื่อประโยชน เพื่อบางครั้งนะครับนําไปสูการคอรรัปชัน

หลายกรณีเห็นชัด ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราไมมีกฎหมาย มันก็มีของเหลานี้เกิดขึ้น 

กระผมอยากจะ เมื่ออภิปรายไปแลวก็อยากจะขอใหกรรมาธิการ ไดชวยพิจารณาเติมคําเหลานี้

ไวในหลักการของกฎหมายที่จะรางดวยอยางนอย แลวก็ใหมีการบันทึกเปนเจตนารมณดวยวา 

การรางกฎหมายเหลานี้ในอนาคต จะตองสื่อความหมายถึงสิ่งเหลานี้นะครับ ในเรื่องอื่น ๆ ที่อยู

ในวรรคนี้ เหมือนกันนะครับ อยางเชน เ ร่ืองการกอหนี้ผูกพัน ซึ่งก็ไดมีการเขียนไวแลว             

ในวรรคสามนี้นะครับ แตอยากจะใหบันทึกเปนเจตนารมณวา การกอหนี้ผูกพันนี่ ไมได

หมายความเฉพาะการกอหนี้ที่กูเงิน หรือค้ําประกันนะครับ แตจะรวมถึงการสรางภาระผูกพัน

ทางการเงินในรูปของการยกเวนลดหยอนภาษี การใชมาตรการประเภทค้ําประกันตาง ๆ          

ที่รัฐบาลมักจะออกมา แลวก็มีภาระผูกพันคอนขางรุนแรง แลวก็กวางขวางนะครับ แลวก็       

ในที่สุดก็ซุกหนี้เหลานี้เอาไว กลายเปนวา พอรูก็ตองมาจายหนี้ แลวตอนที่กอหนี้ก็ไมยอมบอก

นะครับ  

   สุดทายนะครับ  ทานประธานครับ  ผมเห็นเวลานานนะครับ  ขออนุญาต              

ที่จะสรุปวา การมีหมวดเรื่องการเงินการคลังขึ้นมา พรอมกับการมีกฎหมายฉบับนี้ที่จะตราขึ้น

ตามวรรคสามนี่ ไมไดตั้งใจที่จะไปจํากัดการสรางนวัตกรรมทางการคลังของรัฐบาลแตอยางใด   

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

 

                                                                                                                             - ๕๔/๑ 

 



 ๑๒๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                              ดรุณี ๕๔/๑ 

 

เราตองการแคเพียงใหรัฐบาลไดบริหารราชการแผนดิน โดยคํานึงถึงวินัยทางการคลัง            

ตามหลักสากลเทานั้นเอง ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :             

ที่ทานพิเชียรขอ ครั้งที่ ๒ นะครับ เชิญครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพนะครับ 

กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ คือในครั้งแรกกระผมไดพูดถึงที่กระผม ไดแปรญัตติไป 

วาใหเพิ่มขอความเพียงวรรคเดียวนั้นนะครับ แตวาในรอบสองนี้ กระผมอยากจะขออนุญาต   

ไดเสนอแนะนะครับ กับทางกรรมาธิการยกรางในมาตรา ๑๖๓ ทั้งนี้กระผมไดไปดูมา        

หลายวันแล ว  แล วก็ ได เตรี ยมขอ มูลมานะครับ  ซึ่ งหวั งว าคงจะ เปนประโยชนกับ                  

ทางทานกรรมาธิการยกรางนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

วรรคไหนครับ วรรคไหน ของทานวรรคสองอยูตอนนี้ครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ใชครับ วรรคสองครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

วรรคสองนะครับ เชิญครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือในวรรคสองนี้นะครับ นอกจากกระผม    

ใหเพิ่มเติมวา ใหมีรายละเอียดตามสมควรในงบกลางแลวนี่ ยังมีอีก ๒ เร่ืองใหญ ๆ นะครับ     

ที่รัฐธรรมนูญในมาตรา ๑๖๓ นี้ มิไดกลาวถึงเลยนะครับ แลวก็เปนเรื่องใหญของประเทศชาติ

อยูในขณะนี้นะครับ นั่นก็คือเร่ืองรายละเอียดของการบริหารเงินนอกงบประมาณ ทานประธานครับ 

เร่ืองของเงินนอกงบประมาณนี้ทางกรรมาธิการยกรางมิไดพูดถึงเลยนะครับ ซึ่งเมื่อสักครู       

ขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานอาจารยจรัส สุวรรณมาลา ก็ไดกลาวถึงกองทุนสาธารณะ   

ตาง ๆ ความจริงกองทุนสาธารณะตาง ๆ นี้ เปนเพียงแคสวนหนึ่งของเงินนอกงบประมาณครับ 

ทานประธาน เงินนอกงบประมาณในประเทศไทยนั้น มีรวมกันมากกวา ๑ ลานลานบาท       

เสียอีกนะครับ ทานประธาน ในสมัยเมื่อกระผมเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการการเงิน    

การคลัง ของวุฒิสภาชุดที่แลวนี่ ก็ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองของเงินนอกงบประมาณ 

 



 ๑๒๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                            ดรุณี ๕๔/๒ 

 

ปรากฏวา  เมื่อ เราได เ รียกทั้ งหนวยราชการ  แลวก็ รัฐวิสาหกิจตาง  ๆ  นี่  ใหมาชี้แจง                 

เ ร่ืองเงินนอกงบประมาณนะครับ ปรากฏวามีรวมกันถึง ๘๙ กองทุนครับทานประธาน           

๘๙ กองทุนนี้นี่ เปนเม็ดเงินรวมกนัมากกวา ๑ ลานลานบาท มีกองทุนที่สําคัญคือ สปส. นะครบั 

คือกองทุนเงินประกันสังคม ของกระทรวงแรงงาน ประมาณสี่แสนกวาลานบาท 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ทานอาจารยพิ เชียรครับ  ที่อาจารยจรัสเขาอภิปรายยาวนี่นะครับ  เพราะเขามีเนื้อหา             

ของอาจารยจรัสอยูวรรคสาม ของอาจารยพิเชียรนี่อยูวรรคสอง แตไมมีเร่ืองเงินงบประมาณ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เดี๋ยวครับ สั้น ๆ นิดเดียวเองครับ คืออยูใน

วรรคสองนี่แหละครับ คือผมกําลังจะเสนอนะครับวา ใหกรรมาธิการยกรางนี่ ไดชวยกรุณา

พิจารณาเรื่องการบริหารเงินนอกงบประมาณ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

ครับ ของทานมันไมอยูในประเด็นนะครับ แตผมใหทานสรุปก็แลวกันครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับผม กราบขอบพระคุณทานประธานมาก

ครับ  คือเร่ืองรายละเอียดการบริหารเงินนอกงบประมาณนะครับ ทานมิไดระบุไว ซึ่งตรงนี้มีเงิน

ที่เกี่ยวของมากกวา ๑ ลานลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับเงินงบประมาณแผนดินดวยซ้ํานะครับ      

มีทั้งหมดประมาณ ๘๙ กองทุนนะครับ ประกอบดวย กองทุนของ สปส. สํานักงานประกันสังคม

สี่แสนกวาลานบาท เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการนะครับ ประมาณ ๓.๘ แสนลานบาท

นะครับ เงินกองทุนน้ํามันนะครับ ซึ่งเดิมนั้นมีอยูแปดหมื่นกวาลานบาท ตอนนี้ก็ลดลงมา       

นะครับ เพราะวาหนี้ไดลดลงมาเหลือสี่หมื่นกวาลานบาท เฉพาะ ๓ ตัวนี้ ก็ประมาณเกือบ     

เกาแสนลานบาทแลวนะครับ แลวก็ยังมีเงินที่อยูในหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ นะครับ 

รวมกันอีกประมาณแสนกวา เกือบสองแสนลานบาท รวมทั้งเงินกองทุนของโรงพยาบาล       

ของมหาวิทยาลัย  แล วก็ รั ฐวิ สาหกิ จ อ่ืน  ๆ  อีกนะครับ  ซึ่ งตรงนี้ ร วมทั้ งสํ านักงาน                  

สลากกินแบงรัฐบาลดวย ซึ่งทางกรรมาธิการยกรางนาจะไดมีการพิจารณา แลวก็บรรจุไว       

ในวรรคสองนี้นะครับ นอกจากเรื่องของเงินนอกงบประมาณนี้แลวนะครับ ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง    

ซึ่งเปนเรื่องใหญมาก แลวก็ 

 



 ๑๒๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   ดรุณี ๕๔/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ทานครับ ผมวาถานอกเหนือจากที่ทานแปรญัตติไวนี่นะครับ ผมอนุญาตใหเงินนอกงบประมาณ

อยางเดียว  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  มีอีกกองทุนเดียวเองครับ คือเงินกองทุน

สาํรองระหวางประเทศครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

คือทานไมไดแปรญัตติไวนะครับ แลวถาคนอื่นก็ใชวิธีนี้นะครับ ถาทานเห็นวาเปนสิ่งมีประโยชน 

ทานก็ตองเสนอกรรมาธิการยกรางเขาไวนะครับ สิ่งที่ผมใหทานอภิปราย ผมเห็นวาเปน

ประโยชนนะครับ เพื่อใหกรรมาธิการยกราง เผื่อจะเอาไปแก แตถาขอไปเรื่อย ๆ นี่นะครับ      

ผมไมยอมแลวครับ ผมโดนสมาชิก  

 

                                                                                                                    - ๕๕/๑                            

 

       

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   



 ๑๒๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๕๕/๑ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขออีกครึ่งนาที ๓๐ วินาทีเทานั้นครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

พอแลวครับ ทานพิเชียรครับ อยางนั้นผมตอบคนอื่นไมไดนะครับ ขอบคุณครับ พอแลวครับ 

ขอบพระคุณครับ มันนอกประเด็นมากไป  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขอบคุณทานประธานมากครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

ถายาวนี่ นะครับ  ถา เกี่ ยวกับประเด็นที่ เสนอไว  ผมก็ ไม ขัดของนะครับ  เ รียนเชิญ                  

ทานอาจารยสมชัยครับ    

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม สมชัย ฤชุพันธุ            

ในฐานะผูแปรญัตติ ในมาตรา ๑๖๓ นะครับ ตรงนี้ตองขอขอบคุณทานกรรมาธิการพิสิฐนะครับ 

ขออนุญาตเอยนาม ที่ทานไดกรุณาชี้แจง แลวก็ไดแกไขหลายประการนะครับ ทีนี้ผมมี           

ติดอยูประเด็นเดียว สวนที่ทานยกบอกวา เร่ืองงบประมาณ ๒ ขา หรือขาเดียวที่วาเปน

งบประมาณรายจายเทานั้น ไมมีเร่ืองรายไดนั้น ผมเห็นดวยและยอมตามทานแลวนะครับ     

สวนที่ผมขอแกนี่มีอยูประเด็นเดียวครับ คือแกคําวา ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ตองมีรายละเอียดเปนเอกสารประกอบ                

รางพระราชบัญญัตินี้นะครับ  ผมจะขอแกเปนวา  ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ตองมีเอกสารประกอบ ไมมีคําวา รายละเอียดเปน 

นั้นออกไปนะครับ แลวก็คําวา รางพระราชบัญญัติงบประมาณ ที่ซ้ํานี่ก็ไมตองเขียนแลว        

รวมแลวจะอานไดความอยางนี้นะครับ ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณ   

รายจายประจําปงบประมาณ ตองมีเอกสารประกอบ ซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับ แลวก็     

อันอื่นตอไปนะครับ ขอความกรุณาครับ ขอบคุณครบั  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

ยกรางครับ วาอยางไรครับ สรุปดวยครับ เชิญครับ  

 

 

 



 ๑๒๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๕๕/๒ 

 

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ      

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ ประเด็นที่ทาน สสร. สมชัยไดเสนอมานะครับ ก็เปนเรื่องที่

เหมาะสมครับ ที่จะไปปรับแกตามที่ทานเสนอนะครับ สําหรับสิ่งที่คุณพิเชียรไดเสนอมาจริง ๆ นี่

สิ่งเหลานั้นนี่มีปรากฏอยูในมาตรา ๑๖๖ นะครับ ซึ่งวาดวยเงินรายไดที่ไมตองนําสงรัฐบาลนี่    

ก็อันนั้นเปนเงินนอกงบประมาณทั้งหลาย ทั้งปวง เราก็กําหนดใหเขานี่จะตองมีการนําเสนอ    

ใหรัฐสภาไดรูเห็นดวย เพราะฉะนั้นประเด็นนั้นไดมีการเขียนครอบคลุมไวหมดแลวนะครับ    

สวนเรื่องที่ทานอาจารยจรัสนะครับ ไดนําเสนอเกี่ยวกับเร่ืองของกองทุนสาธารณะก็ดี เร่ืองของ

แผนการเงิน การคลังก็ดี หรือเร่ืองของการบริหารเงินงบประมาณก็ดีนะครับ ทั้งหมดนั้นเปนเรื่อง

ของการปฏิบัตินะครับ ซึ่งจริง ๆ แลวนี่เรามีเจตนาที่จะใหมีการแกไข โดยการระบุไวเปน

กฎหมายนะครับ ในมาตรา ๑๖๓ วรรคสามนี่นะครับ กฎหมายที่วานี้นี่จะพูดถึงเรื่องของรายได

รายจาย แลวก็เร่ืองของหนี้ เร่ืองของสิ่งอื่น ๆ ทั้งหลาย ทั้งปวงนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนั้นเรามี

เจตนาที่อยากจะใหกฎหมายนี้เปนตัวที่ชวยดูแล แตไมควรจะตองมีการเขียนใหละเอียดมาก

เกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นของทานผมอยากจะเสนอ ยอมรับครับวา อาจจะบันทึกเปน

เจตนารมณไดวา สิ่งที่ทานเสนอนี่จะมีการครอบคลุมไวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

สิ่งที่ทานวุฒิชาติขอเพิ่มวรรคสี่ ทานตอบหนอยดไีหมครับ  

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  ครับ กระผมไดเรียนแลวครับวา ในหลักนี่     

เปนหลักปฏิบัติอยูแลว เพียงแตวา คําวา กองทุนของประเทศนี่ เปนคําที่ไมมีปรากฏในระบบ

งบประมาณนะครับ แตวาสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ก็คือเปนเรื่องของอํานาจในการใชจาย  ที่เราใหเขาไป 

เมื่อเขาใชไมหมดอํานาจก็หมดไปอยูแลวโดยอัตโนมัติ เพียงแตวาถาจะขอใชเงินนี่ ก็ตอง       

มาขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ซึ่งเปนการขออํานาจตอ เรายังเขาใจวารัฐบาลมีเงินจายไปที่ตาง ๆ 

เพราะวามีเงินออกไป อันนั้นเปนเรื่องบั้นปลายนะครับ แตจริง ๆ นี่เปนเรื่องของอํานาจที่เรา    

ใหไป เมื่ออํานาจนั้นถึงสิ้นเดือนกันยายนไมไดใชนี่ อํานาจนั้นก็ตองตกไปนะครับ ไมไดมีเงิน     

ที่ไปกองไวแลวตองเอาคืนมา เวนเสียวาเงินบางประเภทที่เขาอาจจะตองมีการเบิกไปกอน     

อันนั้นก็เปนเรื่องปฏิบัตินะครับ  

 



 ๑๒๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๕๕/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  พอดี

มาตรา ๑๖๓ นี่ ทานสมาชิกอภิปรายรวมไวนี่นะครับ ผมขอปรึกษากรรมาธิการดวยนะครับ      

เอาขอทีละวรรคนะครับ ตั้งแตวรรคที่ ๑ นี่นะครับ กรรมาธิการมีแกไขใหทานใดบาง มีไหมครับ 

แลวขอความสรุปเปนอยางไรครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ มีแกไขของทานอาจารยสมชัยครับ ตอนตนที่ตัดคําออก  

นะครับ ก็อานไดความวา ในการนําเสนอราง พรบ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

ตองมีเอกสารประกอบนะครับ แกอยางนี้นะครับ ตามที่ทานอาจารยสมชัยไดวาไวนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

อยางนั้นผมขออนุญาตถามอยางนี้กอนนะครับ  เพื่อความชัดเจนวา ในมาตรา  ๑๖๓ 

กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ มีทั้งเติมขอความ และก็ตัดขอความ มีสมาชิกทานใดเห็นดวยกับ

รางเดิม กอนการแกไขมีไหมครับ   

 

             - ๕๖/๑ 

 



 ๑๓๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   รัตนา ๕๖/๑ 

 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :            

ไมมีนะครับ สวนวรรคที่ ๑ กรรมาธิการแกไขในสวนของทานอาจารยสมชัย ทานอาจารยสมชัย

พอใจไหมครับ เชิญครับอาจารยครับ  

   นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  พอใจครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ    

ในวรรคที่ ๑ นี่ มีของทานอุทิศ ชูชวย นะครับ เมื่อกี้ เขาใจวาทานอรัญเปนคนอภิปราย          

ทานยังติดใจไหมครับ  

   นายอรัญ ธรรมโน  :  ผมไดแสดงความพอใจไปแลวครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ขอบคุณครับ วรรคที่ ๑ หมดแลวนะครับ วรรคที่ ๒ นะครับ มีของทานอาจารยพิเชียรนะครับ 

กรรมาธิการชี้แจงแลว ทานพิเชียรยังติดใจไหมครับ เชิญครับ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็พอใจแลวครับทานประธาน ไมติดใจแลวครับ 

ทานไดกรุณาครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

วรรคที่ ๒ ของอาจารยสมชัยไมมีแกนะครับ วรรคที่ ๒ มีอาจารยพิเชียรคนเดียว วรรคที่ ๓      

นะครับ วรรคที่ ๒ มีของใครติดคางไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ไมมี    

นะครับ วรรคที่ ๓ มีของทานอาจารยสมชัยนะครับ กรรมาธิการวรรคสามนี่เปนอยางไรครับ 

เชิญครับ 

   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

นาย พิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ มีการเพิ่มเติมตามที่ทานอาจารยอรัญไดนําเสนอนะครับ ในชวงทาย  

ที่บอกวา ตามหลักการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน          

ผมขอแกเปนวา หลักการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ  แลวก็วรรค นะครับ  พัฒนาการ            

ทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน แลวก็ตอไปดวย และความเปนธรรมในสังคม  



 ๑๓๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 รัตนา ๕๖/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ทานอาจารยสมชัย ทานยังติดใจไหมครับ วรรคที่ ๓ ครับ 

   นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ไมติดใจครับ พอใจครับ  

   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม  (กรรมาธิการ)   :  ทานอรัญนําเสนอครับ ทานอรัญ         

เปนผูเสนอครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ออ   

ทานอรัญไมไดสงวนไวในวรรคสามนะครับ  

   นายอรัญ ธรรมโน  :  ผมพอใจครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ทานอรัญพอใจนะครับ วรรคสามนี่มีของทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ และอาจารยจรัส           

ก็อภิปรายสักครูนี้ดวย กับกรรมาธิการเปนอยางไรครับ ตรงกันหรือยังครับ ติดใจไหมครับ 

อาจารยเจิมศักดิ์ กับทานอาจารยจรัสครับ เชิญครับทานอาจารยจรัส  

   ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ กระผม 

จรัส สุวรรณมาลา ครับ กระผมไมสูจะพอใจมากนักนะครับ เพราะวาดูเหมือนกรรมาธิการ     

จะยังไมไดรับที่จะไปเพิ่มขอความเหลานี้เขาไป ผมเรียนกรรมาธิการครับ ผมโดยสวนตัว        

ผมใหความสําคัญกับเร่ืองนี้มาก และก็ในวรรคนี้มากที่สุดในบรรดาเรื่องทั้งหมดที่อยูใน

รัฐธรรมนูญ เพราะวาเขาใจวาเปนครั้งเดียวที่เราจะไดบรรจุหมวดนี้เขาไป และก็เร่ืองนี้เขาไป  

นะครับ ทานประธานครับ ที่เห็นวาสําคัญมาก เพราะวากระผมไดทําวิจัยดูกฎหมายการเงิน  

การคลังของทุกประเทศที่ทําลาสุดในรอบ ๕ ป ที่ผานมานะครับวา เขาเขียนอะไรบางในพับลิก 

ไฟแนนซ แอกต (Public Finance Act) นี่นะครับ ขอประทานโทษที่ใชภาษาอังกฤษ เพราะวา

เปนคําที่ใชกันสากลนะครับ กฎหมายการเงินการคลังในทุกประเทศที่ออกมาลาสุดนี่นะครับ    

มีเ ร่ืองเหลานี้ เปนของพื้นฐาน อาจจะมีบางอยางที่มากกวานี้ นอยกวานี้นะครับ แตวา         

เร่ืองการจัดตั้งกองทุนสาธารณะ เร่ืองนี้เขาใจวาเปนเรื่องพื้นฐานที่จะตองเขียนนะครับ แลวก็

เร่ืองการบริหารการเงิน การบัญชีการจัดซื้อ เรียกวาเปนโพรเคียวเมนต (Procurement)       

และการบริหารทรัพยสินนี่นะครับ  ดวยความเคารพทานกรรมาธิการนะครับ  คือในประเทศไทย 

 



 ๑๓๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   รัตนา ๕๖/๓ 

 

เราถือวาเรื่องนี้เปนเรื่องปฏิบัติ แตวาในหลักการสากลนี่ เขาถือวาเปนธรรมาภิบาลทางการคลัง

เลยทีเดียวครับ เพราะวาหลักการบัญชี หลักการบริหารการเงินนี่ ถาเราใหผูปฏิบัติเขียน 

ระเบียบเอง และก็บริหารระเบียบเอง การตรวจสอบทํายากมากครับ ทานนึกถึงภาพอยางนี้ครับ 

หลักการนี้จะตองกําหนดโดยองคกร หรือองคอธิปตยของหนวยงานเทานั้น ในประเทศในการ

บริหารราชการแผนดินนี่ รัฐสภาเทานั้นที่จะเปนคนเขียนหลักการเหลานี้ เพื่อที่จะใหผูปฏิบัติ   

ไดดําเนินตามนะครับ ก็เหมือนกับที่เราทราบดี ถาเราใหตํารวจเขียนกฎหมาย วิอาญาเอง        

ก็คงจะพิลึกนาดูนะครับ ประเทศไทยเรานี่ถือปฏิบัติมาตั้งแตหกเจ็ดสิบป โดยไมไดคํานึงถึงเรื่อง

นี้  ผมเขาใจวาแต ในอดีตนี่ เ ราอาจจะไมได เห็นประเทศอื่น  แตในวันนี้บานเมืองอื่น                  

เขาก็แกกันหมดแลว ถากรรมาธิการจะกรุณานะครับ เร่ืองนี้ผมไมอยากจะใหโหวต แตถาจําเปน 

ก็สุดแลวแตครับ 

 

                                                                                                                              - ๕๗/๑ 

  

 

    

    

 

 

 



 ๑๓๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๕๗/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

ครับ ไมเปนไรครับ อาจารยผมวา ถอยคํามันก็สลับซับซอนพอสมควร ทานก็เอาไปพิจารณากับ

ของกรรมาธิการ ก็ดูถอยคํา ถาคิดจะแกนะครับ ถาไมแกก็ตองยืน ถาคิดจะแกนี่ผมอยากใหรับ

ไป แลวก็ใชเวลานิดหนอย ไมเปนไร  

   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม  ครับ จริง ๆ ทานอาจารยจรัสนี่ไดชวยเยอะนะครับ ในสมัยที่กระผมอยู

กระทรวงการคลัง  ทานก็ไดมาชวยในเรื่องของการประชุมเกี่ยวกับการแกไขกฎหมาย

งบประมาณรายจายประจําปนะครับ กฎหมาย พรบ. วิธีการงบประมาณ ซึ่งเราใชมาสี่หาสิบป 

แตวามีถอยคําบางถอยคําที่ผมขออนุญาตอยากจะใหแก ชี้แจงในที่นี้ เดี๋ยวจะกลายเปนวา

ประเทศไทยเราเปนอยางนั้นนะครับ ตองขออภัยทานอาจารยจรัสนะครับ เพราะวาทานไดกลาว

ถอยคําวา ระบบของเรามั่วนะครับ แลวก็ระบบของเรามีคลาย ๆ กับวาไมเปนโลเปนพาย 

ทํานองนั้น ก็ขออนุญาตที่จะเรียนนะครับวา จริง ๆ แลวในการทํางานของภาครัฐนี่นะครับ 

ระเบียบการคลังมีมากดวยกัน มากจนกระทั่งเปนปญหาของหนวยงานตาง ๆ นะครับที่ตอง    

ไปปฏิบัติ ระเบียบการคลังเมื่อ ๓๐ ปที่แลว ที่ผมเพิ่งเริ่มทํางานนะครับ มีอยู ๓ เลมใหญ ๆ 

ขณะนี้นะครับ เวลาผานไปยี่สิบสามสิบป คงจะเปนอีกหลายเลมนะครับ ทานอาจารยจรัญ  

ทานอาจารยสมชัย ในฐานะที่ เปนผูหลักผูใหญของกระทรวงการคลังก็ทราบดีนะครับ             

วาระเบียบเหลานี้งอกมาทุก ๆ วัน เพราะฉะนั้นจริง ๆ ระบบนี่มี แลวผมเชื่อม่ันวา ระบบการคลัง

ของประเทศไทย เมื่อเทียบกับนานาประเทศ เปนระบบที่ดีพอสมควร ถึงแมวาจะมีการเขียน

เหลานั้นขึ้นมา เพราะวาผูหลักผูใหญของเราที่ผานมาในดานการคลังไดดูแลเรื่องเหลานี้      

เปนอยางดีนะครับ แลวก็แมวาเราจะมีปญหาวิกฤติเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ วิกฤตินั้นก็เปนวิกฤติ       

ในระบบเอกชน ในระบบของการกอหนี้ตางประเทศ ในภาคการคลัง ในภาคของรัฐบาล                  

ระบบงบประมาณยังเปนไปไดดีนะครับ ยังมีเงินที่จะมาตั้งกองทุน กบข. เปนหมื่น ๆ ลานขึ้นมา 

แลวก็จริง ๆ แลว ความที่ระบบการคลังของเราไมเปนปญหา ก็เปนตัวชวยตัวหนึ่งที่ทําใหวิกฤติ

เศรษฐกิจเราไมหนัก ไมยากอยางที่บางประเทศอาจจะมีอยูนะครับ ก็อยากจะขออนุญาตที่จะ

ชี้แจงแกไขขอความตรงนี้ครับ วาระบบของเราเมื่อเทียบแลว เรายังดีกวาหลาย ๆ ประเทศ   

แลวก็เปนมาตรฐานที่นานาประเทศเขายอมรับในระบบการคลังของเรา ทีนี้ประเด็นที่ทาน 



 ๑๓๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๕๗/๒ 

 

อยากจะใหใสนะครับ ไมวาจะเปนเรื่องการเงิน เร่ืองของระเบียบบริหารทรัพยสินนะครับ      

เร่ืองการบัญชี ผมคิดวาปญหาเหลานั้นที่ไดเกิดขึ้น ที่มีความไมโปรงใส มีการรั่วไหลเกิดขึ้น    

มันเปนเรื่องของผูปฏิบัตินะครับ ผูปฏิบัติที่พยายามจะหาชอง หาวิธีการที่จะคดโกงก็วาได     

นะครับ เพราะฉะนั้นในอดีตที่ผานมา ภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงการคลังก็แกโดยการ           

ออกระเบียบใหม ๆ ขึ้นมาตลอดเวลานะครับ ซึ่งในชวงที่กระผมทํางานอยูกับทานอาจารยสมชัย

เราก็ไดพยายามจะแกในสวนนี้วา ไมอยากจะออกระเบียบใหม แตใหสรางความโปรงใสนะครับ 

ตรวจสอบได ใหสาธารณะไดรับรู ใหมีการประกาศเปดเผย เพื่อใหสาธารณะชวยกันในการที่จะ

ดูแลไมใหการทําอะไรที่ไมชอบไดเกิดขึ้นนะครับ ดีกวาที่จะไปเขียนระเบียบ เขียนกฎหมาย 

เขียนอะไรตออะไร ที่เขียนไปแลวก็ไมมีทางที่จะปดไดทุกอยางนะครับ พวกที่เขามีชองเขาก็

หาทางที่จะเล็ดลอดชองตาง ๆ ตลอดเวลานะครับ ถึงแมเราจะมีออกกฎหมายใหม ๆ ออก

รัฐธรรมนูญนี่นะครับ ผมก็เชื่อวาสิ่งนั้นคงจะไมใชเปนวิธีการที่จะแกปญหา เพราะฉะนั้นหลัก

ของการแกปญหาของเราควรจะตองเปดใหมีการตรวจสอบไดนะครับ ใชหลักของความโปรงใส

แลวก็ลดระเบียบลงมา ไมเปนโซตรวนนะครับ หลายทานในที่นี้มาจากรัฐวิสาหกิจ ก็คงจะทราบ

ดีวา มีขอปญหามากในการทํางานของรัฐวา มีระเบียบเปนโซตรวนในการทํางานของเขา เขา

อยากที่จะเปนอิสระ อยากที่จะมีความคลองตัวในการทํางาน ยิ่งเราไปออกกฎหมายออกอะไร 

ไปผูกมัดมากเกินไปนี่ ผมคิดวาอันนี้คงจะไมใชหลักที่เราควรจะเดิน เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้    

นะครับ ดวยความเคารพทานอาจารยจรัส ทานคงจะไดมีสวนในการชวยดูแลในสวนนี้วา 

กองทุนสาธารณะตาง ๆ นะครับ ซึ่งจริง ๆ ก็มีระเบียบการคลังอยูแลวนะครับ ที่วาดวยเรื่องของ

เงินทุนหมุนเวียนนะครับเปนกฎหมาย มีการออกเกณฑที่ชัดเจนวา การตั้งกองทุนหมุนเวียนตอง

เปนอยางไร หรือวาเรื่องของกองทุนที่ รัฐวิสาหกิจมีอยูนะครับ ก็เปนกฎหมาย  กองทุน

ประกันสังคม หลาย ๆ กองทุนก็เปนกฎหมายที่ตราขึ้นมา หรือตอไปกองทุนพัฒนาการเมืองที่

เราจะมีไวนะครับ เปนหลักในการที่จะชวยพัฒนาการเมือง ตอไปก็ตองออกเปนกฎหมาย 

เพราะฉะนั้นจริง ๆ กฎหมายนี่มีอยูแลวนะครับ เพราะฉะนั้นทานไมตองเปนหวงวา การ

ตรวจสอบจากรัฐสภา หรือจากประชาชนจะหยอนยานในสวนนี้นะครับ --------------------------- 

 

                       - ๕๘/๑ 



 ๑๓๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        รัศมี ๕๘/๑ 

 

เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้นะครับ สิ่งที่ทานเสนอนี่ครับ เปนวิธีปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งจริง ๆ แลวก็เปน

เร่ืองเกี่ยวกับรายได รายจายและการบริหารทรัพยสินนะครับ ไมวาจะทําในเรื่องของกองทุน        

หรือในเรื่องของแผนการเงินก็ตามนี่ สุดทายก็ลงเอยมาในสวนนี้ เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้กระผม 

จึงอยากจะเรียนเสนอไวนะครับวา สิ่งที่ทานไดพูดนี่นะครับ คงจะแสดงเปนเจตนาที่เราจะ

บันทึกไว แลวก็นําไปสูการไปเขียนกฎหมาย แตถาหากจะตองมีบันทึกไวในรัฐธรรมนูญนี่       

นะครับ ก็จะเปนภาระอยางมาก จะมีขอความอีกหลาย ๆ ขอความที่เราจะตองมาใสนะครับ

นอกเหนือจากสิ่งเหลานี้ ยังมีอยางอื่นอีกหลายประการดวยกัน ที่เรายังอาจจะตองไปคิด        

ในขั้นของรายละเอียดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ครับ ทานอาจารยจรัสครับ พอจะอยูในเจตนารมณนี่ไหวไหมครับ หรือวายังจําเปนอยางไร          

เชิญอีกครับ เอาความชัดเจนอีกทีครับ กรรมาธิการไมปรับแกแลวใชไหมครับ ครับ ไมเปนไร     

ทานอัชพรครับ ผมถามแคปรับแก หรือไมปรับแกเทานั้น 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ไมครับ คือกราบเรียนนิดเดียววา     

ความจริงสิ่งที่กรรมาธิการแกไขไปนั้นก็คือ การออกกฎหมายนั้น คือการกําหนดกรอบถอยคําที่

เพิ่มเติมการกําหนดกรอบการเงิน การคลัง ซึ่งรวมถึงเรื่องเหลานี้ แตของอาจารยจรัสนั้นเจาะจง

ไปเลยวา กฎหมายนี้จะมีเร่ือง ๑  ๒  ๓  ๔ นี้ ซึ่งความจริงในรางที่นําเสนอนั้นจะกวางและ

ครอบคลุม รวมไปถึงอนาคตที่หากเรื่องเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปครับ ขออนุญาตพิจารณา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

พอเขาใจใชไหมครับอาจารยจรัสครับ เชิญครับทานจรัส 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  : ทานประธานครับ กระผมความจริงก็ไมใช   

คนดันทุรังนะครับ แตวาอยากจะเรียนวา คือหลายเรื่องในนี้ไมใชแคเพียงใหเปนคํานะครับ       

มีความหมายคอนขางจะ มีความหมายกวางขวาง แลวก็ประเทศไทยเรามีปญหาจริง ๆ แลวก็

เพื่อใหที่ประชุมสวนรวมไดพิจารณารวมกัน ผมอยากจะใหใชวิธีลงมติครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท   (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ตกลง

ลงมตินะครับ  

 



 ๑๓๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        รัศมี ๕๘/๒ 

 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)              

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ทานสมาชิกครับ ในมาตรา ๑๖๓ วรรคที่ ๓ กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ ถาหากวาทาน

สมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการที่มีการแกไข ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูขอคําแปรญัตติ  

นะครับ คือทานอาจารยจรัส ใหกด ไมเห็นดวยนะครับ เชิญลงคะแนนไดครับ   

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ลงคะแนนครบถวนหรือยังครับ ไมมีทานใดไมลงนะครับ ปดการลงคะแนน เชิญเจาหนาที่    

รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๒๙ ไมเห็นดวย ๓๘ งดออกเสียง ๒ นะครับ ก็เปนไปตาม          

ผูขอแปรญัตตินะครับ ในวรรคที่ ๓ ครับ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        รัศมี ๕๘/๓ 

 

   วรรคที่ ๔ นะครับ มีทานวุฒิชาติ ยังติดใจไหมครับ เชิญครับ ทานครับ  

  นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ ผม วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ครับ 

ทานประธานครับ กอนอื่นตองขอบคุณทานกอนครับ ชวยถามแทนให จริง ๆ ที่ผมยกมือสักครู  

ก็กะจะถามวา คืออยากจะฟงคําชี้แจงจากคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ เมื่อไดฟงคําชี้แจง

แลวคงไมติดใจอะไรครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มาตรา ๑๖๓ มีทานใดยังคั่งคางอยู มีไหมครับ ยังคางอยูนะครับ ทานอรัญครับ มีอะไรคางครับ 

  นายอรัญ  ธรรมโน  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตทานประธาน ผมไมทราบ 

ผมถูก  หรือผิดนะครับ  แตอยากขออนุญาตเรียนทานวา  เมื่อกี้ที่ลงคะแนนไปเมื่อกี้                 

รางของกรรมาธิการนี่จะตกไปนะครับ แตในรางกรรมาธิการที่ไดอานนั้นนะครับ ไดมีการแกไข

ตามที่ผมขออนุญาตเพิ่มไปแลว คือขออนุญาตเพิ่มคําวา และความเปนธรรมทางสังคม         

ในตอนทายไปแลว ผมไมทราบ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

ก็ตกตามกรรมาธิการนะครับ  

  นายอรัญ  ธรรมโน  :  ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

ไมมีนะครับ ผานมาตรา ๑๖๓ นะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาที่ทานใสนี่   

ผมเขาใจวา นาจะอยูไดนะครับ ผมคิดวาที่ทานขอใสความเปนธรรมนี่ ผมวานาจะเหมาะสม  

 

                                                                                                                             - ๕๙/๑ 

 

   



 ๑๓๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)            บุศยรินทร ๕๙/๑ 

 

ทานประธานกรุณาลองพิจารณานิดเถอะครับ ไมมีอะไรเสียหาย ถึงแมวาของพวกผมนี่ตางกัน 

ก็เปนเพียงแคบางจุด จุดของที่ทานเขามาใส ผมวายิ่งสมบูรณยิ่งขึ้น ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ทานอาจารยสมคิดครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ กรรมาธิการ

เห็นดวยนะครับ กับการเติมคําวา ความเปนธรรม เขาไปนะครับ ถาทานอาจารยจรัส              

ใหความเห็นชอบนาจะเติมไปไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :             

เพราะเปนของอาจารยจรัสไปแลวครับ เชิญครับ อาจารยจรัสครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  เห็นชอบครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ    

ที่ประชุมไมขัดของนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสร ีสุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เห็นดวย

กับถอยคําที่มีการเพิ่มเติมจากทานอรัญนะครับ แลวรูสึกของทานอาจารยสมชัยดวยใชไหมครับ 

ถูกไหมครับ ไมมีใชไหมครับ ของทานอรัญทานเดียวนะครับ อยางนั้นน้ําหนักลดแนเลย อาจารย

เจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ครับ       

ผมคิดวาของอาจารยสมชัยนี่แกถอยคําใหชัดเจนรัดกุม ทานดูในบรรทัดแรกนะครับ บรรทัดแรก

ที่อาจารยสมชัยไดขอ แลวก็กรรมาธิการก็เห็นดวยในตอนแรก  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ผานไปแลวครับ ผานไปแลว อันนั้นวรรคหนึ่งอาจารย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ออ คนละวรรคใชไหมครับ   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  อันนั้นยังอยูนะครับ ขอบพระคุณครับ 

 



 ๑๓๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           บุศยรินทร ๕๙/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

แลวเดี๋ยวจะวิ่งกลับมาอีกหรือเปลาครับ ผานมาตรา ๑๖๓ นะครับ ไมมีทานใดติดใจอยางอื่น 

นะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เชิญทาน

เลขาธิการครับ  

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ      

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๖๔ ไมมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ  

ไมมีทานใดติดใจนะครับ ถามี อยางที่ผมกราบเรียนทานสมาชิกครับ ถาอยูในมาตรานั้น      

ทานตองยกมือมากอนนะครับ มาตรา ๑๖๔ มีทานใดติดใจไหมครับ ชวยยกมือหนอยครับ       

๓ ทานนะครับ เดี๋ยวผมขอดูกอนนะครับ กลุมทานพิเชียรไมยกมือ ไมติดใจไปแลวนะครับ   

กลุมอาจารยวิชัย อาจารยวิชัยนี่ขอแกความในวรรคแปด กับวรรคเกานะครับ กลุมของ      

อาจารยเจิมศักดิ์ เมื่อกี้ มีของใครไหมครับ ไมมียกมือนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ไมติดใจ        

กลุมของทานอาจารยสุ รชัยนี่ วรรคแปดนะครับ  แลวของทานศิวะนี่ วรรคไหนครับ                  

เชิญทานอาจารยดวงสุดาใชไหมครับ เมื่อกี้ยกมือ กลุมของอาจารยวิชัยครับ วรรคที่ ๘          

เอาวรรคแปดกอนนะครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

ดิฉัน ดวงสุดา เตโชติรส  สสร. เปนผูแทนกลุมของอาจารยวิชัย รูปขําดี นะคะ ขอแปรญัตติ     

ในมาตรา ๑๖๔ ในวรรคแปดนะคะ คือจากการรับฟงความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ

นะคะ แลวก็จากความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมนะคะ ก็เห็นพองตองกันวา ในวรรคที่ ๘ นี้    

นะคะ จะใหตัดคําวา กับ หลังคําวา รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอนะคะ ตัดคําวา กับ 

ออกไป แลวก็ใหเติมคําวา ตามกําลังเงินของแผนดินสําหรับการบริหารงาน นอกนั้นก็ตาม

กรรมาธิการรางไดเสนอไวนะคะ และในบรรทัดสุดทายนะคะ ตัดคําวา และ ออก คือ และ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ออก ตัดคําวา และ นะคะ และก็ใหเติมคําวา และสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เขาไปนะคะ โดยมีเหตุผลการแกไขขอความในวรรคแปดนี้   



 ๑๔๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           บุศยรินทร ๕๙/๓ 

 

นะคะ เพื่อที่จะใหการจัดสรรงบประมาณ ตองคํานึงถึงการกระจายงบประมาณใหแกหนวยงาน

อ่ืน ๆ อยางเหมาะสมและเปนธรรม ภายใตกรอบภารกิจของรัฐในภาพรวมนะคะ และภายใต

ขอจํากัดของรายไดที่จะนํามาจัดสรรในแตละปงบประมาณดวยนะคะ ดังนั้นการบัญญัติใหรัฐ

ตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตามความในวรรคแปด จึงควรบัญญัติใหชัดเจนดวยนะคะ 

โดยจะใหสอดคลองกับกําลังเงินของแผนดินคะ ขอบพระคุณคะ 

  

                         - ๖๐/๑ 



 ๑๔๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                รสรินทร ๖๐/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ตอบทีละทานเลยดีไหมครับ เชิญครับอาจารยสมคิดครับ เดี๋ยวของทานอาจารยดวงสุดา เมื่อกี้

บอกวา ตัดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ออกหรือครับ เพราะในเอกสารนี่ 

  รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส  :  ตัดคําวา และ ที่กอนคําวา คณะกรรมการ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

ออ ตัดคําวา และ เชิญครับ  

           ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ  สมคิด 

เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตหารือเร็ว ๆ ครับ ในวรรคที่ ๘ นี่ ทานเติมอยู ๒ ที่      

นะครับ เติมอันที่ ๑ คือ ตามกําลังเงินของแผนดิน สําหรับ เขาไปนี่ ผมขออนุญาตกราบเรียนวา          

ในสถานการณปจจุบันนี่ แมไมไดเติมคํานี้เขาไปนะครับ การจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงาน

ตาง ๆ ตามองคกรตามรัฐธรรมนูญก็มีปญหาอยูแลวนะครับ ผมคิดวาไมอยากใหเติมคําแรก    

ที่ทานเติมเขาไปนะครับ แตทานไปเติม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ เขาไปนี่ 

กรรมาธิการเห็นดวยนะครับ ในวรรคที่ ๘ ในวรรคที่ ๙ นี่นะครับ ทานขอเติมคําวา และให

รัฐมนตรีเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการดวย อันนี้ไมตองเติม         

ก็ไดครับ เพราะคณะรัฐมนตรีเขามีอํานาจอยูแลว ที่จะเสนอความเห็นไปยังกรรมาธิการ

โดยทั่วไปนะครับ เพราะวาคณะรัฐมนตรีทําผานสํานักงบประมาณนั่นเองนะครับ ที่ใหความเห็นไป 

ก็ขออนุญาตวา ในวรรคที่ ๘ นี่เห็นดวย ใหเติมคําวา และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ 

เขาไปนะครับ ตรงอื่นขออนุญาตยืนไวตามเดิมนะครับ ขอหารือครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ

พอจะประนอมกันไดไหมครับ อาจารยดวงสุดาครับ  

  รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส  :  กราบเรียนทานประธานนะคะ           

ตรงวรรคที่ ๙ ที่ทานอาจารยสมคิดไดกรุณานี่นะคะ ตรงคําวา และใหคณะรัฐมนตรีเสนอ

ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการดวย อันนี้เปนขอเสนอ   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

เดี๋ยวครับ อันนั้นวรรคที่ ๙ ครับ  

 



 ๑๔๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รสรินทร ๖๐/๒ 

 

  รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส  :  เมื่อกี้อาจารยสมคิดไดกรุณาพูดถึง   

วรรคที่ ๙ ดวยคะ คือตรงนี้ทาง ครม. เสนอมาแบบนี้นะคะอาจารย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

ผมถึงไดเรียนไงครับวา เดี๋ยวพอดีอาจารยสมคิดเลยไป ๙  เดี๋ยวมันจะงงครับ เอา ๘ ใหจบกอน

ดีกวานะครับ ตกลง ๘ นี่กรรมาธิการเขาขอยืน ไมเติม คําวา ตามกําลังเงินของแผนดิน สําหรับ          

นี่นะครับ ไมเติมครับ เพราะวาอยางไรมันก็เกินกําลังก็ไมไหวอยูแลวละครับ นะครับอาจารย   

แลวก็เพิ่ม และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหนะครับ พอใจนะครับ แลว และ 

เลอะอะไรนี่ ก็เปนไปตามที่เสนอครับ  

  รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส  :  คะ ขอบพระคุณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

วรรคแปดนะครับ  วรรคแปดของทานสุ รชัย  เดี๋ ยววรรคเกาผมคอยกลับมาได ไหม                  

หรือจะ ๙ เลยครับ อาจารยสมคิดครับ ของอาจารยดวงสุดา ๙ เลยนะครับ เพราะไมเกี่ยวกัน 

เชิญอาจารยดวงสุดา วรรคเกาครับ 

  รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส  :  คือขอความที่ใหเพิ่มคําวา และให

คณะรัฐมนตรีเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ อันนี้ทาง ครม.    

เสนอมานะคะอาจารย ขอบพระคุณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อาจารยสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ        

ผมไมทราบวา ความเห็นของรัฐมนตรีใครเสนอใหเขานะครับ แตปกติกรรมาธิการงบประมาณ  

ก็คนของรัฐบาลทั้งหมดละครับ  รัฐบาลไมตองเสนอความเห็นเขาไปก็ได แลวคนของ        

สํานักงบประมาณก็เปนเลขากรรมาธิการชุดนี้นะครับ ความเห็นทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับ ก็เปน

ความเห็นรัฐบาลอยูแลว ประธานก็เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนะครับ รัฐบาลไมตอง

เสนอความเห็นผานไปหรอกครับ ก็มีคนพูดใหทั้งหมดอยูแลวครับ  

 

 



 ๑๔๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รสรินทร ๖๐/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

พอใจนะครับ ครับ วรรคแปด วรรคเกานะครับ ของทานสุรชัยครับ อาจารยสุรชัยเชิญครับ      

วรรรแปดครับ    

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ  ในฐานะผูขอแปรญัตติมาตรา  ๑๖๔  วรรคที่  ๘  ครับ  กราบเรียน            

ทานประธาน ทานกรรมาธิการและเพื่อนสมาชิกอยางนี้ครับวา ประเด็นที่กระผมขอแปรญัตติ  

เพิ่มเติมในมาตรา ๑๖๔ วรรคที่ ๘ นั้นมีอยู ๒ ประเด็นครับ คือเพิ่มเติมคําวา องคกรอัยการ

ประเด็นหนึ่ง กับ เพิ่มเติมคําวา องคกรสงเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญประเด็นหนึ่ง แลวก็สุดทายมีประเด็นที่ ๓ ครับ องคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ    

ที่มีบทบาทในการใหความชวยเหลือประชาชน ขออนุญาตเติมคําวา ทางกฎหมาย นะครับ  

กราบเรียนชี้แจงเหตุผลอยางนี้ครับวา ที่ผมขอเพิ่มเติมองคกรและหนวยงานดังกลาว               

ก็สืบเนื่องจากเหตุผลอยางนี้ครับ เนื่องจากในรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔๖ เราไดกําหนดใหองคกร

อัยการเปนองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ผมเห็นวาในเมื่อมาตรา ๑๖๔  

วรรคที่ ๘ มีเจตนาที่จะกําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการบริหารงานของ

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และก็องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญอยูดวยแลวในวรรคนี้นะครับ    

แตวาขาดองคกรอัยการไป ซึ่งก็เปนองคกรอื่นตามมาตรา ๒๔๖ ดวย ก็เห็นควรวานาจะเพิ่มเติม

เสียใหครบถวนนะครับ สวนขององคกรวิชาชีพที่มีบทบาทในการใหความชวยเหลือประชาชน

ทางกฎหมายนั้น เนื่องจากที่ประชุมนี้ไดเห็นชอบใหรัฐมีหนาที่ตองสงเสริมองคกรวิชาชีพที่มี

บทบาทในการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในมาตรา ๘๐ (๓) ตามที่เราได

พิจารณาเห็นชอบมาแลวนะครับ --------------------------------------------------------------------------- 

 

                         - ๖๑/๑  

 



 ๑๔๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๖๑/๑ 

 

ก็ควรที่จะเพิ่มเติมใหองคกรซึ่งทําหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายไดรับ        

การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอดวย สําหรับองคกรสงเสริม ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนั้น กราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา เนื่องจากวาผมเองไดขอ   

แปรญัตติเพิ่มเติมในมาตรา ๒๔๙/๒ ใหมีการเพิ่มเติมองคกรขึ้นมาอีกองคกรหนึ่ง เพื่อทําหนาที่

ในการสงเสริม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวย            

ซึ่งไดเสนอใหเปนองคกรอื่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ก็มีจุดเชื่อมโยงกัน ผมถึงได        

ขออนุญาตแปรญัตติเพิ่มเติมใหองคกรนี้อยูในบทบัญญัติของมาตรา ๑๖๔ วรรคแปด เพื่อที่จะ

ไดรับการดูแลจัดสรรเรื่องของงบประมาณดวย เพื่อที่ใหเพียงพอกัน มีเหตุผลที่จะกราบเรียน

เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับวา สําหรับองคกรอัยการ แมวาความในมาตรา ๒๔๖ วรรคทาย          

ไปเขียนใหเอามาตรา ๑๖๔ วรรคแปด กับวรรคเกา มาใชบังคับกับองคกรอัยการโดยอนุโลม

ดวยก็ตาม แตเนื่องจากผมเห็นวา ในเรื่องของมาตรา ๑๖๔ วรรคแปดนั้น เปนบทบัญญัติที่พูด

ถึงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรและหนวยงานตาง ๆ นะครับ โดยเฉพาะเมื่อ

สักครูทานกรรมาธิการยกรางก็เห็นชอบที่จะใหเพิ่มเติมหนวยงานคือ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมเขาไปดวย ซึ่งก็ไมไดเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ แตทานก็ไดกรุณาใหเพิ่มเติมเขาไป

แลว เพราะฉะนั้นผมเห็นวา ถาจะเขียนใหถูกที่แลวในสวนของอัยการ ซึ่งเปนองคกรตาม

รัฐธรรมนูญนั้น ก็ควรที่จะมาบรรจุอยูใน ๑๖๔ วรรคแปด เสียใหถูกตองนะครับ ดีกวาที่จะไปอยู

ในมาตรา ๒๔๖ วรรคทาย แลวบอกวาใหโยงเอา ๑๖๔ วรรคแปด วรรคเกา มาใชบังคับ ทั้งหมด

ก็เปนเหตุผลที่ผมขอแปรญัตติเพิ่มเติมครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ครับ ทานกรรมาธิการครับ อาจารยสมคิด เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

กรรมาธิการไดหารือกันแลวครับ เห็นดวยกับทานสุรชัยบางสวน บางสวนไมเห็นดวยครับ       

ผมยังคิดวาในมาตรานี้ วาดวยการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอโดยอิสระนั้น เราไดวาง

หลักการวา ตองเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญเทานั้น องคกร

ที่ไมใชองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญนั้น เราคงจัดสรรงบประมาณ    

ใหเพียงพอตามมาตรานี้คงจะลําบากนะครับ ก็ขออนุญาตรับแตเพียงองคกรอัยการครับ 



 ๑๔๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๖๑/๒ 

 

สวนอีก ๒ องคกรที่ทานสุรชัยเสนอมานั้น กรรมาธิการไมเห็นดวยครับ เพราะวาไมใชองคกร

ชนิดเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

ทานสุรชัยยังติดใจไหมครับ แลวเดี๋ยวปรับถอยคํา ถาผานอยางไรตองไปปรับและอะไรกันเอง 

นะครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ              

ขออนุญาตปรับคําดวย  อาจจะไมไลไปตามชื่อองคกรแลว  แตจะใชวา  องคกรอิสระ             

ตามรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ เลย เพื่อใหกระชับงายเขาครับ ทานประธาน

ครับ ขออนุญาตรับไปปรับครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

ในหลักการทานสุรชัยยังติดใจญัตติทั้งหมดของทานหรือเปลาครับ 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ขออนุญาตยืนตามญัตติที่เสนอครับ 

  (นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)              

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

ผมขอถามทานสมาชิกนะครับ ในมาตรา ๑๖๕ นะครับ ๑๖๕ กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ    

มีสมาชิกทานใด เห็นดวยกับรางเดิมกอนไหมครับ รางเดิมนะครับ กอนมีการแกไข มาตรา ๑๖๔ 

หรือ ขออภัยครับ ผมตาลาย ออ ๑๖๔ ทานโทษครับ กรรมาธิการมีการแกไขตามที่ ๑๖๔ ครับ      

ทานอาจารยปริญญาครับ 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  ทานประธานครับ ผม ปริญญา ศิริสารการ สสร.  

นะครับ ทานประธานครับ ที่ผูแปรญัตติมา องคกรวิชาชีพที่กฎหมายรับรองที่มีบทบาท           

ใหความชวยเหลือประชาชนนี่นะครับ ขอใหผูแปรญัตติชวยยกตัวอยางองคกรนี้หนอย         

เพื่อประกอบการตัดสินใจครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

คือไมตองยกตัวอยางแลว มันเยอะครับ เขาก็บอกชัดแลวครับ ถาเยอะนี่เขียน เขาใจ ทุกคน

เขาใจหมดแลว อาจารยปริญญาครับ ถามเถอะครับ มาตรา ๑๖๔ นะครับ มาตรา ๑๖๔ 



 ๑๔๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๖๑/๓ 

 

กรรมาธิการ ในรางบอกไมมีการแกไข แตจริง ๆ แลวยอมแกไขนะครับ ยอมแกไขเปนไปตาม

คณะทานอาจารยวิชัยนะครับ ที่เติม สภาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แลวก็เติม สวนทีเ่หน็ดวย 

องคกรอัยการ จะใชองคกรนี้หรืออยางไรเดี๋ยวทานลองหาถอยคําดูอีกทีนะครับ ถาหากวา   

ทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการที่แกไขนะครับ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับทานสุรชัย     

ที่ขอสงวนคําแปรญัตติไว ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

 

                 - ๖๒/๑ 

 



 ๑๔๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๖๒/๑ 

  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนนนะครับ เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ      

เห็นดวย ๔๐ ไมเห็นดวย ๒๔ งดออกเสียง ๓ เปนไปตามที่กรรมาธิการแกไขนะครับ  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๖๒/๒ 

  

เชิญทานเลขาธิการตอครับ และเดี๋ยวถอยคํานี่ ทานเลขาครับ ถอยคํานี่  ตกลง 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาต

รับไปดูไดไหมครับ เขาใจวาหลักการตรงกัน คือครอบคลุมองคกรทุกองคกรที่ฝายเลขาไดรับมา 

ความจริงมี ๓  กลุมครับ  ๑ .  คือฝายรัฐสภา  ๒ . คือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ               

๓. คือองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะครับ มีทั้งหมด ๓ ประเภทดวยกันครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ทานไปจัดกอน หลังดวยนะครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ครับ และศาลดวยนะครับ  

ขออนุญาตครับ เดี๋ยวรับไปจัดครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

ครับ ที่ประชุมไมขัดของนะครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

เชิญทานเลขาธิการตอครับ  

  นายพิทูร  พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ     

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๖๕ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

ไมมีทานใดติดใจนะครับ อาจารยกิตติครับ 

  รองศาสตราจารยกิตติ  ตีรเศรษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม กิตติ ตีรเศรษฐ สสร. ครับ ในมาตรา ๑๖๕ วรรคแรกนี่นะครับ จะเปนการพูดถึงเรื่องของ

การที่ฝายบริหารจะนําเงินคงคลังมาใชในกรณีที่ มีความจําเปนเรงดวนนะครับ ซึ่งจะมี

หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายไดบัญญัติไว การใชเงินคงคลังนี้ จะเปนการใชเงินที่          

ฝายบริหารไมตองนําเรื่องนี้จัดทําในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่จะตอง 

เสนอใหฝายนิติบัญญัติไดพิจารณา แลวก็ใหความเห็นชอบกอนนะครับ เพราะฉะนั้นการใช   

เงินคงคลังนี้จะเปนเรื่องที่เมื่อไดใชไปแลวก็จะนํามารายงานใหทราบ ใหฝายนิติบัญญัติไดทราบ

นะครับ  ทีนี้ในเรื่องของการที่ไดนําเงินคงคลังไปใชแลวนี่นะครับ  ก็จะตองมีการตั้งงบประมาณ 



 ๑๔๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                             ศันสนีย ๖๒/๓ 

 

ในปงบประมาณถัดไป เพื่อชดใชเงินคงคลังที่ไดนําไปใชนะครับ ซึ่งในสวนนี้ทางกรรมาธิการ   

ยกรางก็ไดมีการปรับแกถอยคําใหเหมาะสมขึ้นแลวในเรื่องของการจัดตั้งงบประมาณรายจาย

เพื่อชดใชเงินคงคลังนะครับ อยางไรก็ตาม กระผมอยากใหมีความชัดเจนในสวนที่วา เงินคงคลงั

ที่ไดถูกนํามาใชในปงบประมาณใด ควรจะมีการระบุใหชัดเจนวา เปนรายจายสําหรับ

ปงบประมาณนั้นนะครับ ในวรรคสุดทาย ซึ่งทางฝาย ทางผูแปรญัตติของกลุมของอาจารยวิชัย

ไดเสนอไวนะครับวา ทั้งนี้ใหถือวาเปนงบประมาณรายจายของปงบประมาณที่ไดจาย          

เงินคงคลังนั้น แทนคําพูดของกรรมาธิการเดิมที่วา ทั้งนี้ใหกําหนดแหลงที่มาของรายได        

เพื่อชดใชรายจายที่ไดใชเงินคงคลังจายไปกอนแลวดวยนะครับ อันนี้เปนประเด็นหนึ่งที่อยากจะ

เรียนปรึกษาเพื่อขอความชัดเจน ในอีกประเด็นหนึ่ง ในนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการตั้ง

งบประมาณรายจายในปงบประมาณถัดไปเพื่อชดใชเงินคงคลังนะครับ กระผมไมแนใจวา      

ในเรื่องของการที่ไดใชเงินคงคลังไปแลว กับการที่จะตองตั้งงบประมาณรายจายในปถัดไปเพื่อ

ชดใชนั้น จําเปนหรือไมที่จะตองชดใชเงินคงคลังทั้งหมดที่ไดจายไป หรือวาจะสามารถชดใชได

เพียงบางสวน จึงขออนุญาตหารือทางทานกรรมาธิการยกรางเพื่อขอความเขาใจในสวนนี้ดวย

ครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

ครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ อาจารยพิสิฐครับ 

  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ กระผมขออนุญาตที่จะชี้แจงประเด็นที่ทานอาจารยกิตติไดยก         

ขึ้นมานะครับ ในเรื่องเกี่ยวกับมาตรา ๑๖๕ วรรคหนึ่งครับ จริง ๆ ปญหานี้ คือปญหาระหวาง

กระทรวงการคลัง กับสํานักงบประมาณนะครับ ที่วากฎหมายนี่เปดชองใหฝายบริหารนี่สามารถ

ที่จะใชเงินเพื่อกรณีฉุกเฉินไดนะครับ แลวก็เปนการใชเงินคงคลังออกไป แลวก็บอกวาใหมี    

การตั้งรายจายชดใชเงินคงคลังนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ที่มีปรากฏมาเปนเวลาสี่หาสิบป    

นะครับ ก็คือวา ในปนี้นี่มีความจําเปนตองใชเงิน ก็ใชไปกอนโดยที่งบประมาณไมไดตั้งนะครับ   

 

                                                                                                                               - ๖๓/๑ 

 



 ๑๕๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๖๓/๑ 

 

แตในปถัดไปนี้ กฎหมายบอกใหมีการตั้งรายจายชดใชเงินคงคลัง สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือวา 

รัฐบาลก็ไประบุไวในมาตราหนึ่งใน พรบ. งบประมาณรายจายปถัดไปวา มีรายจายชดใชเงิน  

คงคลังจํานวนหลายพันลานบาทเกิดขึ้น แลวก็ระบุไวแคนั้นเอง แลวก็ถือวาจบแลว ผลที่เกิดขึ้น

ก็คือวา เงินคงคลังที่รัฐบาลไดใชไปในปกอนหนานี้ มันก็ถูกใชไป แตไมไดเอามาคืนนะครับ 

ไมไดเอามาคืน แลวก็เปนปญหาตอการบริหารเงินคงคลังวา เงินคงคลังนี่ถูกใชไปโดยไมไดมี

การตั้งงบประมาณรายจายอยางถูกตอง ไมไดมีการประมาณการรายไดอยางถูกตอง 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่นําเสนอในที่นี้ก็คือวา นอกเหนือจากการแสดงรายการรายจายในปถัดไปแลวนี่ 

ทานจะตองหารายไดมาชดเชยคืนใหดวย มิฉะนั้นแลวนี่เงินคงคลังก็จะพรองไปเรื่อย ๆ แลวก็  

วันดี คืนดีก็จะเกิดปญหาวา เงินนี่ขาดมือนะครับ ซึ่งก็เปนสิ่งที่อาจจะมีผลกระทบอยางรายแรง

ตอระบบการเงินไดนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่รัฐบาลอาจจะไมมีวินัยในการทํางาน  

นะครับ เพราะฉะนั้นที่ทานนําเสนอนะครับวา ใหตั้งเปนรายจายในปกอนหนานั้น มันก็จะกลับ

ไปสูรูปเดิม ก็คือถือวาจายปไหนก็เปนรายจายปนั้น ทั้งที่ไมไดตั้งงบประมาณ แตเงินนี้เอาไป

แลว และก็ถือวาเปนรายจายชดใชเงินคงคลังปนั้น ก็เทากับวาเปนการใชจายที่ไมมีรายไดมา

สนับสนุนนะครับ ที่ผมเคยพูดชี้แจงในกรรมาธิการนี้ ก็คือเปนการทํางานแบบศรีธนญชัยนะครับ 

ก็คือมีการตั้งรายจายชดใชเงินคงคลัง แตจริง ๆ ไมมีรายไดเขามา เพียงแตแสดงความโปรงใส

วามีรายการนี้เกิดขึ้น และก็เกิดปญหาในทางปฏิบัติกับผูบริหารเงินคงคลัง วาอยู ๆ เงินนี้ถูกใช

ไปโดยที่ไมมีการบอกกลาวลวงหนา ไมมีการกําหนดรายไดเขามา แลวก็ตองไปกอหนี้ กอสิน

ตามมาทีหลังนะครับ เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้กรรมาธิการจึงขออนุญาตที่จะนําเสนอครับวา 

มาตรา ๑๖๕ วรรคที่ ๑ นี่นะครับ ก็คือเมื่อมีการใชจายเงินคงคลังไปแลวในปกอนหนานี้ ปถัดไป

ตั้งรายจายชดใช แลวตองระบุแหลงที่มารายไดดวยวา เอาเงินจากที่ไหนเอามาใชคืนสวนนี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ 

พอยอมรับกันไดนะครับอาจารยกิตติครับ รับไดนะครับ มาตรา ๑๖๕ นะครับ กรรมาธิการแกไข

นะครับ มีสมาชิกทานใดติดใจในรางเดิม มีไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 

 



 ๑๕๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๖๓/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ไมมี  

นะครับ  อยางนั้นผานนะครับ เห็นชอบตามกรรมาธิการ เชิญทานเลขาธิการครับ 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภาราง

รัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๖๖ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  มีทาน

ใดติดใจไหมครับ มีทานใดเห็นดวยกับรางเดิมไหมครับ ทานพิเชียร ของทานการุณสภาเดียว  

ตกไปแลวครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ใชครับ แตวาในมาตรานี้ คือเปนเรื่องของเงิน

นอกงบประมาณอยางที่ทานกรรมาธิการไดชี้แจงมานะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ 

ทานไมไดแปรญัตติไวนะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือจะขออนุญาตเรียนสั้น ๆ เทานั้นครับทาน

ประธานวา คือถาเปนไปไดนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ทาน

ครับ ทานไมไดแปรญัตติไวนะครับ อยาใหที่ประชุมเสียเวลาเลย ดวยความเคารพ  เพราะวา

ทานอภิปรายไปก็พิจารณาไมได ใชไหมครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือผมฝากเทานั้นเอง เพราะวาเนื้อหาสาระใน

มาตรา ๑๖๖ นี้นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ทานไมไดแปรไวครับ  เชิญเถอะครับ ดวยความเคารพ เกรงใจทานจริง ๆ ผมไมอยากเบรก 

(Break) ทานเลย เห็นทานก็พยายามจะยกมือแลว ยกมืออีกนะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เขาใจครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  แตไมมี

ที่ทานแปรไวเลยครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็ผมก็ไมไดบอกวา ผมจะแปรครับทาน

ประธาน ผมเพียงแตเรียนฝากกรรมาธิการ 



 ๑๕๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๖๓/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

อยางนั้นเอาเวลาไปพิจารณาอยางอื่นดีกวานะครับ เราเหลืออีกตั้งเยอะนะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือนิดเดียวเองครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   เชิญนั่ง

เถอะครับทานครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือใหคณะกรรมาธิการยกรางไดชวยพิจารณา

เร่ืองเงินนอกงบประมาณทั้งหมดดวย เพราะวาอยูในมาตรานี้ เทานั้นแหละครับทานประธาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ 

ผมก็เห็นใจทานจริง ๆ นะครับ   ๑๖๖ นะครับ กรรมาธิการแกไข ไมมีทานใดติดใจรางเดิม      

นะครับ ๑๖๖ นะครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ 

    

                       - ๖๔/๑ 

 

 

 



 ๑๕๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เสาวลักษณ ๖๔/๑ 

 

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ กระผมขออนุญาตที่จะปรับปรุงถอยคํานะครับ ในตรงวรรคสุดทายนี่ 

คําวา วินัยการเงิน การคลัง นี่นะครับ ควรจะเปนคําที่ใชตลอดทั้งหมวดนี้ เพราะวาตรงนี้ไปใช

เฉพาะคําวา วินัยการคลัง เกรงวาจะมีปญหาสับสน ขออนุญาตใหเติมคําวา การเงิน เขาไป ตรง

คําวา วินัยการเงิน การคลัง ตรงนี้ครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  อยูใน

มาตรา ๑๖๖ หรือเปลาครับ  

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม  (กรรมาธิการ)   :  ทายครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ออ 

วรรคที่ ๒ นะครับ 

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  : ครับ เกรงวาเดี๋ยวจะสับสนในตอนที่มี    

การตีความกัน คําวา วินัยการคลัง นี่ ควรจะเปลี่ยนเปนคําวา วินัยการเงิน การคลัง เพราะวา

เปนคําเดียวกัน 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

เติมคําวา วินัยการเงิน เขาไปครับ มีทานใดขัดของไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  เห็นดวย

กับรางของกรรมาธิการทั้งหมดนะครับ อาจารยสมคิดครับ เชญิครับ 

ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพครับ    

เราจบหมวดการเงิน การคลังแลว แตเมื่อกี้เราไดพูดถึงหลายมาตราผานมานะครับ  มีการลงมติ

อยู ๑ มาตรา ก็คือมาตรา ๑๖๓ วรรคสาม ซึ่งทานอาจารยจรัส สุวรรณมาลา ไดขอแปรไวและ

ลงมตินะครับ รางของทานอาจารยจรัสก็ชนะรางของกรรมาธิการนะครับ แตเนื่องจากการลงมติ

แบบนี้ ก็ทําใหรางของกรรมาธิการตกไปทั้งวรรคนะครับ ในวรรคสาม  ๑๖๓ วรรคสาม เมื่อกี้ได

หารือทานอาจารยจรัส สุวรรณมาลา ทานอาจารยสมชัยแลวนะครับ ทานขอวาจะใชรางของ

กรรมาธิการเปนหลักก็ได แตขออนุญาตเติมคํา  ๓ คํา ซึ่งเปนคําที่รางของทานอาจารยจรัสมีอยู 

 



 ๑๕๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               เสาวลักษณ ๖๔/๒ 

 

นะครับ คือคําวา กองทุนสาธารณะ คําวา การวางแผนการเงินระยะปานกลาง คําวา หลักการ

เกี่ยวกับการบริหารการเงิน และทรัพยสิน การบัญชี เปน ๓ คําครับ ที่ทานอาจารยจรัส อยากให 

ใสไปในรางของกรรมาธิการ กรรมาธิการเห็นดวยนะครับ เขาใจวาทานอาจารยจรัส จะยืนยันได

นะครับ ก็ขอแก มาตรา ๑๖๓ วรรคสาม ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ทาน

อาจารยจรัส ครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  เห็นชอบ ขอบคุณครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ 

ขอคําเต็มทั้งหมดไดไหมครับ เพื่อจะไดบันทึก  

ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ยังไมไดครับ ทานประธานครับ           

ขออนุญาตรับไปรางไดไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ไดครับ 

ไมขัดของนะครับ ที่ประชุมขัดของไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ทาน

วิทยาครับ เชิญครับ 

นายวิทยา คชเขื่อน  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม วิทยา คชเขื่อน ในกรณี

ที่มาตรา ๑๖๖ มีการแกไขนะครับ ผมขออนุญาตที่จะเติมคําพูดของทานพิเชียรที่เสนอเมื่อกี้นี้วา

มาตรา ๑๖๕ นะครับ มาแทนมาตรานี้ เปนวรรคที่ ๓ นะครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เดี๋ยว

ครับ ทานกําลังพูดถึงตรงไหนครับ เดี๋ยวที่ประชุมจะงง ตอนนี้ทานจะขอพูดในมาตราเทาไรครับ  

นายวิทยา คชเขื่อน  :  ขอเพิ่มมาตรา ๑๖๖ นี่ครับ เปนวรรคสามวา ในกรณีของ

เงินนอกงบประมาณ เชน เงินขายหวย ขายอะไรพวกนี้นะครับ รัฐบาลที่แลวก็เอาไปใชโดยไมมี 

ที่ไป ที่มานะครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ทานจะ

ขอเพิ่ม  



 ๑๕๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๖๔/๓ 

 

   นายวิทยา คชเขื่อน  :  ครับผม  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   มีญัตติ

อยูไหมครับ  

นายวิทยา คชเขื่อน  :  ขอใชสิทธิในกรณีที่กรรมาธิการมีการแกไขครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ออ 

กรรมาธิการแกไข เขาใหอภิปรายในสวนที่ตอนที่เขาแกนี่ ทานเห็นดวยหรือไม หรือจะกลับไป

รางเดิม แตไมไดใหสิทธิวาจะเพิ่มอะไรได 

นายวิทยา คชเขื่อน  : ครับ ก็ขอฝากทานกรรมาธิการก็แลวกัน ขอบคุณทาน

ประธานครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ขอบพระคุณนะครับ ทานก็พยายามจะชวยพวกนะครับ  

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

พิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ ขออนุญาตชี้แจงทานวิทยา เพื่อความสบายใจนะครับ วาในวรรคหนึ่งนี่  

รวมเงินเหลานั้นอยูแลวนะครับ เพราะวาเปนรายไดที่ไมตองนําสงรัฐนี่นะครับ ตรงนี้ตองรวม

หมดอยูแลวครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ  

ถาอยางนั้นผานมาตรา ๑๖๓  มาตรา ๑๖๖ นะครับ มาตรา ๑๖๓ เดี๋ยวทานไปสรุปถอยคําให

ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ 

นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภาราง

รัฐธรรมนูญ )   :   หมวด  ๙  คณะรัฐมนตรี  ไม มีการแก ไข  มาตรา  ๑๖๗  มีการแก ไข                  

มีกรรมาธิการสงวนความเห็น และผูสงวนคําแปรญัตติ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เดี๋ยว 

นะครับ  

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ทานประธานครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ทานสุรชัย ครับ 



 ๑๕๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๖๔/๔ 

 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ      

มีขอหารือทานประธานนิดหนึ่ง ผมมีความเห็นอยางนี้ครับ ทานประธาน มาตราใดที่เรากําลัง

พิจารณา ถามีหลายวรรค ผมอยากจะใหทานประธานถามทีละวรรคไดไหมครับวา มีผูใดติดใจ

บาง อยาถามพรอมกันทั้งมาตรา เพราะวาในที่สุดนี่ ทุกคนยกมือพรอมกันหมด ก็เลยไมรูวาที่

ยกมือนั้น เขาติดใจวรรคไหนกันบาง ผมอยากจะใหทานประธานถามทีละวรรค เพราะวาจะไดมี

การอภิปรายเปนรายวรรค แลวเราจะไดรูวาคนที่ยกมือนั้น ก็คือเขาติดใจเปนวรรค ๆ  เพราะวา

ในที่สุดเราก็ตองลงมติเปนแตละวรรคอยูแลวครับ 

  

                 - ๖๕/๑ 

 

 

 



 ๑๕๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                        พรเทพ ๖๕/๑ 

  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ 

ขอบพระคุณทานสุรชัยครับ ถาทานสังเกตผมนี่นะครับ ถาทานสังเกตนี่ผมจะถามกอน มีทานใด

ติดใจไหม มาตรานี้ ถามีคนติดใจผมก็จะมาไลวรรคใหทุกครั้ง ไมไดไปถามรวมเลยครับ มาตรา 

๑๖๗ นะครับ มีกรรมาธิการที่สงวนความเห็นไวนะครับ แตสงวนความเห็นไวอยูในวรรคที่ ๒ 

กรรมาธิการที่สงวนความเห็น มีทานใดติดใจไหมครับ ทานอาจารยศรีราชาครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณทาน

ประธานครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช ครับ สมาชิกสภายกรางรัฐธรรมนูญ ในมาตรานี้นะครับ 

ผมขอสงวนความเห็นไว โดยที่จะขอตัดตัววรรคสองของมาตรา ๑๖๗ ออกทั้งวรรคนะครับ ซึ่ง

เร่ืองนี้  ก็เปนเรื่องประเด็นรอนนะครับ ที่ถูกวิพากษวิจารณกันวา เปนเรื่องที่จะเอาคนนอกเขา

มาเปนนายกรัฐมนตรี ผมอยากจะขอเรียนวา ในเรื่องนี้ผมไมไดมีเจตนาวาจะเอาคนนอกนะครับ 

แตมีเจตนาเพียงที่จะขอใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ มีชองทางในการที่จะเปดชองไมใหจะตอง

มีการถูกฉีก หรือถูกลมลางรัฐธรรมนูญ หรือถูกปฏิวัติกันอีก เหมือนอยางเชนรัฐธรรมนูญ         

ป ๒๕๔๐ นะครับ เหตุที่รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ไดมีการล็อกไว นะครับ โดยที่วาตองบัญญัติวา 

นายกรัฐมนตรีนั้นตองมาจาก สส. นั้นนี่ เปนขอจํากัด แลวก็ทําใหมีปญหา ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ทีแรกก็มีมาตรา ๖๘ วรรคสองนะครับ ที่มีองคกรแกวิกฤตินะครับ ซึ่งก็ไดรับฟงประชาพิจารณ

มาแลว และจากองคกรตาง ๆ ก็หลายองคกรก็ไมเห็นดวยนะครับ ผลสุดทายก็มีการโหวตกัน    

ก็ปรากฏวา ก็ไดมีการตัดมาตรา ๖๘ วรรคสองออกไป กระผมเห็นวา มาตรา ๑๖๗ วรรคสองนี่

นะครับ ถาเผื่อตัดออกไปนี่ก็จะไมไดมีผลในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับ เร่ืองเกี่ยวกับตัว

หลักการในรัฐธรรมนูญนะครับ เพราะฉะนั้นการมีอยูก็จะทําใหมีขอจํากัดนะครับ ก็คือวา สส. 

นายกตองมาจาก สส. เทานั้น ซึ่งกระผมเห็นวา ในระบอบประชาธิปไตยนะครับ ไมควรที่จะมี

การกีดกั้นนะครับ เพราะเมื่อ สส. ไดรับเลือกมาเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทยแลว ผมวา สส. 

นั้นก็มีสิทธิ มีวิจารณญาณที่จะพิจารณาไดวา ใครเปนผูที่มีความเหมาะสม ที่จะมาเปนผูนําของ

ประเทศ มาเปนนายกรัฐมนตรีนะครับ ยิ่งไปกวานั้นนะครับ ในเรื่องของในระบอบประชาธิปไตย

นะครับ ที่เราสงเสริมใหมีพรรคการเมือง มีการเลือกตั้งแบบพรรค พรรคใดก็ตามนะครับ           

ก็จะตองมีหัวหนาพรรค เมื่อไดรับเลือกตั้งเรียบรอยแลวนะครับ หัวหนาพรรคของพรรคที่มีเสียง

ขางมากในทางการเมืองที่ไดลงแขงขันในการเลือกตั้งครั้งนั้นนี่   ก็ยอมที่จะมีความชอบธรรม  



 ๑๕๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     พรเทพ ๖๕/๒ 

 

และถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่จะใหหัวหนาพรรคเสียงขางมากนะครับ ไดมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล

กอน ซึ่งไดกระทํากันมา โดยถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติ ยกเวนในเมื่อยอนกลับไปยี่สิบกวาป หรือ

๓๐ ปกอน ที่มีกรณีของพรรคเสียงขางนอยของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช เทานั้นนะครับ ที่

เสียงขางนอย แตจัดตั้งรัฐบาลแขงไดนะครับ อยางไรก็ตามในกรณีที่ไมมีพรรคหนึ่งพรรคใด นะ

ครับไดเสียงขางมากในการเลือกตั้งครั้งนั้น อาจจะมีพรรคเล็ก พรรคนอยสองสามพรรค      นะ

ครับที่รวมกันตั้งเปนรัฐบาลผสม ซึ่งอยางไรก็ตามนะครับ ก็เปนดุลยพินิจของ สส. เองอยูดี นะ

ครับ  ที่จะพิจารณารวมกันวา  จะใหโอกาสหัวหนาพรรคหนึ่ง  พรรคใดที่จะขึ้นมาเปน

นายกรัฐมนตรี โดยหลักการแลว โดยสภาพปกติแลว สส. นะครับ คงจะไมไปมองคนอื่นนะครับ

ที่จะเอาเขามาเปน นอกจากคนที่อยูในวงการการเมืองดวยกัน  ------------------------------------- 

 

                        - ๖๖/๑ 



 ๑๕๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                            อุทัยวรรณ ๖๖/๑ 

 

เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวา โอกาสที่คนนอกมาเปนนี่นะครับ ก็คงจะเปนเรื่องที่อาจจะเปนไปไมได

หรือนอยเต็มทน แตอยางไรก็ตาม การที่เขียนปดกั้นไวเชนนั้น ก็จะมีผลอยางเชนที่เกิดแลวใน

รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นะครับ ก็ไดพยายามแกปญหาทางการเมือง โดยที่จะใหมีการเสนอให

นายกรัฐมนตรีนั้นมาจากมาตรา ๗ อยางนี้เปนตน แตก็ไมเปนผลสําเร็จ สุดทายก็ตองจบลงดวย

การปฏิวัติ รัฐประหาร และฉีกรัฐธรรมนูญเหลานั้นทิ้งนะครับ กระผมขอตอเวลาอีกนิดครับ 

เพราะวาเรื่องนี้เปนประเด็นสําคัญนะครับทาน ประการถัดมาก็คือวา เมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จ

เรียบรอยแลวนะครับ ผมคิดวา สส. ทุกคนนะครับ ควรที่จะมีสิทธิในการที่จะเสนอความคิดเห็น

ที่จะใหนายกรัฐมนตรีนั้นมาจากคนที่เขาคิดวา เปนคนที่ดีที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เขียน

ไววา นายกตองมาจาก สส. นั้น เปนการจํากัดสิทธิของ สส . อยางหนึ่ง ซึ่งในระบอบ

ประชาธิปไตยเราควรจะเปดกวางนะครับ กระผมพูดเชนนี้มิไดหมายความวาจะเปดชองให 

คมช. ก็ตาม หรืออดีตนายกที่จะมีนอมินี ที่สงกระแส สงเรื่องน้ําเลี้ยงไปยังถิ่นตาง ๆ กลับเขามา 

การรางรัฐธรรมนูญ ถาเผื่อเราไปคิดถึงเหตุการณเฉพาะหนาที่อาจจะเกิดแลว อะไรก็จะเกิดขึ้น

ไดทั้งนั้นนะครับ แต รัฐธรรมนูญฉบับนี้คงไมไดใช เฉพาะกิจเพียงยุคนี้อยางเดียว  หรือ

สถานการณนี้อยางเดียว การรางรัฐธรรมนูญนั้นเราคงตองคํานึงถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตไกล ๆ ยาว ๆ รัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจจะอยูไดถึง ๑๐ ป ๒๐ ป ๓๐ ป ก็ได ถาเผื่อเราคิด

วาเปนรัฐธรรมนูญที่ดีพอ แลวก็สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดนะครับ 

เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปคํานึงวา ถาเผื่อไปตัดมาตรานี้ออก วรรคนี้ออกแลว จะทําใหมีคน

ภายนอกเขาไปเปนนายกรัฐมนตรีไดนั้น ผมคิดวาถาเผื่อ สส. ดวยกันเอง จะมีความคิดเห็น

เชนนั้น ก็คงเปนเรื่องที่จะปฏิเสธไมไดนะครับ เพราะวาในทายที่สุดแลวเราก็ตองยอมเคารพใน

ความคิดเห็น ในดุลพินิจของ สส. ดวยกัน เมื่อเขาเปนผูแทนโดยชอบธรรมของเราประชาชน   

ทุกคน เพราะฉะนั้นดุลพินิจตองอยูกับเขานะครับ ซึ่งตรงนี้กระผมขอเรียนวา ในเรื่องนี้ผมขอให

ความคิดเห็นอยางสุจริตใจ โดยที่ผมไมไดมีประวัติในการที่จะเปนผูสืบทอดอํานาจของ คมช.  

ใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ เห็นในเชิงของวิชาการ และเห็นโดยสุจริตใจวา การที่เราจะคงมาตรานี้ไวนั้น

จะมีปญหาในอนาคต ผมขอเนนนะครับ มาตรานี้จะมีปญหาในอนาคตก็คือวา ในทายที่สุด   

นะครับ เมื่อไมมีทางออก เมื่อตัดมาตรา ๖๘ วรรคสองไปแลว แลวก็ตรงนี้ยังไมเปดชองอีกนะครับ 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหเขียนดีอยางไรก็ตามนะครับ  พวกเราที่นั่งรางกันหลังขดหลังแข็ง เปนเวลา 



 ๑๖๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                           อุทัยวรรณ ๖๖/๒ 

 

เปนสิบ ๆ วันเลยนะครับ ในทายที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะมีจุดจบดวยการถูกยกเลิก เพิกถอน 

ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง และอาจจะมีการปฏิวัติอีกรอบหนึ่ง เพราะวาในการปฏิวัติแตละครั้งนี่นะครับ 

หรือไดอํานาจโดยไมชอบตามรัฐธรรมนูญนั้น กอใหเกิดผลเสียหายตอประเทศชาตินะครับ 

สังคมนานาชาติก็ดูเราไมคอยดี เศรษฐกิจก็หยุดหมดนะครับ ทานยังจะอยากใหเกิดเหตุการณ

อยางนี้ซ้ําแลวซ้ําอีกในสังคมไทย ในประเทศไทยอีกหรือ เพราะฉะนั้นผมเองผมอยากจะขอเรียน

วา ในวันนี้นี่นะครับ เราทําเรื่องนี้ขึ้นมา ผมเสนอเรื่องนี้ขึ้นมานั้น ผมขอทาทายนะครับวา เรา

อยาไปกลัวกระแสของนักการเมือง หรือของนักเลือกตั้งที่ไปปนในเรื่องนี้กับประชาชน หรือไป

เขียนในหนังสือพิมพที่โจมตีวา นายกคนนอกอีกหรือ ที่จริงแลวโดยสุจริตใจนั้น เราไมไดตองการ

นายกคนนอกครับ แตเราตองการเพียงตัดวรรคนี้ออกไป เพื่อจะใหมีโอกาสกวางขึ้น และใหมี

ทางออกที่ไมตองมีการปฏิวัติรัฐประหารอีกนะครับ  ---------------------------------------------------- 

 

                       - ๖๗/๑ 

 

 

  



 ๑๖๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๖๗/๑ 

 

ผมขอทาทายเรื่องนี้ แลวก็ขอใหบันทึกไววา ในทายที่สุดแลวนะครับ ประวัติศาสตรการเมือง

จะตองบันทึกในสวนนี้ไว ถาเผื่อไมเชื่อผม แลวก็ยังคงที่จะดื้อดึงเอาวรรคนี้อยูนะครับ ผมก็    

ทาทายวา เมื่อถึงวันที่มีปฏิวัติ รัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทิ้งไป แลววันนั้นคงจะนึกถึงการ

อภิปรายในวันนี้ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ

วรรคที่ ๒ มีทานใด วรรคสองนะครับ วรรคสองกรรมาธิการเขาไมไดแกไขนะครับ มีกลุมทาน

พิเชียรก็สภาเดียวนะครับ คงไมติดใจนะครับ สภาเดียว ทานสมเกียรติครับ ยกมือสงวนไว    

หรือครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ไมไดสงวนครับ ทานประธานครับ ทานบอกวา     

ถาเผื่อวา ในกรณีที่มีผูแปรญัตติคนเดียวก็ใหการสนับสนุนไดในบางโอกาส ถาเผื่อมีการตอบโต  

นะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :        

เขาใจครับ  

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ผมขออนุญาต 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :           

คืออยางนี้ทานสมเกียรติครับ ผมดวยความเคารพทานนะครับ ผมก็บอกวา ถาจะอภิปรายไดนี่    

นะครับ อยูในดุลยพินิจประธาน ไมไดเงื่อนไขเด็ดขาดนะครับ เดี๋ยวผมเอาผานตรงนี้กอนนะครับ 

ดูความเหมาะสมวาเปนอยางไรนะครับ อาจารยศรีราชาขอตัดวรรคสองออกนะครับ ของทาน

อ่ืนไมมีติดคางนะครับ วรรคสองครับ เชิญอาจารยปกรณครับ 

   นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ ปรียากร 

กรรมาธิการ ขอแสดงความชื่นชมทานอาจารยศรีราชาเปนอยางยิ่งนะครับ ที่ไดพยายามเสนอ

เร่ืองนี้มาตลอดเวลา และไดชี้แสดงใหเห็นวา ทานมีความบริสุทธิ์ใจในเร่ืองนี้ ผมขอพูดแทนทาน

อาจารยศรีราชา และไดมีการโตแยงอาจารยศรีราชาในเรื่องนี้ ขออภัยที่เอยนามทาน มาโดย

ตลอด และขอยืนยันวาทานอาจารยศรีราชาไมไดมีเจตนาที่จะไปตอทอกับใครทั้งสิ้น แตอยางไร

ก็ตามก็ยังชี้แจงตอทานสมาชิกวา การกําหนดขอความนี้นี่นะครับ ในมาตรา ๑๖๗ วรรคสอง  

 



 ๑๖๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๖๗/๒ 

 

เพื่อความชัด เจน  และเปนไปตามเจตนารมณของพี่นองประชาชน ที่เราไปรับฟงความ

คิดเห็น ไมวาจะเปนที่ใด ครั้งใด รอบใด หรือกรณีใดก็ตามนี่ ก็จะมีความชัดเจนวา ตองการให

ระบุในลักษณะเชนนี้ นอกจากนั้นแลวนี่นะครับ เราจะเห็นไดวา ถาไมไดระบุไวนี่นะครับ 

ถึงแมวาเจตนารมณที่อาจารยศรีราชาตองการที่จะใหปรากฏเชนนั้นนี่ แตก็อาจจะมีกรณีที่ทํา

ใหเกิดภาวะในทางตรงกันขาม นั่นก็คืออาจจะมีคนบางคนนี่นะครับ ที่จะหยิบยกเอาคน

ภายนอก ซึ่งมิไดมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไมไดผานการกลั่นกรองจากพี่นองประชาชนเลย      

ในการที่จะเขามาเปนผูดํารงตําแหนงที่สําคัญของประเทศเชนนี้ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ ผมก็ไม

อยากที่จะใชเวลาของสภามากนะครับ ทั้งนี้เพราะวาเราไดมีการพูดในเรื่องนี้กันบอยครั้ง แลวก็

อยากจะเรียนวาหลายครั้งเต็มที และในการลงมติของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ      

ในการประชุมที่บางแสนนั้น ก็ไดมีมติที่ชัดเจน แตก็ไดเปดโอกาสใหทานอาจารยศรีราชานั้น ได

เสนอเรื่องเขามาในสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ได แตอยางไรก็ตามสิ่งที่อยากจะย้ํา

และยืนยันวา ในสถานการณเชนนี้นี่ คําอภิปรายของทานอาจารยศรีราชาอาจจะไมมีน้ําหนัก

พอที่จะบอกวา การตัดออกแลว จะปองกันเรื่องของการปฏิวัติ รัฐประหารได การรัฐประหารเมื่อ

วันที่ ๑๙ กันยายนที่ผานมา ผมคิดวา คงไมเกี่ยวกับกรณีเร่ืองนี้หรอกครับ แตมันเปนกรณีที่เปน

ความโกลาหลอันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมอันไมเหมาะสมของนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง

เสียมากกวา เปนเรื่องของความผิดพลาดในการบริหารราชการแผนดิน ไมใชเปนเรื่องของการที่

เปนเหตุมาจากการที่มีขอความเชนนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารยศรีราชาทาทายก็เปนเรื่อง            

ที่นาสนใจนะครับ เราก็คงจะตองดูกันตอไป ก็คงไมไดหวังวา มันจะเปนเรื่องที่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง

หนึ่งแน แตสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นมากกวานั้น ถาเปนการทาทายกันนี่นะครับ ซึ่งมันอาจจะเปน

จริง หรือไมเปนจริงก็ได ก็คือถาเราไมบัญญัติไวเชนนี้นี่ ก็อาจจะมีคนนั่งเรือใบมาก็ไดนะครับ 

แตเปนเรือใบสีฟาที่อาจจะมาเปนนายกรัฐมนตรีในอนาคต 

     

 

                         - ๖๘/๑ 

 

 



 ๑๖๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๖๘/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ทานอาจารยศรีราชาครับ เจาของญัตติครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  : ขอบคุณครับ ผมขอ

กราบเรียนในที่ประชุมนะครับวา เหตุที่เกิดปฏิวัติ รัฐประหารนะครับ ผมวามันเปนเรื่องที่       

สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นะครับ เพราะเหตุที่วามีความพยายาม เมื่อมีปญหา

บานเมืองเกิดขึ้นนี่เปนการบริหารราชการแผนดินที่ผิดพลาด และก็ไมมีทางออกนะครับ จึงมี

การประชุม มีการชุมนุมกันเพื่อตอตาน เพราะฉะนั้นผมวาอันนี้นะครับเปนเหตุโดยตรงนะครับ 

และก็อีกประการหนึ่งสําคัญก็คือวา ที่จะนั่งเรือใบสีฟามาอยางไรนี่นะครับ ผมวาถาเผื่อไมมี 

สส.ในนี้เห็นชอบดวย มันมาไมไดครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดอยูกับ สส. อยูดีครับ ไมใชอยูเฉย ๆ 

จะบินเขามาเอง หรือจะเดินเขามาในสภาไดนะครับ เพราะฉะนั้นประชาชนที่ฟงอยูที่บานนี่    

นะครับ ก็คือทั้งหมดนี่ครับยังอยูที่ สส. ของทานครับ ไมไดหมายความวา เขาจะเดินเขามาได

เองนะครับ เพราะฉะนั้นการที่จะเดินเขามานี่ ก็คือตอง สส. รับรองครับ อยางนอยครึ่งหนึ่ง หรือ

จะบัญญัติไวสองในสามก็สุดแลวแตจะเขียนไวในรัฐธรรมนูญนะครับ แตอยางไรก็ตาม แตถา

เผื่อมีวรรคนี้กันไวนี่นะครับ เขามาไมไดนะครับ ผลสุดทายตองไรออต (Riot) นะครับ ตองปฏิวัติ

กันอีกรอบ ฉีกรัฐธรรมนูญอีกรอบ เราตองมาเขียนใหมกันอีกรอบหนึ่งนะครับ เหนื่อยกันอีกรอบ

หนึ่งหรือเปลาไมรูนะครับ ผมคงไมมีโอกาสแลวครับที่จะมาเขียน เพราะฉะนั้นกราบเรียนทาน

ทั้งหลาย กับพี่นองประชาชนนะครับวา เร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญนะครับ ไมใชเร่ืองเลน ๆ นะครับ

และก็ขอฝากไวนะครับวา ทานตองทําความเขาใจนะครับวา เร่ืองของการไปรับฟงประชามติ

ประชาพิจารณอะไรก็เปนเพียงความเห็นนะครับ แตหลักการใหญนี่ เหตุผลนี่นะครับ มันตอง

แนน หนักแนนและโซลิด (Solid) นะครับ และก็มีเหตุผลที่สามารถที่จะอธิบายไดนะครับ 

เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนวา ผมยังยืนยันตามนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ทานสมาชิกครับ วรรคสองของมาตรา ๑๖๗ ก็ถือวาเปนเรื่องสําคัญนะครับวา นายกรัฐมนตรี

จะตองเปน สส. หรือไม หรือจะตองมาจากการเลือกตั้ง หรือไมนี่นะครับ ยังมีสมาชิกทานอื่นจะ

อภิปรายไหมครับ เพราะวาผมนี่พยายามจะไมใหสมาชิกอภิปรายนอกประเด็น แลวก็นอกญัตติ

ที่ตัวเองไดเสนอไว ซึ่งก็ขอรองทานอาจารยพิเชียรหลายครั้งนะครับ เดี๋ยวถาเกิดใหทานอื่น        



 ๑๖๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สุพิชชาย ๖๘/๒ 

 

ก็ตอบอาจารยพิเชียรไมไดนะครับ ก็หนักใจนะครับ เร่ืองนี้ก็เปนเรื่องสําคัญนะนะครับ เอาอยาง

นี้ดีไหมครับ เดี๋ยวผมใหทานอภิปรายนะครับ แลวก็ใหอาจารยพิเชียรอภิปรายดวย ถาอาจารย

พิเชียรติดใจ แตขอตกลงกติกาครับวา จะตองอภิปรายในสวนของผูเห็นดวยกับกรรมาธิการ 

หรือเห็นดวยกับอาจารยศรีราชานะครับ สลับกันสักฝายละ ๓ ทาน พอไหมครับ นะครับ หรือดู

ตามความเหมาะสมนะครับ ผมสรางกติกาตรงนี้มีทานใดขัดของไหมครับ เอาขัดของกอน      

นะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ตกลงให

อภิปรายนะครับ ทานใดที่เห็นดวยกับอาจารยศรีราชานะครับ จะอภิปรายสนับสนุนอาจารย   

ศรีราชา ชวยยกมือครับ ทานสมเกียรตินะครับ มีทานอื่นอีกไหมครับ ที่สนับสนุนอาจารย        

ศรีราชานะครับ ทานสุรชัยนะครับ เดี๋ยวผมหาคนกอนครับ ทานอยาเพิ่ง ทานสุรชัยครับ ใหผม 

อาจารยเจิมศักดิ์หรือครับ สนับสนุนอาจารยศรีราชานะครับ นี่ถาหากไมกําหนดไวนะครับ ทาน

ก็จะพูดกันทั้งสภานะครับ ตกลงกติกานะครับวา คนละกี่ทานดีครับ ฝายละกี่ทานครับ อาจารย

จรัสวาอยางไรนะครับ เมื่อกี้ทานเสนอวาอยางไร อาจารยจรัสยกมือฝายละ  ๓ ทานนะครับ 

อาจารยเจิมศักดิ์ขอฝายละ ๕ นะครับ ไมไดเอามารวมกันเปน ๘ นะครับ ฝายละ ๕ นะครับ 

และก็กระชับนะครับ ทานที่ ๑ ครับ ทานอาจารยสนับสนุน ทานอาจารยศรีราชา คือทาน

สมเกียรตินะครับ สลับกันนะครับ เชิญครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ มาดูประเด็นสําคัญ

นะครับ ผม สมเกียรติ รอดเจริญ สสร. ครับ ตองสนับสนุนอาจารยศรีราชาก็ไมมีอะไรมากครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ทาน

สมเกียรติครับ เดี๋ยวขออภัย พอดีทานยังไมไดเขาเรื่อง คือผมใหเวลาทานนี่นะครับ ถาฝายละ ๕ 

นี่นะครับ ก็ ๑๐ พอ ๑๐ ทาน ถาใช ๑๐ นาที นี่นะครับ ถาใช ๑๐ นาที นี่ ๑๐๐ นาที นะครับ     

๑๐๐ นาที นี่นะครับ เทากับเกือบ ๒ ชั่วโมง 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ใชไมเกิน ๓ นาที ครับ 

                    - ๖๙/๑    

 



 ๑๖๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                    สายชล ๖๙/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

ทานไมเกิน ๓ นะครับ ไมเกิน ๕ นะครับ เอาไมเกิน ๕ นะครับ ทุกทานกติกาเดียวกันนะครับ 

เชิญครับ คือ ๓ ก็เยอะนะครับ ทานดูมวยเวลาชกกันนะครับ ๓ นาที นะครับ ชกกัน ๓ นาที      

นี่หืดขึ้นคอเลย 

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ  :  เอาเนื้อ ๆ ครับ ๓ นาที พอ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

เชิญครับ ทานสมเกียรติครับ 

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ  :  ประเด็นแรกก็คือ รอนสิทธิผม ผมก็อยากเปนนายก

เหมือนกันครับ ก็คงโอกาสไมมี ถาเผื่อเขียนไวอยางนี้ รอนสิทธิผมแนนอนครับ รัฐธรรมนูญนี้

บอกจะไมรอนสิทธิกันนะครับ แลวจะไมใชภาคบังคับ  

   ประเด็นที่ ๒ ครับ คนจะเปนนายกนอยลง เพราะเปนไปไมไดเลยที่จะเอา สส. 

ปกติธรรมดาซึ่งไมใชเปนหัวหนาพรรค แลวหัวหนาพรรคใหญ ๆ จะไปเปนรัฐบาลนี้ มีไมเกิน    

๔ พรรคครับในประเทศไทย ก็แสดงวาจะมีนายกแค ๔ คน เทานั้นครับ ถาเผื่อจะมีนายกที่ชื่อ 

ใชคําวา สม อยางเดียว ผมวาจะเยอะกวาอีก อยางเชน สมเกียรติ อยางนี้ สมศักดิ์ นะครับ     

จะเยอะไปหมดเลยครับ และคนที่ไมเปนชื่อแบบนี้ยังมีโอกาสเปลี่ยนชื่อมาใช สม แสดงวานายก

จะเพิ่มขึ้นนะครับ ไมมี ๔ คน  ๕ คน อยางที่ผมวาเมื่อกี้นะครับ  

   ประเด็นอื่น ๆ นี่ผมไมอยากพูดถึง เอา ๒ อยางนี่ก็รูแลวครับ รอนสิทธิ และทําให

การที่จะเปนนายกนี่จํานวนมันนอยมากครับตอนนี้ แสดงวาประเทศไทยนี่มีคนที่จะมีขีด

ความสามารถที่จะเปนนายกเพียงสี่หาคนนี้เทานั้นหรือ แคนั้นนะครับ ถาเผื่อรัฐธรรมนูญเขียน

ไวแบบนี้ จะเปนแบบนี้เทานั้นครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

เห็นดวยกับกรรมาธิการ มีอภิปรายไหมครับ อภิปรายนะครับ เดี๋ยวลงคะแนนทานก็ตัดสินใจ  

เอาเองนะครับ ไมมีอภิปรายนะครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ เดี๋ยวกรรมาธิการคอยตอบ

ทีหลังนะครับ ทานที่ ๒ ครับ ทานที่เห็นดวยกับอาจารยศรีราชา มีทานใดติดใจไหมครับ       

ทานสุรชัยครับ เชิญครับ  

 



 ๑๖๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 สายชล ๖๙/๒ 

 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สุรชัย      

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ก็อยางที่ทานประธาน แลวก็ทุกทาน ผมเชื่อวา

มีความเห็นตรงกัน ประเด็นนี้เปนประเด็นสําคัญ ผมเองก็ใครครวญมาตลอด พยายามหา

เหตุผลมาหักลางในตัวเองตลอด ทั้งตามรางของกรรมาธิการยกราง แลวก็ความเห็นของทาน

อาจารยศรีราชาที่ไดสงวนความเห็นไว ในที่สุดผมจําเปนที่จะตองขออภิปรายสนับสนุนทาน

อาจารยศรีราชา ดังนี้ครับ เหตุผลที่ผมตัดสินใจดังนี้ก็เนื่องจากวา     

   ประการที่ ๑ ในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ มีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญของ  

ป ๒๕๔๐ ตรงที่วา รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐ กําหนดวา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มาจาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อไดรับการแตงตั้งใหเปนนายกและรัฐมนตรีแลว ตองพนจาก

สมาชิกภาพของการเปน สส. แตรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไมไดกําหนดไวเชนนั้น นั่นหมายความ

วานายก กับรัฐมนตรีตามรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงมีสภาพเปน สส. อยูได นั่นแปลตอไปวา 

ทานจะทําหนาที่เปนทั้งนิติบัญญัติ และฝายบริหารในบุคคลเดียวกัน ซึ่งผมรับไมได  

   ประการที่  ๒  การที่ เ รา เขียนบทบัญญัติ ใหนายกรัฐมนตรีตองมาจาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น เรากําลังจะสื่อความหมายวา เราอยากไดนายกรัฐมนตรีที่มาจาก

การเลือกตั้ง ใชหรือไม ซึ่งผมเชื่อวาใช จึงไดเขียนออกมาอยางนี้ แตเราก็ตองยอมรับความจริง

อีกเชนเดียวกันวา ประเทศไทยไมไดใชระบบประธานาธิบดี ประเทศไทยไมมีการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีโดยตรง  ถาเราคิดวาคนที่จะมาเปนผูนําประเทศไทย  หรือที่ เราเรียกวา 

นายกรัฐมนตรีนั้น ตองมาจากการเลือกตั้ง เราตองจัดใหมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง

เหมือนระบอบประธานาธิบดี  แตในเมื่อประเทศไทยไมไดใชระบอบนั้น  การเขียนให

นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผมวาจะมีผลเสียหายมากกวาที่จะเกิดผลดี

ในแงของการที่พยายามจะสรางภาพความเปนประชาธิปไตยผานคนที่มาเปนนายกรัฐมนตรี 

เหตุผลก็คือ สส. ๔๘๐ คน ในรัฐสภาสามารถเปนนายกรัฐมนตรีไดหมดเลยครับ มีอยูตรงไหนที่

เขียนวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะมาเปนนายกรัฐมนตรีในมาตรา ๑๖๗ วรรคสอง จํากัด

เฉพาะหัวหนาพรรคการเมือง  ------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                             - ๗๐/๑ 



 ๑๖๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          วีรุทัย ๗๐/๑ 

 

ถาเขียนอยางนี้หมายความวา ชูใครใน ๔๘๐ คน ขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรี ชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ชอบดวยความเปนประชาธิปไตย ซึ่งผมรับไมไดครับ                

   ประเด็นสุดทาย ผมมองวา รัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ มีความเปนไปไดสูงที่      

พรรคการเมืองหลายพรรคตองมาผสมกัน ตองมารวมกันในการจัดตั้งรัฐบาล เมื่อเปนเชนนี้ก็

อาจจะมีความเปนไปไดที่พรรคการเมืองที่จะรวมกันจัดตั้งรัฐบาลนั้น ไมสามารถทําความตกลง

ในเรื่องของตัวหัวหนาพรรคที่จะมาทําหนาที่เปนนายกรัฐมนตรีได แลวเราไปปดกั้นไมใหพรรค

การเมืองที่รวมกันจัดตั้งรัฐบาลเชิญคนนอกที่มีความรู ความสามารถ เชิญคนนอกที่ประชาชน

ยอมรับมาทําหนาที่เปนนายกรัฐมนตรีกระนั้นหรือ  

  ประการสุดทาย พวกเรายอมรับกันดีวา รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราไดพยายาม

ออกแบบในการที่จะมีกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินอยางดี แลวผมเชื่อวา ดี

และเขมขนกวารัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ มาก กลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน

เจาะเฉพาะฝายบริหาร คือคณะรัฐมนตรี มีมาตรการตรวจสอบที่เขมขนมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ

เชานี้เราเพิ่งพิจารณาไปครับ ประชาชน ๑๐,๐๐๐ คน สามารถตรวจสอบ สามารถถอดถอน      

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได เพราะฉะนั้นจึงไมมีความแตกตางอะไรเลยครับ ระหวางการที่

เราจะเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู ความสามารถและประชาชนยอมรับมาเปนผูนําใน

ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ซึ่งทายที่สุดก็ตองไดรับความเห็นชอบจากพรรคการเมือง ซึ่งผานการ

เลือกตั้งในระบบการเปนตัวแทนของพี่นองประชาชนตองเห็นชอบดวยเชนกัน  

  สุดทายครับ ทานประธานครับ นิดเดียว เมื่อผมมองผานทะลุไปถึงวรรคทายของ

มาตรา ๑๖๗ ที่เรากําหนดเรื่องของวาระการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไมวาจะ ๒ วาระ ก็ดี 

หรือ ๘ ป ก็ดี ก็ยิ่งเปนตัวบงชี้ไดเลยครับวา ไมวานายกรัฐมนตรีนั้นจะมาจากการเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไม สุดทายก็ตองถูกจํากัดดวยระยะเวลาการดํารงตําแหนง      

การผูกขาดในอํานาจทางการเมืองก็จะไมเกิดขึ้นครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ทานที่เห็นดวยกับกรรมาธิการ กรรมาธิการอยาเพิ่งนะครับ เดี๋ยวเอาสมาชิกกอนดีกวานะครับ 

สมาชิกขางลางครับ ไมใชขางบนครับ ทานที่เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ เมื่อกี้ใครยกมือ

กอนครับ มี ๓ ทาน นะครับ อาจารยสวิง  อาจารยจรัส ขอใหทานสวิงกอนนะครับ แลวก็        



 ๑๖๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       วีรุทัย ๗๐/๒ 

 

ทานมนตรี เดี๋ยวคอยสลับกันนะครับ เพราะ ๒ ทาน ก็อภิปรายไปแลวเมื่อกี้นะครับ ทานสวิง

ครับ เชิญครับ 

   นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ประเด็นนี้เปน

ประเด็นที่คอนขางจะพูดกันมานานนะครับ แลวก็เปนเรื่องที่สายตาของประชาชนจับจองวา เรา

เองจะมีมติไปทางใด ที่จริงเรื่องนี้ผมคิดวาอยางไรก็ตามสถานการณบานเรานี่นะครับ ก็พัฒนา

และตอสูเร่ืองนี้มามากแลวนะครับ เร่ืองเกี่ยวกับวา นายกรัฐมนตรีนี่นะครับ ควรจะมาจากคน

นอกหรือไม หรือจะตองผานการเลือกตั้ง ในชวงของพฤษภาทมิฬนะครับ ผมคิดวาเราเองก็ตอสู

กันเรื่องนี้นะครับ จนถึงที่สุดนี่นะครับ หลักการของประเทศก็เปนหลักการที่วา เราจะตองยอม

รับคําวา ประชาธิปไตย การยอมรับประชาธิปไตยก็คือวา คนที่จะเปนผูนําจะตองผาน

กระบวนการของประชาชน ก็คือกระบวนการการเลือกตั้ง ไมวาจะดวยรูปแบบใดก็แลวแต ไมวา

จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการที่จะไปเปน สส. ในเขตพื้นที่ก็ดี หรือ สส. บัญชีรายชื่อก็ดีนะครับ       

นั่นแสดงวา ไดผานการตรวจสอบของประชาชนมาแลว เราเจ็บปวดเร่ืองเกี่ยวกับเผด็จการ เรา

เจ็บปวดสําหรับผูนําบางคนที่ไมตองทําอะไร แตสามารถที่จะกุมบังเหียนคนที่จะลงคะแนนเสียง

ใหกับตัวเองไดในการที่จะมาเปนนายกรัฐมนตรี การตอสูเร่ืองนี้นี่นะครับ ไดพัฒนาการ ได

วิวัฒนาการจนกลายไปเปนประชาธิปไตยอยูในรากเหงาของเราอยูมากแลวนะครับ --------------  

 

                          - ๗๑/๑ 

 



 ๑๖๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                           ปทิตตา ๗๑/๑ 

 

ดังนั้นนี่นะครับ เร่ืองนี้ผมคิดวา ทําไมไดหรอกครับในสังคมไทยในขณะนี้ ถาลงมติในวันนี้ดวย

เร่ืองใด เร่ืองหนึ่งที่พลิกไปจากสิ่งที่กรรมาธิการ หลายเรื่องนะครับ ผมไมไดเห็นดวยกับ

กรรมาธิการ แตเร่ืองนี้ผมตองเห็นดวยกับกรรมาธิการ ผมเชื่อไดเลยครับ เราจะเพิ่มจํานวนของ 

ผูที่จะโคนลมระบบตอนนี้ในวันพรุงนี้อยางมหาศาล วอนประชาชนจะออกมาสูทองสนามหลวง

กันมาก อันนี้ที่ผมพูดนี่ เพราะวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่เราไดผานพนมาแลว ดังนั้นผมคิดวาเรื่องนี้นี่

นะครับ ถาเราจะตองพิจารณา แลวเราจะตองรักษาอุดมการณระบอบประชาธิปไตยไว เราคง

จะตองรักษาหลักการเรื่องเกี่ยวกับนายกตองมาจากการเลือกตั้งใหได ถาเราสามารถที่จะรักษา

หลักการนี้ได ผมคิดวาเรื่องนี้ประชาชนจะแซซอง สิ่งที่ประชาชนตั้งขอสังเกตเราในขณะนี้อีก

เร่ืองหนึ่งก็คือวา สสร. เองนี่นะครับ ถูกสั่งการมาจากเผด็จการ แลวก็ สสร. เองจะตองทําหนาที่

เพื่อที่จะสืบทอดอํานาจใหกับคณะปฏิวัติ รัฐประหารนั้นหรือไม ไมมีกี่ประเด็นหรอกครับ ไมมีกี่

มาตราหรอกครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่จะบอกไดวา เราไดทําหนาที่ในการที่จะตรวจสอบ     

ในการที่จะสืบทอดอํานาจใหกับผูมีอํานาจที่มาจากเผด็จการ ซึ่งผมคิดวาเรื่องนี้ เราได

ดําเนินการ ไดกระทําการมาโดยตลอดวา เราเองนี่นะครับ ตัดสินเรื่องราวทั้งหลาย ประเด็น

ทั้งหลายดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ดวยเอกสิทธิ์ ดวยเจตนารมณของพวกเราเองมาโดยตลอด 

ผมคิดวา เร่ืองนี้เปนเครื่องพิสูจนไดวา หลายเรื่อง หลายเรื่องในบางเรื่องก็อาจจะมีความ      

โนมเอียงเสียดวยซ้ําไปนะครับวา เราเองนี่นะครับไดเปดชองทางในการที่จะสืบทอดอํานาจนั้น

หรือไม ผมเองก็ยังไมคอยพอใจมากนัก แตเร่ืองนี้เปนรูโหว เปนชองวางที่สําคัญ ถาหากเราเปด

ชองทางนี้ ผมเชื่อไดเลยครับ ศรัทธาที่มีตอสมาชิกสภาราง ศรัทธาที่มีตอ สสร. ของเรา จะหมด

สิ้นไปจากสิ่งที่เราไดอดตาหลับขับตานอนกันมาในการที่จะทําเรื่องนี้ ดังนั้นผมคิดวาเรื่องนี้    

นะครับ อยางไรก็ตามเราเองจะตองรักษาหลักการอันนี้ไวใหได หลายเรื่องผมก็เขาใจวา ผมไดมี

อุดมการณรวมกับสมาชิกของเรา ในการที่จะดําเนินการเพื่อเพิ่มอํานาจใหกับประชาชน ในการ

ที่จะทําใหอํานาจของประชาชนเขมแข็งขึ้น ลดอํานาจรัฐ และปองกันคนที่ฉกฉวยโอกาสในการ

ที่จะเขามามีอํานาจในทางการเมือง โดยที่ตัวเองไมตองทําอะไรนะครับ ซึ่งผมคิดวา เร่ืองนี้

สําคัญ ดังนั้นอยางไรก็ตาม ผมคิดวาเราตองชวยกันปดชองวางนี้และรักษาเกียรติคุณ ศักดิ์ศรี

ของสภาแหงนี้ ถึงแมวาจะเกิดมาจากที่มาอยางไรก็แลวแต แตวาสิ่งที่เราไดทําไปไมไดเสียแรง

เปลา ดังนั้นผมคิดวา เร่ืองนี้ตองขอยืนยันกับความเห็นของกรรมาธิการครับ ขอบพระคุณครับ  



 ๑๗๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                          ปทิตตา ๗๑/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เมื่อกี้เห็น

ดวยกับอาจารยศรีราชาไป ๒ ทานนะครับ คือทานสมเกียรติ กับทานสุรชัย ฝงนี้ทานสวิงไป       

๑ ทานนะครับ ก็ใหเห็นดวย ใหเทาเทียมกันนะครับ อีกทานหนึ่งที่เห็นดวยกับกรรมาธิการ 

ตามลําดับนะครับ อาจารยจรัสยกมือกอน แลวทานมนตรีนะครับ อาจารยจรัส กับทานมนตรี 

อาจารยจรัสจะตกลงกันอยางไรครับ อาจารยจรัสครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ขอบพระคุณครับทานประธาน กระผม จรัส 

สุวรรณมาลา ทานประธานครับ กระผมเปนนักรัฐศาสตร เปนคณบดีคณะรัฐศาสตร จุฬา      

นะครับ ประเด็นที่จะใหคุยอยูนี้เปนเรื่องของหลักรัฐศาสตรทีเดียวนะครับ ผมอภิปรายสั้น ๆ 

อยางนี้ครับ การแตงตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับ หมายถึงการแตงตั้งผูนําของประเทศในทาง

การเมืองนะครับ -------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

                    - ๗๒/๑ 



 ๑๗๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๗๒/๑ 

 

ถามวา สามารถที่จะใหคนนอกเขามาทําหนาที่ไดหรือเปลา ในประวัติศาสตรของเรานี่นะ      

ของประเทศไทยเรานี่ มีการแตงตั้งคนนอกเขามาเปนนายกรัฐมนตรีก็หลายครั้ง หลายครั้งไดคน

ดี ดีจริง ๆ เลยครับ ทําหนาที่เปนที่ยอมรับ แตวาทุกครั้งในประวัติศาสตรของเราที่นายกไมไดมา

จากการเลือกตั้ง มาจากการแตงตั้งนี่นะครับ ดีแคไหนก็ตามครับ เปราะบางมาก ดีแต

เปราะบางมากครับ ทํางานไปไดสักระยะหนึ่ง พลาดนิดเดียวนะครับ ความชอบธรรมในการ

ปกครองประเทศหมดทันทีเลย หมดทันทีครับ ทานประธานครับ ที่เปนอยางนั้นก็เพราะวา 

นายกที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งมีความชอบธรรม วางพื้นฐานหลักการของความชอบธรรมไวที่

คณะบุคคล  ซึ่งสรรหาหรือไปเชิญมา ซึ่งคนเหลานั้นไมใชเปนสภาที่เขมแข็งเชื่อมกับประชาชน

นะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนวา เวลาประชาชนเลือก เลือกตั้ง เวลาเราบอกวาเลือก    

พรรคการเมืองนี่นะครับ ไมไดเลือกเฉพาะนโยบายของพรรค แตเลือกบุคลิก เลือกความ

นาเชื่อถือไดของหัวหนาพรรค ของคนซึ่งจะมาเปนนายกรัฐมนตรี ผมเขาใจวาตรงนี้มีอยูใน

เจตนารมณของการเลือกตั้งชัดเจนนะครับ เราคิดวาถาจะเปรียบเรื่องการเลือกตั้งนี้ การได

นายกที่มาจากการเลือกตั้งนี่นะครับ กับการแตงงาน ผมเขาใจวา การใชวิธีการเอาคนนอกเขา

มาเปนนายกนี่ เหมือนกับการแตงงานแบบคลุมถุงชน จะไดคนดี คนสวยแคไหนนะครับ ในที่สุด

ชีวิตการแตงงานก็ไมราบรื่นครับ พอมีเร่ืองนิดหนอยก็จะแตกราว คือเปราะบางมากจริง ๆ      

นะครับ ความชอบธรรมของการบริหารประเทศที่บริหารโดยนายกที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง    

มีความเปราะบางมากเหลือเกิน ผมคิดวาเราไมนาที่จะรับหลักการนั้นไดครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ฝายที่สนับสนุน ที่จดไวนี่นะครับ อาจารยศรีราชาก็มี อาจารยเจิมศักดิ์ ทานวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ 

ทานวิทยา งานทวี นะครับ ทานวิชัยอยางไรครับ ทานวิทยาไมมีนะครับ เดี๋ยวครับ จัดชื่อกอน

ครับ ทานครับ ของทาน กับอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ อาจารยเจิมศักดิ์เขามีชื่อกอนนะครับ ทาน

จะตกลงกันอยางไรไหมครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานเรียกชื่อผมกอน ผมพูดกอนเลยก็แลว

กันนะครับ ตองขออภัยนะครับ ขอพูดกอนเลย  

 

   



 ๑๗๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๗๒/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ   

ผมใหทานตกลงกันครับ เพราะทานอยูฝายเดียวกัน  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เขาขอ ๒ นาทีกอน เอาละครับ           

พวกไวไว ควิก (waiwai Quick) ก็เอากอน ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ  

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ขอบพระคุณทานอาจารยเจิมศักดิ์ ทานประธานที่

เคารพครับ กระผม วิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ สสร. ครับ กระผมขอกราบเรียนอยางนี้ครับ              

ในแนวความคิดวา ในเมื่อเรามีการเลือกตั้ง สส. ทั้งประเทศถึง ๔๘๐ คน  มาทําหนาที่ในสภา

นั้น ถือวาเปนผูทรงเกียรติที่มีวุฒิภาวะพอที่จะมองวา บุคคลที่จะมาเปนผูนําของประเทศ หรือ

เปนนายกรัฐมนตรีนั้นเปนคนที่มีความรู ความสามารถ เปนคนดี ก็สามารถคัดเลือกได อันนี้

เทากับวา เราไดมอบหมายความไววางใจใหกับ สส. ที่มาจากการเลือกตั้ง เทากับวาเปนตัวแทน

ของประชาชน ก็นาจะตองใหเกียรติในการที่จะคัดสรร คัดเลือกคนใดเขามาเปนผูนําของ

ประเทศ 

  ประการที่ ๒  ผมมองวาในสภา เมื่อมี สส. ถึง ๔๘๐ คน ก็มีสิทธิที่จะเปน

นายกรัฐมนตรีไดเชนเดียวกัน เมื่อมีการเลือกตั้ง สส. ทานใดขึ้นมาเปน เพราะฉะนั้นทั้ง            

๒ ประเด็น ๒ แนวทางนี้ครับ ทานประธานครับ ก็มีสิทธิที่จะเลือกไดทั้ง ๒ แนวทาง กระผมจึง

เรียนวา ขอสนับสนุนวา บุคคลที่มาเปนนายกรัฐมนตรีนั้น มาไดทั้ง ๒ แนวทาง ก็แปลวา ตามที่

คณะกรรมาธิการไดกราบเรียนตอสภานั้น กระผมเห็นดวย ขอสนับสนุนครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ตอนนี้สมาชิกพูดไปฝายละ ๓ แลวนะครับ เดี๋ยวทานมนตรี เดี๋ยวครับ เดี๋ยวใหทาน กรรมาธิการ

มีสักทานไหมครับ เพื่อความเปนธรรมนะครับ สมาชิกไปฝายละ ๓ แลวนะครับ 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ประเด็นในเรื่องขอหารือในเรื่องนี้ ผมคิด

วาเราคงพูดขอดี ขอเสียกันมานานครับ และเราก็พูดวาประชาธิปไตย คือการเปดโอกาส --------- 

 

                          - ๗๓/๑ 



 ๑๗๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๗๓/๑ 

 

แลวก็อยูที่เสียงขางมากในการจะตัดสินวา ญัตตินี้ มาตรานี้เราจะเอาอยางไร แตผมคิดวา      

สิ่งหนึ่งที่เราทํามาโดยตลอด ในภาวการณปกติ ก็คือเราเชื่อเร่ืองประชาชน เราเชื่อเร่ืองระบอบ

การเมืองที่มาจากประชาชน เพราะฉะนั้นผมคิดวา หากเราเชื่ออยางนี้ และความพยายามที่เรา

กําลังดําเนินการในการจัดรางรัฐธรรมนูญ ที่เราพูดกันเรื่องของการเพิ่มสิทธิใหกับประชาชน 

เพิ่มอํานาจใหกับประชาชน แตในขณะเดียวกันเรากลับจะไมเชื่อวา ประชาชน คือผูแทนของเรา 

ไมสามารถจะเลือกคนเปน และไมสามารถจะเปนผูบริหารประเทศได ผมคิดวาตรงนี้เราอาจจะ

ตองตั้งคําถามกับตัวเอง ในขณะที่เราพูดวาระบบตาง ๆ วิธีการเลือกตั้ง กลไกตาง ๆ ที่เราคุยกัน

มาโดยตลอด เราเห็นวาระบบเหลานี้จะสามารถคัดกรองคน อยางนอยเชื่อไดวาจะสามารถมา

ทําหนาที่ เราเชื่อเร่ืองระบบพรรคการเมืองวา พรรคการเมือง คือสถาบันที่จะเปนตัวแทนของคน

สวนใหญในระบอบประชาธิปไตย กระผมเขาใจครับวา การเปดโอกาสก็เปนประเด็นครับวา การ

เปดโอกาสก็อาจจะไมใชโอกาสนั้นได ก็คงไมตางจากสิ่งที่ผมเคยกราบเรียนที่ประชุมแหงนี้ครับ

วา การเปดโอกาสก็อาจจะเหมือนกับการเปดชองทาง หรือบันไดหนีไฟ แตการมีบันไดหนีไฟ

อาจจะทําใหคนนั้นใชบันไดหนีไฟแทนบันไดหลัก ผมอยากกราบเรียนวาสิ่งที่เราหารือกันมาโดย

ตลอดเรื่องนี้ แลวก็เปนประเด็นมาตั้งแตตนจนบัดนี้นี่ การจัดทํารางรัฐธรรมนูญคราวนี้อยูบน

ภาวการณที่ไมปกติเทาไร ผมขอความกรุณาทานประธานชวยกรุณาพิจารณาครับวา การทํา

รางรัฐธรรมนูญบนภาวะของความไมปกติและความระแวง เปนเรื่องหนึ่งที่สมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญเองพึงตองระมัดระวัง รัฐธรรมนูญนี้แกงายครับ ถาใครอยากจะแกอะไรตอไปใน

อนาคต แตในฐานะที่เราเอง ซึ่งเราก็พูดวาเราเองมีความชอบธรรมมากนอยแคไหน ในฐานะที่

เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ที่จะไปเขียนอะไรเยอะแยะ แลวก็โตเถียงกันมานานนี่ ประเด็น

สําคัญก็คือวา เราควรจะเขียนอะไรที่เปดโอกาสใหคนรูสึกวา เรากําลังสรางบันไดหนีไฟหรือ

เปลา เพื่อนสมาชิกครับ ผมคิดวาเรื่องนี้ วรรคเดียวนี่นะครับ ถาทานตัดสินใจอยางไร ซึ่งเปน 

เอกสิทธิ์ และผมเคารพเอกสิทธิ์ทุกทาน เคารพความเห็นที่แตกตาง แตผมขอความกรุณาทาน

คิดถึงความพยายามของพวกเราที่กําลังรางรัฐธรรมนูญ ที่จะวางกติกา ที่เชื่อเร่ืองระบอบ

ประชาธิปไตย ที่เชื่อเร่ืองประชาชนมาโดยตลอด กระผมขอกราบเรียนวา อยากใหทานพิจารณา

ครับวา ผลที่ตามออกมาจะเปนอยางไร แนนอนครับ อาจจะมีคนพอใจ ประชาชนอาจจะชอบ

ครับ แตขณะนี้กลุมที่กําลังอธิบายและตอตาน หรือตองการลมรัฐธรรมนูญ ทานก็ทราบเหตุผลดี 



 ๑๗๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๗๓/๒ 

 

ครับ วันนี้ในหนาใหญหนาหนึ่งของหนังสือพิมพฉบับหนึ่งก็ลงเร่ืองนี้ชัดเจนครับวา ตองการลม

รัฐธรรมนูญดวยเหตุอะไร แมวาเราจะมีความบริสุทธิ์ใจอยางไรในการตัดสินใจเรื่องนี้ เปนความ

บริสุทธิ์ใจที่ไมไดมีเจตนาอะไร แตผมคิดวาเราอธิบายสังคมยากครับ เราอธิบายใหสังคมเขาใจ

ไดวา เราไมไดมีเจตนาเขียนเพื่ออะไร เรามีเจตนาเดียวเทานั้นละ เขียนตามหลักวิชา เพราะเปน

เสรีภาพ เปนอิสระ แตตองระวังนะครับวา ถาทานตัดสินใจอะไรไปวันนี้ กําลังจะยืนยันสิ่งที่คน

ไมเห็นดวย ตองการลมรัฐธรรมนูญวา เราคืออะไร เรากําลังทําอะไรอยู ผมกราบเรียนทานดวย

ความเคารพครับวา หากเรื่องนี้เพื่อนสมาชิกเห็นวา เปนเรื่องที่ควรเปดโอกาส กระผมเคารพ แต

ในขณะเดียวกัน กระผมก็คงจะไมสามารถพูดไดเต็มที่ในการรณรงคใหประชาชนรับรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ฝายที่เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ เมื่อกี้สลับกันนะครับ สลับกันไป มาอยูนะครับ เดี๋ยวครับ

อาจารยครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เนื่องจากกรรมาธิการ

เปนฝายเห็นดวยอยูแลว แลวก็สลับไปไมเห็นดวย แลวประเดี๋ยวก็ไปฝาย 

    

 

                      - ๗๔/๑ 

 



 ๑๗๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              กุลนที ๗๔/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ผมยัง

ไมไดทําอะไร ใหผมตัดสิน ถาไมถูกตอง เออ คอยคานผมนะครับ เมื่อกี้กรรมาธิการอธิบายแลว              

นะครับ จะสลับไปใหฝายที่ไมเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ แลวก็ตอทานมนตรีนะครับ เชิญ

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ                 

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ ผมตองขอบคุณอาจารยศรีราชา เจริญพานิช ที่มีความ

กลาหาญ แลวก็กลายืนอยูในหลักการ ยืนอยูบนวิชาการ แลวก็ไมคอยกลัวกับอารมณ 

ความรูสึกของสังคมเทาไร ทานประธานครับ วันนี้ผมตองขออนุญาตที่จะมองตางมุมกับ

อาจารยจรัส แลวก็คุณสวิง ที่อยูในกลุมแปรญัตติดวยกัน แลวก็ยนืมาดวยกันตลอด แตวาผมวา

การมองตางมุมกันนั้นไมใชของเสียหาย ทานประธานครับ ผมทราบดีวาขณะนี้มีกระแส หรือ

อารมณของสังคม คําวา กระแส นั่นก็คือ อารมณ ความรูสึกของสังคม ซึ่งเปนอารมณที่

เปลี่ยนไปได แลวก็เปลี่ยนมาไดอยูตลอดเวลา กระแส หรืออารมณนี่ตองการนายกที่มาจากการ

เลือกตั้ง ถามวากระแสพวกนี้มาอยางไร กระแสพวกนี้นี่มาจากเหตุปจจัยอยู ๒ ประการดวยกัน 

คือ ประการที่ ๑ สังคมไทยนี่เปนสังคมที่ภาษาทางสังคมวิทยา เรียกกันวา เปนพวกแพรกแมติค 

(Pragmatic) ก็คือ เปนนักปฏิบัตินิยม นิยมหาหนทางในการแกไขปญหาเฉพาะหนา อันนั้นอันที่ 

๑ ถามวาทําไมผมวิเคราะหอยางนี้ ทานลองดูนะครับ ในสมัยที่เราบอกวา นายกควรจะมาจาก

การเลือกตั้ง แตพอมีคุณอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี เราหยุด แลวเราบอก ดี พอมา             

ครั้งที่ ๒ กระแสก็ยังมีอยูวานายกตองมาจากการเลือกตั้ง เสร็จแลว ดอกเตอรอาทิตย อุไรรัตน 

ประธานรัฐสภา กําลังจะนํารายชื่อที่มีคนคาดกันวาจะเปน พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ ซึ่งมา

จากการเลือกตั้ง มาจาก สส. แตแลวพอมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ มาวาเปน            

คุณอานันท ปนยารชุน ผูคนกลับจอดรถ แลวก็แสดงความยินดี ทานประธานครับ นี่ผมกําลัง

พิสูจนเทานั้นเองวา สังคมไทยเปนแพรกเมติค คือเปนนักปฏิบัตินิยม เมื่อมีปญหาก็จะ       

แกไขปญหาเฉพาะหนา จะหาอะไรก็ไดที่จะแกไขปญหาเฉพาะหนาใหดีที่สุด ใหลุลวงที่สุด    

แตระยะยาวยังเก็บไวกอน เพราะฉะนั้นบางครั้งก็มีแนวไปทางนี้ บางครั้งก็มีแนวไปทางนั้น 

แลวแตมีคนชี้หรือกระตุนใหเห็นปญหาอะไร ทานประธานครับ ผมยอมรับผิดวา ผมเปนคนหนึ่ง 

 



 ๑๗๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            กุลนที ๗๔/๒ 

 

ที่เคยกระตุนแลวใชแนวเดียวกันนี้ในการที่ปกปองประเทศ โดยการที่ใหโคนลม คุณสุจินดา  

คราประยูร ผมเปนคนหนึ่งที่สรางกระแส บอกวา นายกตองมาจากการเลือกตั้ง เพราะผมไมมี

ทางเลือก ผมกลัว  รสช. จะสืบทอดอํานาจ ผมเปนคนหนึ่งที่อยูในกระบวนการ พยายามใหเกิด

กระแส ใหเกิดอารมณ ความรูสึก แลวเดี๋ยวนี้อารมณนั้นก็ยังคางอยู ผมยอมรับวา คมช. 

อารมณนั้นมันไปดวยกันไดดีเลย แตทานประธานครับ ผมคิดวา ผมถึงชมอาจารยศรีราชาวา 

ทานนี่ยึดหลักกอน นายกนี่ ถามวา สส. สําคัญไหม สส. ก็สําคัญ เปนไดไหม เปนได สว. สําคัญ

ไหม สว. ก็สําคัญ เปนไดไหม ก็ควรเปนได คนอื่น ๆ สําคัญไหม สําคัญ ควรจะเปนไดไหม ก็ควร

จะเปนได ตกลงเรากําลังหาผูนํา ผูนําจําเปนไหมตองแคบอยูที่ สส. ทานประธานครับ ที่อาจารย

จรัสบอกวา คลุมถุงชนนี่ ถาถุงมันแคบนี่ มันถูกชนกันมากกวา ถาถุงมันกวางนี่มันกลับไมชน 

แลวคนกวางนี่เราก็ใหตัวแทนของประชาชนเลือก ไมใชใครจะมาจากที่ไหนก็ได สส. ก็อยา                  

เลือกสิ ถาคิดวาคนนอกไมเหมาะก็อยาเลือก แตทานประธานครับ นี่คือหลักการ แตเราตอง

ยอมรับความจริงนะครับวา ขณะนี้นี่ถาเราไปอยางนั้นประชาชนเขาหาเรื่องคว่ํารัฐธรรมนูญ   

แน นี่ก็คือเรากลับมาแพรกเมติคอีก   --------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๗๕/๑ 

 



 ๑๗๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๗๕/๑ 

 

กลับมาเปนนักปฏิบัตินิยมเหมือนกับที่ทานอภิปรายเมื่อกี้นี้ อาจารยวุฒิสาร แตผมจําเปนตอง

พูดทั้ง ๒ ทาง ผมจําเปนตองยืนหลักการไวกอนวา เห็นดวยกับอาจารยศรีราชา ทานประธาน

ครับ ถาอยางนั้นถามวา คมช. เคยสั่งอะไรพวกเราไหม ผมพูดไดเลยเต็มปากวา ไมเคยสั่งอะไร

ผม แลวก็คิดวาสั่งไมได ถาอยางนั้นเรากลัวอะไรครับในเม่ือหลักการ คือหลักการ เพราะฉะนั้น

ผมคิดวาอยางนี้นะครับ ผมคิดวาเรารางรัฐธรรมนูญตามหลักการที่ถูกตอง ไมตองเปนหวง ใคร

อยากลม ลม แตเรากลัวลมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราควรมีบทเฉพาะกาลเสีย แกไขไปตาม

อาจารยศรีราชา ตัดทิ้งเสีย แลวบทเฉพาะกาลเรามาพูดกันวา ในสมัยแรกนายกรัฐมนตรีจะตอง

มาจาก สส. เทานั้น หรือถาไมพอใจ ๕ ปแรก นายกตองมาจาก สส. เทานั้น ซึ่งหมายถึง          

๒ สมัย หรือไมพอใจ ๑๐ ปแรก นายกตองมาจาก สส. เทานั้น ทานประธานครับ ถาอยางนี้นี่  

เรากําลังบอกจุดยืนของเราวา อะไรคือหลักการ อะไรคือความจริง อะไรคือสิ่งที่ระยะยาว       

เราไมใชตามกระแส แลวเรารูอารมณ ความรูสึกของผูคน แลวกลัว คมช. เราก็กันใหเสร็จเลย 

จะเอา ๑๐ ปไหมละ ๑๐ ป เราก็ใส ผมไมไดวาอะไร กี่ปก็ได แตไปใสในเนื้อที่บอกตองมาจาก 

สส. มันผิดหลักการ ถาอยางนั้นก็กลายเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญของเราเลนตามอารมณ

ของสังคม เราตองจับใหไดวา อะไรคือแกน อะไรคืออารมณ เพราะฉะนั้นเราไมใชฝนอารมณ

ของผูคน เราตามอารมณของผูคนไดระยะหนึ่ง คือในบทเฉพาะกาล แตขอความกรุณาสังคม

อยาบีบบังคับใหเราตองทําตามอารมณของทานตลอดไป ขอเราทําตามหลักการบาง ผมเชื่อวา

อยางนี้ อาจารยศรีราชาและหลาย ๆ คนในหองนี้ ที่มีความรูสึกอยากจะเปนไปตามหลักการ

นาจะรับได ถา ๑๐ ปนอยไป ทานใสยาวกวานั้นก็ไดวา ตองมาจาก สส. ผมไมวาอะไรเลย แต

ผมนี่ ผมรูสึกอึดอัด ถาบีบบังคับวาเราตองตระบัดสัตยตอหลักการ แลวเราจะตองตามอารมณที่

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของสังคม ผมไดวิเคราะหแลววา สมัยคุณอานันท ปนยารชุน ผูคนกลับ

ปรบมืออยางไร อันนั้นไมตองพูดนะครับ อันนั้นก็เห็นอารมณที่เปลี่ยนได เพราะฉะนั้นเราทํา

ตามหลักการเถอะครับ แลวใสบทเฉพาะกาลใหเห็นเลยวา เราไมไดทําเพื่อสืบทอดอํานาจ  

จะยาวเทาไร ผมยอมใสในบทเฉพาะกาล แตอยาใสไปในเนื้อ ซึ่งหมายความวาเปนอยางนั้น

ตลอดกาล ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ทาน

มนตรี เพชรขุม ครับ  



 ๑๗๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๗๕/๒  

 

  นายมนตรี  เพชรขุม : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม มนตรี 

เพชรขุม ครับ ทานประธานที่เคารพครับ กอนอื่นนะครับ ผมตองขอออกตัวกอนนะครับวา ผมไม

มีเจตนารมณที่จะขัดแยงกับใครนะครับ ใน สสร. ๑๐๐ คนนะครับ และรวมถึงที่ คมช. แตงตั้ง

มา ๑๐ ทานนะครับ แตนี่เปนแนวความคิดของผมนะครับ บวกกับแนวความคิดของพี่นอง

ประชาชนนะครับ ที่ผมไดเดินทางไปรับฟงและก็เจอพี่นองประชาชนมาเยอะนะครับ ทาน

ประธานที่เคารพครับ เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ไดเขียนไวชัดเจนนะครับ และก็มีมา

อยางชัดเจน และก็พี่นอง สสร. ทุกทานก็ไดออกไปพบกับพี่นองประชาชนมาโดยตลอดนะครับ

วา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เมื่อผานประชามติของพี่นองประชาชน ประกาศใชขึ้นมานะครับ 

นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้นนะครับ แตมาวันนี้ผมไมทราบ      

นะครับวา มีไขอะไรแทรกแซงขึ้นมา แทรกซอนขึ้นมานะครับ ทําใหมีแนวคิดเปลี่ยนไป และเปด

โอกาสใหใครบางคน หรือเปดโอกาสใหใครกันแนที่จะมาทําหนาที่เปนนายกรัฐมนตรีได 

นอกเหนือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทานประธานที่เคารพครับ ถาบุคคลเหลานั้นอยากจะ

เลนการเมือง  อยากจะเดินทางมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรืออยากจะมาเปน

นายกรัฐมนตรี ก็เดินทางมาเลยครับ เดินทางมา เดินทางมาในเสนทางของการเลือกตั้ง         

นะครับ จะสวยที่สุดนะครับ อยาเดินทางลัด เดินทางตรงมา เดินมาเลย เพราะสนามนี้ไดเปด

ใหกับทุกคน ไดเปดใหกับพี่นองประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยูแลว  -------------------------------- 

       

                                                                                                                   - ๗๖/๑ 



 ๑๗๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                 ดรุณี ๗๖/๑ 

 

เดินทางเขามา ไมมีใครวาหรอกครับ คุณจะตั้งพรรคใหมก็ได คุณจะลงพรรคไหนก็ได           

คุณจะสมัครอยางไร คุณวาไปเลย สมัครแลวคุณเดินทางมาในสนามเลือกตั้ง ทานประธาน      

ที่เคารพครับ ถาเมื่อเขามาในสนามเลือกตั้งแลวนะครับ มี สส. เขต ๔๐๐  สส.  จากบญัชรีายชือ่

หรือปารตีลิสต  (Party list) อีก ๔๐๐ คน ๘๐ คนนะครับ ขออภัย ขอประทานโทษ นะครับ รวม 

๔๘๐ คนนี่ ถาไมมีความสามารถเลยที่จะเปนนายกรัฐมนตรีได ไมมีความสามารถที่จะไปนั่ง

ตําแหนงนั้นได ไมมีความสามารถที่จะบริหารประเทศได ก็ลาออกเถอะครับ ทั้ง ๔๐๐ เลยก็ได 

ถาไมมีเลยนะครับ แตผมก็ยังเชื่อม่ันเหลือเกินวา ใน ๔๘๐ คนนี่นะครับ ตองมีคุณภาพ ผมยัง

เชื่อม่ันวา บุคคลเหลานี้ทั้ง ๔๘๐ คนนี่ครับ สามารถที่จะเปนนายกรัฐมนตรีได สามารถจะทํา

หนาที่บริหารประเทศชาติไดนะครับ นั่นคือประเด็นที่ผมยังเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการยกราง

นะครับ ที่จะใหนายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น แตอยางที่ผมนําเรียนไป

แลว ผมยังมองวา มา ณ วันนี้มีไขอะไรแทรกซอนในสภาแหงนี้หรือเปลา เปดโอกาสใหใครหรือ

เปลา เปดทางใหใครหรือเปลา ทานประธานที่เคารพครับ การที่ผมไปพบปะกับพี่นองประชาชน

นะครับ หลายตอหลายเวทีนะครับ ผมก็ไดพูดทุกเวที ณ วันนี้ผมยังพูดกับพี่นองประชาชน     

นะครับ หลาย ๆ เวทีที่ผมตองไป แมวาการที่รับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนจะจบสิ้น

แลว แตสําหรับผมยังไมไดจบสิ้นนะครับ ทานประธานครับ ไมวาจะไปที่ไหน ไมวางานแตง งาน

บวช งานศพ ผมตองไปขึ้นเวทีตลอดเวลานะครับ ในหลาย ๆ พื้นที่ ผมยังบอกกับพี่นอง

ประชาชนตลอดเวลานะครับ ทานประธานครับ บอกวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อผานประชามติ

ของพี่นองประชาชนนี่ แนนอนที่สุดครับวา นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เทานั้น จะไมมีบุคคลภายนอกที่จะเขามาเปนนายกรัฐมนตรีไดนะครับ เหตุผลนะครับ ถานอน

อยูที่บาน นอนอยูที่โรงแรม นอนอยูในตึกหรู ๆ อยู ๆ ก็อยากจะเปนนายกก็กลับมาเปนนายก                

ผมไมตองการนะครับ ทานประธานครับ ผมตองการใหคนที่เดินมาในสนามการเลือกตั้งเทานั้น

ที่จะมาเปนนายกรัฐมนตรี ผมเลยสนับสนุนคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ ขอบคุณมากครับ 

สวัสดีครับ 

 

 

 



 ๑๘๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           ดรุณี ๗๖/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ

เขาใจวาฝายละ ๔ แลว ใชไหมครับ พอดีทานเศวต ฝายไหนครับทานเศวต บอกวาสนับสนุน

อาจารยศรีราชา  ทานเศวต  ทานเศวตไม รับนะครับ  เดี๋ยวนะครับ  ของทานสนับสนุน        

อาจารยศรีราชาใชไหมครับ  

  นายเศวต ทนิกูล  :  ครับผม ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :             

ก็เปนทานที่ ๕  

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมสนับสนุนทานศรีราชาครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

ใชไหมครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับผม ทานประธานที่เคารพครับ ผม เศวต ทินกูล ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ทานเศวต เชิญกอนครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนทานศรีราชานะครับ         

ที่ผมกราบเรียนอยางนี้ สาเหตุที่สนบัสนุนเปนเหตุผลแสดงความคิดเห็นนะครับ คือใด ๆ ในโลกนี้

ตองเปนธรรมกอนนะครับ เปนธรรม คือความถูกตอง เปนจริงนะครับ จริงอยูผมสนับสนุนวา

ระบอบประชาธิปไตยตองมาจากการเลือกตั้งอยางแนนอน  ผมก็สนับสนุนตั้งแต สส .              

ไมตองสังกัดพรรคมาแลวนะครับ แตก็แพไปแลว เปนที่นาเสียใจนะครับ แตการบริหารจัดการ

ประเทศ ผูบริหารนั้นนะครับ มันไมไดเกี่ยวของ สถานการณทั้งหลาย ทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจักรวาล 

ในโลกนี้นี่ มันไมไดเกี่ยวของแตเร่ืองประชาธิปไตยอยางเดียว มันมีสถานการณสงคราม             

มีสถานการณอุทกภัย สถานการณภัยจากเคหะวัตถุฟากฟาก็ตองใชนักดาราศาสตรมาเปน

นายกรัฐมนตรี ณ คาบหนึ่งนะครับ ภัยจากแผนดินไหว วิบัติโลก ก็ตองใชผูมีความเชี่ยวชาญ 

อีกดานหนึ่งนะครับ หรือภัยจากสงคราม ก็ตองใชผูเชี่ยวชาญทางดานการสงคราม -------------- 

 

                    - ๗๗/๑ 

 



 ๑๘๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๗๗/๑ 

 

ผมกําลังเรียนวาในสภาวะปกตินั้น ก็ดําเนินไปตามครรลองในระบอบประชาธิปไตย โดยมาจาก

สภา มาจาก สส. ผมไมขัดของครับ แตเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤติ วิกฤติที่สุดในโลกเกิดขึ้นมา    

นะครับ ในสถานการณที่ไมมีใครฟงใครแลว สถานการณที่แตกแยกกอใหเกิดความไมสามัคคี 

เราจะตองมีผูนําที่เขมแข็ง การออกแบบงานระบบของวิศวกร งานระบบนั้น เขาตองทําบายพาส 

(Bypass) ครับ เขาเรียกวา โอเวอร โฟลว (Over flow) ไมวาจะเปนงานระบบในสวนที่มี     

เพรสเชอร (Pressure) อยูขางใน หรือไมก็ตามนะครับ ถามีเกิดแรงดันในทอ ในไลน (Line) 

สูงขึ้นจนอันตราย เขาก็ตองมีโปโล (Polo) ปลอยออก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมประทานกราบเรียน

กรรมาธิการยกรางและทานประธานดวยความเคารพวา เราจะตองออกแบบรัฐธรรมนูญ

กฎหมาย เพื่อใหมีชองรูหายใจ เปนบันไดลิงหนีไฟนะครับ แตไมไดหมายความวาเอาไวใชใน

ยามปกติ เราไปพักที่โรงแรมตึกสูง เราก็ยังมีการออกแบบลิฟต (Lift) ปองกันแผนดินไหว          

มีกระไดหนีไฟ นั่นเปนขอกําหนดครับ ทานประธานครับ การออกแบบกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

ก็ เชนกัน  เราจะตองมีทางหนีที ไล  เชน  ยกตัวอยางวา  ใหบุคคลภายนอกนั้นมาเปน

นายกรัฐมนตรีได แตตองมีเสียงสนับสนุนในสภามากกวาสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู   

ทั้ง ๒ สภา อยางนี้เปนตน ก็เปนเหตุหนึ่งก็ได สวนตัวเลขจะปรับอยางไร กระผมก็ไมขัดของ           

เปนทางหนึ่งวา เมื่อประเทศชาติถึงคราววิกฤติ สิ้นทางที่จะแกไขแลว ระบอบรัฐสภาก็ยังคงอยู

ไมตองถูกดําเนินการใด ๆ ที่เกิดความเสียหายนะครับ ขอใหทานกรรมาธิการใครครวญใหดี ๆ 

ในเรื่องนี้นะครับ เพราะการที่เปนอยูทุกวันนี้ก็คือวา หมายถึงอนาคตของพี่นองประชาชน     

ชาวไทยทั้งชาติ ทุกหมูเหลานะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ฝากทานกรรมาธิการไวแตเพียงเทานี้ครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

เดี๋ยวนะครับ ฝายอาจารยศรีราชานะครับ สนับสนุน ก็มีทานสุรชัย ทานวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ 

อาจารยเจิมศักดิ์ ทานเศวต ไป ๔ ทานแลวนะครับ ฝายกรรมาธิการก็มีทานสวิง อาจารยจรัส 

นะครับ ทานมนตรี ๓ ทานแลวนะครับ ทานสมยศเขายกมือกอนนะครับ ทานกฤษฎาครับ     

เขายกมือมานานแลวนะครับ ชื่อก็มีอยู ทานสมยศนี่สนับสนุนกรรมาธิการหรือเปลาครับ     

เชิญทานสมยศครับ ทานการุณยกมือ ทานจะอภิปรายสนับสนุนฝายไหน ทานการุณครับ    

เดี๋ยวผมถามทานการุณกอน จะไดจัดถูก  



 ๑๘๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๗๗/๒ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ทางโนนเขาทําอะไรกันครับ คือตอนนี้

มาตรานี้ผมตกใจมาก เพราะอะไร คือ ผม การุณ สสร. นะครับทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

เดี๋ยวติดแลว ติดแลว ทานอยาเพิ่งอภิปราย เดี๋ยวทานสมยศเขาวาเอา 

  นายการุณ ใสงาม  :  คือตอนแรกผมตกใจมาก เห็นกรรมาธิการลุกพึ่บพั่บ     

พึ่บพั่บไปอยูขางหลังนั้น ซุบซิบ ซุบซิบกัน ผมก็ตกใจ เอะ กรรมาธิการสู หรือไมสูแฮะ แลวมา

เห็นสมาชิกไปจับกลุมทางโนนอีก ผมก็ตกใจอีก เอะ จะเอาอยางไรกันแนมาตรานี้ เขาเอานายก

นี่มาจาก สส. นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :            

ครับขอบคุณครับ ทานการุณครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  เดี๋ยว ๆ ผมขอจองคิวดวยนะทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ทานจะเอาคิวดานไหนผมจะไดจัดถูก สนับสนุนฝายไหน  

  นายการุณ ใสงาม  :  จองคิวฝายกรรมาธิการนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

เชิญทานสมยศครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  เปนครั้งแรกครับ 

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  : ครับ ขอบคุณทานประธานครับ กระผม สมยศ              

สมวิวัฒนชัย  นะครับ  สสร .  ขออภิปรายสนับสนุนในสวนของกรรมาธิการนะครับ                  

ดวยความเคารพทานอาจารยศรีราชา อยาเขาใจผิดผมนะครับ เพราะวามีความสนิทสนม     

ชิดเชื้อรูใจกันเปนอยางดีนะครับ แตในสวนนี้ผมคิดวาเปนเรื่องซึ่งมีประเด็นสําคัญมาก แลวก็ 

จะมีสวนกระทบตอ สสร. เองก็ตามนะครับ แลวก็กระทบตอประชาชนเปนสวนใหญนะครับ 

เพราะฉะนั้นผมเลยมีความคิดวา ผมตองแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้นะครับ  ผมไดมีการ

เขียนวิเคราะหออกมาวา ในสวนที่เปนขอดีนะครับ ที่วานายกจะตองมาจากการเลือกตั้งนะครับ 

ขอที่ ๑ นะครับ --------------------------------------------------------------------------------------------- 

             - ๗๘/๑ 



 ๑๘๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รัตนา ๗๘/๑ 

 

คือไดมีการสงเสริมระบบรัฐสภาที่มีนายกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนนะครับ  

ถาหากวานายกที่ไดมาจากการเลือกตั้งนั้น เปนนายกที่ไมเขมแข็งนะครับ ประชาชนเองก็เปน

ผูรับผิดชอบเองนะครับ ขอที่ ๒ นะครับ พรรคการเมืองจะไดมีการพัฒนาการไปในเสนทางที่วา 

พรรคใหญนั้นจะตองพัฒนาการใหไดตัวหัวหนาพรรคที่มีคุณสมบัติ และมีความสามารถ     

และมีความเหมาะสมที่จะเปนนายกรัฐมนตรีในอนาคต เพราะฉะนั้นมันทําใหการเลือกตั้ง

มองเห็นนายกรัฐมนตรีตั้งแตกอนการเลือกตั้งนะครับ 

   ประการที่ ๓ นะครับที่เปนขอดี คือเปนการเคารพตอเสียงทุกเสียงที่ลงสนับสนุน

ใหกับพรรคการเมืองใหญที่จะเลือกเปนนายก คือประชาชนที่ลงคะแนนเสียงนะครับ เราตองให

ความเคารพในจุดนั้นนะครับ สวนขอเสียนะครับ คือขอเสียหมายความวา ถาหากวาเราไมไดคิด

ในลักษณะวา ไมไดสงเสริมในระบบที่วา คือมีนายกรัฐมนตรีมาจากการแตงตั้งของ เปนใคร    

ไมทราบนะครับ คือหมายความวาประชาชนจะตอง เรียกวาไดนายกมา แตไมทราบวาเปนใคร

นะครับ ขอเสียคือนะครับ การที่จะสงเสริมใหพรรคการเมืองออนแอ คือหมายความวา มองขาม

พรรคการเมืองไปนะครับ นายกที่ไดมาจากการไมไดเปนสมาชิกสภา ไมสามารถที่จะอยูยาวได               

ในสภาวการณจากนี้ไป และอนาคตจะไมสามารถที่จะอยูยาวได อันนั้นเปนความยากมาก     

ในการที่จะบริหารราชการแผนดินตอไปนะครับ อันนี้คือระยะยาว  ระยะสั้นจะอยูไดนะครับ   

แตระยะยาวอยูไมไดนะครับ มีอีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจมากนะครับ จะตองคิดใหดีเลยนะครับ 

ก็คือวา การที่เปดชองตรงนี้เอาไวนี่นะครับ ไมวาจะเปนอํานาจเกาก็เขาชองนี้ได อํานาจใหม     

ก็เขาชองนี้ได ไมมีผูใดไดเปรียบ เสียเปรียบนะครับ ถามองใหลึก ๆ นะครับ เขามาไดทั้งคู      

นะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมจึงอยากจะเรียนวา จะตองพิจารณากันดวยความรอบคอบ  

เปนอยางดีนะครับ อันนี้ตองพิจารณากันเปน เรียกวา บางทีอาจจะตองกลับไปบานนอนคิดกัน

อีกคืนหนึ่งนะครับ ผมก็เปนผูที่สนับสนุนทางกรรมาธิการยกรางนะครับวา ใหนายกมาจาก     

การเลือกตั้งนะครับ ตองขออภัยทานอาจารยศรีราชา แตผมเขาใจทานอาจารยศรีราชาดี        

เพราะวาเนื่องจากวา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

ครับ ไมตองขออภัยละครับ  

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ขอบพระคุณมากครับ 



 ๑๘๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    รัตนา ๗๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ทานเฉย ๆ กอนครับ ทานศักดิ์ชัยนั่งกอนครับ ทานสมาชิกครับ ตอนนี้ทานสมาชิกก็อภิปราย  

ไปฝายละ ๕ ทานแลวนี่นะครับ แตก็ยังยกมือกันเยอะแยะไปหมดเลย  ผมไมแนใจวา               

มีทานจะประสงคอภิปราย อภิปรายตอนะครับ ขอดูจํานวนกอนครับ จํานวนคนที่ประสงค      

จะอภิปรายนะครับ ทานการุณก็จะอภิปราย อาจารยรุจิรา โห เยอะแยะเลยนะครับ  

   รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :  ทานประธานคะ ผูหญิงยังไมพูดเลย      

ทานประธาน ผูหญิงยังไมไดพูดเลยคะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :             

ครับ ก็เมื่อกี้ผูหญิงยังไมไดยกมือนะครับ เพิ่งจะยกนี่นะครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานเรียนหารือหนอยไดไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อาจารยกรรณิการก็จะพูด ทานใดหารือครับ ทานศักดิ์ชัยครับ หารือ เชิญครับ ทานชวยจัดคิว  

ใหผมหนอย เยอะเหลือเกิน 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย นะครับ     

ทานประธานที่เคารพครับ เราก็ประชุมกันตั้งแตวันที่ ๑๑ มาจนถึงวันนี้ จนดึก ๆ ดื่น ๆ ทุกคืน 

แลววันนี้ก็เปนวันอาทิตย แลวเราก็ทํางานกันมาหนักจนสิบสอง สิบสามวันแลวนะครับ ---------- 

 

                        - ๗๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                 เกศราภรณ ๗๙/๑ 

 

ผมก็คิดวา สิ่งที่เราทํากันมาจนถึงประเด็นนี้นี่ ผมคิดวาประเด็นนี้เปนประเด็นละเอียดออน แลว

ก็มีผูอภิปรายมากนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวานาจะใหไปนอนคิดกันสักคืนแลวพรุงนี้            

มาวากันใหมอีกที ผมขอเสนอปดประชุมครับ ขอผูรับรองครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

ไมตองรับรองครับ ทานไมมีสิทธิเสนอปดประชุมครับ ถาจะปดอภิปรายก็วาไปนะครับ                  

ปดอภิปราย พรุงนี้ก็อภิปรายตอไมไดนะครับ เอาเปนวาทานเสนอ เจตนาทานนะ ผมเขาใจวา

ทานเสนอขอเลื่อนไปกอน ใชไหมครับ มีสมาชิกเขายกมืออยูหลายทานนะครับ เอาอยางนี้ครับ 

ผมประชาธิปไตยอยูแลวครับ ทานศักดิ์ชัยเสนอขอเลื่อนไปนะครับ มีทานสมาชิกรับรองไหมครับ  

   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  มีรับรอง

นะครับ ผมก็จะถามทานนะครับวา ทานที่จะไมใหเลื่อนจะพิจารณาตอไปเลย มีไหมครับ ก็ยังมี

นะครับ อยางนั้นผมขอถามมตินะครับ  

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                  

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เราก็คง

ตัดสินกันดวยที่ประชุมดีกวานะครับ  เพราะวาความคิดเห็นแตกตางกันเยอะนะครับ            

ทานสมาชิกที่เห็นวา ควรเลื่อนไปประชุมพรุงนี้ตอนะครับ 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานครับ ขอความกรุณานิดหนึ่ง ถาเลื่อนแลวนี่

หมายความวา  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อภิปรายอยางไรครับ  

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  ถาเลื่อนแลวเราก็ตองไปอภิปรายกันพรุงนี้ตอใชไหมครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

ใชนะครับ ทานครับ  

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ตกลงเสร็จแลว แลวจะปดประชุมวันนี้เลยหรือครับ 

 



 ๑๘๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๗๙/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ก็สมาชิกเขาเสนอนี่ครับ ไมใชผมเปนคนเสนอ 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  เมื่อกี้เขาเสนอใหเลื่อนอยางเดียวไมใชหรือครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

จะเลื่อนมาตรานี้ หรือจะเลื่อนทั้งหมดครับ นี่เขาบอกวาทั้งหมด อยางนั้นผมถามแลวกันนะครับ 

ขอความชัดเจนกอนครับ ทานศักดิ์ชัยครับ ทานเสนอแบบไหนครบั 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ผมเสนอใหเลื่อน แลวก็ปดประชุมดวยครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ชัดเจนไหมครับ ที่สมาชิกเขาเสนอแบบนี้นะครับ เพราะเมื่อกี้ทานบอกวาจะกลับไปนอนคิด 

ดวยซ้ําไปนะครับ ทานมีความเห็นอยางอื่นไหมครับ ทานประดิษฐบางนะครับ 

   นายประดิษฐ เหลืองอร าม  : กราบเรียนทานประธาน  ทานกรรมาธิการ         

ทานสมาชิกที่เคารพครับ ผมขอเสนอวาแขวนมาตรานี้ไวกอนแลวก็พิจารณามาตราอื่น ๆ 

หลังจากทานขาวครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

ทานประดิษฐบอกแขวนไวกอน แตขอใหประชุมตอ วาอยางนั้นเถอะ ใชไหมครับ แตขอแขวนดวย

แลวก็ขอประชุมดวยใชไหม ไม ทานประดิษฐครับ 

   นายประดิษฐ  เหลืองอร าม   :   ถาประชุมตอ  ก็มาตราอื่นครับ  มาตรานี้        

แขวนไวกอนครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ใชไงครบั 

ทานขอประชุมมาตราอื่นตอไปนะครับ ขอแขวนมาตรานี้ ทานสมาชิกเห็นอยางอื่นไหมครับ   

เอาเห็นอยางอื่น เดี๋ยวทานการุณ ผูใหญในสภานะครับ เดี๋ยวทานคอยตัดสินทีหลังนะครับ        

ทานชาติชายครับ แลวก็คอยทานกฤษฎาครับ 

    นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม ชาติชาย         

เจียมศรีพงษ ครับ ก็หารือตอทานประธานสภาและที่ประชุมครับ ในกรณีที่มติออกมาวา สมมุติวา

ไมแขวนนี่ ผมคิดวาเราจะบริหารเวลาอยางไร ผมเสนอวาใหมีการอภิปรายเฉพาะมาตรานี้     

ไมเกินคนละ ๕ นาที ก็พอจะรูเนื้อหาถอยกระบวนความแลวครับ ผมขอเสนออยางนี้ครับทานครับ 



 ๑๘๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                 เกศราภรณ ๗๙/๓ 

 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

ทานเสนออยางอื่นไหมครับ ทานกฤษฎาครับ 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ทีแรกผมจะเสนออยางนี้ครับทาน ขอบพระคุณครับ 

ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ครับทาน ผมจะเสนอวาใหอภิปรายใหเสร็จกันกอนครับ แลวถาจะ

แขวน กลับมาก็อาจจะลงมติกันไปเลยครับทาน  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

ถาอภิปรายกอน แลวไปลงมติทีหลัง ชาวบานเขาวาเอาเปลา ๆ นะครับ อยาไปทําแบบนั้นเลยครับ 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ถาอยางนั้นก็ขออนุญาตตามทานชาติชาย        

ไปเลยครับทาน 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

ครับ ไมเปนไรครับ เมื่อกี้ทานใดเห็นอยางอื่นครับ นอกจากที่เสนอไปแลวนี่ครับ ทานชาลีครับ  

   นายชาลี กางอิ่ม  :  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นะครับ ผมคิดวาเวลาของเราก็มีไมเยอะนะครับ ก็นาจะพิจารณาตอไปนะครับ ถาจะแขวน

หรือไมแขวน ผมไมขัดของตรงนั้นครับ แตวาถาแขวนก็ตองนาจะไมปดประชุมนะครับ เพราะวา

เวลาเราก็มีไมมากนะครับทานครับ ถาเราไปพักผอนก็ไปพักผอน ใหประชุมใหเสร็จกันกอน    

นะครับ พิจารณาใหเสร็จกันกอนครับ 

 

                         - ๘๐/๑ 

    

 

 



 ๑๘๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                            รัศมี ๘๐/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เอา ฟง

ผูหญิงนะครับ ทานสดศรี 

  นางสดศรี  สัตยธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานคะ ดิฉัน สดศรี 

ดิฉันไมทราบวาทําไมกลัวอะไรกันคะ ในเมื่อเราไดพูดกันมามากแลว เราก็ควรจะมีการ          

ลงประชามติกันเลยในวันนี้วา ทานจะเอาอยางที่อาจารยศรีราชา หรือเอาอยางกรรมาธิการ   

ยกรางนะคะ เราทําไมตองแขวนกันดวย ไมเห็นมีอะไรกดดันอะไรนะคะ เราก็ตองวากันไป     

เราแขวนแลวเมื่อไรเราจะเอายกลงมาพิจารณากันนะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันเห็นวา ควรจะลงมติ

กันเลยคะ ขอบคุณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

ครับ ยังไมยุติเลยครับ ทานการุณครับ  

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. นะครับ  

   ขอที่ ๑ เวลาเรานอยมากแลว ทานประธานครับ เหลือนี่นะครับ ไมใชนอย ๆ    

นะครับ เหลือทั้งหมดนี้นะครับ เกือบรอยยี่สิบ รอยสามสิบมาตรานะ กับเวลาที่เหลืออยูของเรา

นี่นะครับ สี่หาหกวันเทานั้นเอง เวลาจํากัดมากแลวละครับ แลวเรายังจะตองไปทบ ไปทวนดู   

เร่ืองแขวน เร่ืองอะไรตาง ๆ กบัเรื่องที่ตกคาง แขวน ๆ กันเอาไวเยอะ ไมทันนะครับ ขอที่ ๑  

   ขอที่ ๒ เร่ืองที่กําลังพิจารณาอยูในขณะนี้ ผมคิดวาที่ประชุมนะครับ เฉพาะ      

ที่ประชุมเรานี้ เราไดฟงมาในเรื่องเหตุผลจนครบถวน ฟงจนอ่ิมแลวละครับวา นายกมาจาก   

การเลือกตั้ง หรือไมมาจากการเลือกตั้ง ไมมีความรูอะไรเพิ่มเติมอีกแลวละ โดยขอมูลนะ     

และผมเชื่อวาพี่นองประชาชนก็ฟงเรื่องนี้มาจนแนนพอสมควรแลวละ แทบจะเรียกไดวา        

ลงมติได นี่เหตุผลขอที่ ๒ 

   เหตุผลขอที่ ๓ ถาหากทานเห็นวา ควรจะแขวน แลวก็รอเปนพิจารณาวันพรุงนี้   

ก็แขวนไดครับ ถาจะแขวนนะครับ คือแขวนหมวดสวนนี้นะครับ วาดวยเรื่องคณะรัฐมนตรี

ทั้งหมด แลวทานพิจารณาตอนะครับ คืนนี้นะครับ ทานเอาสวนวาดวยเรื่องศาล คณะรัฐมนตรี

ทั้งสํารับเลยนะครับ ที่เกี่ยวของ ที่ทานกลัววาจะกอตอ จะเนื่อง จะเกี่ยว จะของ จะอะไรตาง ๆ 

เก็บไวทั้งสํารับเลยชุดนี้ ถาทานอยากจะอภิปรายกันวันพรุงนี้ใหเต็ม ๆ แตทานพิจารณา       

 



 ๑๘๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                            รัศมี ๘๐/๒ 

 

เร่ืองศาลนะครับ จากนี่ไปถึงเวลาที่ทานควรหยุด เหมือนกับทุกวันนะ สวนศาลผมวาลุลวงไป 

แลวถาลุลวงสวนนี้ไปก็ทําใหเราเบาใจขึ้นไปอีกหนอยวา พรุงนี้เราจะเต็ม ๆ  เกี่ยวกับ

เร่ืองนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง หรือไมมาจากการเลือกตั้งนี่ แมเราจะเสียเวลามาก     

อีกสักหนอย ถาหลายอยางมันไดลุลวงไป ลุลวงไป พอใหเราเบาใจ เราก็จะไดมีกําลังใจรวมกัน

ทุกคนครับ ผมอยากใหที่ประชุมไดพิจารณาสิ่งเหลานี้ใหรอบคอบนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ทานสมาชิกครับ หลายทานก็มีเหตุผลนะครับ หลายทานก็มีเหตุผล งานเราก็เหลือเยอะนะครับ 

แตนี่ญัตติทานศักดิ์ชัยก็ยังไม เ รียบรอย  แตไมไดญัตติซอนญัตตินะครับ  อันนี้หยิบยก              

มาพิจารณาไดอยูแลวตามขอบังคับนะครับ ผมวาเดี๋ยวมันยังหลากหลายครับ ทานศักดิ์ชัยครับ 

ญัตติทานเสนอไวนี่ ทานการุณพูดก็มีเหตุผลนะครับ ถาจะพิจารณาโดยแขวนอันนี้ไวกอน แลวก็

พิจารณาเรื่องอื่นกอน อะไรทํานองนี้นะครับ พอไหวไหมครับ ทานก็ยังหนุมนะครับ โธ ผูอาวุโส

ไมพูดสักคํา  

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย ครับ  

เพื่อเห็นแกภารกิจที่รออยูนะครับ  ผมก็คิดวาขออนุญาตแขวนเฉพาะมาตรานี้ ไวกอน            

สวนมาตราอื่น ๆ จะนํามาพิจารณาเพิ่มเติมใหแลวเสร็จนั้นก็ผมเห็นดวย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

เอาอยางนี้ดีกวา  ในเมื่อทานถอนแลวนี่นะครับ  ในเมื่อทานถอนตรงนี้แลวนี่นะครับ                  

เราจะพิจารณาตรงมาตรานี้ หรืออยางไรนี่นะครับ เราก็ไปพักกอนดีกวานะครับ เพราะวาทุกคน

พูด ฟงกันเต็มอ่ิมแลวครับ แตเมื่อกี้ยกมือกันเยอะแยะ ยังพูดไมเต็มอ่ิมนะครับ ขออนุญาต    

พักไปจนถึงหกโมงครึ่งนะครับ แลวมาประชุมตอครับ  

 

พักประชุมเวลา  ๑๗.๒๕  นาฬิกา 

  

                      - ๘๑/๑

  



 ๑๙๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        วีรุทัย ๘๑/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๘.๒๘ นาฬิกา 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

คงประชุมตอนะครับ หลังจากที่ไดพักรับประทานอาหารเย็นกันแลวนะครับ คงมีแรงตอถึงดึก ๆ 

นะครับ เราไดพิจารณาคางอยูนะครับ แลวเราไดพักไป เดี๋ยวนะครับ ขอดู  มาตรา ๑๖๗ นะครับ 

วรรคที่ ๒ คงมีสมาชิกที่ยื่นแสดงความจํานงนะครับ ขออภิปรายไวเยอะมากนะครับ ยังประสงค

อภิปรายตอหรือเปลาครับ ที่ตามรายชื่อที่คางนี่นะครับ มีทานวุฒิชาติ ทานศิวะนะครับ ---------- 

 

                         - ๘๒/๑ 



 ๑๙๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๘๒/๑ 

 

ทานชาติชาย ทานศักดิ์ชัย ทานอาจารยรุจิรา อาจารยรุจิรา บอกวาขอสละสิทธินะครับ            

พี่เสริมเกียรติ อาจารยคมสัน ทานวีนัส อาจารยกรรณิการ ทานกฤษฎานะครับ โอโห คืนนี้จะจบ

ไหมนี่นะครับ เอาตามรายชื่อกอนนะครับ ทานวุฒิชาติครับ เชิญครับ 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม    

นายวุฒิชาติ นามสกุล กัลยาณมิตร ครับ ทานก็คงจะคุน ๆ กับนามสกุลนี้นะครับ วาผมเปน

ตัวแทนใคร หรือไมอยางไรนะครับ ที่จะเขามา ทานประธานครับ สําหรับในมาตรานี้ วรรคนี้     

เปนที่สนใจของประชาชนและก็บุคคลทั่ว ๆ ไปคอนขางเยอะนะครับ หลายคนมองผมวา        

ผมเขามาสูตําแหนงสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญได เพราะใครบางคนสงผมเขามา จริง ๆ       

การเขามาสูในตําแหนงสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผมมาตามเงื่อนไขนะครับ ผมเปนหัวหนา

หนวยงานในรัฐวิสาหกิจแปดสิบกวาแหง มีการเลือกกันเขามา แลวก็เขามาสูขบวนการของ    

ความเปนสมัชชาแหงชาติ มีการเลือกกันและผมก็เขามาสูขบวนการเลือก จนมาถึงความเปน 

สสร. ทานประธานครับ ตั้งแตผมมาปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผมไมเคยไดรับ

ใบสั่งจากใคร ไมมีใครเคยโทรมาบอกผมวา วันนี้ คมช. จะเอาแบบนี้ คมช. จะใหผมตองเดิน

แบบนี้ ตองทําแบบนี้ ใหผมมาล็อบบี (Lobby) ใคร เพื่อทําอะไร อยางไร ผมขอเรียนยืนยันวา 

ผมคอนขางมีอิสระทางความคิดมาก ทานประธานครับ ผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุน

ความคิดของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนะครับ เพราะผมอยากใหทุกคนเขาใจวา 

เหตุการณเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ที่ผานมานี่นะครับ มันคงไมใชเงื่อนไข ที่ทําขึ้นมาเพื่อที่วา

ตองการใหพวกเรามารางรัฐธรรมนูญใหมและเปดโอกาสใหคนที่ทําเหตุการณเมื่อวันที่ ๑๙ เขา

มามีอํานาจวาสนา มาเปนผูปกครองประเทศ ในระบอบประชาธิปไตย ผมเชื่อวานะครับ เขาคง

มีชองทางอื่นที่จะทําไดดีมากกวานี้เยอะนะครับ เพราะฉะนั้นผมนี่นะครับ ถูกแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญของบริษัท ขนสง จํากัด ในสมัยรัฐบาลไทยรักไทย กอนหนาทีจ่ะ

มีการทํารัฐประหารนะครับ เปนเวลาถึง ๘ เดือนนะครับ หลังจากที่ผานเหตุการณเมื่อวันที่ ๑๙ 

กันยา ที่ผานมา ผมใชความรูความสามารถผมบริหารองคกร ทําใหองคกรเจริญขึ้นมานะครับ         

โดยที่ ณ วันนี้เดี๋ยวนี้ก็ไมมีใคร เพื่อนสมาชิกหลายคนยืนยันไดครับ ผมไมเคยไปขอ ผมไมเคย

ไปบอกกับใครวา  โอ . เค .  นะ  ทางโนนเขาสงผมมาจะเอาแบบนี้นะ  จะเอาอยางนี้นะ               

เอาอยางนั้นนะ จุดนี้เปนจุดของความที่นาสนใจ แลวผมเชื่อวาหลาย ๆ คนมองถึงประเด็นนี้อยู  



 ๑๙๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๘๒/๒ 

 

ผมเรียนยืนยัน  ณ ตรงนี้ ไมมีใครสั่งสําหรับประเด็นนี้ เพราะฉะนั้นเงื่อนไขในระบอบ

ประชาธิปไตย ผูที่มาเปนนายกรัฐมนตรีจะตองมาจากผูแทนราษฎรเทานั้นนะครับ อันนี้คือ

เงื่อนไขของประชาธิปไตยที่ถูกตอง  เพราะฉะนั้นผมเรียนวิงวอนนะครับเพื่อน  สสร .            

หลาย ๆ ทานดวยความเคารพของทานกรรมาธิการเสียงขางนอยที่ทานเสนอประเด็นนี้ขึ้นมา 

นะครับ ผมไมไดมีอะไรที่จะไปขัดแยงอะไรกับทานนะครับ แตผมอยากจะบอกวา ถาวันนี้      

นะครับ เราจะรางรัฐธรรมนูญ เพื่อความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง มันไมสามารถตอบ

สังคมไดเลยวา ทําไมผูที่เปนนายกรัฐมนตรีตองมาจากคนนอก ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ทาน  

วุฒิชาติ เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ทานที่เห็นดวยกับทานอาจารยศรีราชา ทานใดจะ  

อภิปรายไหมครับ อาจารยคมสันหรือเปลาครับ เมื่อกี้ยกมือขางไหนอาจารย ขางไหนครับ      

ผมกําลังสลับกันอยูครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  ขางขวาครับ โอ.เค. ครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ขางขวา

ผมไมแนใจนะครับ อาจารยศรีราชานะครับ เชิญครับ  

 

                         - ๘๓/๑ 



 ๑๙๓ 
 สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        ศิริวรรณ ๘๓/๑ 

 

นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)    :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ       

ผม คมสัน  โพธิ์คง ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการนะครับ ประเด็นนี้เปน

ประเด็นที่ผมเองคอนขางหนักใจพอสมควรนะครับ ในแงของการเปนกรรมาธิการเสียงขางนอย

มาตลอดนะครับ ทานประธานครับ ผมคิดวาประเด็นนี้โดยหลักการแลว ผมไมคอยอยากให      

มีการโหวตลงคะแนนกันในเรื่องเหลานี้นะครับ เปนไปไดไหมครับทานประธานครับวา ในเรื่องนี้

จะมีการจัดทําบทเฉพาะกาลขึ้นมาใหมีการพิจารณานะครับในมาตรานี้นะครับ เมื่อพนกําหนด

ระยะเวลาหนึ่งนะครับ โดยใหคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายทําหนาที่เสนอแนะและจัดทํา

รายงาน แลวก็เสนอเขามาสูรัฐสภาในการพิจารณานะครับ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เชน      

๕ ป หรือ ๑๐ ป นะครับ แลวก็ใหสภาพิจารณาทบทวนในบทบัญญัติมาตรานี้ในวรรคสอง     

อีกครั้งหนึ่ง ผมคิดวาประเด็นตรงนี้นี่จะเปนประเด็นที่มีการพิจารณาไดอยางรอบคอบอีกครั้ง

หนึ่งครับทานประธาน ขอบพระคุณครับ 

นายเสรี  สุวรรณานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ ง)  :            

ครับ ทางขวาจริง ๆ ดวยนะครับ มีสุภาพสตรีนะครับ เอาสุภาพสตรีบางนะครับ เดี๋ยวจะไม

ใกลเคียงกันนะครับ อาจารยกรรณิการครับ 

นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  ขอบพระคุณคะ ทานประธาน ดิฉัน กรรณิการ 

บรรเทิงจิตร ยังใหมีสัดสวนอยูบางนะคะ คือในประเด็นนี้ดิฉันมีความเห็นอยางนี้คะวา            

เรากําลังสงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งในมาตรา ๙๑ 

จนถึงมาตรา ๑๐๕ เราก็พูดถึงเรื่องของสภาผูแทนราษฎร นั่นหมายความวา เราก็สงเสริม        

เราก็คุยกันมาตั้งนานแลวเรื่องระบบพรรคการเมือง ที่จะสงพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง         

ในการจัดสรร ซึ่งพวกเราก็ไดมีการลงมติมีถึง ๔๐๐ กับอีก ๘๐ คน เหลานี้ คือบงบอกถึงเสนทาง

ของระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง แสดงวาบุคคล ๔๘๐ คนนี่เปนบุคคลที่ตัดสินใจ

ทางการเมือง บุคคลทั่ว ๆ ไปที่ไมสนใจทางการเมืองก็คงไมตองมาลงเรื่องการเมือง เพราะฉะนัน้

ตรงสวนนี้เขาใจวา ในระบบพรรคการเมืองนี่ ซึ่งเราเองพยายามบอกวา มันเปนความจําเปนที่

เราจะตองมีในระบอบประชาธิปไตย ทั้ง ๆ ที่ระบอบประชาธิปไตยถาใหดีก็คือ ตองสงเสริม      

ถึงระบอบประชาธิปไตยระดับฐานราก ซึ่งฐานรากก็คือ หมายความวา ชุมชนนี่มีแนวคิด     

เร่ืองของทางการเมืองทั้งผูหญิงและผูชายนะคะ ทุก ๆ คนในสังคม หรือวาชุมชนนี่ มีความคิด 



 ๑๙๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        ศิริวรรณ ๘๓/๒ 

 

ทางการเมืองที่ดีพอ ไดรับการพัฒนาความคิด แลวจะนํามาสูการพัฒนาการเมืองระดับชาติได 

ถาตราบใดที่สังคมไทยในขณะนี้นี่ ถาเรายัง ซึ่งเราจะตองสงเสริมและพัฒนาประชาชนระดับ

ฐานรากใหมีความเขาใจในการเมือง และก็พัฒนาทางการเมืองเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้    

ที่พวกเรากําลังรางกัน ไมวาการสงเสริมสภาการเมือง สงเสริมสิทธิชุมชน เหลานี้จะทําใหชุมชน

เขมแข็ง หลังจากนั้นเขาก็จะเลือกบุคคลที่จะมาทําหนาที่แทนเขาไดเปนอยางดี ถึงแมวาระบบ

การเลือกตั้งจะดีก็ตามนะคะ ซึ่งขณะนี้ที่เปนอยูขณะนี้คนอาจจะไมเชื่อใจระบบการเลือกตั้ง แต

เชื่อวา พัฒนาการของระบบการเลือกตั้งที่มีการตรวจสอบกันมากขึ้นจะทําใหเราไดคนดี ดังนั้น

การที่เราสงเสริม สนับสนุนพรรคการเมืองมาทําหนาที่ในเรื่องของการบริหารประเทศ จึงจําเปน

เหลือเกินที่จะตองมีหัวหนาพรรค ซึ่งทําหนาที่ในเรื่องของการไปเปนผูนําในการกําหนดนโยบาย 

กําหนดแนวทางในการบริหารประเทศตอไป ดังนั้นตรงสวนนี้ดิฉันเห็นวา การที่จะสนับสนุนให

บุคคลอื่นเขามาเปนนายกรัฐมนตรีนั้น คิดวาไมพึงกระทํา ไมพึงกระทํา แลวก็คิดวาเปนการ

กระทําที่ยังไมสงางาม ในการที่บุคคลใด บุคคลหนึ่งจะกาวเขามาสูการเปนนายกรัฐมนตรี โดย

ไมผานกระบวนการเลือกตั้ง ดังนั้นในสวนนี้ ความคิดตรงนั้นอาจจะเปนความคิดที่ดีนะคะ 

อาจจะเปนความคิดที่กาวหนา แตอาจจะยังไมถึงเวลา อาจจะยังไมถึงเวลาในขณะนี้ ซึ่ง

ทามกลางกระแสความไมม่ันคงทางการเมือง ทางความคิดของสังคมปจจุบัน เราก็ตองสนใจ

และก็ตระหนักใหดีในเรื่องของการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เนื่องจากวาเราก็ถูกจับตามองกันอยู

ทั้งหกสิบกวาลานคูนะคะ ที่มองพวกเราอยู ดังนั้นตรงสวนนี้คิดวา การสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ----------------------------------------------------- 

 

              - ๘๔/๑ 



 ๑๙๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ประไพพิศ ๘๔/๑  

 

โดยระบบการเลือกตั้ง แลวก็มีพรรคการเมือง ซึ่งแคเรามีกระบวนการยุบพรรคการเมือง            

ก็ทําใหเกิดการหวั่นไหว ตรงนี้ก็คงเปนนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมใหมีการเลือกตั้งโดยเร็ว           

ก็คือโดยระบบพรรค ดังนั้นดิฉันจึงขอสนับสนุนกรรมาธิการยกราง ในการใหนายกรัฐมนตรี      

มาจากการเลือกตั้งคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

ครับ อีกฝายหนึ่งมีทานใดจะอภิปรายไหมครับ อีกฝายหนึ่งนะครับ ฝายอาจารยศรีราชาครับ 

ขอบังคับการประชุมขอ ๔๙ นะครับ บอกวา ใหอภิปรายสลับกัน ฝายคานกับสนับสนุนนะครับ 

เวนแตในวาระของฝายใดไมมีผูอภิปราย อีกฝายหนึ่งจึงอภิปรายซอนไดนะครับ ผมจะเชิญ    

ทานอยูแลวครับ เพราะชื่อทานอยูนี่ครับ เชิญครับ ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :   ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. นะครับ 

ตอนนี้ วาระนี้เปนวาระสําคัญ วาระใหญ วาดวยเรื่องหัวหนาฝายบริหาร นั่นคือนายกรัฐมนตรี   

จะมาจากการเลือกตั้งหรือไม พูดเรื่องนี้ครับทานประธานที่เคารพครับ คงตองรําลึก คิดถึง     

ตองสดุดวีีรกรรมของพี่นองที่รวมตอสูในเรื่องนี้ มีทั้งผูเสียชีวิตจากการตอสูเร่ืองนี้ มีทั้งผูบาดเจ็บ 

บางคนก็ยังพิการอยู ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาติบานเมืองในเรื่องของการตอสูเฉพาะเรื่องนี้

เร่ืองเดียวนี่ก็มากนัก นี่คือขอที่ ๑ ที่อยากจะเตือนสติพวกเราทุกคนนะครับ ขอที่ ๒ การที่         

มีหัวหนาฝายบริหารที่เรียกชื่อวา นายกรัฐมนตรี ในระบอบรัฐสภาของเรา แมจะไมไดทําการ

เลือกตั้งมาโดยตรงจากประชาชนก็ตาม แต ๒ อํานาจนี้ครับ คืออํานาจนิติบัญญัติ กับอํานาจ

บริหารนี้ เปนอํานาจคู เปนอํานาจคูที่จะตองมาจากตัวแทนประชาชน ไมเหมือนอยางตุลาการ 

เพราะตุลาการนั้นตองใชผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ ซึ่งอาจจะมาจากรูปแบบของการคัดเลือก 

แตงตั้งผูที่มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญพิเศษ ก็โดยวิธีการแขงขัน สอบคัดเลือกอะไรตาง ๆ ไป โดย

หลักการแลวไมมีทางเปนอยางอื่นไปไดเลยครับ นอกจากที่จะใหหัวหนาฝายบริหารนั้นตองมา

จากการเลือกตั้ง รูปแบบรัฐสภานี้ก็มาจากการเลือกตั้งที่ไมใชโดยตรง ก็คือมาจากการเลือกตั้ง        

ที่เ รียกวา ผูแทนราษฎรนั่นละ ถาทานตัดขาดจากความเปนตัวแทนของประชาชนจาก

ความสัมพันธระหวางประชาชน กับผูบริหารแลว ก็คงเปนรูปแบบอื่นแนนอน กเ็ร่ิมจะผิดแผก 

 

 



 ๑๙๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     ประไพพิศ ๘๔/๒  

 

แตกตางไปแลวละ ขอบกพรองตาง ๆ ก็จะเกิดขึ้น โดยหลักแลวนะครับ ทานที่เคารพครับ 

นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนี้นะครับ เราไดฟงเรื่องนี้มามากแลวละ มากเพียงพอ         

ที่จะตัดสินใจไดดวยซ้ําไป ขอที่ ๓ ครับ ผมนี่เสียใจนิดหนอยวันนี้ เสียใจนิดหนอย ผมนึกไมถึงวา 

ดอกเตอรเจิมศักดิ์จะไปทํานองนั้น ผมยังคิดวาเกิดจากสาเหตุที่ผูกหูกระตายหรือเปลา                  

ถาผูกหูกระตายยังไมครบนะครับ ก็พรุงนี้เชาจะซื้อหนวดมาให เสียใจจริง ๆ ครับ ทําไมถึง       

ไปอยางนั้นได  ผมไม เขาใจ  มีอยูทานเดียวนะครับที่ผมรูสึกติดใจมาก  ก็แคนี้นะครับ         

ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

ครับ ชื่อที่มีนะครับ ทานชาติชาย เจียมศรีพงษ ทานศิวะ ทานเกียรติชัยนะครับ และยัง            

พี่ประวิทยดวยนะครับ ทานสุนทรก็ยกมืออยูนะครับ ทานชาติชายครับ เชิญครับ 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ครับทานประธานที่เคารพ กระผม นายชาติชาย 

เจียมศรีพงษ  สสร.  ครับ ขออนุญาตเรียนทานประธานครับวา --------------------------------------- 

 

                                                                                                                            - ๘๕/๑ 

 

 



 ๑๙๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            กุลนที ๘๕/๑ 

 

โดยหลักการของระบอบประชาธิปไตยแลวนะครับ ประเด็นแรก ก็คือการเลือกตั้งนั้น ถือวา    

เปนกระบวนการที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด ประเด็นที่ ๒ ในเรื่องของเราเคยพบในเรื่องของ

พรรคการเมืองที่เปนเผด็จการทางรัฐสภา แตในทางปฏิบัติเราอยากเห็นพรรคการเมืองที่มี      

ความออนแอไปมากกวานี้หรือครับ เพราะฉะนั้นนี่ครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ในเรื่องของ

การที่จําเปนจะตองมีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งนั้น ถาเราไปมองวาใหบุคคลภายนอก

สามารถที่จะดํารงตําแหนงได เปนการทําลายระบบพรรคการเมืองดวยนะครับ และผมขอ

อนุญาตเรียนวา พรรคการเมืองนั้นไมไดมีพรรคเดียวนะครับ มีเปนจํานวนมากหลายพรรค 

พรรคการเมืองนั้นนะครับ คงจะตองลงไปกลั่นกรองคนที่มีความเชี่ยวชาญทางดานตาง ๆ        

ไมวาจะเปนสาขาทางตางประเทศ ทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ซึ่งในการที่พรรค

การเมืองนั้นจะตองลงไปกลั่นกรอง ถาเราเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามาแลว ระบบของ

การเมืองเรานั้นเราจะพัฒนาไปไดอยางไร เราอยากใหคนทั้งประเทศนะครับ ที่มีเสียงสวนใหญ 

ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อไดเห็นหนา เห็นตาของคนที่เขาจะมาเปนผูนําของประเทศ    

หรือเราอยากเห็นการเลือกตั้ งมากอน  แลว เห็นหนาของผูนําประเทศ  เราอยากให                  

พี่นองประชาชน  หรือคนสวนใหญของประเทศนั้น  เขาไดตัดสินใจอยางนั้นหรือครับ                 

ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับกรรมาธิการยกรางนะครับ ที่ไดเสนอวานายกรัฐมนตรี คือผูบริหาร

ประเทศนั้น จะตองมาจากการเลือกตั้ง ทานประธานที่เคารพครับ ในทองถิ่นตาง ๆ นั้น          

ทานใหเขาเลือกตั้งมา แลวอยู ๆ เรามาใสไววา คนที่เปนนายกรัฐมนตรีนั้น ไมผานการเลือกตั้ง

มา ผมคิดวามันผิดระบบของระบอบประชาธิปไตยในเรื่องแรก ผมคิดวาไมตองกังวลหรอกครับ    

คนที่จะมาเปนผูนําประเทศ มาเปนนายกรัฐมนตรีนั้น ระบบตรวจสอบมีเยอะแยะนะครับ        

ไมวาจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งมานะครับ ไมวาจะเปนสมาชิกวุฒิสภา

นะครับ หรือแมกระทั่งสื่อมวลชนที่เขาไดตรวจสอบการทํางานของนายกรัฐมนตรี เราอยากจะ

ไดพัฒนาในเรื่องของระบบตาง ๆ การเมือง การปกครอง การศึกษา แตเราไมไดพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตย กลับถอยหลังลง กลับถอยหลังลง ผมก็มีความหดหูใจดวยนะครับ ในกรณีที่       

มีความเห็นที่แตกตางนะครับ แตวาจะไมกลาวพาดพิงไปถึงใคร ตัวผมเองนั้นนะครับ            

รูสึกไมสบายเปนอยางยิ่ง ไมสบายใจเปนอยางยิ่งนะครับ ที่คนที่จะมาเปนผูนําประเทศไมไดรับ  

 



 ๑๙๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          กุลนที ๘๕/๒ 

 

การเลือกตั้งมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนวา ยังมีอีก         

หลายหนวยงาน อีกหลายสาขา หรือแมกระทั่งในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของพี่นองประชาชน      

ที่เราใหเขามากขึ้น ระบบการตรวจสอบรัฐบาลนั้นมีมากขึ้น มีองคกรตาง ๆ นั้นชวยตรวจสอบ

มากขึ้นนะครับ ก็บริหารเวลาครับ ทานประธานครับ เห็นมองหนาผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

ครับ ขอบคุณครับ 

  นายมนตรี เพชรขุม  :  ก็ขออนุญาตสนับสนุนคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ     

ในเรื่องของนายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้งอยางเดียวนะครับ และในบทเฉพาะกาล    

อะไรนั้น ผมคิดวากระบวนการวิวัฒนาการของทางการเมืองจะคอย ๆ พัฒนาไปเองครับ 

ขอบคุณครับ ทานประธานครับ 

  (รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ก็อดทนกันหนอยนะครับ เพราะวามีสมาชิกที่รออภิปรายนะครับ ทานยังติดใจอยู ทานศิวะ        

ทานเกียรติชัย ทานประวิทยนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ประทวงครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ               

ผมขอใชสิทธิพาดพิงครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

ครับ ที่ทานการุณอภิปรายสักครูใชไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ใชครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือผมรูวาคุณการุณนี่ก็สนิทสนม         

แลวก็อาจจะพูดอะไรหยอกลอกัน แตวาการหยอกลอในรัฐสภานี่คงจะตองดูจังหวะ เวลา      

และความเหมาะสม ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

            - ๘๖/๑ 



 ๑๙๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       นงลักษณ ๘๖/๑ 

 

เพราะวามันเปนการถายทอด จะทําใหผูชมทางบาน หรือผูที่ฟงอยูนี่ จะเห็นวุฒิภาวะของคน

ตางกัน ทานประธานครับ ผมคิดวาความเห็นที่แตกตางนี่เราตองเคารพ ถาไมเชนนั้นเราจะ       

มีสภาไปทําไมละครับ การที่เขาใหเรามาจากบุคคลที่หลากหลาย ก็เพราะวาใหเรามีความเห็น  

ที่หลากหลาย ไมอยางนั้นเขาก็เลือกคนที่เห็นเหมือนกันมาหมด จะไดไมตองมาเถียงกัน         

การที่ความเถียง การที่มองตางกันนี่ ผมวานาที่จะเปนความงดงาม ผมเองตองกราบเรียน    

ตรง ๆ วา ผมตกใจหลังจากที่ผมมีความเห็นครึ่งหนึ่งเหมือนอาจารยศรีราชา แตอีกครึ่งหนึ่ง       

ก็เห็นดวยกับกรรมาธิการยกรางที่บอกวา ในชวงตอนนี้นี่เมื่อประชาชนตองการอยางนั้น         

ผมเองก็ไปฟงมา ประชาชนตองการอยางนั้น ก็ตองทําตาม ผมก็แพรกแมติค ผมก็เปนนักปฏิบัติ

นิยม ผมอาจจะไมมีความรูดานกฎหมายวา มันจะไปใสที่ไหน อยางไร แตผมก็บอกวา จะกี่ป   

กี่สมัยก็ได ก็ใสไปตามที่ประชาชนตองการวา ใหนายกตองมาจาก สส.  แตหลังจากนั้นแลวนีเ่รา

ไมควรจะตองล็อก บีบ จะตองอยูแค สส. แลวผมก็ไมไดตกใจ ไมไดคิดเลยวา จะตองเปนกี่ป    

กี่สมัย  ผมพูดดวยซ้ํา  แตวาผมเองก็ เสียใจนะครับ  ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายคนก็พูดจา

กระแทกกระทั้นใสผม ทั้ง ๆ ที่ผมเองก็ดวยความบริสุทธิ์ใจ และผมกราบเรียนดวยความบริสุทธิ์

ใจจริง ๆ ทานประธานจะรูจักผมดี ผมไมมี ไมมีอะไร แลวเรื่องนี้นี่ผมไมไดคิดวา เปนเรื่อง

ใหญโตอะไร  ผมเห็นวา เออ ผมมีความคิดอยางนี้ ก็เขามา ก็มีความเห็น ผมยังกลัววาอาจารย

ศรีราชาจะรูสึกวา เอะ ทําไมผมไปเห็นอยางนั้น อยางนี้ แลวฝายนี้ก็จะหาวาอยางนั้นอยางนี้ ก็

เลยโดนไปทั้ง   ๒ ฝาย ซึ่งผมคิดวาประเทศไทยนี่มันไมควรจะคิดเหมือนกัน แมกระทั่งสอน

หนังสือก็ไมควรจะตองสอนหนังสือเหมือนกัน หรือจะตองใหคนที่เรียนหนังสือคิดเหมือนกนัหมด 

ผมคิดวาการสอนหนังสือที่ดีนี่ ก็คือจะตองการหยิบประเด็นใหคนเห็นหลากหลายฝาย และเขาก็

จะไดถกเถียงกัน แตการสอนหนังสือที่ดีก็ไมควรจะตองครอบงําความคิดวา ตองเปนอยางไร 

อยางใด อยางหนึ่ง หรือตองเปนอยางนี้ ถึงเรียกวา ถูก เพราะวาสิ่งที่เราเชื่อวา ถูกนี่ มันก็ผิดมา

เยอะแลว ผมก็คิดวาครูบาอาจารยในหองนี้ก็มีมาก ผมก็เปนครูบาอาจารยอยูในมหาวิทยาลัย

อยูเกือบ ๓๐ ป ผมก็ไมคิดวาเราจะตองยึดวา อันนั้น อันนี้ถูก เพราะวาเราก็พิสูจนกันมาแลววา 

สิ่งที่มนุษยนี่สรางทฤษฎีขึ้นมา พอกาลเวลาเปลี่ยน ทฤษฎีใหมมันก็เปลี่ยนตลอดเวลา 

เพราะฉะนั้นผมทําดวยความบริสุทธิ์ใจ ก็ไมอยากจะเห็นเพื่อนสมาชิกนะครับทานประธาน    

ผมจะจบตรงนี้  ผมไมอยากเห็นเพื่อนสมาชิกนี่  ตองมาวากระแหนะกระแหน หรือมาวา 



 ๒๐๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       นงลักษณ ๘๖/๒ 

 

อยางนั ้นอยางนี ้ ผมคิดวาบรรยากาศแบบนี้นี่มันไมควรเกิด เราควรจะพูดกันในหลักการ     

แลวก็ลืม เมื่อถึงเวลา เราจะลงมติก็ลงมติ ผมก็คิดวาแคนั้น มันก็จบ อยางไรก็จบเปนอยางนั้น 

และผมเองผมคิดวา แนวทางที่ผมเสนอนี่ ไมไดขัดแยงกับฝายไหนเลย โดยสรุปก็เพียงแคจะให

มีการเลือกตั้งที่มาจาก สส. แลวก็เขียนเหมือนกับที่ทานวาทุกประการ ในมาตรานี้ทุกประการ

เหมือนเดิมเลย ไมเหมือนอาจารยศรีราชา แตทานจะมีวิธีเขียนอยางไร ที่บอกวา ในระยะ    

เวลาอีก ๑๐ ป ๒๐ ป หรือเมื่อไร ผมไมประหลาดใจ ในจุดยืนผมนะครับ ถาไมเอาก็ไมเปนไร  

ผมไมไดวาอะไร แลวพอถึงจุดนั้นแลวนี่  ก็ขอใหไมใชมาตรานี้วรรคดังกลาว ก็แคนั้นเอง        

ผมไมไดมีเจตนาอะไรทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นกรุณาอยาเยาะเยยวา แนวคิดของผมนี่ เปน

แนวความคิดที่มันใสไมได มันไมมีใครเขาใสกันในโลก อะไรตออะไร ก็ทานใสอยางไร            

ผมคิดเปนแตหลักการครับ ผมเขียนไมเปน ถาผมเขียนเปนนี่    ผมสมัครที่จะเปนกรรมาธิการ

ยกรางแลว ตองกราบเรียนนะครับ ขอบพระคุณครับ 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                            - ๘๗/๑



 ๒๐๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                   ดรุณี ๘๗/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

ครับ คราวหนาก็กรุณาเลิกพาดพิงกันนะครับ พอพาดกันไป พาดกันมา เลยอาจจะตองใชสิทธิ

กันนะครับ ทานยังติดใจอภิปรายอีกหรือเปลาครับ อาจารยศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณ ี : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี เนื่องจากวา

ผมอาวุโสนอยกวาพี่เกียรติชัยนะครับ และพี่เกียรติชัยบอกวา ในฐานะอายุมากกวาก็ขอ

อภิปรายกอน ผมขออนุญาตใหทานเกียรติชัยกอน แลวผมขออนุญาตตามพี่เกียรติชัยไป          

ทีหลังนะครับ ขออนุญาตครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

ครับ ถาดูอายุก็ตองเอาอาจารยสมชัยกอนนะครับ พี่เกียรติชัยครับ เชิญครับพี่ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม เกียรติชัย พงษพาณิชย สสร. ก็ฟงมานาน ปกติผมก็จะตองฟงใหดีเสียกอนวา อะไร    

เปนอะไร แลวก็สอนเด็ก ๆ รุนหลังอยูเสมอวา เวลาที่มีปญหา เวลาที่เกิดวิกฤติอะไรที่มัน      

มาถึงตัว ใหนิ่ง คิด แลวก็ตั้งสติกันเสียหนอยวา อะไรมันเปนอะไร ถาหากเมื่อถึงจุดหนึ่ง           

ซึ่งจะตองตัดสินใจ ก็ตัดสินใจอยูกับความถูกตอง แตหากถึงเวลาหนึ่งที่จะตองเขาขางใคร       

ในสถานการณใดที่เหมาะสม ก็เขาขางประชาชน อยูกับประชาชน และผมคิดวานี่เปนหัวใจ

สําคัญของการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่ เราพูดพร่ําบอกมาอยูตลอดเวลาวา เราจะราง

รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน ใหเปนของประชาชน เราจะรางรัฐธรรมนูญที่จะกําหนดอํานาจ     

เพิ่มพลัง เพิ่มความสามารถ เพิ่มพัฒนาการทางการเมืองที่ประชาชนจะมีสวนรวมอยางเต็มที่ 

เราจะเปนประชาธิปไตย เราจะเริ่มตนใหม แกไขสิ่งที่ผิดพลาด บกพรอง ไมวาจากรัฐธรรมนูญ   

ฉบับ ๒๕๔๐ หรือจากพฤติกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอดีต ผมคิดวานี่จะตองเปนขอคิด

สําหรับเรา ประชาธิปไตยเปนไปไมได ถาไมมีฐานรากที่แทจริงมาจากประชาชน อันนี้คือสิ่งที่    

เราคนหามาตลอดเวลา บทเรียนอันเจ็บปวดหลาย ๆ บทเรียนก็บอกเราถึงการที่มีคนนอก      

เขามา แลวนั่นคือสิ่งที่เปนเหตุที่ทําใหประชาธิปไตยของเราถอยหลังไป สะดุด หกลมไป          

ในบางชวง บางขณะ เรารับรูถึงความเจ็บปวดเหลานั้นมาโดยตลอด แลวเราจะตองเรียนรู     

จากบทเรียนเหลานั้น จากความเจ็บปวดเหลานั้นดวย สถานการณเหลานั้นเปลี่ยนไปแลว เราไม      

 



 ๒๐๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                 ดรุณี ๘๗/๒ 

 

ตองการที่จะเอาเทียบไปเชิญใคร ถาหากเขาไมรูวา ในวิถีการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยนั้น 

เขาจะตองมีฐานรากมาจากประชาชน ผมคิดวานี่เปนหัวใจสําคัญทั้งหมดของเรื่องที่เราจะพูด  

ที่เราจะตัดสินใจกันในวันนี้ ในเรื่องนี้ ในประเด็นตาง ๆ ที่เรากําลังพูดถึง อยูกับความถูกตอง 

และอยาทิ้งประชาชน ไมเชนนั้นแลวเราจะอธิบายอะไรไมไดเลย ขอกลาวหาตาง ๆ นานา ที่

ประดังประดาเขามาสูสภารางรัฐธรรมนูญ ตอ สสร. ทั้งหลายแหลเหลานั้น เปนสิ่งที่เรารับฟง 

รับรูกันมาโดยตลอด เราจะตองแสดงถึงจุดยืนที่ชัดเจน และจุดยืนที่ชัดเจนของเราทั้งหมด     

ผมเชื่อวา เราจะตองอยูกับประชาชนเทานั้น ประเด็นเหลานี้ไมตองพูดกันยืดยาวอะไรอีกแลว 

ถาหากวา หัวใจสําคัญของประชาธิปไตยอยูที่ตรงนี้แลว เราจะละทิ้งหางกลับไปสูสิ่งที่เราเคย

ไดรับความเจ็บปวดในอดีต กับการที่คนนอกเขามาเปนนายกรัฐมนตรีอีกแลวอยางไรได เลือด

เนื้อหลายเลือดเนื้อ หลายชีวิตที่สูญเสียไปกับการตอสู กับประชาธิปไตยที่สะดุดลมไปเพราะคน

นอก ก็เคยมีใหเรามา เรายังคิดจะตองไปยกเทียบไปเชิญใครอีกหรือ การเมืองเปดกวาง ถาเขา

คิดวาเขาจะสามารถรับใชประชาชน ใชอํานาจแทนประชาชนในการที่จะบริหาร ที่จะมาดูแล

บานเมืองได เขามาสูในวิถีทางการเมือง แลวเราบอกวารัฐธรรมนูญของเราเสร็จเมื่อไร เราจะ

ไปสูการเลือกตั้ง การไปสูการเลือกตั้ง ก็คือการไปสูประชาชน เมื่อไปสูประชาชน ทําไมจึงไมมา

จากประชาชน เราคงไมตองเสียเวลาพูดมาก ผมคิดวาอยาลืมหัวใจ อยาลืมหลักสําคัญ เราได

พบกับความผิดพลาดหลายอยางในเรื่องเหลานี้มาแลว เจ็บปวดกันมาแลว กลับมาเถอะ 

กลับมาอยูกับความถูกตอง กลับมาเถอะ กลับมาอยูกับประชาชน ----------------------------------        

                                                                                                                      

                                                                                                                            - ๘๘/๑ 

 

 

 



 ๒๐๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๘๘/๑ 

 

แลวถาอยางนั้นแลว คนที่จะมาจากประชาชนเทานั้น คือคนที่ถูกตองเหมาะสมในระบอบของ

เรา เราจะวิ่งกลับไปสูนั้น เพื่อที่จะพัฒนาประชาธิปไตยของเรา ไมตองกลัวหรอกครับ 

ประชาธิปไตยมันมีวิวัฒนาการของมันเอง และผมเชื่อวาคนไทยมีจิตวิญญาณที่อยากกลับไปสู

ความเปนประชาธิปไตย สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นประจักษอยางในสถานการณขณะนี้ดวยซ้ําไป 

และเชื่อเถอะ เราก็ไมอยากจะใหใครมาสืบทอดตออํานาจ หรือแสดงลักษณะอํานาจนิยมอยูใน

ประเทศนี้อีก  เราไมตองการผูนําในลักษณะเหลานั้น เราเจ็บปวดมาแลวไมใชหรือ กลับมาเถอะ

ครับ กลับมาอยูกับประชาชน หากแมจะมีผูนํา หากแมจะมีนายกรัฐมนตรี ก็ใหเขามาจากการ

เลือกตั้งครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ

ขอบพระคุณครับ พี่ศิวะครับ มีชื่อทานประวิทย ทานประวิทยอาวุโสกวาพี่ศิวะนะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ไดครับ ไมขัดของ แตเมื่อกี้เห็นพี่เกียรติชัยเรียกกลับมา ผม

เลยตองกลับมาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ

เชิญทานประวิทยครับ  

  นายประวิทย อัครชิโนเรศ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม ประวิทย      

อัครชิโนเรศ สสร. ครับ เกี่ยวกับความเห็นในเรื่องนี้นะครับ ความจริงผมวามันคอนขางจะเห็นชดั

อยูแลว ตามที่เราไปรับฟงความคิดเห็นนะครับ สวนมากเราก็ฟงคิดเห็นมาวา ประชาชนตองการ

นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ อันนี้ก็คอนขางแนนอน เสร็จแลวขณะนี้ที่เราทํางาน

กันมาหนักนะครับ ครึ่งปแลวนะครับ แลวก็ชวยกันมาสรางรากฐานของประชาธิปไตยนะครับ 

แลวถาเราฟงจากขาววิเคราะหทางเศรษฐกิจนะครับ ก็จะพูดถึงวาไตรมาสสี่นี่เศรษฐกิจจะ    

ฟนตัว เพราะเราจะมีการเลือกตั้งนะครับ แลวก็หลายหนวยงาน หลายสถาบันก็บอกวา

เศรษฐกิจจะดีขึ้น เขาก็คงจะคิดวาสวนหนึ่งนี่คงจะมีเงินใชจายในการเลือกตั้งเขามานะครับ 

เมื่อเราเลือกตั้งเขามาไดแลวนะครับ แลวเราก็เกิดไปต้ังมีนายกรัฐมนตรีที่ไปตั้งจากที่ไหนมาไมรู 

ที่ไมใชมาจากการเลือกตั้ง ผมคิดวารากฐานประชาธิปไตยที่เรากําลังสรางกันอยูนี่ มันจะไปขัด

กับตัวเองหรือเปลานะครับ ผมวามันไปขัดกบัตัวเองมันอยู ฉะนั้นเราก็ทําสิ่งหนึ่งแตวาเราใหผล 

 



 ๒๐๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๘๘/๒ 

 

มันออกมาอีกอยางหนึ่งนะครับ ผมวาคนเขาคงจะคิดไมออกเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นผม        

ไมอยากจะใชเวลามากนะครับ ผมคิดวาเรานาจะฟนธงไดเลยครับวา นายกรัฐมนตรีตองมาจาก

การเลือกตั้งครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ขอบพระคุณครับ ตอนนี้รายชื่อนี่นะครับ ก็มีทานศิวะนะครับ ทานสุนทร อาจารยนครินทร ทาน

อังคณานะครับ ทานวีนัสอีกหรือครับ พวกเราก็ฟงใหครบถวนแลวกันนะครับ หรือวาถาทานใด

จะสละไดครับ ทานศิวะครับ ใหสุภาพสตรีหรือครับ เปลาครับ นี่ทานสุนทรก็รออยูครับ ทาน

สุนทรเชิญครับ เขาใจวาทานสุนทรนี่อาวุโสกวาทานศิวะนะครับ เชิญครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสุนทร จันทรรังสี 

สสร. นม. นักการเมืองผูยิ่งใหญหลายคนกลาวเปนเสียงเดียวกันวา ถนนแหงประชาธิปไตยมิได

ปูดวยกลีบกุหลาบ ตรงกันขาม กลับปูลาดดวยขวากหนามและเลือดเนื้อ หลายคนอาจจะยัง

ไมไดผานเหตุการณตั้งแตป ๒๕๑๖ สําหรับในที่นี้ก็มีนะครับ เพราะยังหนุมอยู หรือยังเด็กอยู 

ในชวง ๒๕๑๖  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

             - ๘๙/๑ 

   

 

 



 ๒๐๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รัตนา ๘๙/๑ 

 

แตผมมีโอกาสผานมาสามสี่เหตุการณแลว และถาเราจะยอนไปถึงเหตุการณลาสุดที่สมรภูมิ 

บนถนนราชดําเนิน เมื่อ ๑๕ ปที่แลว ทุกคนก็คงทราบดีวา สาเหตุไมใชเร่ืองอะไรมากเลย เร่ือง

จากที่เกิดขึ้น เพราะประชาชนสูกับอาวุธสงคราม เพราะเขาตองการนายกรัฐมนตรีที่มาจากการ

เลือกตั้ง ผมจะไมพูดมาก เพราะวาเราจะไมมีเวลาอีกแลว กระผมคิดวาอวสานของ สสร.       

จะมาถึงในอีกไมเกิน ๓ วัน แลวนะครับ ถาเราลงความเห็นตรงขามกับความเห็นของ

กรรมาธิการยกราง กระผมขอใชคํานี้นะครับ อวสานมาถึงแนครับ อีกไมเกิน ๓ วัน เราจะ       

นั่งประชุมอยูที่นี่ไมได มวลชนจะมาเยี่ยมเราเปนแสน สภาพของเราจากคน จากมนุษย          

จะเปลี่ยนเปนอะไรไปก็ไมทราบ เปนสี่เทาอะไรไป  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

ไมเปนไรครับ ทานสุนทรครับ  

  นายสุนทร จันทรรังสี  : ครับ ชีวิตทั้งชีวิตก็จะหมดความภาคภูมิ โดยเฉพาะผม

ตอนนี้ก็เปน สว. แลว กวาหกสิบแลวนะครับ ก็จะหมดสิ้นกัน ผมเคารพความคิดของทาน

อาจารยศรีราชา เจริญพานิช เพราะไดยินชื่อเสียงทานมานาน ดวยความเขาใจผิด ที่เขาใจผิด

เพราะวาผมชอบทานซอส (Sauce) ศรีราชา พอเจอทาน ผมก็ดีใจ จับมือ จับไมกับทาน ผมบอก

วา แหมทาน ทานตั้งชื่อของทานเปนบริษัททานดีมากเลย ทานก็บอกวาไมใช ผมชื่อศรีราชา 

เจริญพานิช แตคนนั้นเขา บริษัท ศรีราชาพาณิชย แตอยางไรก็ตาม ผมก็เห็นวาทานมีจุดยืนทาง

วิชาการของทานดี ความเห็นของทานควรเคารพอยางยิ่ง เปนทางออกอีกทางหนึ่ง สําหรับในอีก

สถานการณหนึ่ง แตวาสถานการณในขณะนี้ไมเหมาะสมอยางยิ่ง พระพุทธองคสอนไววา 

คนเราตองมีกาลเทศะ และกาลเทศะนี้สําคัญอยางสูงสุด เพราะเปนความหายนะของ

ประเทศชาติก็วาได หากเราตัดสินใจผิด หากสภาแหงนี้ตัดสินใจพลาด ที่ผานมาบางมาตรา  

เราก็ตัดสินใจพลาดไปแลว เพราะไมยึดถือแบบอยางของประเทศที่เขาเจริญแลว เราอยา

ตัดสินใจพลาดอีกเลยครับ  

  และอีกอยางหนึ่งที่ผมอยากจะขอรองตอไป วิธีที่จะแขวนมาตราอะไรตออะไร  

ขอความกรุณายกเลิกดวยครับ อยาซื้อเวลาครับ   

 

 



 ๒๐๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         รัตนา ๘๙/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ  

นายสุนทร จันทรรังสี  :  เมื่อเราพิจารณารายมาตราแลว ถึงไหนก็ใหมันรูกันถึง

นั่นเลยครับ มันไมใชวิธีที่ถูกตอง 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ 

นายสุนทร จันทรรังสี  :  ผมคิดวาเราตองไตรตรอง ในหองอาหารมีเพื่อนสมาชิก

บางคนกลาวกับผมวา จําเปนที่จะตองใหอีกฝายหนึ่งมา เพราะวามองแลวรัฐบาลที่จะขึ้นมา    

ดูพรรคการเมืองแลวไมเขมแข็ง ผมวาไมตองหวงหรอกครับ ประเทศชาติเราเสียหายไปมากแลว 

ถาระหวางนี้จะยอมลมลุกคลุกคลาน เลือกตั้งแลว เลือกตั้งอีก อีกสักสองสามที ผมวาก็แข็งแรง

ขึ้น ผมขอสนับสนุนกรรมาธิการยกราง ใหนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ

เดี๋ยวทานจายคาโฆษณามาดวยนะครับ สวนเรื่องแขวนนี่ เดี๋ยวดูตามความเหมาะสมแลวกัน 

เพราะบางทีจําเปนตองแขวน เพราะมันจะไปเชื่อมโยงอีกบางมาตรานะครับ อาจารยศิวะครับ 

นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี สสร. 

อาวุโสนอยนะครับ กอนอื่นผมตองกราบเรียนกับที่ประชุมวา ความคิดเห็นของพวกเรานี่ 

แตกตางกันไดนะครับ เพราะฉะนั้นความคิดเห็นของทานอาจารยศรีราชา อาจารยเจิมศักดิ์ 

อะไรก็แลวแต ก็เปนสิ่งที่พวกเราเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางกัน เพราะวาผมเชื่อวา ทุกคน

คงมีแนวคิดในการที่อยากทําใหบานเมืองนั้นไปสูความเจริญรุงเรือง แลวก็มีความมั่นคง แตวา

แนวคิดบางทอีาจจะไมเหมือนกัน--------------------------------------------------------------------------- 

 

                     - ๙๐/๑ 

 



 ๒๐๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                 เกศราภรณ ๙๐/๑ 

 

มุมมองอาจจะตางกัน อยางที่อาจารยเจิมศักดิ์วา เปนการมองตางมุมนะครับ ผมเองปกติก็เดิน

อยูกับอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ บางทีก็เดินขางหลังทานบาง บางทีก็เดินขางหนาทานบาง 

แลวแตวาที่แคบ หรือที่กวางนะครับ ถาหากวาเปนที่แคบ ผมก็เดินอยูขางหลังทานนะครับ      

ถากวางผมก็รีบไปกอนนะครับอันนี้ เพราะฉะนั้นมุมมองทาน กับผมบางทีก็อาจจะไมคอย

ตรงกันนะครับ แตวาเทาที่ผานมานี่เราตรงกันหลายเรื่อง แลวมุมมองผม กับกรรมาธิการยกราง

ก็จะไมคอยตรงกัน เดิมนะครับ แตเพิ่งจะมาตรงกันวันนี้เปนครั้งแรกในชีวิตนะครับ ที่มาทํา

หนาที่ใน สสร. นี้ เพราะวาอะไร รูไหมครับ พวกเราคงคิดวา มาตรานี้อาจจะไมใชเรื่องสําคัญ  

แตที่จริง คือความเปนตายของประเทศเลยทีเดียวนะครับ มาตรานี้มาตราเดียวสามารถจะทํา

อะไรใหบานเมืองนี้ เกิดความยอยยับไปก็ได หรือจะทําใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมมีโอกาสคลอด

ออกมาอีกเลยก็ไดนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นไมใชเพราะวาเรื่องแรงกระแสกดดันนะครับ แตผมคิดวา

เปนเรื่องของหลักการ ผมเห็นดวยกับพี่เกียรติชัยวา เรามารางรัฐธรรมนูญนี้ เราไดตั้งปณิธานวา 

เราจะมารางเพื่อพี่นองประชาชน จะเอาอํานาจของพี่นองประชาชนใหพี่นองประชาชนใชมาก

ที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นอํานาจที่พี่นองประชาชนใชมากที่สุด ก็คือผานทางอํานาจนิติบัญญัติ

และอํานาจบริหาร เพราะฉะนั้นอํานาจบริหารนั้น ถาไมมาจากพี่นองประชาชน เราจะเชื่อม่ันได

อยางไรครับวาคน ๆ นั้นจะมาทําหนาที่ใหกับพี่นองประชาชน ผมคิดวากวาเราจะไดมาตรานี้มา

เราออกไปรับฟงความคิดเห็นจากพี่นองประชาชนทั่วประเทศ และผมคิดวา เกือบเกาสิบกวา

เปอรเซ็นตที่ทั่วประเทศบอกวา นายกรัฐมนตรีจะตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และวันนี้  

ถาเรามากลับคํา ก็เหมือนกับวาเราไมเคารพเสียงของพี่นองประชาชน ซึ่งเปนเสียงสวนใหญ

บอกกับเรามาวาอยางนั้น พวกเราจะมีโอกาสออกไปรณรงคกับพี่นองประชาชนไดอยางไรครับ 

เพราะคําถามแรกเขาจะถามวา เอา ที่รับฟงไปครั้งที่แลววาอยางไร ก็บอกแลวไง นายกตองมา

จาก สส. ตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไปเขียนคนละอยาง แลวจะมาประชาสัมพันธได

อยางไร จะมาใหพวกเราทําประชามติไดอยางไรนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา อันนี้เปนประเด็น

สําคัญที่วาเราไปรับมาจากพี่นองประชาชน อันที่ ๒ ผมคิดวาระบบรัฐสภานะครับ ไมวาใครจะ

เรียนมาจากทฤษฎีไหนก็ตาม ตองยอมรับวานายกรัฐมนตรี กับสภาตองมีความผูกพัน           

ซึ่งกันและกัน และจะตองมาจากฐานของอํานาจนิติบัญญัตินะครับ ยกเวนระบบประธานาธิบดี 

ซึ่งมีการเลือกตั้งโดยตรง อันนั้นก็เปนอีกระบบหนึ่ง ซึ่งไมตรงกับระบอบประชาธิปไตยอันมี 



 ๒๐๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                 เกศราภรณ ๙๐/๒ 

 

พระมหากษัตริยเปนประมุขอยางของบานเรานะครับ  อันที่ ๓ ผมคิดวา มาตรานี้กวาเราจะ

ไดมานั้น เราไดมาทามกลางเลือด เนื้อของพี่นองประชาชนสวนหนึ่งที่ไดเสียสละไวที่ถนน     

ราชดําเนิน และถนนนี้พวกเราก็ยังตองไปอยูประจํา เราคงจะตองมีความอับอายวา วันหนึ่งเรา

มาทําลายความเสียสละของพี่นองที่ไดเอาเลือดทาไวที่ถนนราชดําเนินนะครับ ผมคิดวาเราคง

จะไมตองการไปยังจุดนั้นอีกแลวนะครับ อันที่ ๔  อันที่ ๕ ก็แลวแตนะครับ ถาเราใหคนอื่นมา

เปนนายกรัฐมนตรีไดนั้น ก็เหมือนกับเราสงเสริมกระบวนการซื้อ ขายยกเขง เพราะใครก็ไดที่ถือ

เงินมาสามารถซื้อในสภานี้ได ซื้อยกเขงเลยนะครับ เพราะวาเขาไมตองไปสมัครสภา

ผูแทนราษฎร เพราะวาไปสมัครก็อาจจะไมไดก็ได ถึงแมจะมีเงินอยางไร แตมาซื้อในสภานี่ซื้อได

งายมาก และมีโอกาสดวยนะครับ เพราะฉะนั้น คนที่ไมเปนสมาชิกสภาผูแทน ครั้งนี้ก็มีโอกาสที่

อาจจะมาเปนนายกรัฐมนตรีได โดยที่ไมมีความผูกพัน หรือเชื่อมตอกับอํานาจนิติบัญญัติเลย 

ยกเวนวา สส.ไปเลือกเขาเทานั้น แตวาเขาไมใชเปนสมาชิกสภาผูแทนนะครับ ผมคิดวาคนที่จะ

มาเปนนายกรัฐมนตรีนั้นตองกลาที่จะลงไปสมัครรับเลือกตั้ง คนเราถาอยากเลนสงกรานตตอง

อยากลัวเปยกน้ํา ถากลัวเปยกน้ําก็ไมรูจะมาเลนทําอะไรนะครับ ก็อยูในบานดูทีวี (TV) ไปแลว

กันนะครับ อีกอันหนึ่งครับ ผมทราบครับวาเวลาผานไปนิดหนึ่ง แตวาเนื่องจากผมยังไมคอยได

พูดวันนี้นะครับ เพิ่งจะมีอารมณวันนี้เองนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตทานประธานสัก     

นิดหนึ่งนะครับ --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                       - ๙๑/๑ 

 



 ๒๐๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                     รัศมี ๙๑/๑ 

 

ผมคิดวา ถาหากพวกเราวันนี้นะครับ ซึ่งที่จริงผมเชื่อวา พวกเรานี่มีความหวังดีตอชาติ 

บานเมืองแนนอนนะครับ เพียงแตวาความคิดเห็นอาจจะตางกันเทานั้น เพราะฉะนั้นวันนี้      

ผมอยากใหพวกเรากลับมาใหความสําคัญกับพี่นองประชาชนครับ เพราะวาในหลายมาตรา   

ผมคิดวา บางทีเราลืมเลือนพี่นองประชาชนไปบาง แตวาอันนั้นก็ยังไมสําคัญมากเทากับมาตรา

นี้  ผมคิดวาถา เราเคารพประชาชน  รักประชาชน  เราตองใหนายกรัฐมนตรีมาจาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และนิ้วของทานวันนี้ที่จะกดไปยังปุม เห็นดวย  ไมเห็นดวย               

มีความหมายที่สุด ขอความกรุณาใหใชนิ้วของทานตรง ๆ ใชสมองของทานโดยที่ไมตองถูก

รบกวนจากเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับ ที่จะทําใหสมองทานบิดเบือนไปนะครับ ผมเชื่อวา

นิ้วของทานวันนี้ ถาตรงไปตรงมาจะนําพาประเทศนี้ไปสูความเจริญรุงเรือง แตถานิ้วของทาน

เกิดอาการเกร็ง 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เดี๋ยว

ใหเขาคิดเองดีกวาครับ 

  นายศิวะ  แสงมณี  :  ไมใชครับ คือวาเขาอาจจะคิดไมถึงก็ได เพราะวาผมพูด

เร่ืองนิ้ว เขาอาจจะไปคิดถึงเรื่องเทาก็ไดครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา นิ้วของทานที่กดลงไปวันนี้ 

จะนําพาประเทศนี้ไปสูความเจริญรุงเรือง หรืออาจจะพาประเทศนี้ไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งพวกเราคง

ไมอยากเห็น ขอกราบขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ขอบพระคุณครับ ทานสมาชิกครับ มีสมาชิกเสนอแสดงความจํานงไวนะครับ มีอาจารย

นครินทร คุณอังคณา ทานวีนัสนะครับ จริง ๆ ถาตัด ผมก็คงจะกลายเปนไมยุติธรรมอีกนะครับ 

แตถาจะตัด สมาชิกก็ตองเสนองดปดอภิปรายกันเองนะครับ มีไหมครับ ไมมีนะครับ ไมมี     

เชิญอาจารยนครินทรครับ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ทานประธานครับ  ผมเสนอทางออกครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  อยา

ออกเลยครับ ใหพูดใหจบเถอะครับ เดี๋ยวจะไปใหญครับ  

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  ครับ ขอบคุณครับ 

 



 ๒๑๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                          รัศมี ๙๑/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ 

อาจารยนครินทรครับ 

  รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผม นครินทร เมฆไตรรัตน นะครับ สสร. ครับ การตัดสินใจเรื่องนี้ 

มีความสําคัญอยางยิ่งนะครับ และผมคิดวา เปนเรื่องเปนเรื่องตายของการรางรัฐธรรมนูญ  

ฉบับนี้ดวยนะครับ ความจริงการโตเถียงเรื่องนายกรัฐมนตรีจะตองมาจาก สส. หรือไมนี่        

ผมเองก็พูด เราคุยกันในกรรมาธิการมานานพอสมควร  เสียงสวนใหญก็ตัดสินไปแลว            

แตผมเคารพเสียงสวนนอย ซึ่งก็ยังคงความเห็นของทานอยู ความสําคัญของเรื่องนี้นี่นะครับ  

ผมอยากจะพูด ๓ ประการดวยกัน 

  ประการที่ ๑ ความจริงก็ซ้ําซอนกับที่หลายทานพูดแลววา มันเปนประสบการณ

การตอสูในการเมืองของไทยเราเอง ผมจําไดหลายทานพูดถึงการเสียชีวิต บางคนพูดถึงเรื่อง

การตอสูอะไรตาง ๆ ซึ่งผมคิดวา ประสบการณเหลานี้มันสะสม มันเปนทุนทางสังคม เปนทุน

ทางประวัติศาสตรซึ่งลบยาก ผมคิดวาการตัดสินใจที่จะไมใหนายกมาจาก สส. นี่ แสดงวาทาน

จะตองหักประวัติศาสตรกัน แลวก็หลายเรื่องนั้นเปนเรื่องที่กระทบกระเทือนตอคนสวนใหญ ผม

คิดวา เร่ืองนี้เปนเรื่องประสบการณ ซึ่งผมจะไมขอพูดยาว เพราะวาหลายทานก็พูดไป ผมฟงก็ดี

แลววา ประสบการณของการตอสูกวาจะไดนายกมาจาก สส. นี่ใชเวลายาวนานหลายสิบป เมื่อ

เราผานขั้นนี้มาแลวก็ ในความเห็นของผมอยาถอยหลังกลับไปเลยนะครับ อยาถอยหลังกลับไป

ใหนายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกเลย  

   ประการที่ ๒ ซึ่งผมคิดวาเรื่องใหญ นอกจากเรื่องประสบการณแลว รัฐธรรมนูญ

นั้นมันเปนกฎ กติกาของประเทศ มันเปนหนาตาของประเทศดวยนะครับ การที่เปนหนาตาของ

ประเทศมันจะตองถูกแปลออกไปเปนภาษาตางประเทศดวย มันเกี่ยวของกับความไวเนื้อเชื่อใจ 

เขาบอกความไววางใจทางการเมืองนี่ ที่เรียกวา ทรัสต (Trust) นี่เปนเรื่องใหญมาก มันก็คลาย 

ระบบเศรษฐกิจเหมือนกัน ถาความไววางใจไมมี มีความเคลือบแคลง ซึ่งมันตีความไปไดเยอะ

มาก หลายทานจะบอกวา ใหสมาชิกไดโหวตกันเองวาจะเชิญใคร ไมเชิญใคร แตผมเชื่อวา ถา

เขียนแบบนั้นนี่ ระบบการจัดการทางการเมือง นอกสภามันจัดการไดอยูแลว จะดวยใชกลไก

อะไรก็ตาม และการโหวตกันในสภาที่จะเชิญคนนอกนั้นเปนเรื่องที่เรามีประสบการณมานาน         



 ๒๑๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                          รัศมี ๙๑/๓ 

 

และผมคิดวา ความไมไววางใจอันนี้จะทําใหรัฐธรรมนูญนั้นหมดสภาพไปเลยนะครับ ผมวา     

นี่เปนเรื่องใหญ มันทําลายเกียรติภูมิ ทําลายความเชื่อม่ัน --------------------------------------------      

 

               - ๙๒/๑ 



 ๒๑๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           บุศยรินทร ๙๒/๑ 

  

รัฐธรรมนูญไมใชแคกฎกติกาอยางเดียว มันเปนความเชื่อม่ัน เปนความศรัทธาทั้งหมดลงไป

ดวย ผมคิดวา ถาเขียนแบบนั้นความไววางใจหายไปเลยนะครับ เหมือนกับการพิมพแบงก 

(Bank note) หรือพิมพธนบัตรแลวเราก็ไมเชื่อวา ธนาคารจะจายไดอยางนี้นะครับ หรือเซ็นเช็ค 

(Cheque) ไปโดยที่ก็รูวา ไมแนใจวาจะจายได หรือจายไมได วัดดวงเอาก็แลวกัน ขึ้นก็อาจจะได

เงิน หรือขึ้นไปก็อาจจะไมไดเงินนะครับ มันยุงวุนวายมาก ความไมไววางใจนั้นมันจะนําใหเกิด

ปญหาทางการเมอืงอีกยาวนาน 

  ประการสุดทายนี่ผมคิดเปนหลักรัฐศาสตร  ซึ่งผมควรจะตองพูด  การที่

นายกรัฐมนตรีเปน สส. แลวเราก็เขียนทั้งหมดมาใหเปนอยางดีนี่ ตองอยาลืมนะครับวา       

ทานนายกนั่งอยูในสภา แลวถาไมไดเปนสมาชิกสภานี่ ระบบตาง ๆ จะจัดการกันอยางไร 

แนนอนในตางประเทศนี่เขาไมเขียน แตเขาก็มีมารยาทดีพอวา คนในสภาจะไมเชิญคนนอกมา

เปน แลวคนนอกก็จะไมบาจี้มารับเปนดวยครับ มันเปนเรื่องของมารยาท เพราะเมื่อทานนายก

มาอยูในสภานี่ มันมีกระบวนการของการตอบกระทู มีกระบวนการของกรรมาธิการ ผมก็ทราบ

วาตอไปกรรมาธิการสภาก็มีบทบาทขึ้นมาอีกเยอะ มีกระบวนการของการอภิปรายไมไววางใจ 

มีการอภิปรายทั่วไป ซึ่งอาจจะโหวต ไมโหวต มีกระบวนการทางสภา ถาทานนายกรัฐมนตรีเปน

คนนอกนี่ ผมบอกทานไดเลยนะครับ กระบวนการทั้งหมดที่รางมาที่ทานใชเวลาหลายเดือนที่ทํา

มานี่ จบกันพอดีครับ ทานไมตองพูดถึงเรื่องสภาเขมแข็ง กระบวนการสภา ซึ่งทานดําเนินการ

มาเปนอยางดีเรียบรอยทั้งหมดนี่ จบลงเพราะนายกรัฐมนตรีไมไดเปนสมาชิกรัฐสภาครับ ผมวา

เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญ เปนเรื่องเปน เร่ืองตาย เปนหลักการทางรัฐศาสตรนะครับวา สมาชิกใน

ระบบรัฐสภานั้นฝายบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งหัวหนาฝายบริหารตองเปนสมาชิกรัฐสภา สวน

คณะรัฐมนตรี คนอื่นก็ควรจะเปนนะครับ โดยมารยาทควรจะเปน แตก็ไมถึงขนาดตายตัววา เรา

จะเอารัฐมนตรีคนนอกมาไมไดนะครับ แตตัวผูบริหาร คณะผูบริหารสูงสุดในระบบรัฐสภา คือ

ทานนายกควรอยางยิ่ง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมาจากสภา ถาไมมาจากสภา กระบวนการทาง

รัฐสภาดําเนินการไมไดเลยนะครับ จะตอบกระทูกันอยางไร ผมอยากรูนะครับ แลวถานายกเปน

คนนอกดวย กระบวนการทั้งหมดมันแปรปรวนไปทั้งหมด แลวมันจะกลายเปนระบบ ซึ่งถามวา

มีอยูไหม ก็ตองบอกวาเราก็คงจะถูกจัดลงไปอยูในฟุตบอลดิวิชัน (Football division) อีก    

ชนิดหนึ่งนะครับ ก็คงจะเปนระบบรัฐสภาที่ลาหลังมาก ๆ ซึ่งผมไมเห็นดวยเลย เพราะฉะนั้น 



 ๒๑๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           บุศยรินทร ๙๒/๒ 

 

โดยหลักวิชานั้นผมคิดวา กรรมาธิการไดตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตองแลววา นายกรัฐมนตรีตองมา

จาก สส. ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ

คงเหลือ ๒ ทานนะครับ ทานอังคณา กับทานวีนัส ทานอังคณายังติดใจไหมครับ ประสงค

อภิปรายอยูหรือเปลาครับ เชิญครับ 

  นางอังคณา นีละไพจิตร (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณคะ อังคณา นีละไพจิตร 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ทานประธานที่เคารพคะ เราสอนประชาชนเสมอวา อํานาจอธิปไตย

มาจากปวงชนชาวไทย เพราะฉะนั้นประชาชนยอมตองมีสิทธิที่จะเลือกผูนําของเขาเอง ถาหาก

วาเรากําหนดวา นายกตองมาจากผูอ่ืนซึ่งไมใชมาจากประชาชน หรือเปดชองใหนายกมาจาก  

ที่อ่ืน ก็หมายถึงเราเองกําลังดูถูกประชาชน จริงอยูนะคะ อาจมีผูเคยพูดวาประชาชนเปน

อยางไรเราก็ได สส. แบบนั้น เราก็ไดผูนําแบบนั้น แตปญหาเหลานี้เกิดจากความไมรูของ

ประชาชนเอง เกิดจากปญหาการดอยการศึกษา ใครก็ตามที่เอานโยบายประชานิยม หรือการ

ใหมาหลอกลอ ประชาชนก็อาจจะหลงไปไดชั่วครั้ง ชั่วคราว แตสุดทายนี่ดิฉันยังเชื่อนะคะวา 

นายกที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งไมมีวันที่จะเขาใจปญหาประชาชนอยางแทจริง นายกที่ไมไดมา

จากการเลือกตั้งอาจมีความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร ในดานการตางประเทศ แตไมมีวันที่

จะเขาใจถึงปญหาคนยาก คนจนจริง ๆ ดิฉันหวังวา สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญชุดนี้ คงจะไมไป

สะกิดแผลเกาที่เกิดขึ้นกับประชาชนเมื่อครั้งหลาย ๆ ปที่ผานมาใหเลือดซึมขึ้นมากอีกนะคะ 

ทานประธานคะ รัฐธรรมนูญฉบับนี้แปลกกวารัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนที่ตองผานการลงประชามติ 

แตถาหากวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถผานประชามติได ประชาชนจะรูสึกวา รัฐธรรมนูญฉบับ

นี้เปนของประชาชนอยางแทจริง ประชาชนจะตองรูสึกหวงแหน และปกปองรัฐธรรมนูญ        

ไมวาจะเปนใครก็ตามก็จะไมมีความชอบธรรมที่จะมาทําลายรัฐธรรมนูญของเขาได ดิฉันวา   

ถาหากวามาตรานี้ไมผาน เผลอ ๆ เราอาจไมตองทําประชามติก็ไดคะ ขอบพระคุณคะ 

 

             - ๙๓/๑ 



 ๒๑๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร ๙๓/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ  

ทานวีนัส เมื่อกี้เสนออะไรครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ผมขอบคุณทานประธานครับ ถาผมรออาวุโส ผมไมได

พูดหรอกครับทานประธานครับ  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม วีนัส ครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :           

ขอประทานโทษครับ ของทานยกมือทีหลังเพื่อนนะครับ เดี๋ยวจะกลายเปนผมไมใหทานพูด  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ครับ ไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : นะครับ

เชิญครับ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :   ใหผมพูดตอนนี้เลยใชไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ ใช

ครับ หมดแลวครับ เหลือทานคนเดียวแลวครับ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :   ขอบคุณครับ ทานประธานครับ เกี่ยวกับมาตรา ๑๖๗ 

(๒) นี่ ผมวาเปนเรื่องที่เปราะบาง จริง ๆ แลวผมจะอภิปรายสนับสนุนยกรางนะครับ แตตอนนี้

เปลี่ยนใจแลวครับ ผมเรียนอยางนี้ครับวา เราตางฝายตางหวังดีตอชาติบานเมืองทั้งนั้น ไมวา

นายกจะมาจากคนนอก หรือวานายกจะมาจาก สส. ก็ตาม สวนใหญเปนผูหลักผูใหญที่ผม

เคารพนับถือทั้งนั้นในสภารางแหงนี้นะครับ สิ่งที่อยากจะกราบเรียน ก็คือเรายอมรับในสังคมที่

เกิดความแตกตางจากตรงนี้ ในหลักการที่เห็นวา แตละทานก็มีเหตุผลสนับสนุนซึ่งก็เปน

ทางออกอยางหนึ่งเชนกัน แตสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนวา ในระบบของการเลือกตั้งระบอบ

ประชาธิปไตยนั้น เรายืนหลักของการตอสูตั้งแตอุดมการณ มาถึงพรรคการเมือง มาถึงหัวหนา

พรรค แลวถึงจะมาเปนนายกรัฐมนตรีอันสมเกียรติ เหลานี้ตอสูมาจากประสบการณทาง

การเมืองทั้งสิ้น ลวนแลวแตใชเวลา แตวาขออนุญาตเอยนามทานอาจารยศรีราชา กับทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ ทานก็หวังดี 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ    

ไมตองพาดพิงนะครับ เดี๋ยวไมจบครับ เอาของทานเลยครับ เชิญครับ 

 



 ๒๑๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รสรินทร ๙๓/๒ 

 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :   ถาอยางนั้นผมโยนใหทานประธานเลยวา ชวยหาทาง

ออกใหทั้ง ๒ ทานนี้ดวยครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ  

ทานสมาชิกครับ ถือวาหลายทานอภิปรายก็แสดงจุดยืนของแตละทานนะครับ ผมวานาจะ

พอเพียงแลวครับ เปนที่เขาใจแลวครับวา เจตนาของแตละทานนะคิดอยางไรนะครับ ทานชูชัย

ทานพูดไปแลว พอเถอะครับ นะครับ ทุกคนก็ไดพูดกันแลวครับ ขอความกรุณาเถอะครับ 

  (นายเสรี  สุวรรณานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ ง )                    

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)                  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ    

ผมจะถามทานสมาชิกนะครับวา ทานเห็นดวย เดี๋ยวทานโทษนะครับ ในมาตรา ๑๖๗ 

กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นดวยกับรางเดิมกอนมีการแกไขมีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ไมมี   

นะครับ หากทานสมาชิก เมื่อกี้ที่อภิปรายกัน คืออยูในวรรคที่ ๒ นะครับ วรรคอื่นทานคง         

ไมติดใจนะครับ หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการในวรรคที่ ๒ นะครับ ใหกด เห็นดวย 

หากเห็นดวยกับทานอาจารยศรีราชาที่ขอสงวนความเห็นไว โดยขอตัดออกทั้งหมดนะครับ     

ถูกไหมครับ ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ ก็มีอยู ๒ ทางนะครับ อาจารยกิตติมีอะไรครับ 

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ : ขออนุญาตครับ ทานประธานครับ เมื่อสักครู

ทานประธานพูดถึงวา วรรคอื่นไมติดใจนั้น ไมใชนะครับ กลุมที่ ๒ ยังขอติดใจในวรรคที่ ๔ อยู

ครับ ขอใหพิจารณาเฉพาะวรรคที่ ๒ กอนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ออ ยังมี

อยูนะครับ 

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :   ครับผม ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : อยางนั้น

ทานโทษนะครับ อยางนั้นเฉพาะวรรคสองนะครับ วรรคที่ ๒ ของทานอาจารยศรีราชา ขอตัด

ออกทั้งหมดนะครับ หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยที่จะ 



 ๒๑๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รสรินทร ๙๓/๓ 

 

ตัดออกทั้งหมดนะครับ เฉพาะวรรคสองนะครับ ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์มีอะไรครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมขอถามนิดเดียวครับทานประธาน    

ผม เจิมศักดิ์ครับ ถาผมเห็นดวยกับกรรมาธิการ แตวาผมมีเงื่อนไขวา ในระยะเวลาหนึ่งแลวนี่ 

ใหงดใชวรรคนี้ ผมจะกดอะไรครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ก็กดได ๒ 

อยางนี่ละครับ อยางอื่นอาจารยตองคิดเอาเองแลวครับ เพราะมันมีแค ๒ ญัตติครับ ตอนนี้ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ตกลงอยางอื่นกดไมไดใชไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ 

อยางอื่นกดไมไดครับ ตัดสินใจเองครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เดี๋ยวไปกดที่บานแลวกัน ขอบพระคุณ

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ แต

อยาเอาเครื่องที่รัฐสภากลับไปนะครับ ทานลงคะแนนเรียบรอยหรือยังครับ ลงคะแนนเรียบรอย

ทุกทานแลวนะครับ ขอปดการลงคะแนน เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๗๓     

ไมเห็นดวย ๔ งดออกเสียง ๓ นะครับ เปนไปตามกรรมาธกิารนะครับ 

 

                       - ๙๔/๑ 

 

 

  

 



 ๒๑๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                      กมลมาศ ๙๔/๑ 

   

    วรรคที่ ๓ นะครับ วรรคที่ ๓ มีทานใดติดใจไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ไมมี  

นะครับ วรรคที่ ๔ นะครับ มีสวนของทานอาจารยวิชัย รูปขําดี นะครับ ของอาจารยเจิมศักดิ์  

ปนทอง นะครับ แตของอาจารยเจิมศักดิ์นี่ รูสึกจะเหมือนกับกรรมาธิการไปแลวนะครับนี่       

เดี๋ยวนะครับอาจารยครับ ทานสุรชัยนะครับ เชิญของอาจารยวิชัยกอนนะครับ อาจารยกิตติครับ 

เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยกิตติ  ตีรเศรษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม กิตติ ตีรเศรษฐ สสร. ครับ ทานประธานครับ ในมาตรา ๑๖๗ วรรค

สี่นี่นะครับ ไดมีการแกไขไปจากรางเดิม โดยทางกรรมาธิการไดแกไขนะครับ ซึ่งของเดิมได

กําหนดไววา นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระ หรือเกินกวา ๘ ปมิได สุดแต

ระยะเวลาใดในการดํารงตําแหนงกรณีใดจะยาวกวากันนะครับ ซึ่งตอมาในรางปจจุบันก็ไดตัด

ใหเหลือแตเพียงวา นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา ๘ ปมิไดนะครับ         

ทานประธานครับ ในประเด็นนี้นะครับ กลุมของทานอาจารยวิชัย รูปขําดี ซึ่งผมเปนผูรับรอง

ญัตติอยูดวยนะครับ ไดขอเสนอแปรญัตติ โดยใหตัดขอความในวรรคสองออกทั้งหมด ดังนั้น

ถึงแมวาทางกรรมาธิการจะไดมีการแกไขไปบางสวนนะครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

วรรคสี่กระมังครับอาจารย 

  รองศาสตราจารยกิตติ  ตีรเศรษฐ  :  ประทานโทษครับ วรรคสี่ ถึงแมวาทาง

กรรมาธิการจะขอแกไขไปแลวบางสวนก็ดี ทางกลุมก็ยังขอที่จะใหมีการตัดออกทั้งวรรคนะครับ 

ซึ่งในเรื่องของการที่ใหเขียนเหลือเพียง ๘ ป เทานั้นนี่นะครับ ไมใหเกิน ๘ ปนั้น กระผมคิดวา 

จริง ๆ แลวตัวเลข ๘ ป ก็คงจะยึดโยงอยูกับเร่ืองของวาระการดํารงตําแหนงที่วา วาระของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร วาระละ ๔ ป เพราะฉะนั้นในนี้ก็จะเหมือนคลาย ๆ วา กําหนดไววา  

๒ วาระเชนเดียวกัน ถาไมมีการยึดโยงกันก็คงจะเปนเรื่องที่คงจะตองหาคําตอบเพิ่มเติมดวยวา

ทําไมถึงใช ๘ ป นะครับ อยางไรก็ตามในสวนนี้นะครับ เหตุผลที่ทางกลุมขอเสนอใหตัดวรรคนี้

ออกทั้งหมดนี่นะครับ เนื่องจากวา เหตุผลจะมีอยูสองสามประการนะครับ  



 ๒๑๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                    กมลมาศ ๙๔/๒ 

 

  ประการแรก  การบัญญัติใหนายกรัฐมนตรีดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน              

๒ วาระ หรือเกินกวา ๘ ป มิไดนั้น นาจะขัดแยงกับสาระสําคัญของการปกครองในระบอบ

รัฐสภานะครับ ที่การดํารงอยูของฝายบริหารจะขึ้นอยูกับการไดรับการสนับสนุน หรือความ

ไววางใจจากสภาผูแทนราษฎร ซึ่งกรณีนี้จะไมใชระบบของการดํารงตําแหนงของประธานาธิบดี 

อยางเชนในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกานะครับ ซึ่งสหรัฐอเมริกาจะมีการปกครองในระบอบ

ประธานาธิบดีนะครับ ดังนั้นในเรื่องนี้นี่นะครับ จึงไมควรจะกําหนดในเรื่องของระยะเวลา      

แตควรจะปลอยใหเปนไปตามกระแสการเมืองก็คือ ถาหากวาประชาชนตองการ และ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ยังยินดีที่จะสนับสนุนใหผูหนึ่งผูใดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี   

เกินกวา ๘ ป ก็ควรจะปลอยใหเปนไปตามระบบรัฐสภานะครับ แลวเมื่อสักครูในวรรคสองเราก็

ไดพูดกันชัดเจนไปแลววา นายกรัฐมนตรีจะตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนะครับ ดังนั้น 

ผูที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเมื่อมาเปนนายกรัฐมนตรี เกิดดํารงตําแหนงอยูในชวงใด 

ชวงหนึ่งและครบเกิน ๘ ป และตองออกกลางคัน อันนั้นก็คงจะเปนเรื่องที่ไมถูกตองนะครับ 

   ประเด็นที่ ๒ ก็คือเร่ืองนี้นะครับ คิดวานาจะเปนเรื่องของการที่จะรอนสิทธิของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการที่จะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเชนเดียวกันนะครับ 

เนื่องจากวา ในการอภิปรายในมาตราที่ผานมานี่นะครับ ไดมีเพื่อนสมาชิกไดขอเสนอญัตติให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงไดไมเกิน ๔ วาระติดตอกัน ซึ่งที่ประชุมนี้ก็ไดใหความ 

ไมเห็นดวยไปแลวนะครับ ก็คือปลอยใหเปนเรื่องของการดํารงตําแหนงไปตามที่ไดรับการเลือก

มาจากประชาชน -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๙๕/๑ 

 



 ๒๑๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                ศันสนยี ๙๕/๑ 

 

เพราะฉะนั้นถาหากวา ไดรับการเลือกมาจากประชาชน แลวมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  

แลวจะตองถูกกําหนดระยะเวลาไวเพียง ๘ ป ก็นาจะไมใชสิ่งที่ถูกตองนะครับ  

  และอีกประเด็นหนึ่งนะครับ เร่ืองของการกําหนดระยะเวลาไวที่ ๘ ปนั้น ในทาง

ปฏิบัติก็อาจจะไมสามารถที่จะบังคับใชไดจริงนะครับ ถาหากวาถึงระยะเวลาที่กําหนดแลวมี

การไมสามารถจะดํารงตําแหนงตอไปได ก็อาจจะมีผูอ่ืนมาคั่นในชวงระยะเวลาใด เวลาหนึ่ง 

และหลังจากนั้น ผูนั้นก็สามารถกลับมาดํารงตําแหนงไดอีก ๘ ป เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ ผมคิด

วาการบังคับใชของวรรคที่ ๔ ในมาตรา ๑๖๗ ก็ไมนาจะเกิดผลแตประการใดนะครับ ก็อยากจะ

ขอหารือทานกรรมาธิการยกรางในประเด็นนี้วา ทานจะมีความเห็น หรือมีเหตุผลประการอื่น    

ที่จะพิจารณาวา ควรจะดํารงไวซึ่งวรรคสี่ตามที่ทานแกไขหรือไมอยางไรนะครับ ก็อยากจะรับฟง

คําชี้แจงของทานกรรมาธิการยกรางดวย ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  วรรคสี่ 

ทานอาจารยวิชัยขอตัดออกทั้งหมดนะครับ คือไมตรงกับของใครนะครับ ไมตรงกับทานอื่น     

นะครับ เพื่อใหยุติประเด็นนี้ไปเลยนะครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ ที่ขอตัดออกทั้งหมด       

นะครับ คือไมเอาเวลาเลยครับ ของคนอื่นเขาไมมีประเด็นนี้ครับ เดี๋ยวเขาไปเปนเรื่องอื่นครับ 

  นายประพันธ  นัยโกวิท  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ สําหรับในรางมาตรา ๑๖๗ วรรคสี่นี่นะครับ เปนการพิจารณาโดย

คํานึงถึงพื้นฐานการเมืองของประเทศไทยนะครับ ซึ่งมีปญหามาเปนลําดับนะครับ จนกระทั่งได

มีการเสนอไปทางวิชาการวา ถาหากวานายกรัฐมนตรีนี่ดํารงตําแหนง ๒ วาระนะครับ วาระหนึ่ง 

๔ ป และเปนไมเกิน ๒ วาระ คือ ๘ ปนี่ ก็จะลดกระแสความกดดันทางการเมืองนะครับ จาก

ประวัติศาสตรทางการเมืองที่ผานมา ทานจะสังเกตเห็นไดวา แทบจะเปนไปไมไดเลยครับที่วา

นายกอยูครบ ๒ วาระ ๘ ป และอยูดวยความราบรื่นนะครับ จะมีปญหามาโดยตลอดนะครับ 

โดยเหตุนี้นี่นะครับ เมื่อตอนที่มีการยกรางและเสนอบทบัญญัติในมาตรา ๑๖๗ วรรคสี่นี่นะครับ 

จากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนะครับ ซึ่งกระผมเองไดพยายามติดตามการรับฟง

ความคิดเห็นนะครับ ของพี่นองประชาชนผานการรับฟงนะครับ ของกรรมาธิการภาคตาง ๆ โดย

ตลอด และติดตามมาโดยตลอดนะครับ ในประเด็นที่วา ใหนายกรัฐมนตรีดํารงตําแหนง

ติดตอกันไมเกิน ๒ วาระนี่ ประชาชนสวนมากเห็นดวยนะครับ ฉะนั้นในกรรมาธิการถึงไดเขียน 



 ๒๒๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                ศันสนยี ๙๕/๒ 

 

ในตอนแรกวา นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระ หรือเกินกวา ๘ ป ไมได 

สุดแตระยะเวลาในการดํารงตําแหนงกรณีใดจะยาวกวากันนะครับ แตเนื่องจากวาเรากําหนด  

ดูจํานวนระยะเวลาแลวนี่นะครับ เวลา ๘ ป คือยาวที่สุดของ ๒ วาระ เพื่อไมใหสับสนในการ

ตีความ จึงกําหนดตรง ๆ วา นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา ๘ ปไมไดนะครับ 

ซึ่งหลักการที่ใหผูบริหารดํารงตําแหนง ๒ วาระนะครับ ไมใชเปนเรื่องใหมนะครับ ในการบริหาร

ในระดับทองถิ่นนะครับ ไดมีพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๕/๒ ก็บัญญัติใหนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดดํารงตําแหนงนี่นะครับ วาระละ ๔ ป ไมเกิน ๒ วาระติดตอกันเชนเดียวกัน  

นะครับ รวมทั้งกรณีซึ่งเปนนายกเทศมนตรี ก็มีพระราชบัญญัติเทศบาลนะครับ พุทธศักราช 

๒๔๙๖ บัญญัติในลักษณะทํานองเดียวกัน หลักการอันนี้นี่ไมไดเปนหลักการที่เปลี่ยนแปลง 

หรือเพิ่มขึ้นใหมนะครับ แตวามีที่มาที่ไปอยูแลวนะครับ จึงคิดวาอันนี้ก็ เปนหลักการที่

กรรมาธิการไดเสนอ และก็รับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาโดยตลอดครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ประเด็นเดียวกันนะครับ เชิญทานอาจายรุจิราครับ 

  รองศาสตราจารยรุจิรา  เตชางกูร  :  คะ กราบเรียนทานประธานนะคะ กลุม

เดียวกับทานอาจารยวิชัย รูปขําดี นะคะ ขอประทานอภัยคะ ขอสนับสนุนทานอาจารย อธิการ

กิตติวา ใหยกเลิกวรรคสี่ออกไปใหหมดนะคะ ขอโตแยงทานกรรมาธิการสักครู กรณีประเทศไทย

เรานั้นนี่นะคะ เรามีนายกรัฐมนตรี ๒๔ คน มี ๘ คนที่มาจากการเลือกตั้ง จากประชาชน คือมา

จาก สส. นะคะ และมีเพียงคนเดียวเทานั้นที่อยูถึง ๔ ป ๘ ปนี่คงยากมากนะคะ  ---------------- 

 

                                                                                                                      - ๙๖/๑ 

 



 ๒๒๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        นิวรา ๙๖/๑ 

 

คนที่อยู ๔ ป นั้นก็เปนเรื่องแปลกแตจริงในแงที่วา เมื่อครั้งเปนรัฐบาลผสมสามารถอยูได ๔ ป 

แตพอเปนรัฐบาลที่มาจากพรรคเดียวอยูไดแคปเทานั้น ทีนี้มองไดในดานของตางประเทศบาง

นะคะ เขาไมมีเขียนเชนนี้ เมื่อสักครูไดฟงวาทะที่เปนคติพจนของกรรมาธิการยกรางที่วา 

ปรัชญาของการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราไมตองการคนไมดี แตเราตองการพิทักษคนดีดวย การ

มีมาตรานี้ก็อาจจะไปเปนการกีดกันคนที่ดี ในตางประเทศเขาก็มีนายกรัฐมนตรีที่มาจาก สส. 

อยางเชน อังกฤษ เขาก็มีมารกาเรต แธตเชอร (Margaret Thatcher) อยูถึงเปน ๑๐ ป         

หรือในกรณีของเยอรมัน นายกรัฐมนตรีเฮลมุต โคหล (Helmut Kohl) เขาอยู ๑๖ ป การที่อยู 

๑๖ ปนี้จึงทําใหเยอรมันทั้งสองที่แตกแยกกัน คือเยอรมันตะวันตก และเยอรมันตะวันออก       

รวมเปนเยอรมันเดียวได นี่คือของตางชาติ แตกรณีของไทยนั้น อยาวาแต ๘ ปเลย นายก    

ที่มาจาก สส. ถาอยูเกิน ๒ ป ก็นับวาเกงมาก เหตุผลที่ใหตัดวรรคสี่ของมาตรา ๑๖๗ นั้น 

เพราะวานอกจากฟงความคิดเห็นของสถาบันทางการศึกษาจาก ๑๒ องคกรแลวนะคะ    

มาตรานี้นี่ ถาตัดออกมันจะทําใหไมรุงรังดวย เพราะวาเขียนไวนี่นอกจากผิดหลักการของระบบ

รัฐสภาแลว กรณีของไทยความเปนไปไดอยาวาแต ๘ ปเลย ๔ ป สําหรับนายกรัฐมนตรีที่มาจาก

การเลือกตั้งนั้นยากมาก และรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะ ไดใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนมากมาย 

เพราะฉะนั้นผูใชอํานาจรัฐดูเสมือนหนึ่งวา จะมีเสถียรภาพนอยอยูแลว รัฐบาลที่มาจากการ

เลือกตั้งสมัยที่จะถึงนี้ ถาอยูเกิน ๒ ปก็นับวาเกงแลว เพราะฉะนั้นอยากเสนอใหกรรมาธิการ  

ยกรางนะคะ ตัดวรรคนี้ทิ้งไป จะไดไมรุงรงัดวย ขอบพระคุณคะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ คือ

คณะทานนี่นะครับ ๒ ทานแลวนะครับ ทานโอรสก็ยกมือนะครับ ทานสมยศใชไหมครับ ก็ยกมือ 

นะครับ ยังติดใจไหมครับ ๒ ทาน คงเนื้อหาก็นาจะเขาใจไหมครับ  

  นายสมยศ  สมวิวัฒนชัย  : ครับ ผมสั้น ๆ นะครับ ทานประธานที่เคารพ ผม  

นายสมยศ สมวิวัฒนชัย สสร. นะครับ เร่ืองของการที่มีการพูดคุยกัน เสนอกันในเรื่องของการ

เปนนายกรัฐมนตรีตอเนื่องกัน ๒ สมัย ไมเกิน ๘ ป ก็เกิดจากความวิตกกังวลนะครับในชวงที่

ผานมา แตก็ไดพิสูจนแลววา การที่จะเปนนายกรัฐมนตรีที่มีความเคลือบแคลงสงสัยคงจะ

เปนไดไมยาวถึง ๘ ป เพราะฉะนั้นผมคิดวา จากนี้ไปเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้คลอดออกไป       

ผมหวังวาประเทศไทยคงจะเจริญรุงเรืองอยางตอเนื่องยาวนาน  เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรี 



 ๒๒๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                         นิวรา ๙๖/๒ 

 

นาที่จะไดนายกที่ดีนะครับ ก็ไมนาจะปดโอกาส ผมก็เลยอยูในกลุมที่เสนอวา ใหตัดออกนะครับ

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) : 

นายกรัฐมนตรีนะครับ อยานายกรัฐมนตีนะครับ เปลี่ยนไปหมดแลวครับตําแหนงนี้ครับ ทีนี้ใน

สวนที่ตัดออกทั้งหมดนี่นะครับ ทานกรรมาธิการวาอยางไรครับ ออ ตอบไปแลวใชไหมครับ ทาน

ยังยืนยัน เดี๋ยวอยางนั้นผมฟงใหทั่วกอนนะครับ จะไดพิจารณาดูวา จะตัด หรือไมตัดอยางไร 

นะครับ ของทานวิชัยนะครับ ของทานวิชัยก็อภิปรายครบนะครับ ทีนี้วรรคสี่ก็มีของอาจารย  

เจิมศักดิ์นี่เหมือนกรรมาธิการ กรรมาธิการเขายอมแลวนี่ครับ ใชไหมครับ แกเหมือนกันแลวนี่

เทาที่ผมดูนี่  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ผม เจิมศักดิ์นะครับ ถูกตองครับ 

กรรมาธิการเขาแกมาตรงกับผม แตทานบอกวาของผมไปแปรญัตติตรงกับกรรมาธิการ ไมใช 

นะครับ เพราะวาผมยังไมรูเลยวา อันนี้กรรมาธิการเขาจะเขียนอะไร แตวาผมนี่ไดยื่นแปรญัตติ

กอน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ 

ตรงกันแลวครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : แลวคุณศักดิ์ชัยมีประเด็นที่จะถาม ซึ่งผม

ตอบเขาไมได ตอนนี้เราตรงกันแลว แตวาคุณศักดิ์ชัยถามผม ผมตอบเขาไมได ตองกรุณาให

คุณศักดิ์ชัยถาม เปนคําถามที่ดีนะครับ ชวยตอบแทนผมดวย บัดนี้เปนของทานแลวนะครับ  

 

                                                                                                                      - ๙๗/๑ 

   



 ๒๒๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                เสาวลักษณ ๙๗/๑ 

  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ

เดี๋ยวคอยถามนะครับ เอาญัตติครับ เดี๋ยวสมาชิกที่เขาเสนอไวนะครับ จะเสียนะครับ ถาสงสัยนี่

นะครับ อยางที่วันนั้นถาม ผมบอกใครไปทานหนึ่ง สงสัยตองไปถามกันเองนะครับ ตอนนี้ญัตติ

ของทานสุรชัยนะครับ วรรคที่ ๔ เชิญทานสุรชัย ยังติดใจไหมครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบพระคุณครับทานประธานครับ สําหรับ 

มาตรา ๑๖๗ วรรคทาย กลุมของผมไดขอแปรญัตติไวนะครับ แตกอนอื่นตองขอเรียนวา       

เห็นดวยวา จะตองคงมี ๑๖๗ วรรคทายอยู ดวยเหตุผลที่วา เพื่อใหมีกําหนดระยะเวลาในการ

ดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีไวนะครับ ไมเชนนั้นยิ่งอยูนาน ยิ่งสืบทอดอํานาจนะครับ 

ประเด็นคงมี แตปญหาวา ควรที่จะกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเปนวาระ หรือเปน

จํานวนป กลุมของผมเห็นวา ควรที่จะกําหนดเปนวาระ โดยขอแปรญัตติวา นายกรัฐมนตรีจะ

ดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระมิได เหตุผลที่กลุมของผมไมเลือกที่จะใชระยะเวลา ๘ ป    

ก็เนื่องจากวา การที่นายกรัฐมนตรีดํารงตําแหนงติดตอกัน เงื่อนไข คือตองติดตอกันนะครับ ถา

ไมติดตอกันก็ไมเขาหลักเกณฑ ติดตอกัน ๒ วาระนั้น ถือวาไดทํางานเพียงพอแลว การที่กําหนด

เปนระยะเวลาจํานวนปนั้น อาจจะทําใหมีปญหาเกิดขึ้นได ในกรณีที่วาระใด วาระหนึ่งนั้น 

นายกรัฐมนตรีผูนั้นอยูไมครบ ๔ ปนะครับ ยกตัวอยางเชน วาระที่ ๑ อยูได ๓ ป  วาระที่ ๒ อยู

ได ๔ ป รวมแลว ๗ ป ถาเราใชเงื่อนไขของระยะเวลาเปนตัวนับ หมายความวา วาระที่ ๓ ทาน

ยังอยูตอได แตอยูไดเพียง ๑ ปนะครับ ก็จะทําใหมีปญหากับรัฐบาลในวาระที่ ๓ เพราะวาตาม

บทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในมาตรา ๑๗๖ บัญญัติไววา รัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก

ตําแหนงเมื่อ (๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๗๘  ทีนี้ ๑๗๘  

เขียนตอไปอีกครับทานประธานวา เมื่อครบกําหนดวาระแลว ความเปนรัฐมนตรีของ

นายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลง ก็จะมีผลทําใหคณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลในวาระถัดไปดํารงอยูได

เพียงเทาที่ระยะเวลาที่เหลืออยูของนายกรัฐมนตรีผูนั้นเทานั้นเอง ก็จะทําใหเกิดปญหากับ

รัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีที่เหลืออายุไมครบวาระ ดวยเหตุผลที่กราบเรียนมา คณะของกระผม

จึงมีความเห็นวา เพื่อมิใหเกิดสภาพเหตุการณดังกลาวขึ้นกับรัฐบาล จึงเห็นควรวา ใหกําหนด

เปนติดตอกันไมเกิน ๒ วาระ ครับ  

 



 ๒๒๔ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๙๗/๒ 

  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ 

ครบทุกญัตติแลวนะครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขออนุญาตครับทาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   เดี๋ยว

ครับ ของทานมีหรือครับ ไมมีนี่ครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :   มีครับ  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :   ทานประธานครับ ขออนุญาต ของผมเปนคนสงวน

คําแปรญัตติไวครับ ตรงวรรคสี่  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ไมเห็นมี

เลยครับ มาตรา ๑๖๗ นะครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  บรรทัดเดียวกับทานสุรชัยครับ  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  : ทานประธานดูเลมเขียวนะครับ นายสุรชัย        

เลี้ยงบุญเลิศชัย และนายวัชรา หงสประภัศร นะครับ ซึ่งผมเปนคนสงวนคําแปรญัตติไวครับ  

ผม วุฒิชาติครับทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ออ หรือ

ครับ เลมผมนี่ เลมที่แจกตอนแรกหรือครับ ของทานมีหรือครับ  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  : มีครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  และ

ของทานวัชรา หรือทาน 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ของผมครับ วุฒิชาติ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  มอบใหทานวุฒิชาติครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ 

ถาของทานมี ก็เชิญครับ ตองมีนะครับ 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  มีครับ อยูในนี้ครับ รับรองครับ ทานประธานครับ 

พอดีคุณศักดิ์ชัยเขามีคําถามดวย ผมขออนุญาตยกสิทธิตรงนี้ใหคุณศักดิ์ชัย เพราะเขาเปน      

ผูรับรองในประเด็นของทานวัชราเหมือนกันครับ ขอบคุณครับ  



 ๒๒๕ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เสาวลักษณ ๙๗/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

อาว แลวทานไมอภิปรายแลวหรือครับ ใหทานศักดิ์ชัย  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ผมยกใหทานศักดิ์ชัยเลยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ไมใชยก

หรอก ผมก็จะใหทานอยูแลว เพราะวาเมื่อกี้ทานศักดิ์ชัยบอกวา ทานถามอาจารยเจิมศักดิ์แลว 

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ตอบไมได ผมก็เลยสงสัยวา ถามอะไร ขนาดอาจารยเจิมศักดิ์ตอบไมได 

แสดงวาตองเรื่องใหญแลว ผมเขาใจวาอาจารยเจิมศักดิ์จะตอบไดทั้งหมดนะครับ  ตกลงของ

ทานวุฒิชาติ เร่ืองเดียวกันเลยใชไหมครับ เชิญครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  : กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผม ศักดิ์ชัย ครับ  

ขออนุญาตเรียนทานประธานนิดหนึ่งครับ ผมเปนผูรวมแปรญัตติในกลุมอาจารยวัชราครับ 

เพราะฉะนั้นขออนุญาตใชสิทธิตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ คืออยางนี้ครับ ในสิ่งที่ขอแปรญัตติใน 

วรรคสี่นี้ก็คือวา นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระมิไดนะครับ ความหมาย 

ก็คือวา ถาเราเขียนเปน ๘ ป อยางที่กรรมาธิการยกรางไดแกไขนะครับ ----------------------------- 

 

                        - ๙๘/๑ 

 

 



 ๒๒๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                 พรเทพ ๙๘/๑ 

  

ผมก็เลยตั้งคําถามวา ถาสมมุติวา นายกรัฐมนตรีนะครับ ก็เปนวาระที่ ๑ ครบ ๔ ป เลือกตัง้กลบั

เขามาใหม ไดเปนอีก ๒ ป แลวยุบสภานะครับ คําถามวา ยุบสภาเสร็จ เลือกตั้งครั้งที่ ๓ กลับมา

เปนนายกรัฐมนตรีอีก ทีนี้เปนอยางไรครับ เปนได ๒ ป ถูกไหมครับ แลวถาเขาปที่ ๗ ละครับ 

วาระแรกอยู ๒ ป วาระที่ ๒ อยู ๓ ป แลวเหลือเวลาอีก ๑ ป เลือกตั้งใหม แลวทําอยางไรครับ          

ตองเปลี่ยนนายกเลยใชไหมครับ นั่นคือประเด็นคําถาม ทีนี้ หรือสามปครึ่งนี่ครับ ถาเลือกตั้ง

ใหมก็กลับมาเปนอีกครึ่งป อีก ๖ เดือน ความหมายผมอยางนี้ครับ คือถาเปน ๒ วาระไมเกิน 

ติดตอกันเกิน ๒ วาระนี่ มันมีความชัดเจนมากยิ่งกวา ก็เลยเรียนหารือครับวา ถาอยางนี้แลวนี่

ผมคิดวา ในรางที่เราขอแปรญัตติไวนี่ ก็ขออนุญาตยืนยันตามนี้นะครับ คงไว ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :           

ครับ เห็น เจอแลวครับ ขออภัยทานศักดิ์ชัยนะครับ พอดีมันอยูในบรรทัดเดียวกับทานสุรชัย    

นะครับ ผมก็เลยมองไมชัดนะครับ เลยขามไปหนอย ขออภัยดวยนะครับ ของทานมีครับ ญัตติ

ของทานมี เชิญทานกรรมาธิการครับ  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิก    

ผูทรงเกียรติครับ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ ถาเปนไปตามที่ทานขอแปรญัตติ

นะครับ ตัดคําวา เกินกวา ๘ ปออกไปนี่นะครับ ก็จะเปนวา นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกิน ๒ วาระมิได นี่นะครับ ๒ วาระอันนี้นี่นะครับ อยางเชน กรณีที่นายกรัฐมนตรี

บริหารราชการแผนดินไปได ๑ ปนะครับ ปรากฏวา แพโหวตในสภา ตองยุบสภาเลือกตั้งใหม 

อันนี้ก็ถือวา ๑ วาระแลวครับ พอเลือกตั้งใหม ทานเกิดมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกนะครับ ปรากฏ

วาบริหารไปได ๑ ปนะครับ แพเสียงในสภานะครับ ตองยุบสภา เทากับ ๒ วาระแลวนะครับ 

สรุปแลวนายกรัฐมนตรีทานนั้น ไดเปนแค ๒ ปเทานั้นเองนะครับ ฉะนั้นดวยเหตุนี้นี่ กรรมาธิการ

นี่ถึง เจตนาตองการจะเอาระยะเวลา ๘ ป เปนตัวกํากับนะครับ คือหมายความวา ทานอาจจะ

อยูในวาระนี้อาจจะมากกวา ๒ วาระก็ได แตวาถายังไมเกิน ๘ ป ทานก็อยูไดนะครับ คือทานอยู

ไดนี่ หมายความวา ติดตอกันไมเกิน ๘ ป อยูในตําแหนงอันนั้นนะครับ ไมรวม เจตนารมณของ

กรรมาธิการนี่ไมรวมในชวงรักษาการนะครับ อยางเชน เปนนายกรัฐมนตรีนะครับ อยู ๔ ป ครบ

วาระ ปรากฏวาไมมีใครลมไดเลยนี่นะครับ ตองรักษาการระหวางเลือกตั้งอีก  ๓ เดือนนี่ อันนี้นี่   

 



 ๒๒๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                 พรเทพ ๙๘/๒ 

 

ไมเกี่ยวนะครับ พอทานกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกนะครับ อยูอีก ๔ ป ใครลมทานก็ไมไดอีก

นี่นะครับ อยางนี้ทานครบ ๘ ป ติดตอกันในความหมายของกรรมาธิการครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ      

ผมขออาสาตอบคุณศักดิ์ชัยเองนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เมื่อกี้

บอกตอบไมไดอยางไรครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ก็มันเพิ่งคิดออกครับ ทีแรกมันตอบไมได 

พอฟงกรรมาธิการแลวเกิดมีแรงบันดาลใจบางอยาง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ไม   

แลวคุณศักดิ์ชัยเขาใจไหมครับที่กรรมาธิการตอบแลวครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เขายังไมหมดครับ คําถามของเขา ก็คือวา 

ถาในเทอม (Term) สุดทายนี่ เขาผานมาแลว นายกกี่ทีก็แลวแต เขาจะไดเลือกตั้งกี่ครั้งก็แลวแต 

แตครั้งสุดทายมาเลือกตั้งปที่ ๗ ตอเนื่องกันนะครับ เขาเปนนายกมา พอปที่ ๗ เลือกตั้ง เขาก็อยู

ไดปเดียว เขาก็บอกวา เอะ อยางนี้มันอยูไดอยางไร ปเดียว หรือถาเกิดครั้งสุดทายมันเหลือ  

ครึ่งป เมื่อกี้ที่เขาถาม คําตอบที่จะทําใหชัด ๆ ก็คือวา ก็อยาเปนนายกสิครับตออีกครึ่งป หรืออีก 

๑ ป ถาคิดวาเปนแลวมันสั้นเกินไป ก็เอา สส. หรือรองหัวหนาพรรค หรือคนในพรรคคนอื่น

ขึ้นมาเปน ก็จบ เพราะวาเจตนารมณ คือไมอยากใหคนใดคนหนึ่งอยูติดตอกันยาวเกิน ๘ ป  

โดยไมคิดเวลารักษาการใชไหมครับ ทีนี้เวลารักษาการนี่จะทําอยางไรใหเขาตีความใหมันถูก

ตรงนี้ ทานชวยตอบตรงนี้ดวย ขอบพระคุณครับ   

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ ทาน

กรรมาธิการตอบ แลวจบนะครับ  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท นะครับ ในความหมายที่ เขียนนี่ก็บอกอยูแลววา นายกรัฐมนตรีจะ         

ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา ๘ ปมิได หมายความวา ทานดํารงตําแหนง ในตําแหนงของ 



 ๒๒๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     พรเทพ ๙๘/๓ 

 

นายกรัฐมนตรีนะครับ  พอทานยุบสภาไปนี่นะครับ  ทานเปน รักษาการไปแลวครับ                

ทานกลายเปนรักษาการไปแลวนะครับ ฉะนั้นวาระที่ทานนับนี่นะครับ  คือนับที่ทานเปนนายก

จริง ๆ นะครับ  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

              - ๙๙/๑  



 ๒๒๙ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                             อุทัยวรรณ ๙๙/๑ 

 

แลวปญหาอยางที่วานี่ ถาเกิดทานมาเปนหลายวาระ แลวปรากฏวาทานเหลืออีกจะครบ ๘ ป 

อีก ๖ เดือนนี่ ทานก็ตองตัดสินใจบริหารทางการเมืองไปนะครับวาจะทําอยางไร 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ครับ เขาใจแลวอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไมใชครับ ตรงนี้สําคัญมาก คือเรามี

เจตนาไมนับเวลารักษาการ ถูกตองใชไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ 

ตอบแลวครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  จะไดบันทึกในเจตนารมณชัดเจนเลยวา       

ตอนแรกเปน ๔ ป รักษาการ ๒ เดือน สมมุติ ไดนายกใหม ไดรับแตงตั้งใหม เปนไดอีก ๔ ป  

เต็ม ๆ ๒ เดือน ตรงกลางไมคิด เพราะถือวาเอาแตนายก เพราะฉะนั้นตองชัดเจนตรงนี้ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

กรรมาธิการเขาตอบชัดไปแลวครับ ตอนนี้ญัตติของที่ทานอาจารยกิตติไดอภิปรายวรรคสี่      

คือใหตัดออกทั้งหมด ใชไหมครับ ทานยังติดใจไหมครับ ฟงแลวครับ 

   รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม กิตติ ตีรเศรษฐ สสร. ครับ กระผมยังขอยืนยันวา สิ่งที่กรรมาธิการไดชี้แจง หรือไดเขียน

ไวในวรรคที่ ๔ ของมาตรา ๑๖๗ ไมมีผลในทางบังคับใชเลยนะครับ ในทางปฏิบัติ อยางเชนวา  

ถาพรรคใดพรรคหนึ่งไดรับการเลือกมาดวยคะแนนเสียงขางมาก หัวหนาพรรคไดเปน

นายกรัฐมนตรีนะครับ เปนจนครบ ๔ ป สมัยที่ ๒ เลือกกลับมาอีกนะครับ เขาอาจจะอยูแค ๓ ป 

แลวเขาลาออกนะครับ ใหรองคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเปน เขาก็ทําไดนะครับ ถูกไหมครับ ทําได   

นะครับ หรือแมกระทั่งวาถาไมใชวิธีนั้น แตเกิดมีเหตุจําเปนตองยุบสภา คําถามก็จะไปเปน

คําถามที่ใกลเคียงกับคําถามของคุณศักดิ์ชัยวา เลือกตั้งสมัยใหมเขามา เขาเปนไปแลว ๒ ป 

รวมวาระแรก ๔ ป เปน ๖ ป เขาอยูไดแคอีก ๒ ป ซึ่งผมคิดวา ไมถูกนะครับ เพราะวามันเปน

การไปขัดเจตนารมณของประชาชนที่ไดเลือกพรรคนั้นเขามาใหเปนผูนําในการบริหารประเทศ

ครับ ขอบคุณครับ 



 ๒๓๐ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  อุทัยวรรณ ๙๙/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ 

เขาใจแลวกระมังครับอาจารย อยากใหตัดนะครับ  เขาใจแลว ผมวามันวนแลวนะครับ  

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)              

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ทานสมาชิกครับ เดี๋ยวผมจะถามทานสมาชิกนะครับ  ในญัตติที่กรรมาธิการนี่นะครับ 

กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ มีทานใดเห็นกับรางเดิมกอนมีไหมครับ รางเดิมกอนเลยนะครับ 

กอนมีการแกไขครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ไมมี  

นะครับ เราจะพิจารณาในเฉพาะวรรคที่ ๔ นะครับ กลุมทานอาจารยวิชัยขอตัดออกทั้งหมด   

นะครับ ผมจะถามสมาชิกกอนนะครับวา ทานเห็นดวยที่จะมีขอความ ก็ใหกด เห็นดวย นะครับ 

มีขอความ จะรวมทั้งของกรรมาธิการก็ดี หรือของผูแปรญัตติทานอื่นก็ดีนี่นะครับ ขอความจะ

เปนอยางไรเดี๋ยวคอยวากันอีกทีหนึ่งนะครับ ถาหากวาเห็นวายังมีขอความนะครับ ใหกด      

เห็นดวย ถาเห็นดวยใหตัดออกทั้งหมดนะครับ ในวรรคที่ ๔ ใหกด ไมเห็นดวย หากผลคะแนน

ออกมาแลวนี่นะครับวา ยังมีขอความอยู ก็จะมาพิจารณากับของทานสุรชัย กับทานวัชรา      

นะครับ เพราะของอาจารยเจิมศักดิ์นั้น ตรงกับกรรมาธิการนะครับ เขาใจนะครับ ถาทานเห็นวา

ยังคงมีขอความอยูในวรรคสี่อยูนะครับ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยที่จะตัดออกทั้งหมดนะครับ 

ตามที่สมาชิกขอแปรญัตติไวนะครับ ตัดออกทั้งหมด ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ

ลงคะแนนครบถวนหรือยังครับ ครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนน เชิญเจาหนาที่รวม

คะแนนดวยครับ  เห็นดวย ๕๒ นะครับ ไมเห็นดวย ๑๗ งดออกเสียง ๑ นะครับ ขอความยังคงมี

อยูนะครับ 

 

 



 ๒๓๑ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                  อุทัยวรรณ ๙๙/๓ 

 

    ทีนี้ขอความยังคงมีอยูนี่นะครับ กรรมาธิการนี่ก็ไดแกไขไปแลวนะครับ ดูตามราง

ของกรรมาธิการนะครับ ซึ่งตรงกับของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ แตมีสมาชิก คือกลุมของ

อาจารยสุรชัย กับอาจารยวัชรานะครับ มีการขอตัดขอความออกนะครับ คงเหลือเร่ือง ตําแหนง

ติดตอกัน ๒ วาระ แตตัดปออกไปนะครับ ๘ ปนี่ ก็คือของกรรมาธิการนะครับ ๒ วาระนี่ ก็คือ

ของผูแปรญัตตินะครับ ผมจะถามทานสมาชิกนะครับวา ในวรรคที่ ๔ หากทานเห็นดวยกับราง

ของกรรมาธิการที่แกไขนะครับ  --------------------------------------------------------------------------- 

  

                                                                                                                   - ๑๐๐/๑ 

 



 ๒๓๒ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นัชชา ๑๐๐/๑ 

 

 เพราะกรรมาธิการเขาแกไขมานะครับ ใหกด เห็นดวย  หากเห็นดวยกับผูขอแปรญัตติ ใหกด    

ไมเห็นดวย นะครับ เชิญลงคะแนนไดครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  อาจารย

จรัสเขาใจไหมครับ สงสัยตรงไหนครับ อาจารยจรัส เชิญครับ 

   ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ นิดเดียวครับ คือเมื่อกี้ที่

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดอธิบายปญหาเรื่องที่จะถึงปที่ ๖ ที่ ๗ แลวยังมีการเลือกตั้ง แลวก็จะตอง

ครบ ๘ ปกอนที่จะหมดวาระนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์อธิบายวา คนที่จะเขามาจากการ

เลือกตั้งนี่นะครับ พอถึงเวลาอีก ๘ ปก็ตองไปเปลี่ยนคนได ผมอยากใหกรรมาธิการยืนยันวา 

เปนการตีความอยางนั้น ใชหรือไม เพื่อจะไดเปนเจตนารมณครับ เพราะวาผมไดรับคําถาม   

จากคน จากขางนอกมาเยอะมากในเรื่องนี้ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  คือไมใช

เจตนารมณหรอกครับ อาจารยเจิมศักดิ์เสนอวา ก็อยามาเปนอีกเทานั้นเองครับ พรรคก็อยาเอา

เขามาเปน เหลือเวลานอยแลวนะครับ เขาใจหมดแลวครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เขาใจ

หมดแลวครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไมใชครับ ประเด็นของอาจารยจรัสคือ   

ถาบุคคลคนนั้นนี่ เหลือเวลานอย ปเดียว แตเขาก็ยังจะเปน แตพอเขาเปนครบ ๘ ป คือเพิ่ง

เปนไดปเดียว เขาก็เปลี่ยนตัวเอาคนอื่นขึ้นมาไดใชไหม หรือวาตองการเปนสิ้นสลายวากันใหม 

แตวาเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนคนใหมได เพราะถายังพรรคของเขายังครองเสียงขางมากอยู 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  อยูที่

สภาครับ สภาเปนคนตั้ง  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ครับ คืออาจารยจรัสนี่อยากที่จะให

กรรมาธิการพูดใสไมควาเรามีความเห็นตรงกันอยางที่ผมอธิบาย  เขาจะไดบอกวา  เออ  เวลา 

 



 ๒๓๓ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นัชชา ๑๐๐/๒ 

 

เจตนารมณ ทานมีปญหาในอนาคตแน อาจารยจรัสนี่มาถามผม ดีเลย เมื่อกี้ผมก็บอกวา      

พูดเองบางเถอะ เดี๋ยวประธานดุผมวา พูดเรื่อยนะครับ ผมเลยจําเปนแลวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ เอา 

ลงคะแนนไปแลวนะครับ เดี๋ยวจะใสเจตนารมณอยางไร คอยวากันนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานใหเขาพูดตอบเทานั้นละครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  เดี๋ยวให

ตอบครับ เพราะคะแนนลงไปแลวครับ เดี๋ยวใหตอบไงครับ เพราะเจตนารมณมันก็อยูที่ผล

ออกมาดวยเหมือนกันนะครับ ไมรูวาผลจะออกมาอยางไรนะครับ ปดการลงคะแนนนะครับ 

เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ เจาหนาที่เดี๋ยวนะครับ อยาเพิ่งนะครับ อาว ผลออกมาแลว    

นะครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๔๒ ไมเห็นดวย ๑๖ งดออกเสียง ๗ นะครับ เปนไปตาม

กรรมาธิการนะครับ  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓๔ 
 สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      นัชชา ๑๐๐/๓ 

  

  ไมตองขานแลวครับ เลยไปแลวครับ อยางไรชนะขาดไปแลวครับ อาจารย      

เจิมศักดิ์เชิญครับ จะใหบันทึกเจตนารมณอยางไร เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ      

ผมคิดวา สมาชิกมีสิทธินะครับ ที่เขาจะบอกวา เขาขอใหเปนอยางไร จะไดบันทึกไวนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ 

บอกไดครับ แตไมมีผลแลวนะครับ ผลคะแนนประกาศไปแลวครับ ถาอยางนั้นอีกหนอยอยางที่      

ทานสุนทรพูดนะ ถูกครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  แตเขาควรจะบันทึกไวไดนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ได ยินดี

ครับ ถาจะบันทึกนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เชิญครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  เชิญครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  กรรณิการ บรรเทิงจิตร คะ  เห็นดวยคะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)    :   มีทาน

ใดจะบันทึกอีกมีไหมครับ ไมมีแลวนะครับ 

   นายศิวะ แสงมณี  :  ครับ ขออนุญาตนิดเดียวครับ ผมขอบันทึกดวย เพราะวา

เดี๋ยวที่บานจะนึกวา ผมไมมาครับ ผมขอเอาตาม ๒ วาระนะครับ อีกวาระ คือของทานสุรชัย   

นะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ทาน

พิเชียรครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือประเด็นนี้เมื่อกี้ ผมขออนุญาตนะครับ     

ผมรูสึกวา มันเร็วไปนิดหนึ่ง 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :  ไมเร็ว

เลยครับ กดคะแนนแลวยังเถียงกันอีกตั้งนาน เอาครับ ทานตองการอยางไรครับ เร็วเขาครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมตองการอยางนี้ครับ คือตองการเรียนให

ทราบวา 



 ๒๓๕ 
 สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๑๐๐/๔ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ทาน

ลงคะแนนไปหรือยังครับเมื่อกี้ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เมื่อกี้ผมยังไมไดลงครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ 

เชิญครับ จะประสงคบันทึกเปนหลักฐานไวแบบไหนครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมประสงคจะบันทึกวาไมเกิน ๒ วาระตาม

ทานสุรชัย 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  เชิญครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เพราะผมคิดวามันดีกวา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ  

ไมตองมีเหตุผลแลวครับ ทานครับ พอแลวครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ทาน

โอรสครับ 

   นายโอรส วงษสิทธิ์ :  ผม โอรส วงษสิทธิ์ สสร. ครับ ไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ

ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ทาน

ศักดิ์ชัยครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล ครับ ไมเห็นดวยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :  

ขอบพระคุณนะครับ บันทึกไวนะครับ เจตนารมณที่สอบถาม เชิญตอบครับ 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานครับ ผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในกรณีซึ่งนายกรัฐมนตรีนี่นะครับ ดํารงตําแหนงกันมาแลว 

อยางเชน ๗ ปแลว เหลืออีก ๑ ป นี่นะครับ พอถึง ๘ ป นี่ทานตองพนนะครับ ตามบทบัญญัติ 

อันนี้นะครับ สวนจะมีใครมาเปนนายกใหมนี่ ก็เปนไปตามกลไกของรัฐสภาครับ 

 



 ๒๓๖ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    นัชชา ๑๐๐/๕ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :         

ครับ เจตนารมณ  ๑๖๘ ผานแลวนะครับ ประทานโทษครับ ๑๖๗ นะครับ ผานแลวนะครับ  

ทานอาจารยพิเชียรมีอะไรครับ   

 

                       - ๑๐๑/๑ 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ๒๓๗ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 สุพิชชาย ๑๐๑/๑ 

 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขออนุญาต คําเดียวเองครับ คือถาเกิดเขา

ดํารงตําแหนงมาอยู ๗ ป แลวเขาหยุดพักไปปหนึ่ง แลวเขากลับมาใหมอีกนี่ ไดไหมครับ ไดใช

ไหมครับ เพราะฉะนั้นเขาอาจจะอยูไดถึง ๑๕ ปนะครับ ถาแบบนี้นะครับ มันจะไมสม

เจตนารมณที่ทานใหเวน ๘ ปนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  อาจารย

เจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม       

เจิมศักดิ์ ครับ ทานประธานครับ เรานี่ทํางานมายาวนาน วันนี้วันอาทิตยนะครับ ตองขอความ

กรุณาทานประธานเถอะครับ รูวาทานกําลังจะเปลี่ยนคนมาตีแสมาตอ เพราะผมนี่เหมือนมาที่

วิ่งตลอด ทานผลัดกันขึ้นมากุมบังเหียน แลวก็ลงแส เราก็เดินตามวิ่งตลอด พักไปกินน้ําเสร็จ  

กดออด วิ่งกันตออีกนะครับ ขอความกรุณาเราหยุดกันตรงนี้ดีไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ

อาจารยเจิมศักดิ์ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมเสนอเทานั้นเอง พอผมบอกเปนญัตติ 

ทานก็บอก ไมได ๆ ญัตติปดไมมี เพราะฉะนั้นทานขอความกรุณา หรือจะใหพวกผมกลับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ  

คืออยางนี้ เมื่อกี้ยังสรุปไมเรียบรอยนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ครับ เอาสรุปใหเรียบรอย แลวก็วาเลย 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ตกลง

วาเมื่อกี้ทานพิเชียรถามนี่นะครับ ตกลงวามันจะกลายเปน ๑๕ ป หรือครับ เปลา ทานตองตอบ

ใหชัดครับ เพราะวาเขาถามคางคาไวอยางนี้ครับ 

 นายประพันธ  นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท นะครับ ตามมาตรา ๑๖๗ วรรคทายนี่นะครับ นายกรัฐมนตรีจะดํารง

ตําแหนงติดตอกันเกินกวา ๘ ป มิได ถาเกินกวา ๘ ป แลวนี่นะครับ ถาจะเปนตอนี่จะตองมีชวง

เวนวรรคครับ ตองเปนกรณีอยางนั้นครับ ระยะเวลาที่เวนในนี้ไมไดกําหนดเอาไว แตถาเปน

กฎหมายทองถิ่นนี่เขาจะเขียนเวน ๔ ป 



 ๒๓๘ 
สสร ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 สุพิชชาย ๑๐๑/๒ 

  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ชัดเจนแลวนะครับ เมื่อกี้สมาชิกเสนอ เสนอวาขอใหหยุดการพิจารณาตอไปใชไหมครับ สมาชิก

เห็นดวยไหมครับ เห็นดวย ยกมือใชไหมครับ ขอประชุมตอวันพรุงนี้ครับ มีทานใดเห็นดวย     

ยกมือครับ 

  (มีสมาชิกยกมือเปนสวนมาก) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :            

มีทานใดไมเห็นดวย มีไหมครับ ประชุมพรุงนี้ครับ 

   (มีสมาชิกยกมือ ๑ คน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ทานชาติชาย ไมเห็นดวยหรือครับ 

   นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ครับ ทานประธานที่เคารพครับ มาตราที่เรามา

จนถึงบัดนี้มันชามากครับ ก็ขออนุญาตสักสี่ทุมครับ ผมหารือนะครับ หารือ เพราะวาเดี๋ยวจะ  

ไมทันนะครับ เสาร อาทิตยเราก็มาประชุมกันแลวครับ เพราะฉะนั้นยังเหลือไมกี่วันครับ       

ทานประธานครับ ชาติบานเมืองนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ ทีนี้

สวนใหญนี่ครับ เขาเห็นดวยกันหมดนะครับ เหลือทานอยูคนเดียวแลวนะครับ ไมตองลงคะแนน

นะครับ เดี๋ยวครับ ผมปรึกษาทานอาจารยเดโชนิดหนึ่งครับ กรรมาธิการครับ จะพักแลวนะครับ 

เห็นดวยนะครับ ถากรรมาธิการไมเห็นดวย เดี๋ยวเดินออกไปอีกจะไมมีการประชุมไดนะครับ 

ขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทานครับ พรุงนี้ประชุมตอครับ วันนี้ขอปดประชุมครับ 

 

    เลิกประชุมเวลา ๒๐.๑๐ นาฬิกา 

 

 

 

 

 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 

วันอาทิตยที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
____________________ 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปรื่อง      รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

  นางสาวยุพา ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

        และชวเลข 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
   นางนัยนา เปรมประพันธ  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

   นางบังอร วิบูลโกศล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางนนทสภรณ ขุนทองจันทร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสาวฐานวีร เกิดโสดศรี  เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

   นางสาววันด ีแกวมณี   นิติกร ๔ 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๓) 
  นางสาวสุพชิชาย เนื่องพิมพ  นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร 

  นางสาววีรุทยั ผาสขุเวชพร   นางสาวปทติตา ธีรนนท 

   นางศิริวรรณ สากลวาร ี  นางสาวประไพพิศ ดีสุน 

   นางสาวกุลนที หวังประเสริฐ  นางสาวนงลกัษณ อู   

   นางดรุณี จันทพันธ   นางสาวสมร เกตุศรี   

   นางสาวรัตนา ภูระหงษ   นางสาวเกศราภรณ จันทรบํารุง  

   นางสาวรัศมี บานเยน็    นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย 

   นางสาวรสรนิทร กนกอุดม   นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ 

   นางศันสนีย ฤทธิ์ประเสริฐศรี  นางนิวรา คํางาม 

   นางเสาวลักษณ เพชรา   นายพรเทพ ไชยสงวนสุข 

   นางสาวอุทัยวรรณ จํานงคศาสตร นางนัชชา โนไธสง   

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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